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Aziz Triandafilos 1662 yılında Pilio şehrinin Zagora köyünde 
dünyaya geldi. Ailesi Tanrı korkusu ile yaşayan insanlar idi. Daha 
küçük yaştan ona Tanrı korkusu ile yaşamayı öğrettiler. 
Triandafilos daha küçük yaştan büyük bir iştahla kiliseye 
gidiyor orada papaza yada okuyucuya yardım ediyordu. Aziz, 
Meryem ana ve aziz Corc’a büyük bir sevgi beslemekte ve çoğu 
zaman ona zor zamanlarında yardımcı olmaları için onlara dua 
ediyordu. Aziz daha çok genç yaşta öksüz kaldı. Aziz bunun 
üzerine yaşayabilmek için kendine bir iş aramaya başladı. Aziz iş 
aradığı bir gün bir gemide tayfa olarak iş buldu. Bu gemi Ege’de 
bir yerden diğer bir yere mal taşımaktaydı. Tayfalar genelde 
azize saygı duymaktaydılar ancak Tanrı’ya olan sevgisinden 
dolayı Türk ve Yunanlı tayfalar onunla dalga geciyorlardı. Buna 
rağmen aziz inancını kaybetmiyor Tanrı’ya daha da çok 
bağlanıyordu. Bir gün gemi İstanbul’a kadar varıp orada demir 
attı. Orada Türk tayfalardan bir kaçı sudan nedenler bulup 
azizle kavga ettiler. Ondan intikam almak içinde sultanın 
görevlilerinden Mustafa paşaya giderek azizin sözde müslüman 
olmaya karar verdiğini ancak sonra kararından vazgeçtiğini 
söylediler. O zamanlar müslüman olmaya karar verenler fikir 
değişikliği durumunda türkler tarafından öldürülene yada 
fikirlerini tekrar değiştirene kadar işkence görmekteydiler. Bu 
sahte iddia ile tutuklanan azizi hemen paşanın yanına 
götürdüler. Paşa azize cezalardan kurtulması için dinini red 
etmesini söyledi ama aziz cesaret içerisinde şu cevabı verdi: 

- Gerçek Tanrı, kurtarıcım olan İsa’yı hiç bir zaman red 
etmeyeceğim.  

Türkler bunun üzerine azizin fikrini değiştirmek için ana dayak 
atık değişik işkenceler yaptılar. Azizdeki cesareti ve inancı 
gördükleri zaman onu müslüman yapamayacaklarını anladılar ve 
kafasını kesmek amacı ile onu istanbul hipodromuna götürdüler. 
Daha önceden orada binlerce Hristiyan Tanrı adına şehit 
olmuştur. Azizin kafasını 18 yaşında iken orada kestiler. Olayın 



olduğu tarih 1680 yılının Ağustos ayı idi. Üç yüz yıl sonra azizin 
doğduğu köyde anısına kendi adını taşıyan bir kilise inşa ettiler. 
Azizin yortusu kilisemiz tarafından 8 Ağustosta 
kutlanmaktadır. 


