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МАСЛОВ ХАЛИЛ БОРИСОВИЧ
Еуразияшылдық идеясының тарихи қайнар көздері мен бүгінгі
жаңа үрдістер
Зерттеу жұмысының сипаттамасы. Диссертация еуразияшылдық
идеялардың тарихи қайнар көздері мен оның қазіргі замандағы даму
бағыттарының басты факторларын зерттеу мақсатына арналған. Зерттеудің
ерекшелігі – еуразияшылдықтың орыс эмиграциясы ортасында пайда болған
кезеңінен бастап, бүгініне дейінгі толығымен жүріп өткен эволюциясы және
оның қазіргі заманда жаңа мазмұнға ие болып отырған кезеңіндегі үрдістеріне
жүйелі ғылыми – сараптамалар берілді. Тиісінше, осы арқылы сараптамалық
деңгейлерден өткен нақты ғылыми нәтижелерге қол жеткізілді.
Зерттеу жұмысының өзектілігі. Еуразияшылдық идеясының жаңа дәуірі
2014 жылы Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 1994
жылғы 29 наурызда М.В. Ломоносов атындағы Мәскеу Мемлекеттік
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прагматикалық негізде іске асыру идеясы, жаңа ықпалдастық (интеграциялық)
бірлестік – Еуразиялық Одақ құру жөнінде айтқандарынан басталды. Алайда
Президент бұған дейін-ақ «Чатем Хаус» деп аталынатын ағылшын Корольдік
халықаралық мәселелер бойынша институтында алғаш рет бұл турасында өз
пікірін айтқан еді. Биыл оған 21 жыл толды. Тың идея шын мәнінде, нақ сол
кезеңдегі посткеңестік кеңістікте және одан кейінгі барлық ықпалдастық
нысандардың дамуына тұғырлы негіз болып қаланды. Қазіргі уақытта
еуразияшылдық идея – ЕураЭЫ (ЕврАзЭС), сондай-ақ ШЫҰ (ШОС), АСШК
(СВМДА), Кедендік Одақ (ТС), ал ең соңғы нәтижесі – 2014 жылдың мамыр
айында Қазақстан, Ресей және Беларусь Президенттері қол қойып бекіткен,
Еуразиялық Экономикалық Одаққа (ЕЭО) айналды. Ал, ЕЭО – өз кезегінде, 2015
жылдың қаңтарынан бастап нақты жүзеге асырыла бастады. Демек, әлем
деңгейінде кезекті бір экономикалық-саяси мәні зор халықаралық ұйым пайда
болды. Атап өткен жөн: соңғы 20 жыл ішінде түрлі эволюцияларды басынан
кешірген аталмыш Еуразиялық Одақ жобасы мен еуразияшылдық идеясы
бүгінде шын мәнісінде айқын экономикалық факторға айналды. Осы басты
тарихи факторлардың өздері-ақ және оларды ғылыми негізде жаңа көзқарастар
аясынан зерттеу қажеттілігі – диссертация тақырыбы өзектілігін алдымен
айқындап тұр.
Олай болса, еуразияшылдық феноменін тарихи контекстінде кешенді
түрде зерттеу, оның қайнар көздеріне тиісті ғылыми сараптама беру де тарих
ғылымы үшін маңызды ғылыми құндылық пен қажеттілік болып табылады.
Олар өз кезегінде қазіргі Қазақстанның тарихи даму үрдістерінің ерекшеліктері
мен осы замандағы еуразиялық континенттегі жүріп жатқан әлемдік маңызы

өлшеусіз жаңа дамулар мен факторлардың мазмұнын мейлінше терең ұғынуға
мүмкіндік береді.
Зерттеу нысаны – еуразияшылдық феномені мен оның даму
эволюциясының барлық кезеңіндегі тарихи және обьективтік динамикасы.
Зерттеу пәні – еуразияшылдық идеяның тарихи негіздері, оның қазіргі
мәні және болашағын кешенді түрде зерттеу.
Зерттеу жұмысының мақсаты мен міндеттері. Диссертациялық
жұмыстың негізгі мақсаты еуразияшылдық идеясының қайнар көздері мен оның
қазіргі замандағы жаңа үрдістерін тарихи негізде жан-жақты түрде зерттеу
болып табылады. Оның үстіне диссератация тақырыбынан айқындалып
отырғанындай, аталмыш ғылыми зерттеу түрлі қоғамдық пәндер ауқымын
толыққа дерлік қамтитындай пәнаралық ерекшелігі мен де өз құндылығын
танытуы тиіс. Осы орайда, алға қойған мақсатқа қол жеткізу және тиісті
міндеттерді орындауға төмендегі факторлар себеп болды:
- ғылыми сараптамалар жасау барысында еуразияшылдық идеясының
қайнар көздері мен алғышарттарына зерттеулер;
- орыс классикалық еуразияшылдық идеясының даму эволюциясын
ғылыми түрде жүйелеп, тиісінше талдаулар;
- ХХ ғасырдың «соңғы еуразияшылы» Л.Н.Гумилев идеяларының
өзектілігін айқындап, көрсету;
- тарихи неоеуразияшылдық идеясының даму жолдары мен бүгінгі
модернистік бағыттарын кешенді түрде зерттеулер;
- ҚР Президенті Н.Ә. Назарбаевтың «Еуразиялық Одақ» идеясы тарихы
мен мәнін нақты әрі ғылыми негізде айқындау;
- ТМД саясаткерлері мен ғалымдарының ҚР Президентінің еуразиялық
идеясына берген бағамдарының қоғамдық мәнін объективтік негізде ашып
көрсету;
- бүгінгі түркі әлемі мен түркиялық еуразияшылдыққа орай қоғамдық ойпікірлер даму ағындарына талдаулар;
- Еуразиялық Одақ туралы ресейлік-путиндік көзқарас және оған әлемдік
бұқаралық ақпарат құралдарындағы қайшылық пікірлер мен сараптаулар беру;
- жаңа Еуразиялық Экономикалық Одақтың тарихи маңызы мен болашақ
даму факторларына кешенді талдау мен сараптамалық негізде сипаттамалар.
Зерттеу тақырыбының хронологиялық шеңбері – ХІХ-ХХ ғғ. орыс,
Батыс ойшылдарының еңбектеріндегі еуразияшылдық көзқарастардың даму
эволюциясынан бастап, 2014 жылдың 29 мамырында Еуразиялық Экономикалық
Одаққа қол қойылған кезеңге дейінгі уақыт аралығын қамтиды.
Зерттеу жұмысының теориялық – методологиялық негізі. Жұмыстың
теориялық-методологиялық негізіне арқау болған факторлар: еуразияшылық
идеясына байланысты бүгінгі ғылыми зерттеулер аясындағы өзекті мәселелерді
отандық, посткеңестік, батыстық және басқа да шетелдік жаңа көзқарастар
өлшемдерін ескере отырып, модернистік яки жаңа тұрғыдан қарау; отандық
тарихтағы соны көзқарастар үрдістері мен жаңашылдыққа жетелейтін
объективті реформистік принциптер және осы саладағы соңғы ауқымды
өзгерістерді тұрақты түрде ескеріп отыру; тиісінше, нақты ғылыми нәтижелерге
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салыстырмалы тарихи объективизм мен тақырып аясындағы талдаулар; ғылымитарихи негіздегі жүйелілік талдаулар; шынайы зерттеулік сипаттардағы
баяндаулар; логикалық объективті ақиқат пен ғылыми тақырыптың
хронологиялық ауқымына қатысты мәселелерді теориялық-методология
принциптерін басшылыққа ала отырып, оңтайлы ғылыми түрде шешу.
Зерттеу жұмысының ғылыми жаңалығы. «Еуразияшылдық идеясының
тарихи қайнар көздері мен бүгінгі жаңа үрдістер» тақырыбындағы ғылыми
зерттеуіміздің тарихи мәні мен маңызы және практикалық негізде жүзеге
асырылуына қатысты ғылыми жаңалықтар төмендегі ұсынылып отырған
факторлармен айқындалады:
- алғаш рет еуразияшылдық қозғалысты әлемдік тарихи даму
заңдылықтары мен тенденциялары арқылы еуразиялық шынайы континентальды
негіздерге сүйенген кешенді зерттеулер топтамасы мен дәйекті ғылыми
зерттеулер іске асырылып, олар хронологиялық тұрғыда еуразияшылдық
идеяның барлық уақыттарын қамтитын нақты ғылыми дәлелдемелер
негіздерінде жүзеге асырылды;
- зерттеу жұмысында бірінші рет еуразияшылдық феноменінің табиғи
факторы мен оның саяси-географиялық феноменін зерттеуге, оның дамуының
тарихи сатыларын анықтауға, еуразияшылдық идеялардың эволюциясының
ерекшеліктерін нақты айқындауға, оған ұқсас әлемдік жаңа тарихтағы басқа да
әлеуметтік-саяси және философиялық-тарихи ілімдердің алар орындарын
ғылыми сипаттауға, оған қоса шетелдік зерттеушілердің талдаулықсараптамалық зерттеулерін бір жүйеге түсіруде де белгілі бір дәрежегі ғылыми
жаңалықтарға қол жеткізілді;
- зерттеу жұмысын жазу барысында, еуразияшылдықтың пайда болу
тарихынан бастап, бүгінгі дамуына дейінгі кезеңдерге байланысты ҚР
Президентінің, ТМД мемлекет басшыларының, тиісті мемлекеттік органдардың
жұмыстарына қатысты барлық бағыттардағы мұрағат материалдары алғаш рет
ғылыми айналымға енгізіліп, зерттеу деректемелік қорын мейлінше байытып,
ұлғайтуға септігін тигізіп, олар ғылыми тақырыбымыздың аясында жаңаша
объективтік негіздерге ие болды.
Зерттеу жұмысының сыннан өтуі. Диссертация қол жазбасы
Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, тарих факультетінің
Еуразиялық зерттеулер кафедрасында дайындалып, кафедра мәжілісінде
талқылаудан өткен соң қорғауға ұсынылды. Зерттеу жұмысының негізгі
нәтижелері мен қорытындылары отандық және шетелдік ғылыми басылымдарда
16 мақала түрінде жарық көрді. Оның ішінде: 4 мақала ҚР Білім және ғылым
министрлігі саласындағы қадағалау және атестаттау бекіткен тізімге енген
журналдарда, 4 қазақстандық ғылыми конференция материалдарының
жинақтарында, 6 мақала шетелдік конференциялардағы жарияланымдарда және
2 мақала импакт-фактор «Scopus» ғылыми қорында жарық көрді.
Зерттеу жұмысының құрылымы. Диссертация кіріспеден, үш бөлімнен,
қорытындыдан, пайдаланылған дереккөздер мен әдебиеттердің тізімінен және
қосымшадан тұрады. Диссертацияның жалпы көлемі: 144 бет.

