
Aziz Yuhanna Kilisesi 

 

   İzmir de herkes D.O.M. kilisesi olarak bilse de asıl adı kısaca Aziz Yuhanna Kilisesi olan İzmir Aziz 
Yuhanna Katedral Bazilikası, İzmir Latin Katolik Metropolitliği’nin Katedralidir. Bu kilise Anadolu 
topraklarındaki en önemli Katolik yapıdır, Türkiye’ de ki tek Katolik Metropolitliğidir ve ayrıca 
ülkemizde Katolik hiyerarşik düzene sahip en önemli kilisedir. Ülkemizde yaşayan Katolik 
Hıristiyanların inançları için çok önemli olan bu kilise bizler içinde oldukça önemli tarihi ve kültürel 
bir yapı konumundadır ve kentimizin inanç turizmi açısından da ne kadar zengin olduğunun bir 
kanıtıdır.  

 



 

 

 

 

  



  İzmir kilisesinin kurucusu Aziz Yuhanna son yıllarını Efes’te geçirirken, onun örgencisi olan Aziz 
Polikarp da yaşamının sonuna kadar İzmir’de yaşar. İzmir’de Latin Katolik Episkoposluğu 14 yüzyıl 
dan 17 yüz yıla kadar simgesel olarak vardı, 18 yüzyıl da papalık temsilciliği nihayet 18 yüzyıl da 
İzmir Başpiskoposluğuna dönüşür. Artık Katolik cemaati Episkopos kürsüsü olacak bir kiliseye 
ihtiyaç duymaktadır, bunun için İzmir başpiskoposu Antonio Mussabini 1857 de bir arsa satın 
alarak ilk adımı atar. Sultan Abdülaziz Han’la iyi bir dostluk kuran Antonio Mussabini kilise yapma 
müsaadesini alır, Sultan bu izninin yanı sıra inşaatın yapılması için 11,000 altın para vererek o 
günün şartların da oldukça cömert bir bağışta da bulunur. Tam inşaat başlayacağı sırada Antonio 
Mussabini ölür ve yerine geçen yeni başpiskopos Vincenzo Spaccapietra 1862 de kilisenin temelini 
atar, inşaat 12 yıl sürer ve 25 Mayıs 1874 inşaatı tamamlanan binaya İzmir kilisesinin kurucusu ve 
havarisi olan Aziz Yuhanna’nın adı verilir.  

 



 



 



   Bina neoklasik tarzda, dikdörtgen şeklinde inşa edilmiştir,  ana gövde12 sütunla şekillenir, 
sütunlar kubbeleri kemerlerle sarmalar. Kubbelerin içleri Hıristiyanlar için önemli olan bitki 
motifleri alçı süslemelerle bezenmiştir.  Duvarlar da taş, tuğla ve mermerden oluşan karma bir yapı 
malzemesi kullanılmıştır. Binanın uzunluğu 50mt, genişliği 25mt ve yüksekliği12mt olup, çatı üçgen 
şeklinde üç kademeden oluşur ve 12 küçük kubbeyi kapatacak şekilde tasarlanmıştır, ayrıca 1 adet 
büyük kubbe çatısı tamamen çinko kaplı olup ve mermerden sanat harikası görkemli bir çan 
kulesine sahiptir. Kilise binası 8 sütun ve üç kubbeden oluşan tamamı mozaik kaplı bir giriş 
bölümüyle tamamlanmıştır. Bu kilise binasının bir başka özelliği de diğer kiliselerin aksine çok geniş 
pencerelerinin olmasıdır, zamanla bazı pencereler iptal edilse de kilisenin içinde hala çok aydınlık 
ve ferah bir ortam bulunmaktadır. Bina mimari yapısıyla Üniversitelerde mimarlık okuyan 
öğrenciler için çok önemli bir örnek teşkil etmektedir.  

 



 

   

 

 



 Aziz Yuhanna kilisesinin mimarisi ve tarihi kadar önemli olan bir başka özellikte kilisenin içerisinde 
bulunan çok önemli tarihi, kültürel ve sanatsal değere sahip eserlerdir. Kilisenin kapısından girince 
sizi ilk karşılayan A. Von. Kramer’in tuval üzerine yağlı boya 3,50x5 ölçülerindeki müthiş Yuhanna 
tablosudur. Bu tablonun önünde Papa 9. Pius hediye ettiği mermer işleme sanatının en güzel 
örneklerinden olan büyük sunak masasını görmekteyiz. Bu sunağın duvarlarını süsleyen J. Edızel’in 
Aziz Frencesko’yu tasvir ettiği tuval üzerine yağlı boya 2x4 ölçülerindeki tablosu ve de Julos Borrel 
imzalı tuval üzerine yağlı boya 2x4 ölçülerinde Aziz Policarpos, Aziz Andras, Aziz Atanazyuz, Aziz 
Hiristomos ve Aziz Agustin’in tabloları ise 1890 tarihli. Vaftiz odasının da Costanzo’ un 1916 tarihli 
2x3 ölçülerinde iki adet duvar resmini ve yine J. Edızel 2x1 ölçülerin de yağlı boya ahşap üzerine iki 
adet yedi azizi içeren tablosu göz kamaştırıyor. Raffaele Spano’ un küçük şapellerdeki 4 adet yağlı 
boya tabloları da 1877 tarihini taşıyor. Aziz İreneus 19 yy Fransız resim sanatının en güzel 
eserlerinden olan İsa’nın haç yolunda 14 olayını simgeleyen 080x1,60 ölçülerindeki yağlı boya 
tablolarını Fransa’dan göndererek armağan etmiştir.  

 

   Kilisenin içinde ve dışında heykel sanatı açısından bir birinden değerli heykeller bulunmaktadır. 
1996 yılında rahatsız birinin saldırısı sonucu bahçedeki heykellerden üçü kırılmış olmasına rağmen 
heykel bakımından da oldukça zengindir. Fakat büyük şapelin üstünde kiliseye girenleri büyüleyen 
ve tahminen 250-300 yıllık olduğu söylenen çarmıha gerilmiş İsa’nın ahşaptan heykeli müthiş bir 
sanat harikasıdır. Büyük İzmir yangınında camlarını süsleyen ve örnekleri dünyada az bulunan 
vitraylar kırılıp yok olurken yalnızca bir penceresinde o muhteşem vitraylardan yalnızca Fransız 
sanatçı Par Pavl Gavdın 1901 tarihli eseri kalmıştır. Kilisenin zemininde bu kilisede görev yapan üç 
papazın mezarı da bulunmaktadır. Ayrıca İzmir’de ki kiliseler içinde en büyük org’un bu görkemli 
binada bulunduğunu belirtmeden geçememiyeceğim.  



 

   Aziz Yuhanna Katedral Bazilikası İzmir’de ki 1965 yılında ABD askerlerinin kullanılması için kiraya 
verildi. Kiralama sebebi hala bilinmese de ABD askerleri çeşitli sebeplerden dolayı kiliseyi halka 
kapalı tutup yalnızca kendileri kullandılar. Bu durum 2013 yılına kadar sürdü ve sonunda İzmir Latin 
Katolik cemaati Başpiskoposu Ruggero Franceschini çabalarıyla kira kontratı iptal edildi. İtalyan 
peder Massimiliano Palinuro’nun üstün gayretleriyle, ciddi bir restorasyon ve onarım çalışması 
yapılarak 29 Eylül 2013 de tekrar açıldı. Kültür, sanat ve ibadetin iç içe olduğu bu yapının İzmir için 
tarihi değeri de yadsınamaz. Böyle bir tarihi yapının daha ayağa kaldırılıp işlevsel hale getirilmesi 
İzmir deki inanç turizmine katkı sağlayacağına hiç şüphe yoktur. Bu kilisenin İzmir deki diğer tarihi 
ve kültürel yapılarımızın korumasına ve doğru dürüst onarılmasına umarım örnek teşkil eder.  

   Bu yazım da Fotoğrafları bana destek olan Ali Arda Perk’e çok teşekkür ederim.  
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