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BULGARiSTAN'DA SOSYOLOJi <;ALI~MALARI:
PROJEDEN TOPLUMA*
SOCIOLOGICAL STUDIES IN BULGARIA:
FROM A PROJECT TO THE SOCIETY

Yrd. Do~. Dr. Sevim HACIOGLU
Klrklareli Universitesi Fen-Edebiyat Faki.iltesi Sosyoloji Bolilmil

Ozet: Slmrda~lmlz olmasmm yam Slfa 45 Yllhk sosyalist dilzen tecrilbesini
Bulgaristan'daki sosyoloji c;ah~malan ilginc; bir ara~tJrma konusudur. II.
Dilnya Sava~mdan once sosyoloji c;ah~malannm kurumsal hale gelmedigi illkede
ilk toplumbilim kilrsilsil 1976'da aC;llml~tlr. 1960'lann sonundan 1990'lara degin
Bulgaristan'da sosyolojiye yeni bir toplumun - geli~mi~ "sosyalist" toplumunun
in~asl projesinin bir araCl gorevi yilklenmi~tir. Bulgar toplumbiliminde son 20
yilda gelinen noktada, bir onceki donemin degerlendirmesi ve bir bakIma telafisi
yapllmaktadlf. 1990'lardan gilnilmilze Bulgar sosyolojisinin gilndemini, totaliter
dilzenden demokrasiye gec;i~ silrecinin sosyal, ekonomik, siyasl sorunlan gibi,
bireylerin gilndelik hayatml me~gul eden meseleler olu~turmu~tur.
ya~ayan

Anahtar Kelimeler: Bulgaristan'sa sosyoloji, yerel sosyolojiler, sosyalist
sosyoloji.
Abstract: As Turkey's neighbour and as having passed trough 45 years socialist
rule the sociological works in Bulgaria are interesting to research. Before the
World War II Bulgarian sociological works remained only personal achievements
of philosophers, economists and other scientists. Bulgarian sociology became
institutional in 1976, when the Sofia University Sociology Department was
established. Since 1960's end to the 1990's in Bulgaria sociology has been seen as
the intermediate of the project, "building a developed socialist society". After
1990 Bulgarian sociology began to evaluate and in some ways compensate most

Makale ba~hgml olu~turmada Bulgar sosyolog Svetla Koleva'nm Bulgaristan'da sosyalist donem
sosyoloji ~ah~malanl11 irdeleyen Sotsioiogiyata kato proekt (Bir proje olarak sosyoioji) eserinin admdan
esinlenilmi~tir.
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of the work, done before the new period. Till present the sociological researches
are concentrated on the social, economic, political problems as the every day life
individual dilemmas which were the totalitarian-democratic system transition's
consequences.
Key Words: Sociology in Bulgaria, local sociologies, socialist sociology.

Avrupa ile ABD'de yapIlan sosyoloji ~ah~malan lilkemizde yakmdan
tanmmaktadlr. 1944-1990 ytllan boyunca sosyalist kampta yer alan Bulgaristan
ile Tlirkiye arasmda, siyasi kutupla~ma ve Bulgar toplumunda 20. ylizyllm
ikinci yansmda yogunla~an Tlirk aleyhtarhgl gibi sebeplerle uzun mliddet
ileti~im kopuklugu ya~anml~tl. Bunun sonucunda bu slmrda~ tilkedeki sosyoloji
~ah~malan bizlere, cografi yakmhk nispetinde yabancl kalml~, ke~if
yapabilecegirniz bir alan haline gelmi~tir. Slmrda~lmlz Bulgaristan'da topluma
ve toplum bilirnine yonelik yakla~llnlan incelemekle yeni tecrlibelerle temas
ederiz. Bu tecrlibeler bizlere hayli farkh gorlinebilir ya da bunlann, bizzat
ya~adlklanmlZln bir ba~ka tezahlirli oldugu ortaya ~lkar. Bu anlamda ve genel
anlamda yerel sosyolojiler, toplumbilimin tlim dlinyadaki serliveninin bir
par~asldlf.

Kendisine zamanla ylikletiJen ideolojik anlamdan baglmslz olarak "sosyalist"
tabiri "kamucu", "toplumcu" ~eklinde ~evrilmektedir. Bunu goz online
aldlglmlzda, "sosyalist" bir dlizenle idare edilmi~ olan Bulgaristan'da sosyoloji
~ah~malannm bu manadan ne derece nasiplendigini ve bu dogrultuda nelerin
liretildigini merak ederiz. Ancak glinlimlizde sosyalist rejimlerin dlinya tarihine
"totaliter" slfatlyla ge~mi~ oldugu dli~linliJdliglinde, akla gelen soru
degi~mektedir: "Bulgaristan'da sosyoloji ~ah~malan "toplumcu" olabilmi~
midir? Bu nastl ba~anlnu~t1r?"
DolaYlslyla bu makalede cevabl aranan sorular, Bulgar sosyologlarmm toplumu
nastl ele aldlklan, sosyolojiye nasll yakla~tlklan ve yaptlklarl ~ah~malarla hangi
sonu~lan elde ettikleridir.
<;ah~manm
hazlrlanmasmda bizzat Bulgar
sosyologlannca kaleme alman eserlerden faydalamlnu~tlr. Konu, geni~ligi
sebebiyle ancak gene I hatlanyla aktanlnu~tlf. Fakat once 20. ylizyll Bulgar
toplumunu ~ekillendiren tarihisel slirece deginilmi~tir.
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Bulgaristan'm KIsa Tarihc;;esi
Gtintimtiz Bulgaristan Cumhuriyeti, IU. Bulgar Kralhgl'nm (1908-1944)
devaml kabul edilmektedir. Bu kralhk ise Tuna Bulgar Devleti adlyla da bilinen
ve teorik olarak I. <::arhk olarak tammlanan devlet (681-1018) ile II. Bulgar
<::arhgl'mn (1185-1393) devaml sayllmaktadlr. Tuna Bulgar Devleti
Bizanshlara yenilerek Dogu Roma Devleti'nin topragl haline gelmi~tir. 167
yIlhk Bizans hakimiyetinin ardmdan Bulgarlar, iki asilzadenin onderliginde
Dogu Romahlara kar~l ba~kaldlrml~ ve II. <::arhgl kurmu~lardlr. Bu devlet uzun
stireli bir btittinltik saglayamaYlp 14. ytizylla gelindiginde btiytiklti kti<;tiklti
prenslik, despotluk ve knezliklere bOltinmti~ttir. II. Bulgar <::arhgl 14. ytiZyIllll
ortalanna dogru, Rumeli'de gti<;lenen Osmanh Beyligi'ne bagh hale gelmi~;
1393 yIllllda ise ttimden Osmanh eyaleti olmu~turl.
Bu tarihten itibaren 20. ytizYlhn ba~llla kadar Osmanh topragl olan Bulgaristan,
once 1878 Berlin Antla~masl'yla Osmanh Devleti'nin otonom Emareti
(Prensligi)'ne donti~ttirtilmti~ttir. 30 yll sonra, 1908 yIllllda bu Emaret
baglms1zhgllll Win etmi~ ve tarih sahnesine III. Bulgar Kralhgl olarak
<;lkml~tIr2. III. Kralhk ise Bulgaristan'da 9 Eyltil 1944 tarihinde Bulgar
Komtinist Partisince yapllan ihtiliH ile tasfiye edilmi~tir. Bu tarih sonrasmda
SSCB'nin siyasl ntifuzuna giren ve gayn resmi olarak "16. Sovyet
Cumhuriyeti" olarak adlandmlan Bulgaristan Halk Cumhuriyeti ise 10 Kas1m
1989 tarihli sessiz devlet darbesi ile son bulmu~ addedilmektedir. Haziran
1990'da yapJlan ilk <;ok partili serbest se<;imler sonraslllda bu devlet,
demokratik dtizenle yonetilen "Bulgaristan Cumhuriyeti"ne donti~mti~ttir.
Bulgaristan'lll gtintimtizde, kuzeyde Tuna nehri, gtineyde Rodop daglan ile
Trakya ovaSI, doguda Karadeniz, batIda Timok nehri araslllda sahip oldugu
topraklar ge<;mi~te pek <;ok kavmin ortak yurdu idi. Antik <;agda bOlgede
Traklann, iliryahlann, Yunanhlann, Keltlerin ve ba~ka pek <;ok kavmin
ya~ad1g1 bilinmektedir. Aym topraklar orta <;aglarda Roma imparatorlugu'nun
egemenligine ge<;mi~tir. Romahlann ntifus siyaseti dolaylSlyla bOlge, "kavimler
harmam" ozelligini stirdtirdtiyse de bu ozellik Yunan dili ve ktilttirtintin
tisttinltik kazanmas1 ve diger halkJann dil ile ktilttirlerinin erimesi yontinde
devam etmi~tir3.

Bk.: Dimitar Sazdoy Yd., Istoriya na Balgariya (681-1944) (Bulgaristan Tarihi (681-1944)), Vol. I-II,
Sofia: Sofi-R, 2003.
Bk.: Mahir Aydm, Gsmanlz Eyaletindell Uriill"ii Bulgar r;arhglfla, istanbul: Kitabevi YaymJan, 1996.
Hristo MatanoY, Srednovekovnite Balkani, 1storicheski Gehertsi (Grla,ag'da Balkalllar, TariM
Tasvirler), Sofia: Paradigma, 2002, s. 13-17.
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Hun-Oglir kokenli Bulgar kavrni yakla~lk 677 yllmda Azak Denizi
yakmlanndan Tuna'nm kuzeyine geldikten sonra, bu nehrin glineyine inrni~,
fakat donemin Dogu Roma imparatoru burayl mesken tutmalanna izin
vermerni~tir. iki yll sliren mlicadele sonrasmda akdedilen ban~la Dogu Roma
Devleti Bulgarlann, glinlimlizde tilkenin kuzey-dogusu olan Mlgeye kahcI
olarak yerle~melerini kabul etmi~tir. Boylelikle 681 yIlI kaYltlara, Tuna Bulgar
Devleti'nin kurulu~ tarihi olarak ge<;mi~tir4.
Burada Bulgarlar kendilerinden once yerle~ik bulunan ve kendilerinden sonra
go<;le gelen ba~ka kavimlerle kan~ml~tIr. Fakat 20. ylizYllda yaygmla~an
teorilere gore Bulgarlar devletlerini, Slavlarla birle~erek kurmu~ ve bu halkla
zamanla ortak bir toplum meydana getirmi~lerdi5. Bu "ortak" devletin adl
"Bllgariya" olmu~tur.
Kurulu~undan <;ok ge<;meden Tuna Bulgar Devleti, <;e~itli sebeplerle zaYlflayan
Dogu Roma'mn bliylik rakibine donli~mli~ ve topraklanm bu devletin aleyhine
geni~letmeye ba~laml~tJr. Bizanshlarla <;ok kez sava~an Bulgarlar tarihte,
istanbul'u ku~at1p Dogu Roma'Yl vergiye dahi baglaffil~lardlr. Ancak 863
yllmda ya~adlklan maglubiyet onlann eski din, siyaset ve kliltlir sahalanndan
uzakla~malarma yol a<;ml~t1r. Zira Dogu Roma'nm belirledigi ban~ ~artlanndan
bir tanesi, Bulgar halkmm topyekCm Hlristiyan dinine ge<;mesi olmu~tur. Han I.
Boris'in bu ~artl yerine getirmesiyle Bulgarlar Gok-Tann dinini terk etmWir.

Takip eden yll1arda, devlet ve yazl dili olarak SlavcaYl benimseyen Bulgarlar
zamanla eski dillerini de yitirmi~lerdir. Tuna Bulgar Devleti'nin zaYlflama
donemine rastlayan bu geli~melerle, bolgenin sliregelen "kavimler harmam"
ozelligi, aym din (Hlristiyanhk) ile dili (Slavca) payla~an bir halkm meydana
gelmesi yonlinde degi~mi~tir. Bunun sonucunda Migede meskun kavimler
zamanla homojen bir gorlinlim kazanml~t1r. Diger yandan Bulgarlar 10.
ylizyllda artlk aym dini ve kliltlirli payla~t1klan Dogu Roma Devleti'yle
mlicadele etmeye devam etmi~tir.

AynntIh bilgi i~in bk.: ibrahim Kafesoglu, Bulgarlann Kijkeni, Ankara: TUrk Tarihini Ara~tIrma
Enstitllsii Yay., 1985; Geza Feher, Bulgar Tiirkleri Tarihi, Ankara: TTK Yaymlan, 1984.
Bu teorinin yaygmla~ma ve 20. yUzyIlm sonlanna degin reddedilemez hale gelme sebebi, Blilgarlanli
zamanla Slav dilini benimsemelerine iHiveten 19. yUzYllda siyasl nUfuzllna girdikleri Rusya'mn Slav
kbkenli halklyla akraba olduklanmn ispat edilmesi ihtiyacl olmu~tur. Ancak yine 20. yUzYllda
yaygmla~an "kadim halk", "kadim medeniyet mensubu" olma aklmmm etkisiyle Bulgarlann, diinyanm
hayli eski toplumlanndan biri olduklanm dile getirmek gerektiginde, Hunlara dayandlklan hatIrlatIiIm~tlf.
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II. Bulgar Devleti doneminde bOlge, Oguz, Kuman, Pe~eneklerin akmma sahne
olmu~tur. Bazl Bulgar tarih~ileri, "ktilttirel geli~imleri baklmmdan daha dti~tik
dtizeyde" bulunduklanndan bu kavimlerin, <;arhgm etnik yaplsml bozmadan ve
tilke tarihinde iz blrakmadan eriyip yok olduklanm ileri stirmektedir. Bununla
birlikte ozellikle Kumanlann, donemin yoneticilerinin adlanna (Terter, Si~man,
Balik, Dlrman, Eltimir vs.) yanslyan birtaklm izler buaktlklan belirtilmektedir6 •
Bu ikilem tilkedeki tarih yakla~Hnmm siyasile~erek, Bulgarlann Orta Asya
kokenini kah yticeltmeye, kah inkara yonelmesinden kaynaklanmaktadlr.
GUntimtiz Bulgaristan yam Slfa Balkan yanmadasmm btiytik klsml 14. ytizyllm
sonlanndan 20. ytizyllm ba~lanna kadar Osmanh Devleti'nin hakimiyetinde
kalrru~tIr. Bu donemde bOlgede, yeni bir nlifus devridaimi olmu~tur. Osmanh
idarecilerinin duydugu ihtiya~ yahut benimsedikleri siyaset neticesinde Anadolu
ile Balkan yanmadalannda meskun aileler, boylar yer degi~tirmi~ti/. Bulgar
topraklanna bu donemde yerle~en eski Ttirk kokenli ntifusun islam dinini
benimsemi~ olmasl, buradaki nispeten homojen yaplyl degi~iklige ugratml~tlr.
Bu yeni ntifusun ~ogalmasma ilaveten zamanla yaygmla~an ihtida sebebiyle,
bOlgenin demografik yaplsl Mtisltiman unsurun artl~l yontinde geli~mi~tir. Fakat
Osmanh hakimiyetinin son donemlerinde slkla~an sava~lar neticesinde, bOlgeye
bir donem Tatar, <;erkez vs. ntifus akm ederken, 1877-1878 Osmanh-Rus
Sava~mm ardmdan yerle~ik Mtisltiman ntifus can gtivenligini saglamak tizere
istanbul yon tine go~ etmi~tir.
II. Dlinya Sava~ma kadar Mtisltiman nUfusun azaldlgl gtintimtiz Bulgaristan
topraklannda, devletin "yabancl ntifusu anndlrma" amaclyla benimsedigi go~
ettirme siyaseti sonucunda 1951'de israil'e ve Ttirkiye'ye; 1971, 1978, 1989
ytllannda ise aglrhkla Ttirkiye'ye toplu go~ler meydana gelmi~tir. 20. ytizyllm
ikinci yansmda devam eden "halis Bulgar toplumu" yaratma ~abaslyla Htiktimet
tarafmdan, Bulgar kokenli ki~ilerin isimlerinde rastlanan ve Osmanh
doneminden kalml~ olmasl muhtemel TUrk~e ogeler ~lkanlrru~, diger yandan
Pomak, <;igan, TUrk, Ermeni nUfusun isimlerinin Bulgarla~tmlmasl siyaseti
yUrUttilmU~tlir.

Sazdov vd., Istoriya na Balgariya, s. 72-73,317 ve 324.
Aynntlll bilgi i<;in bk.: Orner Llitfi Barkan, "Bir lskan ve Kolonizasyon Metodu Olarak SUrgUnler",
istanbul Ulliversitesi iktisat Fakiiltesi MeclUuasl, c. 11, yIl 1949-50, no. 1-4, s. 524-569, c. 13, yIl195152, no. 1-4, s. 56-78, c. 15, Yll 1953-54, no. 1-4, s. 209-237.
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19. yUZylllll ikinci yansl ve 20. yUZytllll ba~lannda kimligini yeniden olu~turma
sUrecinden gec;en Bulgar halk!, 1945 sonraslllda yeni bir toplum
mUhendisliginin odagl olmu~tur. 1990'larda bir anda sonlanan bu ikinci sUreein
ardllldan ise hlZl onlenemeyen bir toplumsal c;ozUlme ya~anml~tIr. Bu
beklenmedik ve kontrol edilemeyen c;ozUlmenin etkisiyle 2000'li Yillarda
Bulgar sosyolojisinde toplumu yonlendirme anlaYI~llldan, toplumu ineeleme,
anlama ve sorunlarllll c;ozme yakla~lmma dogru bir degi~im ya~anrm~tIr. Soz
konusu degi~imi sosyoloji alanlllda da gozlemlemek mUmkUndUr: 1990'lara
sonraslllda Ulkedeki sosyologlar, sosyalist dUzeni, bun un ne kadanmn ya~anml~,
ne kadannm tahayyUl oldugu; yeni doneme sanelll gec;i~ sUrecini ve elbet,
sosyolojiyi yeniden ineeleme ve tammlama noktasllla gelmi~lerdir. Diger
yandan 2000'li ylliarda toplumu yeniden sagltgllla kavu~turabilmek amaelyla
bir de viet siyaseti olarak, bireysel dUzeyde topluma gUvenin artmlmasl,
bireylerin yeniden bir araya gelebilmesi, yeniden saghkh ailelerin kurulmasl,
dogum oram artI~lllm te~viki gibi onlemlere ba~vurulmu~tur.

** *
Sosyolojinin konusu, varolu~ nedeni, yontemine dair iki yUzyIla yakm bir
sUredir gorU~ler ileri sUrUlUyor. Bireylerin bir uzantlsl ya da bireylerin geli~tigi
ortam olsun, oyle ya da boyle toplum, ineelenebileeek ve ineelenmege deger bir
gerc;ekliktir ve bu durum sosyolojinin varhgllli kendiliginden aC;lklaYlp
onaylamaktadlr. Diger yandan toplumbilim de evrim gec;iren bir ba~ka
gerc;ekliktir ve sosyologlann toplumu nastl ele aldlklan, sosyolojinin geli~im
dUzeyine i~aret eder.
Sosyalist donem Bulgar sosyologlan 1980 Ylllllda Ulkedeki sosyolojik
sUrecini Uc; doneme aylrml~tIr: 1- Ulkenin feodalizm ve 19.
yUzYll Bulgar Ronesans18 donemi; 2- Bulgaristan'm otonom Prenslik haline
dU~Uneenin geIi~im

"Bulgar Ronesans!" - Balgarsko Vazrazhdane, 18. yiizyila uzandlgl kabul edilen 19. ytizYllda yogunla~an,
baglmslz, mill\' ve ozgiin bir Bulgar kimligi olu~turma siireci. "Ronesans" sozciigii ile kastedilen, Bulgar
toplumunun Osmanh hakimiyetinde oldugu aSiflar boyunca uykuda kaldlgl; 18. yiizylldan itibaren oziinii,
kokenini, kimligini hatlflayarak uyam~a ge9tigi ve Osmanh Devleti'nden "kurtuldugu" 19. asnn
sonlannda yeniden dogdugu'dur. Bu ifadeye yiiklenen anlama baklldlgmda bunun, milli bilin~ yaratmak
iizere yapay bi~imde iiretildigi anla~llmaktadlf. Soz konusu tabir, 2-4 Nisan 2009 tarihlerinde Sofya
Oniversitesi "K!. Oluidski"de yapilan Po/itik Mitoloji ve Tarih Uluslararasl Konferansl'nda bizzat Bulgar
bilim adamlannca tartl~llml~tlr; bk.: Ralitsa Kirilova, Martin Petrov, "Istoricheskiyat mit - instrument iii
vrag na sotsialniya razumT (Tarihsel mitos - toplumsal bilincin araCI ml, dii~mam ml?), Sotsiologicheski
problemi, Sofia: Institut po Sotsiologiya pri BAN, 2009, kn. 1-2, p. 395.
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geldigi 18789 Yllmdan "sosyalist ihtiliH"in yapIidlgl 1944'e kadar ve 3- 1944
somaSl donem lO • Gtintimtiz anlalll1yla sosyolojik dti~tinceyi feodal doneme (10.
ytizyIla) uzatmak zorlamah bir <;abadlr. Buna ilc1veten, Bulgaristan' da meydana
gelen tarihsel degi~iklikler dikkate ahndlgmda farkh bir yakla~lm ihtiyacl
dogmaktadIr.
Bu tilkedeki sosyoloji <;ah~malanm niteliksel analizini yapmak tizere bunlan,
kronolojik olarak tiC; bOltim halinde incelemek mtimktindtir: 1- sosyalist donem
oncesi: 19. ytizYlhn sonlanndan itibaren 1944'e kadar; 2- so~yalist donem:
1944-1990 araSl ve 3- son donem c;ah~malan: 1990'dan gtintimtize. ilk doneme
tekabtil eden c;ah~malar, Bulgar aydmlanmn toplumu inceleme ve
bilinc;lendirme yontindeki bireysel <;abalan olarak nitelenebilir. Somadan
Bulgaristan'm en onemli sosyalist aydmlan ya da liderleri olarak amlacak
ki~iler, bu donemde yeti~mi~ ve faaliyet gostenni~tir. ikinci donemde
Bulgaristan'da sosyoloji kurumla~ml~, uzmanhk alanlan artml~tlr. Buna
ilc1veten ozellikle 1970' lerde sosyoloji, belirlenen toplumsal hedeflere
ula~manm bir araCl haline gelmi~tir. D<;tincti donem ise Bulgaristan'da
"kamucultoplumcu" idare bi<;iminin ortadan kalkmaslyla sosyolojinin de
kendine yeni bir yon belirledigi ve halen ya~anmakta olan donemdir.
19. Yiizyll Sonlarmdan 1944'e Bulgaristan'da Sosyoloji

<;ah~malarI

Bulgaristan'da kurumsal sosyoloji <;ah~malan, 1960'lann sonunda ba~lalll1~tlr.
C;ogu Bulgar sosyoloji tarihi eserleri 1970'lerde, sosyalist ideolojinin hiikimiyeti
doneminde hazlrlamp ne~redilmi~tir. Bu donemin yazan olan Stavrov'a gore,
tizerinden ancak 50 yll gec;mi~ herhangi bir toplumsal olaym tarihini yazmak
ziyadesiyle zordur, <;tinkti bu olay hentiz "tarih"e donti~memi~ saYlhr. Bu
sebeple ona gore prensipte, ornegm 1945 somaSl Bulgar sosyoloji
<;ah~malannm ancak tasvirini yapmak mtimktindtirll. Stavrov, Bulgar sosyolojik
dti~tincesini orta<;aglarda ba~latan, 19. ytizyll Bulgar aydmlannm vatanperver ve

10

\I

Bulgaristan'm Osmanh Devleti'nden otonom hale geldigi 1878 yIll, "baglmslzhgm" kazamldtgl tarih
olarak kabul edildiginden bir milat saYllmaktadtr. Diger yandan Bulgaristan "baglmslzhgml" 1908 ylhnda
iliin etmi~tir. Bu gergevede Bulgar yazml ve soylemindeki tarihsel kavramlar ile kronolojide bir kan~lkhk
soz konusudur ki bu kan~lkhk, sosyoloji tarihi eserlerine de yanslml~ / yanSItllml~tlf.
M. B., B. S., "Razvitie na sotsiologicheskata misal v Balgariya" (Bulgaristan'da sosyolojik dli~lincenin
geli~imi), Sotsiologicheski problemi, 1980, kn. 4, p. 3-14.
Boris Stavrov, "Tsenen opit za istoricheski analiz na sotiologiyata v Balgariya sled Vtorata svetovna
voyna" (II. Dlinya Sava~mdan sonra Bulgaristan'daki sosyolojinin tarihsel analizine klymetli bir katki),
Sotsiologicheski problemi, 2004, kn. 1-2, p. 454.
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htirriyet<;i fikirlerini sosyolojik yakla~lma dahil eden "Bulgar sosyoloji tarihi"
eserinin yazandlr. Mensubu oldugu sosyalist donem sosyologlan ku~agl, Bulgar
milletinin "kadim ge<;mi~i olan bUyUk ulus" oldugu tezini destekleme,
kuvvetlendirme <;ah~malanna odaklanffil~tlr. Esasmda tilkede daha 1930'larda 1.
Bulgar Devleti'ni sosyolojik yakla~lmla degerlendirme denemeleri yapllffil~tlr12.
Bulgaristan'da gUndeme gelen bu milliyet<;i toplumsal tarih tezleri esasmda pek
<;ok Avrupa tilkesinin bir uzantlsl olmu~tur. Bulgar aydmlan omeginde bu
durum, milletlerinin uzak Hun ge<;mi~ini hatlrlatlp, bu ge<;mi~i yUcelten eserler
ne~retmek olmu~tur.

1970'lerde yaztlan eserlere gore 18. ve 19. yUzYlllarda ya~aml~ onemli din
adamlannm yapltlan ve Bulgar din ve egitim hayatma katkIlan, tilkedeki
sosyoloji tarihinin bir par<;asldlr13 . y a~am bi<;imleri olan toplumu aydmlatma
me~galesini, gUnUmUz anlamlyla "sosyolojik faaliyet", "toplumsalclhk",
dolaylSlyla "sosyoloji" olarak algllamak veya tammlamak, 1970'lerin Bulgar
sosyologlannm topluma bakI~ml klsmen yansltml~t1r. Ancak bu yondeki bilgi /
yorumlar, Bulgar sosyoloji tarihini etrafhca tammaya yetmemektedir.
Avrupa'da sosyolojinin kurumsalla~tlgl 19. ytizyllm sonlanna dogru Rusya'da
ve onun nUfuzuna giren devletlerde sosyalist fikirler yaygmla~ml~tlr. A vrupah
aydmlar arasmda topluma yakla~lm konusunda, II. DUnya Sava~mdan sonraki
sosyalist-kapitalist ayn~masma vardlracak kutupla~ma da olu~maya ba~laffil~tlr.
Bu tarihlerde Bulgaristan, baglmslz bir devlet olmaya dogru yol almaktadlr. 19.
yUzyllda ya~ayan Bulgar aydmlannm (tilkenin 20. yy. bilim adamlannm on
plana <;lkardlgl) gUndemi, Osmanh Devleti'nden aynhp mUstakil bir devlet
kurrnaktlr. Daha dogrusu, 20. yUzYll Bulgar tarih<;i ve toplumbilimcilerince
"sosyolojiye hizmet etmi~" olarak hatlrlanmaya laYlk bulunan aydmlann yaygm
ortak ozelligi, ihtilalci, baglmslzhk mticadelecisi olmalandlr. Amlmakta olan
diger bazllan ise tilkenin egitim hayatma katkI yapanlardlrl4. Siyasl ko~ullann
hlzla degi~tigi bu donemde Bulgar aydmlan toplumsal dtizeyde, yeni bir
kimligin in~a edilmesi i<;in c;ah~ml~t1r: "baglmslz Bulgar milleti" kimligi. Bu

12

13

14

bm.: Nikola Aganski, "Istoriya na parvoto Balgarsko Tsarstvo ot sotsiologichesko gledishte" (Sosyolojik
baklmdan I. Bulgar Devleti'nin tarihi), Filosofski pregled, 1935, kn. 5, p. 393-403.
Bk.: Boris Stavrov, Istoriya na sotsiologiyata v Balgariya (Bu/garistan'da Sosyolojinin Tarihi), Sofia:
Universitetsko Izdatelstvo "Stopanstvo", 2004; Antologiya na Balgarskata sotsiologicheska misa/ (Bulgar
sosy%jik di1$i1ncesi ant%jisi), Mihail Bachvarov, Neli Bachvarova ve Yordan Batev (hzr.), v. I, Sofia:
Nauka i Izkustvo, 1978.
Bk. Stavrov, Istoriya na sotsi%giyata ... , s. II Yd.
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c;abalan dl~ siyasi ko~ul ve geli~meler ile halkm gtindemini birle~tirirken,
bireysel dtizeyde yeni bir maneviyatm benimsenmesine yonelik 0Imu~tur15.
Bilimsel anlamda ise Bulgaristan'daki sosyoloji c;ah~malan 19. ytizyllm
ba~lanndan itibaren 1970'lere degin hukuk, felsefe, iktisat bOltimlerinin alt /
yardlmcI dallan olarak ytirtittilmti~ttir. Dersler amlan dallarda yeti~mi~ bilim
adamlan tarafmdan yapIlml~tIr. 20. ytizYllm ba~lannda ilk sosyoloji derslerinin
Sofya Universitesinin Hukuk, Felsefe, iktisat Boltimlerinde, aynca Asked
Okulda okutuldugu belirtilmektedir16 •
II. Dtinya Sava~ma kadar Bulgaristan' da c;e~itli felsefi-sosyolojik egilimler
giindeme gelmi~tir: Neo-KantC;l, Teolojik, Biyo-IrkC;I, Freudc;u, HalkC;l, TanmcI,
Revizyonist, Marksist vs. Bu akImlar esasmda, Bulgar aydm ve bilim
adamlanmn aldlklan egitimin yahut tesirinde kaldlklan fikirlerin bir temsilidir.
Zira sosyalizm ve Marksizm diihil olmak tizere Bulgaristan'da gtindeme gelen
dti~tinsel egilimler Avrupa kokenlidir. Nitekim 1970'lerin Bulgar sosyologlan
bu donemde Batt Avrupa tilkeleriyle (Almanya, Fransa, ingiltere, isvic;re vs.)
Rusya'mn etkisinde kahndlglm aC;lkc;a ifade etmi~tir17.
Ornegin Bulgar aydmlan halkC;l yakla~lmla, tilkelerine 1880-1890'larda iltica
eden Rus halkc;Ilan vasltaslyla tam~Illl~tlr. Tarihsel stireci Rus halkC;l
dti~tintirlerin idealist yakla~lIlllyla aC;lklayan bu fikir akiIlllnm temsilcilerine
gore tarihi donti~ttirenler, koyltilerdir. Halkc;Ilar, ideoloji ve toplumsal dtizen
olarak sosyalizmin Bulgaristan'da uygulanamayacagmI savunmu~lardlr.
Bulgaristan'da Neo-Kantc;1l1k 20. ytizyIlm ilk on yIlmda yankI bulmu~tur. Bu
aklmm Bulgaristan'daki temsilcisi ve Bulgarca sosyoloji literattirtine ilk
kitaplardan birini kazandlran AI. Nedyalkov'tur (Sosyolojinin temel sorunlan,
1908). Georg Simmel, Wilhelm Dilthey, Rudolf Stammler'in tesirinde kalan
Nedyalkov bizzat, Marburg ekoltintin felsefi-sosyolojik yakla~lmlm
benimsedigini belirtmi~tir. Neo-KantC;1 felsefeyi yegiine bilimseI sosyal kuram

15

16

'7

20. yiizyilm ikinci yansmda bu kimlik, Bulgar sosyoloji tarihi eserlerine de yanslyansiyasile~mi~ bir
Osmanh kar~ItbgI halini ahrn~tIr. Bu ~er~evede Bulgar milli kimligini olu~turmada Osmanb ve TUrk
unsurunu (yaygm tabiriyle) "otekile~tirme"den faydalamlrru~tIr.
Sosyoloji derslerinin ilk okutulmaya ba~landlgI YII konusundaki bilgiler ~eli~kilidir. Bunun daha
1880'lerde ger~ekle~tigi ifade edildigi halde Sofya Oniversitesi Felsefe Boliimii 1888'de, Hukuk
FakUltesi ise 1892'de kurulmu~tur.
Stoyan Mihaylov, Radi Vasilev, "Sotsiologiyata i sotsiologicheskite izsledvaniya u nas" (Bulgaristan'da
sosyoloji ve sosyolojik ara~tIrmalar), Sotsi%gicheski prob/emi, 1969, kn. I, p. 4, 6-7; Stavrov, Istoriya
na sotsi%giyata ... , s. 61.
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olarak kabul eden Nedyalkov, Marksist felsefenin tarih yakla~lml ile kapitalist
toplum yaplsl hakkmdaki a~lklamalanlll tartl~ml~tlr. 1912'de Evrim
sosyolojisinin temelleri; Spenser' in sosyo-filozofik kurammm ele~tirel
incelemesi adh kitabml yaymlaITI1~tlr. Bulgaristan' da Neo-Kant~lhk I. Dlinya
Sava~l sonlarma dogru etkisini yitirmi~tir18.
Marksist felsefe bu iilkede 19. yy. sonlan He 20. yy. ba~lannda glindeme
gelmi~tir. Buradaki Marksist dli~lincenin ilk temsilcisi olarak, Dimitar Blagoev
adh fikir ve siyaset adalll1 allllmaktadir. Blagoev, Makedonya'da dogrnu~,
istanbul'da ayakkablclhk zanaatl ogrenmi~, kIsa slire tlitlin i~~iligi yaptlktan
sonra egitimini slirdlirmek amaclyla Odesa'ya gitmi~tir. Buradan Petersburg' a
ge~erek Doga Bilimleri Bollimlinde, ardmdan Hukuk Fakliltesinde ogrenim
gormli~tlir. Bu Yillarda Rus ihtiliilci gen~lik gruplanyla, aynca Cenevre'deki
Rus ihtiliilcileriyle temas etmi~, Marx'm eserleriyle talll~ml~; siyasl faaliyetleri
sebebiyle 1885'te Rusya'dan Sllllr dl~l edilmi~tir. Bulgaristan'a donerek ~e~itli
dergilerde yazIlar yaymlaml~, 1891' de Sosyalizm nedir ve iilkemizde
yaygmla~abilir mi? adh ilk kitabml ne~retmi~tir. Blagoev, 1891' de kurulan ve
1919'da BKP adml alan Bulgar Sosyal-Demokrat Partisi'nin kurucusu olarak
allllmaktadlr19 • 1891 sonrasmda i~~iler arasmda sosyalist fikirleri yaymakla
me~gul olan Blagoev'in aSll katklSl Marksist ve sosyalist felsefeye olmu~tur.
Fakat 1970'lerin Bulgar sosyologlan onun, lilkedeki sosyolojik dli~lincenin
geli~iminde onemli bir yere sahip oldugu kabul etmi~lerdir. Bu ~er~evede
Blagoev'in "Aile, ortaya ~lkI~l ve geli~imi" (1891); "Toplumsal hayatm eski
temellerinin ~oziilli~li"; "istatistiklerimiz ve fabrikalanmlz"; "Zanaatkiirlanmlz"
(1892); "Tanmcllanmlz"; Sosyalizm ve ~ehir belediyeleri (1893); "Blit~emiz ve
sosyalizm" (1894); "Ulkemizdeki miilkiyet daglhmma dair bazl istatistikler"
(1897); "Koylliler ve sosyalizm" (1899); "Koylerde sosyalizm" (1911);
"Komlinizm ve devlet" (1919) ba~hkh eserlerinin20 Bulgar sosyolojik
ne~riyatma
katkI sagladlgl ifade edilebilir. Ancak Blagoev sadece,
Bulgaristan'da sosyalist ideolojinin yaygmla~tlfllmaSl ve devlet siyasetine
donli~mesinde etkili olmu~ bir ~ahsiyettir. Bu baklmdan 1970'lerde Bulgar
sosyologlannca kendisine yakI~tlfllan "sosyolog" vasfl yine bu donemin ozglin
yakla~lmldlr.

18
19

20

Antologiya na Balgarskata sotsiologicheska misal, v. II, 1979, s. 14-15.
"Blagoev, Dimitar", Kratka Balgarska Entsiklopediya (Klsa Bulgar Ansik/opedisi), Sofia: Izdatelstvo na
BAN, 1969, v. 1, s. 246-248.
Ant%giya na Balgarskata sotsi%gicizeska misal, v. II, s. 42-45.
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20, ytizYllm ba~lannda Bulgaristan'da sosyalist felsefeyi farkh aC;ldan ele alan
siyaset adamlanndan biri de "geni~ sosyalizm" aklmmm temsilcisi Yanko
Sakazov'tur. 1970'li yI1larda bu egilim "Bulgar sosyal-demokrat i~C;i
hareketinin oporttinist akIml"; Sakazov ise "revizyonist ve milliyetc;i burjuva"
fikirleri benimsemi~ biri olarak tammlanml~tIr. ~umen (Bulgaristan),de tticcar
bir ailede dtinyaya gelen Sakazov, liseyi Rusya'da tamamlaml~, ytiksek
ogrenimi ic;in Almanya, ingiltere ve Fransa'da bulunmu~tur. On un Marksizm
anlaYl~l, Bernstein'mn, Kautsky'nin ve Neo-KantC;l yakla~lmlann karmasldlr.
Bulgar toplumunun yaplsml inceleyen Sakazov'a gore, Marksist ideoloji,
mtimktin oldugunca geni~ anlamda incelenmeli; "tireten geni~ kesimlerin"
menfaatini yansltmahydl. Bu c;erc;evede kapitalist toplumun sosyo-ekonomik
yaplsl, Marksist ideolojinin diger yorumlannm aksine, ttimden ortadan
kaldmlmamah, degi~ime (revizyona) ugratIlmahydl. Sakazov'un ba~hca
eserleri, "Bulgar demokrasisi" (1900), "Bulgar sosyalizminin sorunlan" (1904),
Bulgaristan'm yeni tarihine ve Bulgar sosyalistlerinin konumuna bakI~ (1906),
Kendi tarihlerinde Bulgarlar (1922), "Ulkemizdeki toplumsal ve siyasi
mticadelelerin neresindeyiz"; "Halk hareketleri ve suikastlar" (1923), Monar~i
aleyhinde - cumhuriyet lehinde (1946)' dir21.
Bulgaristan'da 1920'li yillarda yankl bulan bir diger felsefi-sosyolojik aklm,
Freudc;uluk'tur. 1970'lerde bu yakla~lmm tilkedeki en onemli temsilcisi olarak,
felsefe, iktisat tarihi ve sosyoloji alanlarmda c;ah~an ve 1930'lann sonunda
aynca biyo-lrkC;l kuramlan benimsedigi ifade edilen Ivan Germanov Kinkel
gosterilmektedir. Rusya dogumlu olup Bulgaristan'a 1917 ihtiIali oncesinde
yerle~en Kinkel, doktorasml 1911 Ylhnda Ztirih Universitesi'nin iktisadi
Bilimler dahnda tamamlaml~tlr. insanhgm iktisadi ve ktilttirel geli~iminin
devrelerini tespit etmeye c;ah~an Kinkel, C. Lombroso'nun fikirlerinin tesirinde
kalml~tIr. 1931 yIlmda Kinkel, tilkede sosyoloji adma bir ilk olan Bulgar
Sosyoloji
Bilimi
Cemiyeti
(Balgarsko
Nauchno-Sotsiologichesko
Druzhestvo),ni kurmu~ ve bu Cemiyetin ba~kanhglm yapml~tIr. Bilimsel
top Ian ttl ann. sosyolojik tartl~malann dtizenlendigi ve bazl eserlerin ne~redildigi
Cemiyet 1938 ydmda kapatIlilll~tIr. Diger yandan Sofya Universitesi felsefe
profesorleri D. Mihalchev (Felsefe incelemeleri dergisinin kurucusudur) S.

21

Antologiya na Balgarskata sotsiologicheska misal, v. II, s. 15-16.
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Ganovski ve T. Pavlov gibi bilim adamlan Kinkel'in
eserler yaymlaml~lardlr22.

dti~tincelerine kar~lt

***
Fikir aklmlannm Avrupa kokenli olmasma iHiveten 20. ytizYll ba~lanna ait
Bulgarca sosyoloji eserleri de yabancl yazarlardan <;;eviridir. ilk yerli sosyoloji
kitaplan, Sosyolojinin temel sorunlan (AI. Nedyalkov) ve Sosyolojiye giri~'tir
(1927, 1936i3 • S6z konusu alandaki makaleler ise Felsefe incelemeleri (19231949), iktisadl ve toplumsal siyaset ar~ivi (1925-1943) gibi bilimsel yaymlarda
aynca, Yeni Toplum, Yeni Zamanlar, Demokratik incelemeler, TanmCl dli~lince
ve pek <;;ok ba~ka popliler dergi ve gazetelerde yaymlanrm~t1r24. Ba~hklardan, 0
d6nemde sosyoloji ve sosyal psikoloji ara~t1rmalanmn, toplumsal yapmm
mahiyeti, felsefi egilirnler paralelinde sosyolojinin diger bilim dallanyla ilgisi,
Rus ihtiHili, Rus ekonornisi, k6y, moda, dedikodu, reklam, fahi~elik gibi sosyal
ger<;;ekliklerle entelektliel, gelin, bekar kadm, asker, yeni zengin, haylaz,
dolandmcl gibi toplumsal tiplere odaklandlgl g6rlilmektedir25 . Diger bazl
eserler ba~hklan, "Din ve sosyoloji" (P. Velinov Misal (Dli~lince) dergisi,
1898), Bulgaristan'daki ger<;;ekligin sosyolojik incelemesi (P. Darvingov, 1911),
Din ve sosyoloji (A. Troyanopolski, 1936), Fahi~elik ve fahi~elikle mlicadele
(V. Zlatareva, 1936), "iktisat ve Sosyoloji" (T. Ganovski, Stopanski problemi
(iktisadl sorunlar) dergisi, 1939), Sosyoloji ve biyoloji (T. Pavlov, 1940), "Ulus,
ktiltlir ve devlet" (Hr. Y. Todorov, God. na SU Yurid. Fak. (Sofya Univ. ukuk
Fakliltesi Yllhgl), XXXII, t.y.i6 •
1944' e degin Bulgaristan' da sosyal bilimciler deneysel ara~t1rmalarda en <;;ok
anket y6ntemini kullanrm~t1r. Dogrudan sosyolojik ara~t1rma amacml ta~lmayan
bazl anketler de, 1970'lerde sosyolojiye katkt olarak amlrm~tlr: 6rnegin,
"Halktn hukukl geleneklerinin derlenmesi ve incelenmesi" (Bobchev, 1882).
Hukuk<;;u ve sosyolog 1. Yanulov, Sofya'daki matbaa i~<;;ilerinin <;;ah~ma
22

23

24

25
26

"Kinkel, Ivan Germanov", Kratka Balgarska Entsiklopediya, v. 3, p. 24-25; Mihaylov, Vasilev,
"Sotsiologiyata i sotsioiogicheskite izsledvaniya ... ", a.y.; Antologiya na Balgarskata sotsiologicizeska
misal, v. II, s. 21-22.
AI. Nedyalkov, Osnovnite problemi na sotsiologiyata, Sofia, 1908; N. Aganski, Vavedenie v
sotsiologiyata, Sofia, v. T, 1927; v. II, 1936.
Slraslyla: Filosofski pregled, Arhiv za stopanska i sotsialna politika, Novo obshtestvo, Novo vreme,
Demokraticheski pregled, Zemedelska misal; Mihaylov, Vasilev, "Sotsiologiyata i sotsiologicheskite
izsledvaniya ... ", a.s.; Stavrov, Istoriya na sotsiologiyata v Balgariya ... , aym sayfa; Antologiya na
Balgarskata sotsiologicheska mimI, v. II, s. 16.
Bk.: Ek-la, b.
Mihaylov, Vasilev, "Sotsiologiyata i sotsiologicheskite izsledvaniya ... ", s. 6-8.
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ko~ullan (1899-1900); ogrencilerin ya~am ko~ullan; Panagyurishte ~ehrindeki
kilim fabrikasl ~ocuk i~~ilerinin ya~am ve ~ah~ma ko~ullan (1904); aynca
gen\=lerin saghk durumlan, diger mesleklerdeki i~~ilerin \=ah~ma ko~ullan, i~
kazalan; intihar (1927) konulannda anketler yapllli~tIr. Yanulov i~ hukuku,
i~\=ilerin sosyal gtivencesi ve sendikalann rolti alanlannda makaleler yaymlaml~;
Yurtdl~mda ve Bulgaristan'da sosyal siyaset (1924) ise en onemli eseri olarak
amlmaktadlr27 .

Anket yonteminin Bulgaristan'daki diger onemli ornegi olarak Ivan
Hadzhiyski 'nin ~ah~malan gosterilmektedir28 . Sofya Universitesinin Felsefe
(1932) ve Hukuk (1936) Boltimlerinden mezun olan Hadzhiyski, 1930'dan
itibaren Bulgar Komtinist Partisi (BKP) tiyesidir. Marksist sosyolog ve sosyal
psikolog olarak amlan yazann en me~hur eserleri, HalkImlzm gtindelik hayatI
ve maneviyatI (1940); Halklmlza dair iyimser bir teori (t.y.), Nisan (1876)
Ayaklanmasmm psikolojisi (1943),dir. 1930'larda Hadzhiyski onlarca koyti
dola~arak, esnafm, koylti insanlarm ya~am bi~iminden hareketle Bulgar
toplumunun psiko-sosyal tasvirini yapmaya ~ah~ml~tIr. HalkIn maneviyatml
bilimsel bir ~er~eveyle tammlamaya ~ah~an Hadzhiyski Bulgarlar arasmda
ba~hca ti\= ozellik tammlallli~tIr: koy meclislerinde temsil bulan kolektivizm;
esnaf ve zanaatkarlann yanslttIgI bireycilik ve ~orbacIlar ile kapitalistlerin
ornegini olu~turduklan bencillik. Hadzhiyski milll karakter, milll duygu ve milli
bilinci geli~tirmeyi ve Bulgar toplumunda 1930'lu Yillarda gortilen moral
dti~tikltigtinti dtizeltmeyi ama~lallli~tIr. Diger yandan tasvirleri Bulgar
sosyolojisi, sosyal psikolojisi, folkloruna onemli katkI saglallli~tIr29.
Netice olarak Bulgaristan'da 1944 oncesi sosyoloji kururnsal hale gelmemi~
olmakla birlikte, sosyolojinin ne olduguna dair A vrupa fikir akImlanndan
baglmslz yerel bir yakla~lmm geli~memi~tir. Bununla birlikte, felsefe, hukuk,
iktisat, siyaset dallannda emek veren bilim adamlannm 0 donemki Bulgar
toplumunu resmeden kesitler yakaladlklanm ve yaptIklan tespitlerle sonradan
faydalanabilecekleri bir nevi ar~iv olu~turduklan soylenebilir. Diger yandan i~\=i
27

28

29

Antologiya na Balgarskata sotsiologicheska misal, v. II, 1979, s. 16-17, "Yanuiov, Iliya Dimitrov",
Kratka Balgarska Entsiklopediya, v. V, p. 553.
SIraslyla: Bit i dushevnost na nashiya narod, Optimistichna teoriya za nashiya narod. Hadzhiyski'nin
eserleri 1990'larm toplumsai ~okii~ ko~ullannda yeniden yaymlanml~tlr; Stavrov, Istoriya na
sotsiologiyata v Baigariya, a.s.; "Sotsioiogiya", Entsiklopediya Balgariya, v. 6, Sofia: Izdateistvo na
BAN, 1988, p. 344-345.
Mihaylov, Vasilev, "Sotsiologiyata i sotsiologicheskite izsledvaniya ... ", p. 8-9; Antoiogiya na
Baigarskata sotsioiogic/zeska mimi, v. II, s. 347 Yd.
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slmfl ve gen<; neslin durumu ara~tmlarak, elde edilen sonu<;lann
yapIlacak diizenlemelerde esas almmasl kayda degerdir.

i~

kanununda

Bulgaristan'da Sosyalist Donem ve Sosyoloji (1944-1990)

Bulgar tarihinde II. Diinya Sava~mm sonu bir dontim noktasldlr. Bulgaristan,
yanm asra yakm stireyle A vrupa devletlerinin birbirinden farkh siyasi tesirleri
arasmda bocalaml~, bunlann rekabetine konu olmu~tur. 1945 yllmda ise kesin
olarak Sovyetler Birligi'nin niifuzuna girmi~tir. Bu sadece yonetim ve dl~
siyaset degil, savunma, ekonomi, egitim, ktilttir, bilim vs. - hayatm tiim
alanlanm kapsayan bir Sovyet ntifuzu olmu~tur.
Ulkede 1945'te i~ba~ma gelen tek parti (BKP) iktidannm ilk ylllan 1956'da,
"~ahsiyete tapmma" (cult of personality) donemi olarak adlandmlml~tlr. Bu
ifade esasmda Sovyetlerde, 1953't~ vefat eden Stalin'in basklcl iktidanm
ele~tirrnek amaclyla kullamlml~tlr. Fakat siyasi hayatmm SSCB'yle paralellik
arz etmesi ve donemin lideri Valko <;ervenkov'un aym tavn benimsemi~
olmasmdan aym ifade, Bulgaristan'da da gtindeme gelmi~tir. Soz konusu
Ylllarda tilkede sag ya da sol gorti~lti olmak bir yana, salt Sovyetlerin
Bulgaristan' a yonelik siyasetine kar~l <;lkmanm bedeli, pek <;ok aydm i<;in
hapsedilmek olmu~tur. Bunun sonucunda SSCB aleyhtan olan kesim tasfiye
edilmi~; Bulgar ekonomisi tanm ve turizme daha elveri~li oldugu halde aglr
sanayi ekonomisi olarak dtizenlenmi~; egitim ve ktiltiir politikalan Sovyetlerin
kontroltinde belirlenmi~ vs. 1956 sonrasmda SSCB ve diger sosyalist iilkelerde
topluma bask! siyaseti yumu~atllnu~, Batlh tilkelerle siyasi ili~kiler kurulmaya
ba~lannu~tlr3o. DolaYlSlyla 1956 tarihi, sosyalist tarih<;ilerce de ifade edildigi
gibi, Bulgar tarihinde ikinci dontim noktasl olmu~tur.
Diger yandan sava~ sonraSl yIllarda tUm A vrupa tilkelerinde oldugu gibi
Bulgaristan'da da toplumsalve ekonomik yaralar sanlnu~tlr. 1950'lerden
itibareJ? tilkede tanm ve sanayi desteklenmi~, yol, fabrika, barajlar in~a edilmi~;
toplumun birincil ihtiya<;lanm kar~Ilamaya yonelik tiretim yapllrm~tlr. Saghk,
egitim hizmetlerini kar~llayacak okul, hastane, saghk merkezleri tesis edilmi~;
1970'lere uzanan imar <;ah~malanyla ~ehir ve koyler yenilenmi~tir. Bu donemde
aynca, yeni bir insan tipinin yeti~mesi ongortilmti~ttir - <;ah~kan, disiplinli,
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bilin<;li, ahHikh, "sosyalist dtizen bireyi". Esasmda bu ongorti, Sovyet tipi insan
yaratdmasl hedefinin Bulgaristan'daki timsali olmu~tur. Rusya'da 20. ytizyllm
ortalannda devletin ideolojisi haline gelen Marksizm-Leninizm geli~mi~ bir
sosyalist toplumunu yaratmamn pe~indedir. Bunun yolu ise, bu toplumun
kurgulanan ozellikleriyle uyumlu bireylerin yeti~tirilmesidir.
II. DUnya

Sava~I

sonrasmda Bulgaristan'da sosyoloji bilimi bu hedefi
ger<;ekle~tirmenin araCI olarak algdanffil~ ve "goreve ~agnlffil~tIr". 1945
sonrasmda, evve1ce gtindeme gelen tUm felsefi-sosyolojik akImlar tasfiye
edilmi~, Marksist-Leninist yakla~Im sosyal bilimlerde yegane anlama ve
a<;Iklama bi~imi ilan edilmi~tir. 1888'den 1976'ye degin tilkenin tek akademisi
Sofya Universitesi'nde sosyal bilimler alanmda sadece felsefe, tarih ve pedagoji
egitimi verilmi~tir. 1976 ydmda Tarih ve Pedagoji Faktilteleri kurulurken
FeIsefe Faktiltesinde ilk olarak Psikoloji ve Sosyoloji bOltimleri a<;Ilffil~tI~l.
DolaylSlyla anIlan feisefenin yaygmIa~tlfllmasmI saglayacak ogretimin
yapIhyor oimasI, 1945 sonrasmda yeterli sayIlffil~ gortinmektedir.
Bu, II. Dtinya Sava~ma degin bireysel ~abalar sonucunda da olsa sosyolojiden
haberdar olan, sosyalist (toplumcu) bir tilke i~in umulmadIk bir tarihi seyirdir.
Donemin Bulgar yazmmda bu durum, " ... 1956 yIlI itibariyle bilimsel alandaki
dogmatik ogelerin bertaraf edilmesine mtisait ko~ullarm (ancak) olu~mas1. .. " He
a<;Iklanffil~tIr. Ulkede dogmatizmin 1956 ortadan kalkmaslyia (kullanIlan
ifadeler geregince nispeten "Ihmh") Marksist-Leninist normlar, de vIet
yonetiminde agIrhgmI koymu~tu. Toplumbilimin geli~mesine i~te bu normlar
sayesinde mtisait bir ortam olu~mu~tu32.
Aym kaynaklara baktIgIffilzda, 1956 sonrasmda Bulgaristan'da sosyoloji, pek
~ok parti ve devlet belgesiyle, "felsefeden bagImsIz, toplumu inceleyen bir
bilim dah" olarak kabul ve tasdik edilmi~ti. Soz konusu belgelerde aynca
sosyolojinin " ... sosyal sUre~lerin dogru ~ekilde yonlendirilmesi..." hususundaki
onemi vurgulanffil~tI33. Bu bakImdan Bulgaristan'da sosyoloji; Stalin'in
vefatmdan, "~ahsiyete tapmma" geleneginin ele~tirilmesinden, bireyler
tizerindeki baskIcI siyasetin hafifletilmesinden sonra, BKP'nin ve devletin bu
konudaki onaymI bildiren beige / belgeler yoluyia me~ruiyetini kazanmaya

31
32
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Sofya
Oniversitesi'nin
tarih~esi
l~m
bk.:
<;::evrimi~i:
sofia.bglindex.phplbuVfakultetilfilosofsk ijakultetlistoriya (7Arahk 2009'da girildi).
"Sotsiologiya", Entsiklopediya Balgariya, v. 6, p. 345.
"Sotsiologiya", a.y.

http://www.uni-

54

Sosyoloji Dergisi, 3. Dizi, 20. Say!

ba~laml~tl.

Diger bir ifadeyle lilkenin i<;; siyasetindeki genel yumu~ama,
sosyolojinin "dogu~una" elveri~li ortam hazlrlarnt~tl. Fakat bu, sosyal slire<;;leri
yonlendirmenin araCl ya da bu giri~ime yardlmcl olacak, BKP'nin ihtiya<;;lanm
yerine getirecek bir sosyolojinin dogu~uydu.

Yine de bu ifadeler ya da yorumlar, Bulgar sosyolojisinin baglmslz bir bilim
dah olarak kururnla~masl i<;;in neden 195Tye degil de 1976'a dek beklendigini
a<;;lklamamaktadlr. DolaylSlyla, sosyalist donemde lilkedeki toplumbilim
<;;ah~malannm
"dogmatizm"den aynca (ideolojik yakla~lm bir yana)
"norm"lardan nasibini alrnt~ gorlinmektedir.
Diger yandan 1956 Ylhmn ozelde sosyoloji a<;;lsmdan onemi, donernin Dogu
blogu lilkelerinin ilk kez Amsterdam'da yaptlan Dlinya Sosyoloji Kongresine
kattlml~ olmalandlr. 0 doneme dek Marksist-Leninist felsefeyi ve dolaylSlyla
bilim dah olarak felsefeyi on pHinda tutan sosyalist lilkeler, bu Kongre
sonrasmda yeni kararlar alml~h. Bahh lilkelerle ili~kilerin kurulmaya
ba~lanmasl, diger i~birligi alanlanna iHiveten, uluslararasl bilim ve kliltUr
te~kiHitlanna katlhml gerekli k!lrnt~tl. 0 donemde aday bir lilkenin, bu
te~kiHitlardan biri olan Uluslararasl Sosyoloji Birligi (kurulu~u 1949),ne katthm
~artt, bir Sosyoloji Cerniyetine sahip olmaslydl. Bu sebeple SSCB' de ve
Bulgaristan dfthil, diger Dogu blogu lilkelerinde Amsterdam'da yapdan
Kongreyi takiben Sosyoloji Cerniyetlerinin kurulmasl kararla~tmlml~ttr34.
Maksat, Batth lilkelerle i~birligi alanlanmn yaratllmaslydl. Ancak astl amacm
Stalin doneminde ele~tiri odagl olan Dogu blogu devletlerinin, Batth lilkelerden
fark!, yerilecek bir eksiginin bulunmamasl, yani bir nevi itibar kazanmak
oldugunu dli~linmemek elde degildir. Bunu, tUm sosyalist devietlerin aym anda,
aym karan almasmdan, aynca, lilke i<;;i (yeni, Ihmh Marksist-Leninist)
dinamiklerden baglmslz oIarak hareket edilmesinden anhyoruz. DolaylSlyla
1956 sonrasmda Bulgar sosyolojisi, devietlerarasl i~birligi ya da rekabetin
yansldl.gl bir alan olmu~tur.
1959 Yllmda Bulgar Bilimler Akademisinin de destegiyle, Bulgar Sosyoloji
Cemiyeti tesis edilmi~tir. Cemiyet derhal, Uluslararasl Sosyoloji Birligi
liyeligine ba~vurmu~ ve aym Yll liyelige kabul edilmi~tir. Vakit kaybetmeden
gen;;ekle~tirilen diger etkinlik, sosyolojik ara~ttrmalann yontemleri ve
orglitlenmesi konusunda bir konferansm dlizenlenmesi olmu~tur (1961).
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Uygulamah sosyoloji baglammda Bulgar Sosyoloji Cemiyeti ilk olarak, Bulgar
toplumunda dindarhk oramm Ol<;me ara~t1rmasl yaplll1~tlr (1962). ikinci
ara~tlrmanm konusu, yeni iktisadi dtizenin yonetim bi<;irni olmu~tur (1966)35.
Yani Bulgar Sosyoloji Cerniyeti oncelikle, Marksist felsefenin dl~ladlgl din
olgusunun yaygmhgml ol<;mti~tUr. 1960-70'lerde Bulgaristan'da kiliseye gitmek
resmen yasaklanmasa da, bireylere propaganda yoluyla benimsetilen davram~
kahplan neticesinde, ho~ kar~llanmamaya ba~lalll1~tlr. Bulgar asIlh
vatanda~lann yam Slra diger ntifusun dini hayatl da gozlernlenmi~tir. Ornegin
tilkedeki Mtisltiman ntifusun dini ibadetlerini yerine getirme oram Yillara gore
takip edilerek sonu<;lar kitapla~tlflllll1~tlr. Bu yaymlarda ibadet etme oranmm
azalmasl, "geli~me, ilerleme, modernle~me" olarak tamrnlanlll1~tlr36.
Bu baklmdan 1960'lara gelindiginde tilkedeki sosyoloji <;ah~malan dl~ dtinyada,
Batlh tilkelere nezdinde kendini tamtma ve kabul ettirme amaClm ta~lrken;
i<;eride bireylerin, toplumun; "sosyalist" dtinya gorti~tinti benimsemesini
saglayacak, amaca ula~manm yolunu gosterecek "on-ara~tlrmalar" mahiyetinde
olmu~tur. Bu noktada, 1962'de yapIlan incelemenin sonu<;lanmn 1968'de
"Bulgaristan'da dinin tistesinden gelme stireci" adlt eserde yaymlanmasl bu
mahiyetin teyididir.
1967 yllmda BKP'nin Merkez Komitesi yonetimi, sosyolojik ara~tIrmalann
dtizenlenmesi, deneysel sosyoloji veri sistemi ve sosyolojik sonu<;lar konusunda
bir karar allll1~tlr. Bununla toplumbilim, sosyal olaylan yonlendirmenin bir
vasltasl oldugu yakla~llll1 resmile~rni~tir. Bir yll sonra (1968) Bulgar Bilimler
Akademisi btinyesinde Sosyoloji EnstitUsti kurulmu~ ve burada gtintimtizde de
yaymlanmaya devam eden Sosyolojik problemler (Sotsiologicheski problerni)
adh dergi yaymlanmaya ba~laml~tlf. 1969'da Bulgar Sosyoloji Cerniyeti,
"Bulgar Sosyoloji Birligi"ne donti~mti~tUr37.
1970'ten itibaren ba~kentteki <;e~itli kamu ve siyaset kurulu~lanna bagh olan 12
sosyolojik merkez; tUm idari bOlgelerin merkez ~ehirlerinde sosyolojik
cemiyetler kurulmu~ ve btiytik i~yerlerinde sosyolog kadrolan a<;Illll1~tlr. Ancak
bu doneme kadar sosyologlann yeti~memi~ olmasmdan a<;lk, psikoloji ve felsefe
mezunlannm istihdaml ve sosyoloji kurslannm dtizenlenmesiyle kapatIlml~tIr.
35
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Mihaylov, a.y.
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1968-1969 ogretim Ylhnda Sofya Universitesinin Felsefe ve iktisat
Boliimlerinde Sosyoloji yan dal olarak okutulmaya ba~lanml~ttr38. Gortildligli
lizere 1960'lann sonunda Bulgaristan'da bir "sosyoloji seferberligi"
ylirlitlilmli~tlir. Fakat "sosyolog" kadrolanmn yetersizligine ragmen baglmslz
bir Sosyoloji Bollimlinlin kurulu~u, 1976'ya ertelenmi~tir. DolaylSlyla sosyoloji
bilimini (ozellikle, sosyal olaylan yonlendirmek lizere) onemsedigi halde BKP,
bunun felsefeden baglmslz okutulmasml tercih etmemi~tir.
Diger yandan Bulgaristan'da sosyolojinin kurumla~ma seyri SSCB ile aymhk
arz etmi~tir. Omegin SSCB'de de sosyolojinin kurumla~masl adma atdan ilk
adlm, (yine) 1968'de, Rus Bilimler Akademisi'ne bagh Felsefe Enstitlisli
blinyesindeki "Uygulamah Sosyolojik Ara~ttrmalar BOllimli"nlin baglmslz bir
"Uygulamah Sosyal Ara~tlfmalar Enstittisli"ne donti~tlirtilmesi olmu~tur. Bu
birim sonradan "Sosyoloji Enstitlisti" adml alml~t1r. Sovyetlerde ilk olarak
1950-1960'h ydlarda Ekaterinburg, Moskova, Leningrad ve Novosibirsk'te
sosyoloji merkezleri kurulmu~39; toplumbilimin liniversitede baglmslz bir dal
olarak kurumla~masl ise 1980'leri beklemi~tir40. Bu noktada Bulgaristan ve
SSCB'de sosyolojinin nispeten ge~ kurumsal hale gelmesi, yapllan
ara~tIrmalann niteligi yerine, tilke yonetiminin topluma ve onu konu edinen
bilime yonelik tavnm yansltml~tIr.
Bu ~er~evede 1970'lerden 1989'a dek Bulgaristan'da sosyoloji ~ah~malan,
toplumda geni~ bir orta slmfl yaratmak, koy ile ~ehir arasmdaki farkl azaltmak,
bedenen saghkh, gli~lli; egitim baknrundan donammh bireyler yeti~tirmek; elit
bir aydm tabakaya sahip; ~ah~an i~gliclinlin ise kalifiye oldugu bir toplum
meydana getirmek yonlinde olmu~tur. Kurallara saygIlI, disiplinli bireyletin;
kontrollli bir ~ekilde "dogru" yola yonlendirilmi~ bir gen~ ku~agm vizyonu
geli~tirilmi~tir. Toplumun gelecegi ve 2040'daki nlifus oranmm hesaplanmasl,
kapsamh bir in~a slirecinin varhgma bir diger gostergedir. ileriye donlik bu
tasanlarm, aSlrlar oncesinde kalan koklere dayandmlmasl aynca onemsenmi~tir.
1981 yllmda Tuna Bulgar Devleti'nin kurulu~unun 1300. ytldonlimli tilkenin tek
38
39

40
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sosyoloji stireli yaymmda (Sotsiologicheski problemi) kutlamrken, onceki
yIllara ait "kadim de vIet gelenegi, medenl; ileri toplum" anlaYI~1 devam
ettirilmi~tir, Diger yandan, 19, ytizyll sonlanndaki "Bulgar Ronesansl"
doneminde gUndeme gelen milll Bulgar kimligi olu~turma sUred 20. ytizyllm
ikinci yansmda da stirdtirUlmti~ttir41.
Donemin sosyologlan, eserleri yoluyla "sosyalist birey ve toplum modeli"ni
olu~turmak ve propaganda faaliyetiyle
bunu yaygmla~tIrmak gorevini
tistlenmi~tir. 1990'larda ~ogu Bulgar toplumbilimci ge~mi~te kaldlysa da, bu
konumlanlll ele~tirmi~tir, Diger yandan varhkh bireylerin aleyhine ve zorlamah,
"devletin yaptmIlllyla ilerleyen" bir sUre~ olmakla birlikte 40 yd gibi kIsa
stirede, geni~ bir orta Sllllf yaratIlml~tIr, Bazl ithal gldalann pazara sadece
Yllba~l gibi ozel zamanlarda ve smlrh miktarda sunuldugu sosyalist ekonomide
her ~eye ragmen toplum, i~sizlik, maa~slzhk, evsizlik ve a~hk gibi durumlan,
ender istisnalar haricinde, ya~amaml~tIr, Bu sebeple 1990'lann ilk yansmda
gittik~e fakirle~en aylll geni~ orta slmf, sosyalist dtizenin bu "asgari"
nimetlerine ozlem duymu~tur,

Son Donem

<;ah~malar

(1990'dan Giiniimiize)

1990'lar Bulgaristan i~in hayli sanclh yIllar olmu~tur. "Demokrasiye ge~i~"
donemi olarak adlandmlan ve bazl Ulke aydmlarmca halen tamamlanmadlgl
ifade edilen dtizen degi~ikliginin btiyUk umutlan, btiyUk htiztinlere
donti~mti~ttir. Ozellikle ekonomik alanda ya~anan sorunlar, ttim topluma yaydan
derin bir a~maz yaratml~ttr, Yeni donemin ilk Yillannda 1950'lerde
kamula~tmlan mtilkiyet yeniden ozelle~tirilmi~tir. Fakat bu uygulamanm
usulstizce ytirtittilmesi, kti~Uk bir kesime hakslz kazan~ saglaml~; sosyalist
donemde saglanan e~it imkiinlar bir anda kaybolmu~tur. Ytiksek dl~ bor~,
hemen ttim alanlarda tiretimin durmasl gibi sebeplerle ya~anan ekonomik
durgunluk vurgunculuga, gti~lti olallln hayatta kalmasl kurahnm i~lemesine yol
a~Illl~tIr, Boylece birden zenginleyen kti~tik bir slmfa kar~m merkezl lsmma
Ucretini kar~Ilayamayacak derecede yoksulla~an geni~ bir kesim olu~mu~tur.
j~sizligin ve pahahhgm aniden artmasma mukabil ahm gtictintin azaldlgl, saghk
ve egitim sistemlerinin zaYlfladlgl; ozellikle glda sektbrtintin sekteye ugradlgl
bu donemde, beyin ve i~gticti go~tine ilaveten dogum oranlarmda btiytik dti~ti~
ya~anml~tIr, 1989'un sonlanna degin ekonomik slkmtIdan bihaber ya~ayan
41
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bireylerin, yeni danemin <;etin ko~ullanna ilk tepkisi i<;e kapanma olmu~tur. Bu
tepki, yaygmla~an fakirlik ve <;aresizlige iHiveten toplumda "derin yalmzhk"
duygusunun yerle~mesine yol a<;ml~ ve 1990'larm ikinci yansmda toplumsal
yardlfnla~ma neredeyse ortadan kalkm1~t1r.
DIke ko~ullannm ve toplumsal sorunlarm degi~mesi, en anernlisi de tek parti
doneminin sosyoloji tizerindeki hakimiyetinin sona ermesiyle Bulgar sosyoloji
<;ah~malan alamnda da yeni bir yon belirleme ihtiyacl dogmu~tur. Bu donemde,
bundan evvel ytirtitmek zorunda blrakddlklan <;ah~malann muhasebesi ve
ele~tirisini yapabilmenin, Bulgar sosyologlan i<;in "kendini aynada gorebilme"
baglammda bir flrsat oldugu akla gelmektedir. Diger yandan tilkede ya~anan ve
"bunahm" nitelemesinin yetersiz kaldlgl toplumsal <;okti~tin aglrhgl, Bulgar
sosyologlanmn, ya~anan sorunlara ntifuz etme ihtiyacl duymalanna yol
a<;ml~t1r.

1990'lara dek btiytik i~yerlerinde istihdam edilen sosyologlar da bu <;okii~ten,
bizzat i~siz kalarak nasiplerini alml~t1r. ilgili donemde yerel sosyoloji birlikleri
feshedilmi~ ya da pasifle~mi~tir. Ttim topluma yaydan aym sorunlar sebebiyle
sosyologlar da manevi, ekonomik ve mesleki bakImlardan hayli gti<; duruma
dti~mti~lerdir. Bunlardan ancak kii<;tik bir kIsml sosyolojik ara~tlfma ~irketlerine
yoneldiklerinden "hayatta kalma" ~anslanm art1rabilmi~tir.
C;ogu Bulgar sosyolog, sosyalist ideolojiye hapsedilmi~ligin ytiktinii 1990'lar
ancesinde bizzat ta~ldlgl halde42 , sosyolojiye ve konusuna olan yakla~lm,
tarihsel ve sosyal ko~ullara paralel degi~ebilmi~tir. Temel sosyal sorunun
hayatta kahp karmm doyurabilmek oldugu Ocak 1991' de bazl Bulgar
sosyologlan toplumbilimden bahsetmenin, adeta su<;lanmaYl gaze almakla
bagda~tlfllabilecegini dile getirmi~tir43. Bu tarihte bir araya gelen tilkenin onde
gelen toplumbilimcileri 0 anda sosyoloji alanmdaki ilk hedefin, onu i<;ten
degi~ime ugratarak muhafaza etmek oldugunu tespit etmi~tir. Bu <;er<;evede,
yeni donemde en <;ok sosyolojik bilgiye ihtiya<; duyuldugu ve bu bilgiyi
tiretecek devlet kurumlannm i~levsiz kaldlgl halde, basmda, (profesyonel
olmayan) baZl ozel ara~t1rma gruplannca saglanan bilgilere ilgi duyuldugu
42
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Mincho Draganov vd., "Balgarskata sotsiologiya v novite istoricheski usloviya" (Yeni tarihsel ko~ullarda
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belirtilmi~tir. ToplantIda bir yandan sosyolojinin ve. sosyologlann emegme
yeniden deger katma ihtiyaci glindeme getirilmi~tir. Diger yandan, lizerinde asIl
durulmasl gereken meselenin, toplumun ya~adlgl fikir karma~asl oldugu
belirtilmi~tir. Bu karma~anm lilkede artan siyasi kutupla~madan kaynaklandlgl
ve yeni olu~an sorunlann sosyolojik bilgi alanma da olumsuz yansldlgl tespit
edilmi~tir44 .

Aym toplantIda sosyalist donemde sosyolojinin, toplumsal pratiklerle ileti~im
kurma yoluyla degil de, iktidar ile yapllan "menfaat" evliligi sonucunda ~ekil
aldlgl ve bunun yillar boyunca bir devlet Slffl olarak saklandlgl itiraf edilmi~tir.
Bu sebeple Bulgar sosyolojisinin kuramsal i~erik bakImdan hayli fakir kaldlgl,
topluma yarar saglayacak yerde idarecilerin ~lkarlanna hizmet ettigi
belirtilmi~tir. Diger yandan tUm yazarlann Marksizm'e geleneksel olarak itibar
etmeleri zorunluluguna kar~m, uygulamah sosyolojik incelemelerde Marksist
yontemlerin izlerine rastlanamadlgl dile getirilmi~tir. "Gorli~lerin sosyolojik
~ogullugu" ortammda sosyologlann "partinin yegane fikrine" bagh kalmalan
sonucunda aynca, lilkenin oncU toplumbilimcilerin birbirileriyle diyalog
kurmaz, hatta kuramaz hale geldigine bir ba~ka sorun olarak i~aret edilmi~tir.
Aym konu~malarda Bulgaristan'daki toplumsal hayatm ge~mi~ degil de, ~imdiki
durumuyla hi~ ke~fedilmedigi ve esasmda 1990'lara kadar slirdliriilen sosyoloji
anlaYI~mm "bilimsel" olmadlgl ileri slirlilmli~tUr. Ulkede bir sosyologlar
toplulugunun ger~ekte var olmadlgl ve asil bliyUk sorunlann yeni yeni glindeme
gelecegi de ifade edilmi~tir45.
Bu sebeplerle bundan bOyle ylirlitUlecek ~ah~malarda sosyolojinin ve
sosyologlann oncelikle, Bulgar toplumunun kendini tamma sUrecini destekleyip
beslemeye yonelmesi gerektigi belirtilmi~tir. Yeni doneme ge~i~ ko~ullannda
ilk elde, "totaliter" doneme ait tecrlibeleri, kli~limsemeden ve yok saymadan,
derinlemesine degerlendirilmeliydi. Buna ilaveten, artlk bakI~ a~Ilannm
~ogalacagl umularak toplantlda, sosyolojinin konusu ya da konulanna yonelik
hassasiyetin de artacagmdan soz edilmi~tir46.
ToplantIya katilan bazl sosyologlar yillardir "propagandist" olmamn ve
sosyalizmin in~asma hizmet etmenin, ele~tirel tavlr takmamamanm basklsl

44

Draganoy Yd., "Balgarskata sotsiologiya y noyite ... ", s.

45

A.e., s. 6-7.
A.e., s. 15-16.

46
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altmda kaldlklanm, toplumsal gen;ekligin ciddi sosyolojik degerlendirmelere
tabi tutulmadlgml payla~ml~tlr. Aynca ozeUikle tilkedeki tek sosyoloji stireli
yayml olan "Sotisologicheski problemi' dergisinin bundan bOyle ger~ekleri
denetleyen bir ytiksek merkez olmaktan ~lkanlmasl gerektigi belirtilmi~tir.
Bu konu~malarda sosyoloji, toplumda daha ytiksek bir ktilttirtin/bilincin
mevcudiyeti olarak tammlannu~ ve bu bilimin kahcl olabilmesi i~in
sosyologlann toplumsal hayatla ve ktilttirle temas kurmalan gerektigi
vurgulanml~t1r. Diger yandan ingiltere' de sosyolojik bilginin tiretiminden
a~lk~a bahsedildigi; Batl'daki tecrtibelerin sosyolojinin bir "degerler yaratma"
gelenegi oldugu hatlrlatllarak, bundan boyle aSll bu tarz ytiksek profesyoneUigin
ama~lanmasl gerektigi ileri stirtilmti~ttir. Bu noktada sosyologlann maa~h
memur olmadlklan, kurum yonetirnlerinden emir almadlklan, sosyolojik
eserlerin kurum ya da kurulu~lann "yaym organ Ian" olmadlgl ko~ullarda
~ah~malan
gerektigi;
sosyolojik tiretimin
profesyonene~mesi
l~m
ozelle~tirilmesi gerektigi ve toplumbilimcilerin, tirettikleri sosyolojik bilginin
saglayacagl gelirden pay almalan gerektigi ifade edilmi~tir47.
Ulkede 1990'lann bunahm ko~ullarmda, mevcut sorunlann su~lulan aramrken,
siyasi liderleri ve uygulamalanyla sosyalist donem, adeta "moda" haline gelen
bir tutumla topyekun ele~tirilmi~, dl~lannu~, yok sayllml~tll·. Bulgar
sosyologlannm bu konu~malanm degerlendirirken bu tutumun mutlaka
olumsuzu araYlp bulacagl, dolaYlslyla yukandaki ifadelerin tarafslz olmadlgl
aktlda tutulmahdlr.
Bulgaristan'da bu tartl~malarm gtindeme gelmesinden sonraki sosyoloji
~ah~malan
hakkmda, tilkedeki tek toplumbilim stireli yaylm olan
Sotsiologicheski problemi dergisindeki, 1990'lar ve 2000'lerin ba~lanndaki
se~me ba~hklanna goz gezdirerek kabaca fikir edinmek mtimktindtir48 . ilk siyasi
ve sosyo-ekonomik sarsmtllann hissedildigi 1990 yIlmdan sonra, toplumbilim
yeni donemin beraberinde getirdigi sorunlan incelemeye
yonelmi~tir. Sosyalist dtizenin muhasebesi yaplhrken, ozelle~tirmenin genel
seyrine ve bunun eski koy-tanm yaptlanmasma etkileri ara~tmlml~tIr. Diger
yandan sosyoloji ~ah~malan, emeklilik maa~lan, evlilik-bo~anma sorunlan,
~ah~malan

47
48

A.e., s. 18,21-22.
Bk.: Ek-3. Dergi halen yine Bulgar Bilimler Akademisi (<;evrimi<;:i: hltp:llwww.bas.b£!l),ne bagh olan
Sosyoloji Enstitiisli'nce ytlda 4 sayl olarak yaymlanmaktadJr. 1991 Ylhndan itibaren ne~redilen say tiara
Central and Eastern European Online Library'nin (<;evrimi<;:i: hltp:llwww.ceeol.com/) sayfasmdan
eri~ilebilmektedir.
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dilencilik, intihar gibi 1990'lardan gtintimlize gelen bir dizi bireyseI soruna
odaklanml~tIr.

Buigaristan 1997'de AB aday adaYI, 2004'te AB adaYI ve NATO tiyesi, 2007
Ylhnda ise AB tam tiyesi oImu~tur. Bu ~en;evede 2000'li yIllarlll ba~lllda
Avrupa kimligi, Avrupa toplulugu, Avrupa'da gtincel sorunlar ve sosyolojik
akImlar, egitim dlizeni; BuIgaristan'lll AB 'ye katIlllTIllldan dolaYI' yeni
glindemler: Avrupa'daki "BuIgaristan" imajl, gen~lerin kar~Ila~tIgl yeni
oIanaklar ve sorunlar, Bulgaristan'lll, Avrupa Birligi tarafllldan maddi destek
saglanan bolgelerde meydana gelen degi~imler, BuIgar egitim sisterninin AB'ye
uyarianmasl vb. konularda incelemeler yaYllllanml~tIr.
Ulkedeki ozelle~tirme ve yeni iktisad! dtizen ~er~evesinde diger A vrupa ve
Dogu blogu tilkelerinde ya~anan yenile~me ve degi~im stire~lerini ornekleyen
yabanci yazarlann makalelerine ilgi gosterilrni~tir. Diger yandan Bulgaristan,
Avrupa Birligine katIhm slirecinin hlZ kazandlgl 1990'lann sonlannda,
ktireselle~me soyleminin yayglllla~maslyia da kar~l kar~lya kalrru~ ve pek ~ok
tilkede ya~anan yerel/ktiresel ikilernini ya~aml~tIr. Bu ~er~evede 2000'li yIllarda
ktireselle~me ve mill! ktilttir, bireysel kimlik-mill! ktilttir-klireselle~me li~geni
ve sorunlan da ara~tIrma konusu olmu~tur.
Aynca, ktireseIle~me ko~uIlannda milliyet~iligin yeniden gtindeme gelmesi, 19.
ylizYlhn ba~hca sosyolojik kuramlannlll yeniden ele aIlllmasllla yol a9rru~tIr. Bu
sebeple Bulgaristan'da Weber'in yeni donemdeki yorumlam~l; Franslz
sosyolojik yakla~lml gibi konularda yabancl yazariann incelemeleri
yaymlanml~tIr.
Diger yandan sosyolojide modern tetkik yontemleri
degeriendirilmi~tir.

Sonue;
1944 yIlllla degin Avrupa kaynakh felsefi ve sosyolojik fikirieri benimseyen
Bulgar filozof, iktisat~l ve hukuk9ulan araslllda, ozellikle Hadzhiyski
ornegindeki gibi, sade Bulgar vatanda~l ve onun gtindelik hayatl, orf ve adetleri,
"i~eriden" hatta biraz duygusal bir bakI~Ia incelemni~tir. Toplumsal ya da
uluslararasl bir getiri araCI olmasl umulmayan ve kurumsal hale gelmediginden,
bu donemde sosyoloji; bireyleri "yeti~tirmek" gayesini ta~lmaml~, sosyaI ve
ekonomik dtizeni, tanm ve tanm vetirninin iyile~tirilmesi ve bu sayede toplum
ve tilke refahmm artmlmaSI yontinde oImu~tur. Bu bakImdan II. Dtinya Sava~l
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oncesi Bulgaristan'da sosyoloji ~a11~malanmn, toplumu ve toplumsal olaylan
inceledigi, toplumu dl~andan etkiyle ~ekil alacak edilgen bir varhk olarak
gormedigi anla~llmaktadlr
1944-1989 doneminde ~ah~malar yapan Bulgar sosyologlanmn propagandaclhk
ytiktimltiltiklerinden dolaYl, toplumu oldugu gibi inceleyemedikleri ifade
edilebilir. 1990'11 Yillar sonrasmda tilkede topluma ve sosyolojiye yakla~lmm,
ya~anan sorunlan dogrudan dogruya tespit; mevcut durumun ele~tirisi ve ~oztim
arayl~l dogrultusunda yon belirlendigi soylenebilir. Bu anlamda Bulgaristan'da
sosyolojik ara~ttrmalann, ancak "sosyalist", yani toplumcu, kamucu olmasl
gerektigi halde "totaliter" donemin bitimiyle silkelenip topluma yonelebildigi
ifade edilebilir.
Bulgar sosyolojisinin bu tecrtibesi, toplumla diyalog kurmaYl reddederek
toplum mtihendisligine yonelen "kontrolcti" yakla~llnlann geri tepmenin
otesinde oldugunun bir ispattdu. Soz konusu kontrolcti yakla~lmm bizzat
sosyolojiyi de sarsttgl ve toplumdaki bireyselle~me/sosyalle~me tezahtirlerinden
beslenemeyen toplumbilimini, gtictinti per~inleyemedigi dar kahplara mahkilm
ettigi de ortaya ~lkmaktadlr.
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Ek-la: Filosofski pregled dergisinde ne~redilen "Sosyoloji" konulu makaleler49 :
-

49

Rus ihtiIlllinin sosyal ir,;ytizti, N. Moraliev, 1929.
Sosyal bireycilik ve evrenselcilik, Y. E. Hayde, 1929.
"Parvi brazdi"deki Bulgar aydmlan, N. Moraliev, 1930.
Dil sosyolojisi tizerine, A. Yaranov, 1930.
Halk ttirktisti tizerine sosyolojik dti~tinceler, St. Brashovanov, 1931.
Rusya'daki sosyal tecrtibe ve bunun yakm manzaralan, N. Sakarov, 1931.
Tarihsel materyalizm ve sosyolojinin yontemleri, M. Nahirnzon, 1932.
Koytimtiztin evllltlan ve reddi olarak Bulgar aydmlarl, K. Petkanov, 1932.
Bulgar koyItistintin toplumsal ufku, A. Popov, 1932.
Parti disiplini ve ihllllIerine sosyoIojik bakl~, S. Yaney, 1933.
Yeni zenginIerin bir ozelligi, Zh. Dragneva, 1933.
Sovyet planh ekonomisinin ytikseli~i ve daglh~l, B. Brutskus, 1933.
Bulgariarm karakteri / Me~hur yabanciiann goztiyle, K. Krachunov, 1934.
Toplum bir organizma mldlr?, A. Stankov, 1935.
TopIum bir organizma mldlr?, A. Ilkov, 1935.
Modanm sosyoIojisi ve sosyal psikolojisi, M. Kinkel, 1935.
Sosyolojik baklmdan I. Bulgar Devleti'nin tarihi, N. Aganski, 1935.
BuIgar koytintin sosyolojisi, N. Moraliev, 1936.
Fahi~eligin sosyal, etik ve hukukl ozelIikleri, V. Zlatareva, 1936.
Sovyet Rusya'daki ya~am bir,;imi tizerine, D. Mihalchev, 1936.
Bugtinkti Sovyet gerr,;ekliginin bazl tezatlan / Marksizmin l~lgl altmda ekonomik e~itsizlik, D.
Mihalchev, 1937.
Sovyet Rusya'daki son olaylann toplumsal anlaml, D. Mihalchev, 1937.
Dostoyevski'nin sosyo-etik gelgitleri, N. Kanev, 1938.
Reklamm sosyolojisi, O. Vasilev, 1938.
Liseden mezuniyet smavmm sosyolojisi, T. Zhelenski-Boy, 1938.
Bir felsefi-tarihsel kuram olarak Irkr,;lhk, D. Mihalchev, 1938.
Sahsiyetler ve karakterler / Baglmslzhktan soma tilkemizde bunlann eksikliginin sosyolojik
sebepleri, N. Mavrodinov, 1939.
Hilekllr genr,;lerin ruhu / Gtintimtize ait bir birey tipinin karakteristigi, E. Karanfilov, 1939.
Biyolojinin himayesindeki lrkr,;lhk, D. Mihalchev, 1939.
Bulgar lrkr,;Jhgmm artr,;l r,;atJ~masl, D. Mihalchev, 1939.
Toplumsal dtizen tizerine dti~tinceler, A. Andreev, 1940.
Sosyoloji ve biyoloji / ya da Prof. Ivan Kinkel'in sosyoIojik gerr,;egi naslI mtidafaa ettigine
dair, D. Mihalchev, 1940.
Sosyolojik mtinaka~a, D. Mihalchev, 1940.
Bir sosyolojik ger,;it tOreninin sonu, D. Mihalchev, 1940.
Dedikodunun sosyolojisi, E. Karanfilov, 1941.
Bulgar koyltistine dair, K. Ivanov, 1941.
Gtilmenin ve mizahm ar,;lklanmasma dair yeni bir deneme (Gtilmenin sosyolojik yorumlam~l),
M. pimitrov, 1941.

Bibliograf\'ki ukazatel na sp. "FiloS(-'.fski pregled" ("Filofski pregled" dergisi dizini), p. 7-8 (<;:evrimi~i:
http://www.nbu.bgfPUBLIC/IMAGES/File/CDAF/fpr ukazatel.pdf (7 Arahk 2009'da girildi)).
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Ek-lb: Arhiv za stopanska i sotsialna politika dergisinde ne~redilen bazl eserler 50 :

-

50

Toplumbilimin yollan (modern sosyolojinin niteligi, yontemleri ve gorevleri), 1. Kinkel, 1932.
Sw;;luluk ve iktisadt hedefler, N. Mihaylov, 1934.
Doga ve toplum, S. Ganovski, 1940.

Mihaylov, Vasilev, "Sotsiologiyata i sotsiologicheskite izsledvaniya u nas", s. 6-8.
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Ek-2: Sotsiologicheski problemi dergisinde 1969-1982 arasmda ne~redilen makaleler
1969 Yllzna ait rre!jitli saYllardan
Bulgaristan'da sosyoloji ve sosyolojik ara~tIrmalar, S. Mihaylov, R. Vasilev.
Sosyolojinin konusu ve somut sosyolojik ara~tlrmalann programlanmasl, Zh. Oshavkov.
Marksist ve burjuva sosyolojiJerin ili~kisi baglammda teorinin olu~turulmasma dair gUncel
sorunlar, E. Han (Dogu Almanya).
ilk Bulgar Devleti'nde sosyo-psikolojik bilincin olu~umu, M. Draganov.
Kamuoyunun sosyolojisi, R. Rachkov.
Bulgar sosyolojisinin geli~mesi - onemli bir parti i~i, isimsiz.
Ulkemizdeki sosyolojik ihtiHll ve sosyoloji bilimi, isimsiz.
Partinin faaliyeti alanmdaki somut sosyolojik ara~tIrmalann gUncel sorunlan, V. Vichev.
Sofya Sosyoloji Cemiyetinin Kurulu~u, isimsiz. .
Orta~agda Bulgar kuramsal-toplumsal dii~Uncesi, 8. Peychev.
Gelecegi planlama konulu uluslararasl konferans, Kr. Dimitrov.
Hindistan'daki sosyolojik ara~tIrmalann bazl yonleri. P. Naydenova.
Marksist sosyal psikolojinin sorunlanmn sistematik incelemesi, M. Draganov.
Sosyoloji ve felsefe, T. Pavlov.
Tarihin anlaml, N. Iribadzhakov.
T. Panov ve iilkemizde sosyal psikolojinin ~ekillenmesi, M. Draganov.
Gen~lerin sosyal baklmdan yonlendirilmesi sisteminin iyile~tirilmesine katkI, L. Kaneva.
1972 Yllzna ail rre!jitli saYllardan
Bulgar KomUnist Partisinin programmda yer alan toplumsal yapl sorunlarl, V. Dobriyanov.
BUtiinle~mi~ sistem olarak geli~mi~ bir sosyalist toplumunun in~asl yonUndeki ongortiniin
sosyolojik sorunlan, Zh. Oshavkov.
GUnUmiiz kapitalizmi ve ~ehir ile koy arasmdaki kar~lthgm kaldmlmasl sorunu, T. Minkov.
Bulgar Ronesansl donemindeki sosyolojik yakla~lmlar, M. Ba~varov.
Todor Zhivkov'un "Toplu Eserler"inde iilkemiz sosyolojisinin geli~imi ve sosyal i~levleri, Zh.
Oshavkov.
- Kamu yonetimi biliminin konusunda dair, D. Gardev.
- Niifus politikasmm tayininde temel metodolojik prensipler, M. Minkov.
- Beden egitimi ve geli~mi~ bir sosyalist toplumunun in~asl, St. Mihaylov, A. Stoychev.
1980 Ylhna ait fle!jitli saYllardan
Bulgaristan'da sosyolojik dU~Uncenin geli~imi, M. 8., B. S ..
Bulgaristan'm demografik-tarihsel tasviri, A. Totev.
Hayatta kalma ve maneviyat (sosyolojik deneme), M. Semov.
Bulgar sosyoloji tarihinin bazl sorunlanna dair, B. Stavrov.
Kuramsal sosyolojinin dort boyutu, N. Genov.
Antik donemdeki sosyolojik dU~iince ve bunungiiniimiizdeki anlaml, G. Donchev.
Sosyalist disiplin konulu kitap, H. Avramov.
Gen~ligin kendini ger~ekle~tirme sorunu, B. Ninov.
Bulgar Halk Cephesi ve sosyaIist ya~am bi~imi, Zh. Nedev.
Bulgar toplumunun 19. yiizylldaki sosyaJ yaplsl, N. Genchev.
19. yUzYII Bulgar mim baglmslzhk hareketinin i~ ve dl~ etkenleri, K. D. Kosev.
Yine disiplin iizerine, R. Radev.
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1981 Yllma ait fe~itli saYllardan
- Yolda~ Todor Zhivkov'un sosyolojinin Bulgaristan'da bir bilim olarak geli~imine katklianna
dair, Zh. Oshavkov.
- Bulgar halkllllll iyimserligi, M. Semov.
- Bulgaristan'da sosyal hareketlilik ve toplumsal smlf yaplslllln yeniden in~asl, K. Petkov.
- Aydm kesiminin meslek ve egitim durumu, K. Dimitrov.
- Modem medeniyet ve insan dogasmlll yeni ozellikleri, 1. Kalaykov.
- Orta<,;ag doneminde Bulgaristan'da toplum ve toplumsal dU~Unce, B. Peychev.
- Z. Karaivanova Burzhoaznata sotsiologiya v Balgariya mezhdu dvete svetovni voyni.
- insanm bakl~ a<';llan, Y. Zografova.
- Organizasyonun sosyolojisi: sorunlar ve yakla~lmlar, Zh. Genova.
- Teknolojik ilerlemenin hlzlandmlmasl i<,;in kaynaklar, N. Monchev.
- Bulgar Ronesans ulusunun ortaya <';lkl~l, Hr. Gandev.
- Toplumsal olanla sosyolojik planlama arasllldaki bag, D. Dimitrov.
- 2040 ·Yllllla kadar Bulgaristan'daki nUfusun azami demografik degeri - bir sosyo-ekonomik
ongorli denemesi, N. Naumov.
- Yolda~ Todor Zhivkov'a 70. ya~ gUnU kutiamasl, dergi ekibi.
- Sosyalist toplumun tetkikine kayda deger bir katkl, D. Ananiev.
- Dimitar Blagoev ve Bulgaristan'da Marksist sosyolojinin geli~imi, B. Stavrov.
- TUrk esaretinin 51 erken donemlerinde: XIV. yy. ba~l ve XVIII. yy. ortalarmda Bulgar
entelektlielleri, N. Filchev.
- Sosyalizm ko~ullarmda sosyoloji ve sosyal uygulamalar, N. Genov.
- Toplumsal pratiklerin temel sorunlan konusunda katk!, D. Filipov.
- Geli~mi~ bir sosyalist topluma dogru: sosyolojik sorunlar, V. Ivanov.
- Egitim faaliyeti ile toplumsal ortam araslllda azami etkile~im konusunda, L. Yotova.
- Metodolojik sorunlar konusuna artan ilgi, N. Mateev.
- Geli~mi~ sosyalist toplumun siyasi orgUtienmesi, O. Todorov.
- KomUnist terbiye ve ideolojik sUre<,;, S. K. Nikolov.

51

20. yuzyll boyunca Bulgaristan'da Osmanli hiikimiyeti donemi ic;;in "Turk esareti" ve benzer anlamdaki
tallimiamalar kullallllml~ur. 1990'larda tarih yakla~lmmm degi~mesi neticesinde "Osmanli hiikimiyeti"
tabiri bazl tarih9iJerce benimsendi. Ancak basmda, popiiler yaymlarda ve bazen de bilimsel yaZllarda
"esaret, kOielik" ifadelerine, siyasi bir tavnn (Bulgar hlirriyetperver hissiyau / milliyet9ilik / Turk
aleyhtarligl) dl~avurumu olarak rastlamak mlimkundlir.
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Ek-3: Sotsiologicheski problemi dergisinde 1990'lar ve 2000'lerin ba~mda
ne§redilen makaleler
1991 Yllma ail fe~itli saYllardan
- Demokrasiye gee;;i~: sosyal rasyonelle~tirme egilimleri ve paradokslan, N, Genov,
Emeklilik meselesi - sorunlar ve e;;oziim yollan, 1, Mironov,
inovasyon ve i~letmelerin ba~ansl, D, Zafirov,
i~letmeler araSl ileti~im, K Ramchev,
1989-1990 yillannda iilkemiz yetersiz ko~ullannda i~letme kiiltiirii, D, Kolarova,
I 990'larda Avrupa toplumlarl - dort muhtemel senaryo, B, Steenbergen / yabancl yazar (y,y.)
Postmodemlik ya da modemitenin krizi, G. Tasheva.
Sosyolojide milli gelenekler, M. Zhelyazkova.
1991 yIllllda iilkemizde ozellqtirmenin ozellikleri, hedefleri ve egilimleri, 1, Kostov Yd.
Giiniimiizde ozel giri~imciligimiz oniindeki sorunlar ve zorluklar, Zh. Guenova.
Merkezi yonetim, P. Simeonov.
Ozelle~tirme ve koy, Z. Staikov.
Ozel miilkiyet ve kooperatif sorunlan, Hr. Hristozov.
OzeIIe~tirme, yeniden ozelle~tinne, millile~tirme ya da statiikonun korunmasl, P. Chipev.
Ulkemiz ziraate;;illk alanmda sue;; sorunlan, Y. Boyadzieva.
intihar - mitos ve gere;;eklik, R. Ivanova.
Bulgaristan - en kotii ve en iyi zamanlan, R. Clignet, A. Fetziger / y.y.
Bulgar koyiiniin yaplsl, V. Handziev.
Alexander Zinoviev ve Komiinizm, V. Penev.
Bir gere;;eklik olarak komiinizm, A. Zinoviev / y.y.
Yeni tarihsel ko~ulIarda Bulgar sosyolojisi, M. Draganov yd.
Pazar ekonomisine gee;;i~te verilen sosyal odiinler, A. Atanasov yd.
Giiniimiizdeki baskllar kar~lslllda siyaset biIimi, B. Sterev.
Avrupa siyaset kiiltiirii, PI. Georgiev.
Bulgar bilim alamnda mitoslar ve profesyonel tutum, A. Yosifov.
Evlilik neden daha slk ertelenmekte ya da reddedilmektedir, L. Spasovska.
Uluslararasl goe;;iin uzun vadeli sonue;;lan: etnik nitelik ve kimIiklerde devamh degi~im, St.
Lieberson / y.y.
Bulgar kokenli Amerikahlar etnik bir topluluk mudur?, B. Stoyanova-Boneva.
Ocak 1991 'de kitlesel biline;; ve politik halet-i ruhiye, Miscellaneous / y.y.
Bilim hayatl: Seminer: Kozmopolit sosyoloji, Strazburg, 15-17 Kaslm 1990, S. Koleva.
Bilim hayat1: Siyaset Bilimi Semineri: "Dogu Avrupa'da demokratik degi~im ve istikrar",
Sofia, 17-20 Arahk 1990, T. Bezlov.
Bilim hayatl: Konferans: "Total iter miras ve post-totaliter durum", Bankya, 31 Ocak-2 Subat
1991, E. Koen.
- Sosyolojimizde neier, neden meydana gelmekte?, G. Dimitrov.
- i~sizligin ta~radaki boyutlan - Mihaylovgrad bolgesi monografisi, 1, S. Petkov.
- Bulgaristan' da i~ten e;;lkanlma, E. Tzeneva, N. Cook - yabancl yazar.
- Aile krizde midir, M. Sugareva.
- Tek ebeveynli aile - hakklllda ne biliyoruz?, E. Todorova.
- Kiiltiir sosyolojisinde yeni bir ba~langlca dogru, F. Tenbruck, W. Lipp / y.y.
- Kiiltiir sosyolojisinin gorevleri, F. Tenbruck - yabancl yazar.
- Bulgaristan'da pazar ekonomisine gee;;i~in bazl sonue;;lan ve tezatlan hakklllda, B. Slavenkov.
- iktisadi sistemdeki degi~iklikler - ilk sonue;;Iar, R. Avramov.
- iktisadi reformun ilk a~amaSllllll ardllldan: neleri ba~ardlk, neleri ba~aramadlk, E. Mutafchiev..
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Reform: bundan sonrasl?, B. Shamliev.
Totalitarizmin me~ruiyeti, Stalin'in iktidar soylemi iizerine inceleme, A. Azmanova.
Siyaset tiyatrosu: demokrasiye ger,:i~in on ve arka yiizii, A. Ranguelov.
Kendi ya~am ko~ullannda malullerin gelir ve emekJeri, V. Stoev.
"Yeni" bir Avrupa'da Koy sosyolojisi teorileri ve uygulamaJan, S. Whatmore I y.y.
Diinya Gelecegini Ar~tJrma Vakfl Mlgesel konferansl "Dogu Avrupa'mn Gelecegi
Konusunda Olaslhklar", Sofya, 3-6 Haziran 1991, V. Iliev.
Post-totaliter ko~ullann sorunlan ve flfSatlan kar~lSlnda Bulgar sosyolojisi, P. Emil-Mitev.
Teknik disiplinler ve cinsiyet farkhla~masl, Britanya ve Bulgaristan'm kar~Ila~tlrmah tahlil, A.
Dumdelll y.y.
Kadmlann Bulgar tanm sektOriiniin geli~mesindeki rolii, teknolojinin kadmlarm emegine
etkileri, M. Meurs I y.y,
Bulgaristan'daki yeni ileti~im teknolojileri, M. Bakardjieva.
Konferans: "Pazar ekonomisine ger,:i~ doneminde kadm", Sofia, 11-12 Haziran 1991, G.
Mihova.

1992 yllma ait fe~itli saYllardan
- 1992 yllmdaki iktisadi reformun perspektifleri, E. Harsev, A. Dzherov.
iktisadi reform ve i~sizlik, M. Neikov.
Bulgaristan'daki reform konusunda bir sosyologun dli~iinceleri, Sv. Hristova.
iktidar sevgisi, K. Neshev.
Sosyal hareketlilik ve sosyal degi~imler, D. Gradev.
Sosyal mekanda etkile~im, L. Popov.
Genr,:lerin gozliyle aile degerleri, T. Kotzeva.
Birey ve ulus: iilkemizde kimlikler ve degerler, L. Botcheva, Y. Zlatkov.
Rejim degi~ikligi doneminde marjinalle~me, A. Todorov.
Giiniimiiz sosyal ko~ullarmda stres ve saldlrganhk, Y. Zografova, V. Rusinova.
Siyasi sistem ve siyasi sosyaJle~me, Ts. Markov.
Biirokrasi konulu sosyolojik ara~tlflnaJara bakl~, S. Donchev.
"Reel sosyalizm"in r,:okii~ sebepleri, G. Kostov.
Yiiksek tirajh gazete sayfalannda Bulgaristan'm 1991 Yllmdaki milli sorunu, ekip.
Erotizm ve pomografi arasmdaki smlr konusunda, L. Stoykov.
<;ah~ma yogunlugunu olr,:me yontemleri, M. Molhov.
Sosyolojik dii~iince ve insan haklan, R. Amon I y.y.
Uluslararasl konferans: "Yeni Avrupa'daki siyasi partiler", Viyana, 24-26 Nisan 1992, A.
Atanasov.
Post-totaliter toplumda sosyaJ dlizenin yeniden in~asl, G. Fotev.
Kiiresel perspektifte demokratikle~me, R. Inglehart I y.y.
Ogretmenler ve yeni sosyal rolleri, M. Lazarov.
Akdeniz siyaset kiiltiirii ve Bulgarlar, E. Todorova.
Biyo-s~aset, siyasetin ardma gizlenen nedir?, V. Dinev.
Ulkemizde dilin glidlimleme i~levine dair gozlemler, T. Samraj yd.
Reklam sosyolojisi ve sosyolojinin reklaml, L. Zisis I y.y.
Ulkemizdeki kumarbazhk, A. Cholakov.
BulgarIarm ar,:hgl, H. Haralampiev.
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1993 ythna ait fe$itli saytlardan
1993 sayt 1:
Eski komUnist terminoloji ve gUnUmUzUn siyasi liderleri, M. Badjakov.
Bulgar OzeIle~tirme Ajansl: uzun vadeli planlar Ve faaliyetindeki sorunlar, B. Bogdanov.
iktisadi reformun iki yll sonrasma ait degerlendirme, G. Kostov.
Ulkemizdeki bo~anml~ ~iftlerin psikolojik durum ve sosyal sorunlan, G. Iolov.
Sosyo-ekonomik ge~i~ ve kimlik krizi, I. Kon / y.y.
Demokratik sUre~te gruplar, St. Nikolov.
Ben'in kimligi: sosyal rol ve beklenmedik benzersizlik, V. Maleeva.
Sosyal ongorU yontemlerinin tasnifi sorunlan, Y. Yankov.
Ekonomi ile felsefenin tlirnleyicisi olarak sosyolojik unsur, 1. Dilova.
Giri~imci toplum, P. F. Drucker / y.y.
Konferans: "Uluslann in~asl: dUn, bugiin, yann", Blagoevgrad, 2-7 Agustos 1992, A.
Krasteva.
Seminer: "Koy ve koy ekonomisi konulu sosyolojik ara~tlrmalar", Sofia, 27 Ekim 1992, M.
Keliyan.
1993 sayt 2: "Etnometodoloji" ozel saytst
- Sosyal bilimlerde olgusal bir yakla~lm olarak etnometodoloji, G. Psathas / y.y.
- Etnometodolojinin sosyal ara~tlrmalara katklsl / roportaj, H. Garfinkel.
- GUndelik hayat muhakemesi, M. Pollner / y.y.
- Sosyolojik tasvir, H. Sacks / y.y.
- Ulusal konferans: "Ekoloji ve tanmclhk, G. Koleva.
1993 sayt 3:
Bulgaristan'da pazar ekonomisine ge~i~ doneminde i~sizlik, D. Minev, B. Dermendzieva.
Bulgaristan'da 1990'h Ylllardaki i~sizligin ba~hca ozellikleri, A. Todorov.
Sosyolojik ara~tlrma: "Gen~ ku~agm ~ah~ma ve i~sizlik durumlan ve sorunlan", A. Atanassov.
Kamu kurulu~larmm gen~lerin i~sizlik sorunlanm ~ozmedeki rolti, V. Ziatanova, B.
Georgieva.
Gen~lerin geIecek plan Ian ve bunlan ger~ekle~tirme konusundaki bireysel stratejileri, R.
Stoilova.
i~ sunma ve bulma konulanndaki beklenti ve olanaklar, A. Galabanov.
GUniimUzde ~ah~ma motivasyonu degi~mekte midir?, A. Yosifov.
i~sizlerin sosyal ~evresi, T. Kotzeva.
i~sizlik kaynakh stresin Ustesinden gelmede bireysel ve sosyal dayanaklar, I. Todorova.
DUnya BankaSl ile ingiliz Hiikiimeti Bulgaristan'daki emek gUcU konulu ara~tJrmalan finanse
etmektedir, A. Atanassov.
KomUnizmden demokrasiye, sosyal degi~im ko~ul1anndaki yeni elitler sorunu, P. Emil-Mitev.
Sokak dilencileri - sosyal degi~imin ho~ olmayan ger~ekligi, D. Gradev.
Kamuoyunun goziiyle ekstrasensler, sosyo-psikolojik bir ara~tlrmadan kesitler, M. Lazarov.
1993 sayl 4: "Bulgaristan'da ozelle$tirme" ozel saYlSl
- Degi~imin zorluklan, M. Tardos / y.y.
- Polonya'da pazar ekonomisine dogru, 1. Sacks / y.y.
- Ozelle~tirme sUrecinde siyasi aktOrierin strateji ve tutumlan, St. Donchev.
- Bulgaristan'daki ozel1e~tirme siirecinin durumu ve nitelikleri, S. Keremidchiev.
- Ozelle~tirme ya da toplumsal blokajlann ~ozUlmesi, sosyo-psikolojik a~Ilar, G. Vasilev.
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Se~im sistemi ve devlet yonetim sistemi, R. Donkov.
Basmm ve ~ogulculugun partizaniIgl, PI. Georgiev, E. Kramer I y.y.
Ulkemizdeki sosyalizm - yabancl ya da yerel olgu?, St. Mihaylov.
Yaygm dogum kontrol - yeni ailevi tutumun sebebi mi sonucu mudur?, M. Sugareva.
Zahitlik tutumundaki kutuplar, Kr. Delchev.

2000 Yllma ail saYllardan
2000 saYI1-2:
- Ger~ek Avrupa, ideal Avrupa ve kiiltiirel ~e~itlilik, B. Bogdanov.
Avrupa'nm kendi kendini tammlamasl, Z. Krasnodebski I y.y.
Avrupa'yla yiiz yiize gelen Bulgar gen~ligi, P. Emil-Mitev.
Pozitifbilim sosyolojisi iizerine notlar, M. Scheler I y.y.
Avrupa Rasyonalizminin iki dogu~u, S. Averintsev I y.y.
"Avrupa"mn in~asl ml, Avrupa'ya katJhm ml?, P. Kabakchieva.
Me~ruiyet olarak Avrupa, I. Dichev.
Avrupa ve bolgesel ideolojilerin olu~masJ: Klrcali bblgesi omegi, R. Guentcheva.
Avrupa'yla yiizle~mek, M. Mineva.
Deneysel bir atblye olarak Avrupa (Anne-Marie Thiesse ile roportaj), D. Lilova.
Miifredatnlliza "Avrupa incelemeleri" dersini ekleme sebebimize dair, G. Dimitrov.
19. yiizYllda Bulgar egitim projeleri: Avrupa'dan Bulgaristan'a kiiltiir aktannu, J. VelichkovaBorin.
- Bulgar Ronesans doneminde Avrupa ve barbar tahayyiilii, D. Lilova.
- Tarihsel perspektifte post-komiinist miiessesele~me, J. Staniszkis I y.y.
2000 sayl 3·4 Avrupa ekonomik degi#m yoriingeleri ozel saylSl:
Avrupa ekonomik degi~im yoriingeleri. Ba~anlar ile ba~arlSJzhklann muhasebesi, M.
Federowich I y.y. ve D. Minev.
Fransa omegini gozden ge~irirken (Franslz endiistrisinin 1980'lerdeki koordinasyon ve
yeniden diizenleni~i), B. Hancke I y.y.
Yabancl yabnmlar ve yogunla~ma (Macaristan'da miilkiyet ve ~irket yonetimi), E. Voszka I
y.y.
Polonya: i~~iler tarafmdan yonlendirilen kapitalizm?, M. Federowich I y.y.
Demokrasi ve vatanda~hk, U. Hodja.
<;ek Cumhuriyetinde ozelle~tirme ve ~irket yonetimi, M. Havlrda I y.y.
Bulgaristan - kapitalizmin ve ekonomik rasyonelligin dogu~u, D. Minev, M. Zhelyazkova.
Ukrayna: yeni kurulan devlet ve iktisadi kurumlan, V. Sidenko, O. Kuzyakiv.
Endtistrinin yeniden yaplianmasl ve toplumsal degi~im, St. Donchev.
Dogu Avrupa'da teknolojik yenile~menin tarihi: incelemenin kuramsal ve metodolojik
onctilleri, 1. Tchalakov.
Sosyal slmf ve i~ sozle~melerindeki farkhhklar, J. Goldthrope.
Dogu Avrupa tilkelerinde sosyo-ekonomik ve cinsiyet incelemeleri sorunlan konulu
Uluslararasl egitim semineri, 4-14 Temmuz 2000, Var~ova.
ikinci Uluslararasl Sempozyum "II. Dtinya Sava~l Somas) A vrupa' da Etnik Kimlikler ve
Siyasi Uygulamalar, 17-18 Agustos 2000, Ksanti, Yunanistan.
2001 saY11·2 Kllltiirel Kiireselle~me ozel say's,:
- Kiilttirel ktireselle~me, ekip.
- Ktireselle~me ~agmdaki sava~lar, Z. Bauman I y.y.
- Ktilttirel ktireselle~me stireci. Tetkiklerde sorunlar ve yontemler, O. Simova.
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Ktilttirlerde diyalog kurma prensibi, G. Fotev.
Geleneklere ozen gosterilmesi, Hr. Tododrov.
Ktiresellqmenin I~Igmda halkm egemenligi ve insan haklan, St. Yotov.
Ktireselle~en dtinyada "azmlIk", M. Grekova.
Toplumsal donti~tim ve sosyal kimlik: dogulu ve batIh Almanlar arasmdaki ili~kiler tizerine
sosyo-psikolojik gozlemler, A. Muhemmendey / y.y.
Kimligin sImrlan: etnik koken, ~atI~ma ve politikalar, R. Jenkins / y.y.
Max Weber ve globalle~me, M. Albrow / y.y.
Max Weber'in ulus kurarm, K. L. Ay / y.y.
GenelIe~tiriImi~ Webercilik? Weber'in en yeni algIianma bi~imi tizerine bazI dti~tinceler, J.
Weiss / y.y.

2001 say' 3-4 Veri degerlendirmede giincel yontemler iizel saylSl:
Tekabtiltin incelemesi: FransIz sosyolojik yakl~lmma tarihsel bakI~, M. A. Schiltz, K. Van
Meter / y.y.
Btiytik rakamlann degerJendirilme YOntemleri ~all~ma sosyolojisini zenginle~tirebilir mi?, M.
CalIon / y.y.
Topluma hizmet eden ki~iler arasmdaki mtinasebetieri incelemede Cluster analizinin
uygulanmasl (tipik sorunlar ve yontemler), D. Keskinova, 1.. Chakalov.
bl~me ara~tIrmalan - sosyolojide yeni uygulama yontemi, A. Atanassov.
Karma ve hiyerar~ik modeller - nitelik, imkiinlar ve ornekler, I. Parchev.
Odak gruplan: ara~tInna sorunlan ve ~oztimler, E. Chengelova.
Internet ara~tlfmalarmda yeni yoneli~ler, M. Boudourides / y.y.
Fikirler oyunu: veri degerlendirmede bilgisayar yazIilml, I. Todorova, R. Falmagne / y.y., M.
G. Iselin / y.y.
Parti liderieri ve siyasl partilerin basm-yaymda gortinme bi~imleri, Sv. Todorov.
Ba~ansJzhgm sosyolojisi, P. Boyadjieva.
Basm-yaymda yer alan fotograflar: tarihsel rekonstrUksiyon (Bulgar Ronesansmdan ge~
sosyalist doneme degin). O. Spassov.
UluslararasJ toplantI: "Tarih ve beIlek, 1930'lar sonrasmda Romanya ve Bulgaristan:
kar~lla~tlrma", 29 MaYls 1991, L. Deyanova.

