BABIAL~'DE BULGAR ASILLI B~R DIPLOMAT
LEMAN ERGENÇ
1784 y~l~nda do~an II. Mahmut, I. Abdülhamid'in o~ludur. Di~er
Osmanl~~~ehzadeleri gibi dünya ve padi~ahl~k hakk~nda ö~retilmesi gereken
mistik bilgiler ona da ö~retilmi~tir. Bu bilgiler yan~ nda II. Mahmut "... amcas~~Selim III - ten Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nun içinde bulundu~u kötü durumu, bu imparatorlu~u y~k~ lmadan kurtarmak için yap~lmas~~gereken ~slahatm yap~s~n~~ve karakterini ö~rendi".
II. Mahmut, kendinden önce yeni düzen yolunda yerlerini ve ya~amlar~n~~kaybeden padi~ah ve vezirlerin durumunu bilmesine ra~men devlet için
geni~~çapta yeni bir düzen çal~~ malanna ba~lar. Bu çal~~malanm büyük zorluklarla sürdürür ve onlar~~yenmek için de kuvvet kullan~ r. Bat~'dan gelecek
her türlü yenili~e aç~kt~r ve yetenekli, çal~~kan ki~ilere ~rk ve din gözetmeden
imparatorlu~un idaresinde onlar~ n hizmetlerine de~er vererek yüksek makamlara kadar yükseltmi~tir. Bu ki~ilerden biri, imparatorlu~un siyasi ya~am~ nda büyük rol oynayan Bulgar as~ll~~Stefan Bogoridi'dir (Stoyko Tsonkov
Stoykov). Yeni Bulgar edebiyat~n~n Uyan~~~Devri döneminde Bulgar e~itiminde büyük hizmetleri olan yazar Sofroniy Vraçanskienin torunudur. Stefan
Bogoridi Koden kasabas~nda do~mu~, Yunan okulunda okumu~tur. Rumlar
Stoyko ad~n~~Stefan olarak, soyad~n~~ise Bulgaristan'~n ilk H~ristiyan knezi
Boris'ten alarak Bogoris olarak de~i~tirmi~lerdir. Tarihçiler do~um tarihi
hakk~nda çe~itli varsay~mlar ileri sürmektedirler. Ancak Bulgar edebiyat tarihçileri, Gavril Kr~steviç'in ileri sürdü~ü 1780 tarihini do~ru kabul ederler.
Yazar Sofroniy Vracanski, öksüz kalan iki torununu; Stoyko (Stefan) ve
Atanas'~, o devirlerde Do~u Avrupa'da ün yapm~~~Bükre~'teki "Sv. Sava"
(Kutsal Sava) okulunda okuttuktan sonra istanbul'a göndermi~tir. Stefan
Bogoridi'nin buradaki ilk görevi; zengin Rum çocuklar~na Frans~zca ö~retmenli~idir. Devlet görevi ise 1798-1799 y~l~nda M~s~r'da Ebuh~r'da Hüsrev
Pa~a'n~n, ~ngiliz donanmas~ yla birlikte Frans~ zlara-Bonaparte askerlerine
kar~~~yürütülen sava~ta pa~an~n tercüman~~olarak çal~~mas~d~r.
'E. Z. Karal, Osmanh Tarihi, C: V. s. 142.
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Stefan Bogoridi siyasi ka~iyerine, ünlü Rum as~ll~~Skarlat Kalimaki'nin2
yard~m~yla ba~lar. Kalimaki bu yetenekli ve çal~~kan Bulgar gencine hak etti~i de~eri verir. Bogoridi'nin siyasi faaliyeti, Rusya ile Osmanl~~hükümetinin
Bükre~'te 28 May~s 1812 y~l~nda im~alad~ldan bar~~~anda~mas~~zaman~nda
ba~lar.
Bu anda~maya göre: "Ruslar toprak kazançlar~ndan yaln~z Basarabya'y~~
muhafaza ettiler. Eflâk ve Bu~dan Osmanl~~ ~mparatorlu~u'na geri verildi.
Prut Nehri iki devlet aras~nda hudut olarak kabul edildi. Tuna'n~n iki a~z~~
Türkiye ve Rusya için mü~terek olacakt~".
Bâb~âli bu y~llarda Moldova'ya knez olarak Skarlat Kalimald'yi atar. S.
Kalimaki de Stefan Bogoridi'yi vekil olarak yan~na al~r. Moldova'y~~7 sene
idare ettikten sonra 1819 y~l~nda ~stanbul'a dönerler. 1821 y~l~nda geli~me
imkân~~bulan Mora isyan~~zaman~nda Eflâk'~~idare etmeye; S. Kalimaki knez,
St. Bogoridi ise onun vekili olarak gönderilir. Ancak i~ler iyi gitmez ve korumalan ile geri dönmek zorunda kal~rlar. Yolculuk s~ras~nda, Bâb~âli'ye
Kalimaki'yi sevmeyen bir vezirin tayin edildi~ini ö~renirler ve Silistre'ye,
Tuna bölgesinin idarecisi olan Salih Pa~a'n~n yan~na s~~~mrlar. Salih Pa~a da
vezir taraf~ndan sevilmedi~ini bildi~inden tedbirli davranarak; Bât~~Mi'ye,
Bogoridi'yi Moldova prensli~inin i~lerini gözden geçirmek için ahkoydu~unu
bildirir. Yeni bir vezir tayin edilinceye kadar St. Bogoridi'yi burada oyalar.
1820 y~l~nda sonuca ula~mayan Yunan isyanlann~n ba~lamas~n~n (Eflâk
ve Bu~dan isyanlan, Mora'da geli~me imkân~~bulan isyanlar)birçok nedenleri
vard~r. özellikle 18. yüzy~lda Osmanl~~Devleti'nin iki büyük dü~man~~Rusya
ve Avusturya, imparatorlu~u içten çökertmek için Yunanl~lar aras~nda
milliyetçilik duygusuyla egemenlik dü~üncesini yaymalda kalmay~p, çe~idi
yöntemlerle onlar~~lu~lurt~rlar. Yunan isyanlarm~~haz~rlayan ve idare eden
gizli cemiyet Etniki Eterya'd~r, Bu cemiyet 1814 y~l~nda Odesa'da kurulmu~tur. Amac~; sözde e~itim ve ö~retimi Osmanl~~~mparatorlu~u'nun H~ristiyan
tebas~~aras~nda yaymakur. Gerçekte ise; Yunan patri~inin idaresinde olmak
üzere eski Bizans ~mparatorlu~u'nu yeniden kurmak ülkilsünii yaymakur.
Cemiyetin nüfuzlu üyeleri aras~nda Bogoridi'nin en büyük dostu, Eflâk beyi
S. Kalimaki ve ~stanbul Rum patri~i vard~r.
2 Osmanl~~Hükümetinde
3 E. Z. Karal a.g.e., C: V.

görev yapan zengin ve ünlü bir Rum ailesinin o~ludur.
s. 100.
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Eflak-Bu~dan ve Mora isyanlan ~stanbul'da büyük heyecan yarat~r. Etniki
Eterya Cemiyeti'nin isyan planlar~~ve amaçlar~~ anla~~ld~~~ nda: "II. Mahmut
hiddete kap~ld~~ ve bütün Rumlar~n k~l~çtan geçirilmesini emretti. Devletin
ileri gelenleri padi~ah~n aya~~na kapanarak kabahatsiz reyan~n aff~n~~dilediler. Bunun üzerine inceleme yap~larak neticede kabahatli görülenlerin cezalara çarpunlmas~~ konusunda irade ç~ kt~" 4.
~stanbul Patri~i geri ad~m atarak Eterya üyeleri hakk~nda aforozname
ilan eder. Bu Han~n ~stanbul ve Rumeli'de etkisi görüldüyse de Mora isyan~ n~n basur~lmas~nda hiçbir faydas~~ görülmemi~tir. Patri~in (Gregoryos) isyanda parma~~~oldu~u anla~~l~nca as~larak idam edilir. Bu olaylar birçok
Rum ailesini etkiledi~i gibi Skarlat Kalamakfnin babas~~ve karde~i öldürülür,
kendisi de Do~u Anadolu'ya sürgüne gönderilir ve orada öldürülür. Her
H~ ristiyana isyanc~~gözüyle bak~lan bu dönemde, Stefan Bogoridi olaylar~~
ucuz adat~r. Ailesiyle sürgüne gönderilir.
T. Jecev5 "B~lgarskiyat Velikden ili Strastite B~lgarski" (Bulgar Paskalyas~~
veya Bulgarlar~ n Tutkulan) eserinde Stefan Bogoridi hakk~ nda görü~lerini
~öyle belirtir:
"St. Bogoridi'nin 1828 y~l~ nda büyük siyaset sahnesine yeniden ç~k~~~~esrarengizdir; nas~ l ve kimin sayesinde gerçekle~ti~i belli de~ildir. II.
Mahmut'un, uluslararas~~boyut kazanan Yunan sorunu döneminde ba~~gösteren olaylarda böyle ki~ilere ihtiyac~~vard~. Belki II. Mahmud'un reform planlar~, H~ ristiyan bir görevlinin saray~n siyasi ya~am~ndaki i~tirakini gerekli k~lm~~ur. Ancak yüce Sultan~n tutumu ve davran~~lar~, bir H~ ristiyan~n hizmetlerinden istifade etme dü~üncesini çok a~maktad~r"6.
Eserde, ilerideki y~llarda St. Bogoridi'nin imparatorlu~un siyasi ya~am~nda büyük rol oynad~~~~belirtilmi~tir. II. Mahmud'un, onun H~ ristiyan olmas~na ra~men yabanc~~dillere vak~f olmas~ n~, Avrupa siyasetini ve Osmanl~~
~mparatolu~u'nun durumunu iyi bilmesini, sa~lam karakterli, yetenekli olmas~ n~~göz önünde bulundurarak, saray~n tüm itirazlar~ na ra~men çok de~er
verdi~i aç~klanm~~t~r. II. Mahmud'un Stefan Bogoridi'nin Bulgar as~ll~~ oldu~unu bildi~ini, ancak H~ ristiyanlar aras~nda fark gözetemedi~inden dolay~~
Rumla~m~~~Bulgar olarak kabul etti~i ifade edilmi~tir.
4

Ag.e., s. 113.
Jeçev- Bulgar edebiyaun~ n ünlü yazar ve ele~tirmeni.
Jeçev, a.g.e., s. 39.

5 Tonço
6 T.
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Yazar T. Jeçev eserinde; Bulgar folklorunda, Osmanl~~idaresinde birçok
Bulgar as~ll~~sekreterin çal~~m~~~oldu~u hakk~nda rivayederin bulundu~unu
belirtir. Yazar, birçok f~ kra örne~i vererek II. Mahmud'un Osmanl~'daki gelenekleri çi~neyerek alt tabakalara mensup birçok bilgili ki~ileri yüksek
mevkilere getirdi~ini ifade etmi~~ve bunun Osmanl~~siyasi tarihinde yeni bir
~ey oldu~unu belirtmi~tir.
1828-1829 Osmanl~-Rus Sava~~ nda, 'Rumeli, felâket olaylar~~ ya~arken
Ruslar Kars, Ah~ska, Anapa ve Erzurum'u da ele geçirdi' 7.
Osmanl~~ bar~~~istemek zorunda kal~ r. Rusya'n~n içinde de beklenmeyen
kar~~~kl~klar ç~kar. ~ngiltere ve Avusturya, Rus ilerleyi~inden rahats~z olduklar~~için Rusya aleyhine seslerini yükseltmeye ba~larlar. Ayn~~zamanda, Edirne'yi alan Rus kuvvetleri, ana kuvvetlerden çok uzakla~m~~~olduklar~ndan
Rus çar~, Osmanl~'n~n bar~~~isteklerini kabul eder ve 14 Eylül 1829 tarihinde
Edirne Bar~~~Antla~mas~~imzalamr. Bar~~~ n a~~rl~k noktas~n~~ ba~~ms~z bir Yunan Devleti'nin kurulmas~~ te~kil etmi~tir. Tarihçilerin belirttiklerine göre;
"Edirne Bar~~~Antla~mas~, Osmanl~~Devleti'nin Kaynarca'dan sonra imzalad~~~~en a~~r antla~mad~r"8.
Tonço Jeçev'in eserinde verilen bilgilere göre; bu anda~madar~~ do~an
di~er baz~~sorunlar~~görü~mek için Rusya'n~n ba~kenti St. Petersburg'a giden
Osmanl~~heyetinin ba~~nda Stefan Bogoridi bulunmu~~ve iyi anla~malar yaparak Rus çar~~I. Nikolay'~~ve II. Mahmud'u memnun etmi~tir. Bu olaylardan
sonra St. Bogoridi'nin, Osmanl~'n~n diplomatik ve siyasi ya~am~nda rolünün
daha da büyüdü~ü ve kendisine olan güvenin ço~ald~~~~ifade edilir. Bunun
göstergesi olarak da Stefan Bogoridi'nin Yunan Krall~~~'na özerkli~inin verilmesindeld rolü belirtilir.
Yazar eserinde; ~stanbul'da uzun zaman kalan ~ngiliz elçisi Canning'in
(daha sonra Lord Stratford) an~lar~ndan al~nt~~vererek:
"Edirne Bar~~~Antla~mas~'nda yer alan maddeye göre, Osmanl~'n~n
Londra protokoluna kat~lmas~~gerekti~i, ancak Türklerin bunu a~~rdan ald~~~, olay~n geçi~tirilmesini istedikleri, ama üç Avrupa gücünün; Rusya,
~ngiltere, Fransa'n~n, Yunanistan'~n özerkli~ini de~il de ba~~ms~zl~~~ n~~kabul
eden yeni bir antla~ma imzalamakta serbest olduklar~, Osmanl~~ taraf~ndan

7 E. Z. Karal, a.g.e., s.
8 Ag.e., 5.121.
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bunun kabul edilmemesi halinde Bab~ali, Edirne Bar~~~Antla~mas~'nda vaat
ettiklerinden çok da fazlas~ n~~vermek zorunda kalacakur"9 gibi ifadelerle elçinin görü~lerini belirtmi~tir.
Bu hususta Enver Ziya Karal'~n "Osmanl~~Tarihi" eserinde, 6 Temmuz
1827 y~l~ nda imzalanan Londra Anda~mas~~ hakk~nda ~u bilgiler yer almaktad~r:
"Bu muahedede, Türkiye Sen-Petersburg Anda~mas~'m kabul etti~i takdirde, asilerle Bab~ali aras~nda bir mütareke yap~laca~~~ve bundan sonra Yunanistan Devleti'nin kurulaca~~ , kabul etmedi~i takdirde de, protokolu imzalayan üç devletin Yunan âsilerine yard~ m etmekten ba~ka, Osmanl~~Hükümetini yola getirmek için onu bask~~ alt~nda bulunduracaklar~~yaz~lm~~~bulunuyor"1°.
T. Jeçev'in eserinde, Avrupa devletlerinin Osmanl~'n~ n önüne koyduklar~~ ko~ullar kar~~s~ nda Sultan II. Mahmud'un bu hususta Stefan
Bogoridi'den ~ngiliz elçisi ile görü~ mesini istedi~i belirtilmi~tir. Çünkü o dönemde resmi kutlamalar haricinde Sultan~n yabanc~~ bir delegeyi kabul etmesi mümkün de~ildir. Yazara göre; bu romantik bir olayd~r ve o dönem
diplomasisi için yaz~lacak küçük bir roman için güzel ve haz~r bir konudur.
Eserde olay ~öyle anlat~l~r:
"Gece geç saatlerde Stefan Bogoridi'nin Haliç sahilinde bulunan saray~ n~ n ye~il bahçesinden denize bir sandal aç~l~ r. (Herkes St. Bogoridi'nin hava
almak için denize aç~ld~~~ n~~ dü~ünmü~~olabilir.) Ayn~~zamanda bir ba~ka
sandal da denize aç~l~ r ve içi~~de ~ngiltere elçisi Mister Canning'i ta~~ r. ~ki
sandal yana~~ r ve uzun zaman iki diplomat, Yunanistan Krall~~~'n~n kaderini
belirleyecek konu~malarda bulunurlar.
Mister Canning, Stefan Bogoridi'ye (Sultan~n vekili olarak) basit, ancak
çok cesur plan~n~~ aç~klar; Sultan, Yunanistan'~n ba~~ms~zl~~~~için fedakarl~ k
göstermelidir. Daha sonra; sava~~sonras~nda Imparatorlu~un askeri ve ekonomik aç~dan zay~flam~~~olaca~~ ndan daha kötü ko~ ullarda kabul etmek zorunda kalacakt~r".
9 T. Jeçev, a.g.e., s. 43.
1° E. Z. Karal, a.g.e., s. 43.
11 T. Jeçev, a.g.e., s. 43.
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T. Jeçev'e göre; Stefan Bogoridi'nin arabuluculu~u sayesinde II.
Mahmut'un ald~~~~kararla Yunanistan'~ n ba~~ms~zl~~~~kabul edilmi~tir.
Bu olaydan sonra St. Bogoridi, Bâbl'alienin Avrupa Devletleriyle yapt~~~~
antla~malarda (M~s~ r meselesi, Tunaboyu beylikleri sorunlar~n~n, S~rp meselesinin çözümü, Baltaliman Antla~malarma) i~ tirak eder. 1832 y~l~nda kendisine knez unvan~~verilir.
"Bulgar as~ll~~Bogoridi Tanzimat Devri'nin esrarl~~ ~ahsiyetlerinden olup
Mustafa Re~id'in yak~n~~idi. Ve onun taraf~ndan ketumluk isteyen i~lerde kullan~hrd~"".
Sultan II. Mahmud St. Bogoridi'yi Moldova knezi yapmak istemi~, ancak
baz~~engeller" ç~k~ nca Sisam" (1832) Prensli~i'ne atam~~t~ r. St. Bogoridi,
uluslararas~~antla~malara göre özerk statüye sahip olan bu aday~, Istanbul'dan
hiç aynlmayarak akrabalar~ndan seçti~i vekillerle 15 17 sene idare etmi~~ve
saray~n ona kar~~~güveni gün geçtikçe artm~~t~r. 1835 y~l~ nda II. Mahmud'un
St. Bogoridi'nin evini ziyaret etmesi bunun bir kan~t~d~ r; "Sultan bir gün büyük sandal ile Haliç'te gezinti yaparken, Bogoridi'nin Fener'deki evinin
önünde bulunan iskelede sandal~n durdurulmas~~için emir verir ve bir H~ristiyan~n~ n evine kahve içmek için u~rar. Onu kar~~ lamaya, yerlere kadar e~ilerek Stefa.naki (Bogoridi) Bey ç~kar. Bu kar~~lama s~ras~ nda Sultan yüksek
sesle; 'Size gelece~imi söylememi~~miydim, i~te geldim' der. (iç gün sonra
Sultan, Bogoridi'nin evine han~ mlanm gönderir (Tabii ki önce evden erkekler gönderilir.) ilerideki y~llarda, babas~n~ n ölümünden sonra tahta ç~kan
Sultan Abdülmecit, Stefan Bogoridi'nin davetine: 'Türkler ne diyecek?" yan~t~n~~vermi~. Ancak ya~l~~diplomat: 'Rahmetli, ~öhretli baban~ z, Fener'deki
evime beni ziyarete geldi~inde böyle dü~ünmüyordu) demi~tir".
T. Jeçev eserinde: "Söylentilere göre II. Mahmud'un ya~am~n~ n son anlannda tahta ç~ kacak olan o~lu Abdülmecid'e dan~~ man olarak Hüsrev Pa~a ile
12 Sinan

426.

Kuneralp, Bir Osmanl~~Diplomat~~Kostaki Musurus Pa~a, Belleten, C.: XXXIV, s.

13 St. Bogoridi, Leh isyan~~zaman~nda Ruslar taraf~ ndan talep edilen yard~m~~red etmi~.
Moldova knezi olarak tayini için Ruslar~n da, Çar I. Nikola'run da onay~~gerekliymi~.
14 Sisam Adas~
- Ege Denizi'nin bu ufak adas~, imparatorlu~un dahilinde özerk bir statüye,
bir parlamento ve senatoya sahipti. Bâbdli'ye senelik haraç öderdi. Halk~~Yunanca konu~mas~na
ra~men yeni hanan, Yunan kraliyetine dahil edilmemi~ti.
13 Ilk vekili Kostaki Musurus, adada ba~ar~l~~çal~~malar~ndan sonra 1839 y~l~
nda istanbul'a
dönmü~~ve St. Bogoridi'nin ikinci k~z~~Anna ile evlenmi~tir.
16 T. Jeçev, a.g.e., s. 47.
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Stefan Bogoridi'yi tavsiye etmi~. Bunun do~rulu~unu dönemin Bulgar ~air ve
yazan G. S. Rakovski de desteklemektedir" 17 diye aç~ klar.
G. S. Rakovski 18 bu konuda "Tsarigradski vestnik" (~stanbul Gazetesi) ve
"Dunavski lebed" (Tuna Ku~usu) gazetelerinde yazm~~t~r.
Knez St. Bogoridi Abdülmecid döneminde de yerini korumu§ ve daha
da sa~lamla~t~rarak Osmanl~'n~ n siyasi ya~am~nda büyük rol oynam~~t~r.
Deneyimli siyasetçi Nayden Gerov19 yaz~lar~ nda, Bulgarlann e~itim ve kilise sorunlar~nda elde ettiklerini Stefan Bogoridi'ye borçlu olduklar~ n~~belirtir. Bulgar meselesinde St. Bogoridi'nin rolü yazar T. Jeçev'in görü~lerine
göre; bazen olumlu, bazen de olumsuzdur. (Olumlu yönü; memleketlilerine,
yani Kotlen kasabas~ndan gelenlere arka ç~km~~~ve ~stanburda e~itim yapmalar~~ için yard~ mc~~ olmu~tur. Olumsuz yönü ise; Bulgar kilisesinin ve
Bulgaristan'~ n ba~~ms~zl~~~~ile pek ilgilenmemi~tir).
Yazar, o dönemde ~stanbul'da yay~ nlanan "Bulgarski knijitsi" (Bulgar
Kitapç~ klar~ ) dergisinde verilen bilgilere dayanarak Sultan Abdülmecid'in
Bogoridi'ye uygun 'imparatorluk mü~aviri' görevi yaratt~~~ n~~ ve Hatt-~~
Hümayun'un prensiplerinin yürütülmesini sa~layan ~ûrada önemli ki~ilerden biri oldu~unu ve imparatorlu~un hiyerar~isinde H~ristiyanlar~ n aras~nda
en çok de~er verilen bir zat oldu~unu aç~ klamaktad~ r.
Stefan Bogoridi'nin yükselmesinde, yapt~~~~hizmetleri ile birlikte ba~ka
faktörlerin de rol oynad~~~~belirtilmektedir. Alt tabakalardan yükselmi~, ak~ll~~
ve kurnaz asilzade St. Bogoridi, saray~n ona verdi~i önemi her zaman ve her
yerde göstererek dü~manlann~~ bertaraf etmesini ve Osmanl~~saray~nda yerini
korumas~n~~bilmi~tir.
Sultan Abdülmecid babas~ndan bir ad~m daha ileri giderek 1851 tarihinde St. Bogoridi'nin, ünlü Rum as~ll~~ Yanko Fotiyadi ile evlenen k~z~~
Maria'n~ n dü~ününe kat~l~ r. ilerideki y~llarda Y. Fotiyadi Atina ve Roma'da
Osmanl~~elçisi olarak çal~~~ r. Bu görevlerinden sonra Girit Adas~'na genel vali
olarak atan~ r.
17 A.y.

18 G. S. Rakovski- isyanc~~yazar (1821-1867). Istanbul'da Yunanca e~itimi veren okuldan
mezun olmu~, Istanbul'da çal~~m~~, Bulgar kilisesinin ve Bulgaristan'~ n ba~~ms~zl~~~~için
mücadele etmi~tir.
19 Nayden Gerov- (1823-1900) Yeni Bulgar Edebiyat~~yazar~, Rus vatanda~l~~~ n~~da alarak
Rus diplomat~~olarak çal~~m~~ur.

72

LEMAN ERGENÇ

Uzun y~llar dedikodulara neden olan bu dü~ün olay~ n~~ T. Jeçev ~öyle anlat~r:
"Bogoridi'lerin Arnavutköy'deki yeni kona~~nda Sultan Abdülmecit büyük bir heyecanla beklenir. Bardaktan bo~an~ rcasma ya~mur ya~maktad~r ve
Sultan~n böyle bir havada gelmesinin mümkün olamayaca~~~dü~ünülür. Ancak Sultan gelir ve büyük bir ~atafatla kar~~lan~ r. Sultan Abdülmecit bütün
odalar~~gezdikten sonra bir odada oturmaya karar verir ve kendisine çay ikram edilir. Bir müddet sonra da dü~ün töreni ba~lar. Sultan için bir taht haz~ rlan~ r, ancak kendisi bunu kabul etmeyerek; —Törende ayakta durmak gerekir' demi~tin Gençler Sultana takdim edilirken, önünde diz çökmeleri gerekti~ini i~aret eder. Sultan, H~ristiyanlara ait bu dü~ün törenini sonuna kadar izler ve çok demokratik davran~~lar sergiler, (Do~u geleneklerine ait
sayg~~gösterilerine izin vermez.)"20.
Metropolit Vasiliy'in yaz~lar~ nda ise: "Bu olaydan sonra Bogoridi'lerin
kona~~n~n kap~s~nda 'Sevdi~imi böyle sayar~m. -Sultan Abdülmecit' yaz~s~ n~n
bulundu~unu, oturdu~u odan~n ise kapat~larak içeriye kimsenin al~nmad~~~" 21 ifade edilir.
Sinan Kuneralp de yaz~s~nda bu dü~ün töreni hakk~nda ~u bilgileri vermektedir:
"Abdülmecid'in 1851'de Beyin küçük k~z~n~n nikâh merasiminde haz~r
bulunmas~, Padi~ah~n da Bogoridi'yi ne kadar takdir etti~ine delildir. Zira bu
münasebetle bir Osmanl~~ padi~ah~~ilk defa olarak bir H~ristiyan âyininde haz~r bulunmu~~ve âyini müteakip kabul resminde, yine ilk defa olarak kendi
mutfa~~nda de~il de di~er misafirler için haz~rlanm~~~yemeklerden yemi~ti" 22.
Daha önce de Stefan Bogoridi'nin büyük nüfuzunun sadece hizmetlerinden olmad~~~ n~, ba~ka nedenlerden de kaynakland~~~ n~~ belirtmi~tik.
Önemli nedenlerden; St. Bogoridi'nin ünlü Rum as~ll~~bir ailenin k~z~~ile evlenmesidir. Kay~npederi, Valide Sultan'~ n bankeridir. St. Bogoridi de k~zlar~n~~ve okullar~ n~, Rusya, Yunanistan ve Romanya'n~n asilzadeleri ile evlendirerek akrabal~ k kurmu~tur. Sadece ilk o~lu Yanko Viyana'da evlenmeden
önce vefat etmi~tir. ~kinci o~lu Nikola uzun zaman Moldova'y~~idare eder ve
2° T. Jeçev, a.g.e., s. 50.
21 Ag.e., s. 54. M. Arnaudov'un Barion Makariopolski, Sofya, 1925. Eserinden alinu.
22 S. Kuneralp, Bir Osmanl~~Diplomat~~Kostaki Musurus Pa~a, Belleten, C.: XXXIV, s. 426-
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orada, en zengin çiftlik sahibi Konstantin Konaki'nin tek k~z~~ile evlenir. Kay~npederinin soyad~ n~~ da alarak Nikolaki Konaki-Bogoridi olur. Üçüncü o~lu
Aleksand~r Bogoridi (Aleko pa~a) 23 ö~renimini Paris'te yapt~ ktan sonra Osmanl~~Devleti'nin hizmetine girer.
Stefan Bogoridi 4 k~z~na da ba~ar~ l~~evlilik yapt~r~ r: Smaragda, knez
Mihail Strudza (onlar~ n k~z~~ ise ~stanbul büyükelçili~inde kanç~lar knez
Gorçakov'un o~lu) ile evlenir, k~z~~Ana Muzurus Pa~a'n~ n e~i olur. Harikanya
ad~ndaki k~z~~ise ünlü Moldova boyar~~ile evlenir. St. Bogoridi çocuklanm ba~ar~l~~ bir ~ekilde yerle~tirerek kendi yerini de daha çok sa~lamla~unr.
Yazar T. Jecev'e göre; St. Bogoridi, imparatorluk görevinde bulunan, görevine ve Osmanl~~politikas~na sad~k kalan bir ki~idir. Bulgaristan'~ n milli ve
sosyal durumu ile ilgilenmemi~ , oradan, özellikle de memleketi olan
Kotel'den gelenlere yard~mc~~ olmu~tur. O, sadece "geçmi~~zamanlar~n bir
Bulgand~ r. Vatan~ na, kentine, soyuna sadece do~al ba~larla ba~l~d~ r"2'.
Stefan Bogoridi bir Osmanl~~ diplomat~~ olarak çekingen de davransa,
Bulgar meselesinde soyda~ lanna yard~ mc~~ olur. Özellikle de kendisinde,
ya~lanman~n verdi~i bir duyguyla an~ lara, çocukluk y~llar~ na, o y~ llarda kulland~~~~anadiline dönü~~sezilir.
~stanbul'da ya~ayan Bulgarlar, ~mparatorlukta ayr~~ bir halk olarak tan~nmak için ba~~ms~z bir kiliselerinin olmas~~ gerekti~ini dü~ünürler ve St.
Bogoridi'den bu hususta yard~m isterler.
Bulgar tarihçileri, St. Bogoridi'nin Bulgar meselesinin çözümündeki
hizmetlerini; vatan~ na ve soyuna yapt~~~~en büyük hizmet olarak kabul ederler. St. Bogoridi, ~stanburdaki Bulgar kolonisi için Bulgar kilisesinin aç~lmas~n~~ ve âyinlerin Bulgar ruhanileri taraf~ ndan anadilinde yap~ lmas~~ için
Sultan Abdülmecid'e 1848 y~l~ nda mektup yazarak müsaade ister. Sultan taraf~ ndan verilen izinden sonra Haliç'teki kona~~n~~kilise olarak kullan~ma
açar. (Bogoridi yeni saray~ n~~ ~stanbul aristokrasisinin ya~ad~~~~Arnavutköyde,
Bo~az sahilinde in~aa ettirir). Bulgar kolonisi büyük bir minnettarl~ kla hediyeyi kabul eder ve 'Sveti Stefan" (Aziz Stefan) ad~n~~verir. 1850-1851 y~llar~nda kona~~ n bahçesine küçük bir kilise ve manast~ r in~aa edilir. Böylece;
23 Aleko Pa~a- (Sisam adas~~ 1823-1910). Vezir rütbesiyle Viyana büyükelçili~i yapm~~~
(1877). Berlin Antla~mas~~ hükümleri uyannca kurulan Do~u Rumeli vilâyetine genel vali olarak
atanm~~t~r. (1879-1884).
24 T. Jeçev., a.g.e., s. 54.
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St. Bogoridi maddi ve manevi yard~ m yaparak Bulgar kilisesinin ba~~ms~ zl~~~~
için büyük hizmette bulunmu~ tur. Ancak, bu hiz~ netinden sonra
Abdülmecid'in reformlar~ » ve Bulgar kilisesinin faaliyetlerine rahats~ zl~~~~
nedeniyle kat~ lamam~~t~ r. 1856 y~ l~ nda böbrek rahats~ zl~~~~nedeniyle Paris'e
tedaviye gider ve Istanbul'a dönebilecek kadar kendisinde güç bulur.
1 A~ustos 1859 y~l~ nda Arnavutköy'de ölür.
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