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Саясий публицистиканын мааниси коомдо журналистика деген түшүнүктөн кыйла 

кенен жана терең. Анткени саясий журналистика коомдун саясий процесстерге 

катышуусун, мамлекеттик башкарууга таасир этүүсүн шарттай турган журналисттик 

ишмердик. Саясат деген эмне?! Википедия сөздүгү боюнча “Саясат - бул мамлекетти, 

коомду башкаруунун искусствосу жана мамлекеттин формасын, милдет-максаттарын, 

түзүмүн, өнүгүү багытын аныктап турган социалдык институттардын ортосундагы мамиле, 

кызматташтык” [1]- деп түшүндүрүлөт. Демек саясий журналистика же саясий 

публицистика мамлекеттик башкаруудан тартып, анын таасири болгон бардык тармакты 

камтый алат. Мына ушундай мааниге ээ болгон саясий журналисттик ишмердик 

журналистиканын өзүнчө бир кеңири багыты катары айтыларын белгиледик.  

Саясий журналистика социалдык чөйрөнүн илим жаатынан тартып, спорт, эл аралык 

мамилеге чейинки алкагын камтый алат. [1] Саясий публицистика ошентип, ар кыл 

тармакты камтуу менен көтөргөн маселенин элге жеткиликтүү болушун камсыздоо үчүн 

илимдин жана искусствонун сапаттарын өзүнө камтыйт. Ушундай артыкчылыгы менен 

чыгармачыл аракеттин өзгөчөлөнгөн түрүнө да кирет. Публицист өзүнүн 

чыгармачылыгында көркөм адабияттын элементтерин көп колдонгону менен ошол эле 

мезгилде көркөм адабияттан айырмаланган ыкмалары да бар. Маселен, Максим Горький 

үчүн саясий публицистика жалпы чыгармачыл ишинин эле бир бөлүгү. Ал эми Герцен 

болсо, аны адабияттын бир түрү катары жана саясий күрөштүн куралы катары да караган. 

Ал эми В. Г. Белинский, Н. А. Добролюбов, Н. Г. Чернышевскийлер өз эмгектеринде саясий 

публицистиканы социалдык фактылардын терең илимий анализи катары дагы 

чагылдырышкан. Белгилүү социал-демократ, публицист-революционер Г. В. Плеханов 



сүрөтчү менен публицистти карама-каршы койгон. “Сүрөтчү образдар менен ой жүгүртөт. 

Ал эми публицист болсо, көтөргөн маселесин логиканын жардамы менен далилдеп, ишке 

ашырат. Саясий журналистикада бул өтө орчундуу” [2] деп жазган автор. 

Албетте, бул ойду колдосо да, каршы чыкса да болот. Анткени көпчүлүк 

изилдөөчүлөр көркөм каражатты колдонууну жалпы эле публицистиканын негизги 

элементи катары карашат. Чындыгында публицистика дайыма жандуу чыгармачыл иш. 

Бирок, ошол эле мезгилде ал эч качан искусствону алмаштыра албайт. Бирок, искусствонун 

элементтери чыныгы публицистикада, анын ичинде саясий публицистикада дайыма 

кездешет. 

Саясий публицистика илим менен дагы тыгыз байланышкан. Себеби, кайсы гана 

ойду жанрлар аркылуу чагылдырып жатканда ал илимий терең анализди талап кылат. Бул 

журналистика пайда болгондон баштап эле жөн гана маалыматты жеткирбестен, аны 

ишенимдүү кылып далилдөө аркылуу жеткирүү талап кылынат. Жана экинчи талабы, ал 

калктын калың катмары үчүн абдан түшүнүктүү болуу керек. Мындан бир нече кылым 

мурун газета пайда болгондо публицистиканын алгачкы элементтери пайда болгон. 

Албетте алар бири-бири менен дипломатиялык, ишкердик же болбосо жеке кат жазуу 

аркылуу өнүккөн. Ошондуктан каттар кезегинде публицистиканын ролун ойногондугу 

талашсыз факт. Жана ошондой эле мына ушул публицистиканын элементтери сурап-билүү 

календарларында да пайда болгон. Мисалы, Гуттенберг басма станогун ойлоп тапкандан 

кийин эле адегенде, 1455-жылга, анан 57-жылга календарь чыгарган. Демек, мезгилдүү 

басма сөздүн элементи пайда болгон. Ошого жараша азыркы күнү газеталар аткарып келген 

функцияны ошол Гуттенбергдин календарлары аткарган. Андан сырткары почта кызматын 

пайдалануу дагы азыркы эле газетанын элементтери экендигин да далилдеп турат. 

Ошентип, маалымат жыйнактарын чыгаруу, ага колунда барларды жаздыруу жана почта 

аркылуу таратуу газетанын пайда болуш жолундагы маанилүү этаптар болгон. 16-кылымда 

мындай практиканы немец элинин жайы болгон Фуггердин соода үйү ийгиликтүү ишке 

ашырган.  

Мына ошентип газеталардын пайда болушу менен саясий публицистиканын айрым 

кадамдары башталган жана ар түрдүү жанрда берилип турган. Россияда массалык маалымат 

каражаттарынын өнүгүшү жана саясий публицистиканын ошол каражаттар аркылуу жалпы 

массага жеткириле башташы Петр 1-чинин учурунан бери эсептелет. Чыныгы саясий 

публицистика катары Петр 1-чинин “Ведомосттору” эсептелген. Ал ошол кездеги Россия 

өкмөтүнүн расмий саясий органы катары кызмат кылган деп айтсак да болот. Маселен, 

орустун газеталарынын негиз салуучуларынын бири Борис Волков: “Мен сизге биздин 

билдирүүлөр калкка абдан жагат деп айткым келет. Анткени алар тарыхты бурмалабай 

чагылдырышат жана жалпы калкка пайда берет” [3]-деп билдирүү жиберген.  

“Ведомостилерде” окурмандарды өлкөнүн ички саясий окуялары менен кабардар 

кылууга өзгөчө көңүл бурулган. Бул жердеги саясий публицистиканын ар бири маалыматка 

жараша баа берүүгө арзыйт. Бирок, бары бир Россиядагы саясий публицистиканын өнүгүшү 

расмий өкмөттүк басма сөздөн сырткары өнүккөн. Мисал катары А. Н. Радищевдин 

чыгармаларын И. В. Новиковдун басылмаларын келтирсек болот. Бул басылмаларда 

Россиянын революциялык-демократиялык мүнөздөгү сынчылары жана журналисттери 

өздөрүнүн эң мыкты эмгектерин элге тартуулаган. Ал эмгектерде публицистиканын эң 

негизги элементтери өз заманынын абдан орчундуу саясий, коомдук, социалдык 

маселелерин тез жана терең көркөмдөп чагылдыруу мүнөздүү болгон.  

Журналистика социалдык институт катары басма сөздүн ишмерүүлүгүн өзүнө 

камтыйт. Ал эми анын негизги багыттарынын бирин саясий публицистика түзөт. Саясий 

публицистика аркылуу коомдук - саясий ойлорду оперативдүү түрдө ишке ашыруу 

практикаланат.  

Саясий публицистика менен басма сөздүн таасир көрсөтүүчү чөйрөлөрү ошентип 

аралашып кетет. Публицистика жаңыдан пайда болуп келаткан кезинде эле кат, билдирүү 

катары басма сөздүн эң негизги фундаментин түзгөн жана ошондой эле аудиторияны дагы 



даярдап койгон. Анткени калың масса дайыма алынчу маалыматка өтө муктаж болгон. Ал 

эми коомдук түзүлүштүн улам жаңыланышы, жаңы тарыхый этаптардагы коомдук 

катмарлардын пайда болушу саясий окуяларга болгон кызыгуунун, катышуунун деңгээлин 

күчөткөн. Мына ошол мааниде алганда мындай өзүнчө таркатылган билдирүүлөр саясий 

публицистиканын жана ошондой эле жалпы журналистиканын башаты болуп саналат.  

Бир жагынан алганда калкты дайыма маалымдап турчу кызмат катары пайда болгон 

мезгилдүү басма сөз саясий публицистиканын өсүп-өнүгүшүнө дагы таасирин тийгизбей 

койгон жок. Жаңыдан пайда болгон мезгилдүү басма сөз газета-журналдар өздөрүнүн 

көлөмдүк тартыштыгы жагынан да эски жанрлардын ордуна жаңы публицистикалык 

жанрларды пайда кылды. Мезгил-мезгили менен чыгып туруусу дагы бул басма сөз 

каражаттарында жаңы темпти жана стилди пайда кылды. Мезгилдүү басма сөздүн өзү дагы 

17-кылымдын ичинде бир топ өсүп-өнүүгө жана өзгөрүүгө дуушар болду. Натыйжада 

журналистика бир нече адистешкен тармакка бөлүндү. Алардын катарында илимий 

басылмалар, илимий-популярдуу басылмалар, техникалык сурап – билүү, диний жана 

көркөм адабияттык басылмалар болуп бөлүнүп кетишти.  

Ошону менен катар эле, журналистика жөнүндөгү илим дагы 17-кылымда башталды. 

Ага чейин башталышы мүмкүн эмес эле. Себеби дегенде, басма сөздүн өзү жок болчу. 

Бирок биз жана баш жагында айткандай маалымат берүүнүн кол жазма түрүндөгү 

булактары жакшы эле өнүккөн. Байыркы Египетте эле абдан мыкты сүйлөгөн чечен дыйкан 

жөнүндө повесть да жазылган. Ал өзүнүн кызыл тили менен жалган жалаа менен 

айыпталып, фараонго барган жеринен мыкты сүйлөп кутулуп кеткен. Жөн гана 

кутулбастан, фараон тарабынан сыйлыкка да ээ болгон.  

Негизи журналистика жөнүндөгү илимдин калыптанган мезгили катары 18-

кылымды эсептесек болот. 1774-жылы немец тарыхчысы жана укук таануучусу В.Вебер 

Германиянын университеттеринен биринде элге таратылган жаңылыктар жөнүндө 

лекцияларды окуп баштаган. [4] Мунун өзү журналистика жөнүндөгү алгачкы лекциялар 

болгон десек туура болчудай.  

1755-жылы Француз журналдарынын биринде М.В.Ломоносовдун “Философиянын 

эркиндигин коргой турган журналисттердин өз чыгармаларын жазуудагы милдеттери” 

деген кеңири эмгеги жарыяланган. Ломоносовдун бул эмгеги эң терең теориялык иш болуп 

саналат. Ал чет өлкөлүк басма сөздө орус окумуштуусунун көз карашын тескери багытта 

берген макалаларга каршы ой айткан. Орустун гениалдуу окумуштуусу жазган эмгек 

бүгүнкү күндө да маанилүү. М. Ломоносов кайсы гана басма сөздө басылган эмгек 

болбосун автордун жоопкерчилигин биринчи планга коёт. Себеби дегенде ар бир автор 

өзүнүн эмгектеринин калп же чын экендигине окурман алдында жооптуу. “Мындай каталар 

аз болмок – деп жазган ал: эгерде көп жазмакерлер биринчи планга мезгилдүү басма сөзгө 

жазууну акча табуунун куралы эмес, чындыкты издөөнүн куралы кылып койсо”. Орус 

журналистикасынын негиз салуучуларынын бири болгон Ломоносов мына ошол кезде эле 

ушуга окшогон өтө терең ойду айткан. [5]  

Ошентип, 17-кылымдан баштап өнүккөн өлкөлөрдө журналистика күндөлүк жашоо 

турмушта орун алды. Заманынын алдыңкы өкүлдөрү, жазуучулар, философтор, бийлик 

адамдары мына ошол күндөлүк басма сөздө өздөрүнүн оюн элге жеткирүүнү адат кылып 

алышты. Мунун өзү жеке эле ойду билдирүүнү гана эмес, аны өтө кызыктуу формага салып 

жеткирүүнү да талап кылды. Натыйжада, журналистиканын алгачкы публицистикалык 

жанрлары пайда болду. Албетте, бул жанрлар жаңыдан калыптанып жаткандыктан бири-

бирине өтүп кеткен учурлар болбой койгон эмес. Бирок, ушул кезге чейин сакталган 

үлгүлөрү анын канчалык деңгээлде көркөм жана жеткиликтүү болгондугунан кабар берет.  

Бир эле мисал, Орустун улуу жазуучусу Николай Гоголь Карл Брюлловдун 

“Помпейдин акыркы күнү” деген абдан атактуу портреттик чыгармасына арнаган 

макаласын баскан. Бул басылмада Н.Гогольдун жөн гана жазуучу катары эмес, 

искусствонун улуу чыгармасынын маңызын түшүнө билгендиги жана ошондой эле андагы 

көркөм деталдардын философиясын ача билгендиги менен айырмаланган 



публицистикалык изилдөө макаласын жазган. Бүгүнкү күнү дагы аны изилдөө макаланын 

үлгүсү катары карасак болот. [6] Бирок коом өзгөргөн сайын ар бир учурдун өзүнө 

тийиштүү табити, талабы, муктаждыгы жана кызыгуусу болот. Бул жагынан алып 

караганда саясий макалаларды жазуунун дагы белгилүү бир талаптары бар. Ал талаптар 

илимий изилдөөлөрдөн улам иштелип чыккан эрежелер катары кабылданат, анткени 

окумуштуулардын белгилөөсүндө саясий макала жазууда белгилүү бир эрежелердин 

сакталышы анын жеткиликтүүлүгүн, таасирдүүлүгүн күчөтө алат. Мисалы, саясий 

публицистиканын эң негизги өзгөчөлөнгөн белгилери катары төмөнкүлөрдү кароого болот: 

1. өтө так берилген социалдык багыты; 

2. белгилүү бир көрүнүштү, окуяны жана ага тийиштүү болгон фактыларды ар 

тараптуу карап чыгып, ой жүгүртүп чыгып, терең анализден өткөрүү керек; 

3. материалда көтөрүлгөн идеяны бекемдей турган аргументтердин жетиштүү 

болушу, автордун же редакциянын позициясынын ачык, так берилиши. 

Ал эми саясий публицистиканы максатына карап пропагандалык, проблемалуу, 

сыноочулук, илимий, маалыматтык деп бөлүүгө болот. Проблемалуу макалалар курч 

коомдук-саясий маселелерди талдоого алып, айрым учурларда мындай материалдар диспут 

формасында берилип, бир канча тараптын ойлору берилет. Эгерде саясий публицистикалык 

материалдардын түзүлүшү тууралуу айта турган болсок, анда жалпы публицисттик 

эмгектерден анчалык айырмасы жок. Анда дагы: 

 Киришүү; 

 Негизги бөлүгү; 

 Корутунду - деп негизги үч бөлүк менен кароого болот. Бирок пландоо учурунда 

автор бул бөлүктөрдү толуктап, дагы майдалап колдогу материалдардын топтомуна карап 

түзүмүн иштеп чыга алат. 

Мындан сырткары төмөнкүдөй талаптарды дагы эске алуу зарыл: 

1. Теманын туура коюлушу. Тема окурман үчүн кызыктуу, түшүнүктүү жана 

белгилүү бир маалыматты камтыгандай болушу зарыл. Окурман темага карап макаланы 

окуй турганы же окубай турганы тууралуу чечим кабыл алат. Ошондуктан тема окурман ал 

материалдан эмне жаңы, кызыктуу нерсени таба аларын билдирип турушу керек.  

2. Материалдын киришүү бөлүгүнүн кызыктуулугу. Саясий макаланын башында 

эле окурманга материалдын толук маанисин ачпай турган, бирок ошол эле мезгилде андан 

ары окуп кетүүгө кызыктыра тургандай, кызыгуусун дагы күчөтө тургандай жагдайлар 

баяндалышы талап. Окурмандын башындагы кызыкчылыгын күчөткөн ырааттуулук 

акырына чейин сакталганда гана материал адамды өзүнө тарта алды деп айтылат. 

3. Материалда сөз теманын алкагынан чыкпагандай болушу керек. Окурман окуя же 

фактыга тийиштүү ар бир жагдайдын тегерегинде узун баянды окугусу келбейт ал темада 

көрсөтүлгөн багыт, макаланын башталышындагы агымды жоготпошу керек дагы керектүү 

гана аргумент, далилдерге күбө болууну каалайт.  

4. Саясий макалада кыска, катасыз, аргументтүү жазуу деген принциптер 

сакталышы керек.  

5. 5тен 10го чейинки сүйлөмдөрдөн куралган абзацтарга бөлүп жазуу эрежеси 

окурмандарга түзүлгөн кошумча ыңгайлуулук боло алат.  

6. Материалды даярдоонун планын түзүү зарыл. Сөз эмнеден башталып, эмнеден 

уланарын жана кантип аякталышы керектигин журналист алдын ала тизмектеп алышы 

керек. Бул ойдун бир кылка уланышын камсыздайт жана окурман маселени тез кабыл 

алуусуна шарт түзөт.  

7. Планда каралган ар бир учурду бекемдегенге 3-4төн аргументти колдонуп, 

ишенимдүүлүк үчүн фактыларды жетиштүү колдонуу зарыл. Айтылып ар бир нерсени 

жалпылабай, болжолдуу сүрөттөбөй тескерисинче конкреттүү көрсөтө билиш керек.  

8. Тилдин жеткиликтүүлүгү жана автордук стилдин сакталышы талап. Автор 

сөздөрдүн, маанилеш сүйлөмдөр менен абзацтардын кайталанмасына жол бербеши керек.  



9. Айрым окурман үчүн түшүнүксүз болуп кала турган сөздөргө түшүндүрмө берип 

же андай сөздөрдү колдонуудан алыс болуу талабы бар.  

10. Жыйынтык бөлүгүндө жалпыланган, окурманды кандайдыр бир ойго түртө 

албаган сөздөр менен бүтүрүүнүн кереги жок. Тескерисинче жыйынтыгында материалда 

айтылган ойлорду, фактыларды бекемдей турган ой бүтүм берилиши зарыл.  
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