OTTERY SAINT MARY
ESKİ KOLEJ KİLİSESİ

TURKEY

ÖZET BİR KLAVUZ
HOŞ GELDİNİZ:
Yedi yüz yıla yakın bir süredir inananların duaları ile kutsallaşmış olan bu tarihi ve güzel
kiliseye hoş geldiniz. Kilisemiz tarihi ile, güzellik dolu, ilginç bir çok özelliği içinde barındırıyor.
Ancak, herşeyden önce geniş ve yaşayan bir cemaate sahip bir ibadet yeri olma niteliğini de
korumakta. İsterseniz ayinlerimize katılabilirsiniz. Ayin saatleri güney yöndeki ilan tahtasında
belirtilmektedir.
TARİH:
Mevcut bina büyük ölçüde Exeter Piskoposu John de Grandisson' un (1312 - 1369) eseridir.
Katedral örnek alınarak 1342 ylında bir "Kolej Kilisesi" olarak yapılmıştır. Bu da küçük sayılabilecek
bir kasaba için büyük olan boyutlarının nedenidir. Kuzey Dorset tarafı yaklaşık 1520 ylında
eklenmiştir. Daha sonra herhangibir ekleme yapılmamiştır. Ancak, çevredeki manastır gibi yapıların
çoğu günümüze kalmamıştır. 1545' te Rahipler Kurulu Kral VIII. Henry' nin emrile lağvedilerek
binalar ile hazine kral vekillerine teslim edilda. Aynı yıl bir krallık beratıyla Ottery St. Mary
Kilisesinin "Miras Yoluyla Kalabilen Malları" için dört kişilik bir Yönetim Kurulu oluşturuldu.
Böylece, kilise, sürekliliğinin sağlanmasının sorumluluğu ile birlikte bu kurula devredildi. Söz konusu
tarihten yedi yıl sonra sekiz Yönetim Kurulu yardımcısı atandı. Yönetim Kurulu ve Yardımcıları
Kilise Cemaat Konseyi ile işbirliği halinde bu sorumluluğu yerine getirmeyi sürdürmektedir.
GÖRÜLEBİLECEK YERLER:
•

Diğer bölümlerden yüksekçe olan uzun, dar bölümün görünüşü ve mihrabın yanındaki, din
görevlilerine ait bölme. Kemerli yapı desteklerinin boya ve süsleri ile mihraba doğru giden
kabartma ve koruyuculara dikkatinizi çekeriz.

•

Sör Otho ve Leydi Grandisson için yapılmış olan zarif oymalı sivri tepeli kemerli anıtlar.

•

Uzun, dar bölümdeki mihrabın üzerinde bulunan süslemenin merkezinde yer alan Piskopos
Grandisson kabartması.

•

Güneydeki haç kanatında bulunan astronomik saat. 14. yüzyıldan kaldığı sanılıyor.

•

Güneydeki haç kanatı ve mozayikleri Coleridge Birinci Baronu’ nun yönetiminde William
Butterfield’ in eseridir.

•

Orijinal Grandisson bölmesinin tahmini bir restorasyonu olan Mihrap bölmesi.
-1-

•

Din görevlilerine ait bölümdeki gösterişli süsleme ve renkler. Yüksek mihrabın üzerindeki ve
batıya doğru giden kabartmalar.

•

Bu bölümün görünüşü ve batıya doğru yüksek, uzun ve dar orta bölüm.

•

Yüksek mihrabın hemen önünde Papazlar için orijinal oturma yerleri. Günümüzde Yönetim
Kurulu ve Yardımcıları tarafından özel durumlarda kullanılmaktadır.

•

Mihrap bölmesinin arkasında Leydi Özel İbadet Bölümü ve her bir tarafında St. Stephen ve St.
Lawrence Özel İbadet Bölümleri. Leydi Özel İbadet Bölümü‘ nde görebilecekleriniz:
• Oymalı “Beer” taşı galerisi.
• Ayakta ilahi söyleyenlerin dayandığı, küçük çıkıntılarıyla Papazlar için orijinal oturma
yerleri.
• Ortaçağa ait kartal biçiminde kürsü.
• Mabet bölümünün üzerindeki tavan kabartmaları ve Piskopos ile Salisbury Kontesi
olan kızkardeşinin dirsek başları.

•

Yelpaze biçimindeki kemeri ve pandantif kabartmalarıyla Kuzey Dorset tarafı. Ayrıca:
• Eski Yönetim Kurulu üyelerinden John Coke’ un doğal büyüklükteki heykeli.
• Tudor dönemi oturma sırası sonları.
• Batı tarafındaki Havariler penceresi.

•

Kuzey Batı köşesinde yer alan cam teşhir bölmeleri ve diğer teşhir maddeleri.

•

William Butterfield tarafından yapılan mermerden vaftiz kurnası.

•

Güneydeki üstü kapalı girişin batı duvarında yer alan ve büyük bölümü hala yürürlükte olan
Thomas Axe vasiyeti.

DİĞER BİLGİLER:
Daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, Görevliye sorabilir veya içeriye girdiğiniz kapının yanıda
satışa sunulan rehber kitaplardan edinebilirsiniz.
AYRILMADAN ÖNCE:
Ziyaretinizin zevkli ve zenginleştirici bir deneyim olduğunu ve ayrılmadan önce bu deneyimi
sizinle birlikte paylaşmış olan nice kuşakları düşünüyor olacağınızı umuyoruz. Fakat, acaba, gelecekte
durum nasıl olacak? Çocuklarımız, torunlarımız ve gelecek kuşaklar da bu ayrıcalığı bizim gibi
paylaşabilecekler mi?
Kilisemizi mevcut durumuyla korumanın maliyeti çok yüksek olup sürekli artmaktadır. İngiltere'
nin Mirası kuruluşundan arada sırada gelen belirli bağışlar dışında herhangibir Hükümet fonu söz konusu
değildir. O nedenle ziyaretçilerimize olan büyük ölçüdeki bağımlılığımız sürmektedir. Lütfen
yapabileceğiniz bağışı yapınız.
Teşekkür ederiz.
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