CANONGATE KIRK
THE KIRK OF HOLYROODHOUSE

TURKISH
CANONGATE KIRK HAKKINDA BAZI BİLGİLER
1. Uzun tarihi boyunca Canongate Kirk iki farklı binada hayat bulmuştur; Holy Rood Manastırın’da (1128) ve
şimdilerde ise Canongate’in kalbi diyebileceğimiz Hollyroodhouse sarayının yakınında. 1688’de İskoçya Kralı
VII. James (İngiltere Kralı II. James) kilise manastırını Order of the Tristle şapeli olarak kullanmak amacıyla
devralmış ve onun yerine yenisini inşa etmeyi teklif etmiştir. Yaklaşık olarak £1.900 olarak tutan masrafları
hanedan arması Kirk’ün giriş kapısının üzerinde görülebilecek olan zengin tüccar Thomas Moodie’nin
kraliyete yapmış olduğu bağış tarafından karşılanmıştır. Yeni binanın inşaatı Kral VII. James’in tahtı
boşaltmasından sonra 1690’da tamamlanmış ve 1691’de anahtarlar Canongate Papazına teslim edilmiştir.
Girişte yukarıda yer alan Kraliyet armaları Kral James’e ait olmakla beraber, ortasına yerleştirilen Nassau
kalkanı bu armaları Kral James’in yerine geçen Kral Williams’ın yapmıştır.
2. Kilisenin Kraliyet ailesine bağlı bir başlangıcı vardır. Efsaneye göre Kral I. David sahipsiz bir beyaz geyik
tarafından saldırıya uğradığı ve nerdeyse boynuzlandığı zaman, Hollyroodhouse yakınlarındaki bir ormanda at
sürmekteydi. Aniden Kutsal Haç’ın (veya Rood) yansıması geyiğin iki boynuzu arasında belirdi. Kral bundan
cesaret aldı ve geyik havalandı. Kral, kurtuluşunun şerefine 1128 yılında Kutsal Haç, Bakire ve tüm Azizler
adına kiliseyi kurdu. Manastır kilisesi, hem halk için bölge kilisesi olarak hem de İskoçya hükümdarlarının
birçoğunun vaftiz, evlilik, taç giyme ve yakılma törenleri için Kraliyet Şapeli olarak kullanılmıştır. Son taç
giyen hükümdar 1633’de I. Charles dır. 1560’daki reformda Kilise artık Kirk of Hollyroodhouse (the Kirk of
Canongate) olarak bilinmekteydi. Canongate halkı 1688’e kadar kilisede ibadet etmeye devam etmişlerdir .
3. Kral David ve beyaz geyik efsanesi, Kral David koridoru başta olmak üzere bina içinde tasvir edilmiştir:
birincisi Stanley Cusiter’in çizdiği resim, ikincisi cemaatin sadık üyeleri tarafından tasarlananan ve sunulan
komünyon masasının işlemeli ön tarafıdır. Efsane kilisenin dışında Kral VI. George tarafından temsil edilen:
ön duvarın tepesinde bulunan yaldızı geyik kafası ve boynuzları ile resmedilmiştir.
4. Çatı kemerinde, 1560’da yapılan yeni düzenlemeden beri Canongate Kirk papazlarının isimlerini ve papaz
oldukları tarihleri görmek de mümkündür. Bu papazlardan ikisi Muhterem Thomas White ve pek Muhterem
Ronald Selby Wright (II. Dünya Savaşı sırasında yaygın olarak ordu papazı olarak bilinen) doksan yıldan fazla
süre ile görev almıştır.
5. Anıt Şapelin sol tarafındaki kemer Edinburg Kalesi Valisi tarafından 1939-45 yıllarında savaşta hataylarını
kaybeden 40 Canongate oğulunun anısına 1951 yılında açılmıştır. Masanın batısında bulunan küçük cam kase
ise Dunkirk Gaziler Derneği anısınadır ve Dunkirk plajından alınmış kumları içerir. 603. Filonun Şeref Yolu
(Edinburg şehri) 1989 yılında Majesteleri Kraliçe tarafından açılmıştır. Christus Victor heykeli Josephina de
Vasconcellos tarafından yapılmıştır.
6. Hollyroodhouse Sarayı ve Edinburg Kalesi hala Canongate Papazının dini sınırları içinde yer almaktadır.
Kilisenin merkez koridorunun her iki tarafında da kilise oturakları ve koridora bakan yüzlerinde de uygun
hanedan armaları mevcuttur.
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7. Canongate Kirk İskoçya'nın Başşehrinin Askeri Kilisesi olarak kabul edilmektedir. Asılı olan bayraklar; 1.
İskoç Tabur Alayı Kralın sahip olduğu sınır için, 1976 yılında Taburun komutanı olan Albay için,
Ekselansları Prenses Alice için, Gloucester Düşesi için, 1986 yılında hizmette bulunmuş 7./9. İskoç Kraliyet
Ordusunun(Dokuzuncu Dandy) komutanı Albay için, Ekselansları Prenses Anne içindir.
1983 yılında Alayın büyütülmesinin 350. yıldönümünde, İskoç Kraliyeti (İskoç Kraliyet Ordusu) Canongate
Kirk’ü Alay Kilisesi olarak kabul etmiş, bu vaiz kürsüsünün yanındaki plak üzerine kaydedilmiştir. Vaiz
kürsüsü ünlü vaiz Dr. Thomas Chalmers’a aitti. Vaiz kürsüsü 1949 yılında Batı Limanı kavşağı ve
Grassmarket’in yakınında bulunan Chalmers Kilisesinden buraya taşınmıştır.
8. Zanaat loncaları ile tarihi bağlantılar eski Canongate Kasabası gelişirken galerinin önündeki amblemler ile
hatıraya dönüştürülmüştür.
9. İç mekanda ki kayda değer değişiklikler II. Dünya Savaşı'ndan sonra yapılmıştır. Kiliseye 19. yüzyılda yapılan
iki büyük ekleme: kilisenin ortasında yarım kubbe tarafından tutulan duvar ve yan taraftaki galeriler
çıkarılmasıdır. Aynı zamanda, yeni düzenlemeler yapıldı: özellikle yarım kubbe oymaları, Kraliyet oturakları,
Vali oturağı ve Kora oturakları.
10. 1817 yılında binanın korunması için hem içte hem dışta daha yoğun tavan restorasyonları yapıldı ve 300. yıl
dönümü münasebetiyle 1991 yılında tamamlandı. Bunun için harcanan para, sadece kilise cemaatinden değil
toplumun her kesiminden ve Kraliyet Ailesinin her yetişkin ferdinin cömert katkılarıyla olmuştur.
11. 1994’de Normandiya Savaşı sırasında ( 6 Haziran 1944) ve o zamandan beri ölenleri anmak için bir Goblen
projesi başlatılmıştır. Goblen kemerin altında bulunan geniş pencerenin odak noktasına denk gelen haça dikkat
çekecek ve oturakları buna göre giydirecek şekilde tasarlanmıştır. Hannah Frew Paterson tarafından tasarlanan
projede 23 nakkaşdan oluşan bir ekip çalışmış ve projenin maliyeti Normandiya Gazileri Derneği Fife
,Lothianlar, 34 numaralı sınır şubesi ve Canongate Kirk üyeleri tarafından karşılanmıştır.
12. Galerideki büyük org Kopenhag, Danimarkalı Th. Frobeniusu tarafından tasarlanıp inşa edilmiştir. Bu 19371977 yıları arasında Canongate Papazlığı yapmış, Muhterem Ronald Selby Wright CVO, TD, DD,FRSE adına
15 Kasım 1998’de yapılmıştır. Bu org, org muhafaza boruları, org pedalı ve yirmili ses çıkış borusuna sahiptir.
13. Kilisenin ziyaretçi girişinde bulunan bilgiler, Holyrooddaki ilk bina ile şu anki Canongate’in bağlantısını
anlatır. 1644 yılındaki eskimiş yapıları koruma kurulu, 1691 yılında eski Holyrood binasını kilise haline
getirmiştir. Girişte kazınmış olan cam sundurma buradaki 300 yıllık ibadetin anısınadır (1691-1991).
14. Bu kilisenin mimarisi İskoçyada tektir. Kilisenin mimarisi ve onun tarihine ait bilgiler girişte satılan kitapçıkta
yer almaktadır. Kilise mezarlığı içinde kitapçık mevcuttur.
Aile Hizmetleri her Pazar saat 10.00 'da yapılır.
Bunu saat 11.15 'de Kilise ibadeti takip eder.
Tüm ziyaretçilere her zaman kapımız açıktır.
Her ayın son Pazar günü Kilise ibadeti sırasında
Şarap ve Ekmeğin kutsanması hizmeti yapılacaktır.
Paskalya, Şavuot, Azizler günü ve Noel'de de Kilise ibadeti yapılacaktır.
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