
Rotaryenler 23-27 Haziran 2018tarihlerinde 
Toronto’da UR Konvansiyonunda buluşacaklar

Kaybolmuştuk. Cep tele-
fonumun bataryası bit-
mek üzereydi ve Google 
Maps’e girip enerjiyi tü-

ketmek istemiyordum. Bunun yerine 
küçük bir kafeye girdik ve dokuz ya-
şındaki kızım bir sıcak çukulata içer-
ken, ben de cebimden kağıda basılı 
bir harita çıkardım. Tezgahtaki gö-
revli bize nereye gitmek istediğimi-
zi sordu. Küçük bir kağıt üzerine de 
bölgenin haritasını, üzerinde kentin 
önemli noktaları da dahil olmak üze-
re çizdi. Ona teşekkür edip ayrılır-
ken küçük kızım “Kanada’da ne ka-
dar iyiler” diye bir yorumda bulundu.

Gerçekten doğru. Uluslararası 
Rotary’nin 2018 konvansiyonunun 
yapılacağı Toronto şehrini ziyare-
timizde bizi çok sıcak karşıladılar. 
Toronto yeni lisanlar, gelenekler vve 
yemek çeşitleri ekleyerek ekonomi-
yi canlandıran göçmenler tarafından 
şekillendirilmiş. Şehrin merkezinde-
ki gökdelenlerin ötesinde, küçük ma-
hallelerden oluşuyor: Little Italy ve 
Little India gibi etnik mekanlar, bo-
hem kafelerin yer aldığı Kensington 
Market, kartpostallara konu olacak 
güzellikteki Viktorya dönemi mima-

risinin evleri gibi. Büyüklüğüne rağ-
men, Toronto güvenli ve dolaşılması 
kolay bir şehir. Caddeler temiz. Ya-
rısının başka ülkede doğmuş olduğu 
2.8 milyonluk nüfus ise 140 değişik 
lisan konuşuyor. Bu kültürel birle-
şim, sizi dünyanın neresinden olursa-
nız olun evinizde hissettiriyor.

Pearson Uluslararası Havaalanı-
na indiğinizde, 55 dolara taksi sizi 
şehir merkezine götürüyor. Uber’i 
kullanırsanız 35 dolar ya da Toronto 
Konvansiyon Merkezi yakınında du-

rağı olan Union Pearson Express tre-
ni bu işi 12 dolara yapıyor. Yaklaşık 
25 dakika süren tren 15 dakikada bir 
kalkıyor ve ücretsiz Wi-Fi sunuyor. 
Şayet Porter Havayollarını kullanır-
sanız Toronto adalarında iniyorsu-
nuz. Şehir merkezine vapurla kısa ve 
ücretsiz olarak geçebilir ya da yürü-
yen merdivenler ve yolları kullanarak 
6 dakika gibi kısa bir zamanda ada-
dan şehir merkezine geçebilirsiniz.

Birbirinden 10 dakika yürü-
yüş mesafesi uzaklıkta olan Met-
ro Toronto Konvansiyon Merkezi 
(MTCC) ile Air Canada Center civa-
rında bol sayıda otel yer alıyor. Ama 
önceden rezervasyon yapmanızı tav-
siye ederiz. Toronto bir çok konvan-
siyonun yapıldığı şehir ve özellikle 
sıcak aylarda odalar çok hızlı dola-
biliyor. MTCC ve Air Canada Cen-
ter Toronto’nun Ontario Gölü kıyı-
sına çok yakın. Göl kenarındaki yol-
lar bisikletliler ve yayalar için zevkli 
ve dinlendirici. Şehrin ufuk çizgisini 
izlemek isteyenler için ya da Toron-
to adasına gitmek için Harbourfront 
Center’dan gezi gemileri kalkmakta. 
Ama en büyük cazibe merkezi CN 
Kulesi: Seattle’daki Space Needle 

Toronto 2018 Konvansiyonuna 
ev sahipliği yapacak
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MTCC ve Air Canada 
Center Toronto’nun Ontario 
Gölü kıyısına çok yakın. 
Göl kenarındaki yollar 
bisikletliler ve yayalar 
için zevkli ve dinlendirici. 
Şehrin ufuk çizgisini 
izlemek isteyenler için ya da 
Toronto adasına gitmek için 
Harbourfront Center’dan 
gezi gemileri kalkmakta. 
Ama en büyük cazibe 
merkezi CN Kulesi



gibi bu kule de Toronto’nun ufuk çiz-
gisinin belirleyici elemanı.

1976 yılında açılan kule bir ihti-
yaç sonucu yapıldı. Yüksek gökde-
lenler nedeniyle televizyon istasyon-
larının sinyallerini şehir içinde al-
mak zorlaşmaya başlamıştı. Bu soru-
nu çözmek için kule yapıldı ama çok 
daha fazlasını sembolize etmeye baş-
ladı. Kule, 30 yıl süre ile dünyanın en 
yüksek kulesi olarak Kanada sanayi-
sinin gücünü temsil etti. 

Bir turist cazibe merkezi olarak 
CN kulesi Kuzey Amerika’da cam 
taban kullanan ilk kule oldu. 113 kat 
yukarıdan ayağının altında aşağısı-
nı seyrederken, insanların adrenalin 
seviyeleri ciddi bir şekilde yüksele-
biliyor. Mekandaki işaretler camın 
14 hippopotamı taşıyabilecek kadar 
güçlü olduğunu belirtiyor ama üze-
rine basarken heyecanlanmayan he-
men hemen yok gibi. Ancak çocuklar 

buraya bayılıyorlar. Atlıyorlar, sıçrı-
yorlar yere yatarak selfie çekiyorlar.

Mayıs ayında Başkan Ian H.S.
Riseley Toronto’yu dolaşmaya gel-
diğinde, sadece cam zeminde yürü-

mekle kalmayıp, kulede kenar yürü-
yüşü de yaptı. Yerden 356 metre yu-
karıda, korkuluğun olmadığı ancak 
gerekli kuşak bağlantılarının yapıldı-
ğı bir kenarda yürüdüğünüzü düşü-

Toronto’nun sembollerinden biri olan CN Tower’dan müthiş bir manzara görülüyor. Kule 1976 yılında şehir merkezinde yüksek yapılar 
nedeniyle televizyon yayınlarının izlenmesini sağlamak için yapıldı ve 30 yıl süreyle 356 metre yüksekliği ile dünyanın en yüksek kulesi 

ünvanını taşırken, Kanada Sanayisinin başarısını da temsil eden bir yapıt olarak algılandı.

St. Lawrence Marketçeşitli standlarıyla gıda maddelerinin her türlüsünün bulunduğu bir 
çarşı. Peynir başta olmak üzere şarküteri ürünleri envai çeşit.
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nün. Ürkütücü? Heyecan verici? her 
iki halde de kasketinizdeki GoPro 
kamera bu tecrübenizi kaydediyor 
ve istediğiniz zaman tekrar seyretme 
fırsatı veriyor.

Yere inince hemen yan tarafta bir 
başka cazibe merkezi var. Kanada’nın 
Ripley Akvaryumu, diğer büyük şe-
hirlerdeki akvaryumlardan farklı 
olarak değişik fırsatlar sunuyor. 99 
Kanada doları ödeyerek, dalış giysi-
si ile akvaryumdaki  büyük vatozla-
rı besleyebilirsiniz. (Rezervasyon ge-
rekli) Bir cam tünel, ziyaretçileri en 
büyük tankın içinden geçiriyor. Üs-
tünüzden geçen köpek balıkları ür-
pertici bir görünüm arzederken, sarı 
hani balığı, orfoz, deniz kaplumba-
ğaları ve yeşil renk süper bir testere 
balığı yaşayan deniz canlıları olarak 
dikkat çekiyor. Ziyaretçiler kendile-
rini adeta okyanusun derinliklerinde 
hissediyorlar.

Biraz ileride Rogers Center’da 

Toronto’nun Blue Ray takımının 
beyzbol sahası bulunuyor. 50.000 ki-
şilik olan stadyum, açılıp kapanabi-
len  çatısı ile biliniyor. Bu mekanda 
maçlardan başka konserler ve başka 
faaliyetler de gerçekleşiyor.

MTCC’nin ön caddesinden 20 
dakikalık bir yürüyüşle St Lawren-
ce Market herkesin favori restoranla-
rının bulunduğu bir bölge. National 
Geographic Dergisi burasını dünya-
nın en iyi 10 gıda pazarından biri ola-

Toronto’daki Ripley Akvaryumu, oldukça ilginç deniz canlılarının izlenebileceği bir mekan. Arzu ettiğiniz takdirde dalgıç elbisesi giyip 
vatozları beslemeniz de mümkün

Toronto’nun Blue Ray takımının beyzbol sahasını, CN Kulesinden izlemek mümkün. 
50.000 kişilik stadyum açılıp kapanabilen bir çatıya sahip
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Toronto yayalara dönük bir şehir. Toplu taşıma sistemi de oldukça 
etkin. Et sevenler aşağıda görülen Burgenator’u seveceklerdir. Buradaki 
hamburgerler, üstü cheddar peyniri, kızarmış yumurta, mantar, 
karamelize soğan, salatalık ve domates ile dolu geliyor. Baldwin Street’de 
Cafe La Gaffe’ın tatlıları da çok çeşitli. 

E Y L Ü L  -  E K İ M  2 0 1 7  /  R O T A R Y  D E R G İ S İ  - 15



rak değerlendirmişti. 
İçeride rengarenk standlar ara-

sında dolaşırken, domuz pastırması 
işaretleri her yerde dikkat çekiyor. 
Bu ince ve yağsız domuzun sırtından 
elde edilen etten yapılan pastırma ile 
yapılan sandviçler, marketin marka-
sı olarak biliniyor. Ünlü şarkıcı Bar-
bara Streisand’ın, Toronto’da konser 
verirken asistanını bu sandviçlerden 
almak üzere buraya gönderdiği söy-
leniyor.

Carousel Bakery’de bu sandviçleri 
hazırlayan çalışanların arka tarafın-
da, Cornicero’da burritos ve benzeri 
Meksika yemekleri sunuluyor. He-
men yanında Türk lokumu toptan 
satışı yapılıyor. Alt katta Ukrayna-
lılara mahsus ekmek arası sandviçler 
in yanında lazanya tabakları yer alı-
yor. Bu tezgahların büyük bir kısmı 
aynı aileler tarafından nesiller boyu 
işletilmiş. Size sunulan yiyeceklerin 

çeşitliliği, Toronto’nun ne kadar çe-
şitli bir nüfusa sahip olduğunun işa-
reti olarak dikkat çekiyor.

St. Lawrence Market’in bu dikkat 
çeken kültürel karışıklığı, Toronto 
sakinleri için yaşamın rutin bir gö-
rünümü. Konvansiyon Ağırlama Ko-
mitesi Başkanı Michael Cooksey’nin 
yardımcısı Michele Guy, “Şehrimizin 

bu farklı yapısı çok özel bir durumdur” 
derken, “Konvansiyona geldiğiniz za-
man kendinizi tüm dünyayı dolaşmış 
gibi hissedebilirsiniz” diyerek bu fark-
lılığı vurguluyor.

Guy’in favori yerlerinden biri Bal-
dwin Street’deki Fransa’dan esin-
lenmiş menüsü, tuğlası gözüken du-
varları ve kendi özgü müziği ile Café 
La Gaffe. Bir çok ziyaretçi Kensin-
gton Street’de yemek yeyip alışveriş 
de yapıyor. St. Lawrence’ın aksine, 
Kensington Market gerçek bir çarşı 
değil ama bir mahalle. 1920 yılların-
da genel olarak bir musevi mahallesi 
olan ve orada yaşayanların evlerinin 
önündeki standlarda satış yaptık-
ları mahalle, gelen göçmen akımla-
rıyla defalarca şekil değiştirmiş. Bu-
gün yine bir göçmen mahallesi ancak 
çoğu Çinli. Artistler ve aktivistlerin 
de merkezi. Rasta Pasta’da İtalyan 
ve Jamaika yemeklerinin karışımını 

Toronto’nun tarihi ile 
ilgili daha fazla bilgi 
edinmek istiyorsanız, 
Kuzey Amerika’daki en 
büyük kale olan Casa 
Loma’yı keşfedebilirsiniz. 
Bu kale, Kanada’ya elektriği 
getirdikten sonra zengin 
olan Sir Henry Pellat 
tarafından 1900’lü yılların 
başında inşa edilmiş.

Kuzey Amerika’daki en büyük kale olan Casa Loma, şehre hakim tepeden bahçeleriyle ziyaretçileri cezbediyor. Ağırlama komitesi 
kalenin bahçesinde konvansiyona katılacaklar için bir konser düzenlemeyi planlıyor.
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bulabilirsiniz; Portekiz mekan Ama-
deus’ta laos balığı çok meşhur; Hibis-
cus’ta ise menü vejetaryen, glutensiz 
ve organik. Et sevenler Burgenator’u 
seveceklerdir. Buradaki hamburger-
lerin üstü cheddar peyniri, kızarmış 
yumurta, mantar, karamelize soğan, 
salatalık ve domates ile dolu geliyor.

Bir sanat ve eğlence merkezi olan 
şehrin Tarihi Distillery bölgesi, öz-
gün yemekleri ve dükkanları ile il-
ginç bir yer. Ağırlama Komitesi kon-
vansiyona katılanlar için burada özel 
bir akşam yemeği planlıyor. Detaylar 
için rotary2018.org’a bakabilirsiniz. 

2003 yılında, bir zamanlar Go-
oderham and Worts içki damıtım 
fabrikası olan bina restore edildi. 
New York’un SoHo’sunu hatırlatan 
ama daha rahat olan bu yayalara ay-
rılmış bölgede, ev dekorundan mü-
cevhere satış yapılan 80 perakende 
işyeri bulunuyor. Heel Boy’da ayak-
kabı, Corktown Design’da dünyanın 
her tarafından getirilmiş modern ta-
sarım mücevherleri bulabilirsiniz. 
Daha fazla alışveriş için Eaton Cent-
re büyük perakendecileri bir merkez-
de toplarken, Yorkville ise pahallı bu-
tikler ve şık restoranların yer aldığı 
bir mahalle. 

Ancak Distillery bölgesi sadece 
alışveriş için değil. Şehrin geçmişini 
de inceleyebileceğiniz imkanlar var. 
Go Tours’a giderek “Booze, Death and 
Cholera” turunu alabilir ve ABD’nin 
alkol yasağı uyguladığı yıllarda, daha 
sonraları Hiram Walker Co. ile bir-
leşen  Gooderham and Worts fab-
rikasınının dünyanın en büyük içki 
fabrikası olmasının hikayesini dinle-
yebilirsiniz. 

Toronto’nun tarihi ile ilgili daha 
fazla bilgi edinmek istiyorsanız, Ku-
zey Amerika’daki en büyük kale olan 
Casa Loma’yı keşfedebilirsiniz. Bu 
kale, Kanada’ya elektriği getirdikten 
sonra zengin olan Sir Henry Pellat 
tarafından 1900’lü yılların başında 
inşa edilmiş. 1911 yılında Kalenin 

inşaatı başladığında serveti 17 mil-
yon dolar olarak tahmin ediliyordu. 
Avrupa’ya yaptığı seyahatlerden esin-
lenerek inşa ettiği kalede ithal edil-
miş tefriş elemanları bulunuyor. Ça-
lışma masası Napoleon’un masasının 
aynısı olarak yapılmış. Yatak odasın-
da da bir kaplan postu yer alıyor.

Ancak her şey planlandığı gibi 
gitmemiş. Pellatt ve eşi Lady Mary 
kalede 15 yıl lüks içinde yaşadık-

tan sonra, şirketin elektrik monopol 
hakkını kaybetmesi sonrası iflas et-
miş ve varlıklarının çoğunu satmak 
zorunda kalmış. Bir otele çevrilen 
kale 1929 yılında iflas etmiş. 1937’de 
West Toronto Kiwanis Kulübü kale-
yi bir turist cazibe merkezi olarak ya-
kın zamana kadar işletmiş. Ağırlama 
Komitesinden Cooksey kalenin mut-
laka görülmesi gereken yerlerden biri 
olduğunu belirtirken, Casa Loma’nın 

Royal Ontario Müzesi (ROM) Toronto’nun görülmeye değer müzerlerinden. Yukarıda 
görülen prismatik bina, müzeye son yapılan bir eklenti.
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Toronto’ya yukarıdan bakan bahçe-
lerinde  Rotaryenler için bir konser 
planlıyor.

Her şehir gibi Toronto’nun düzi-
nelerce müzesi bulunuyor. En büyü-
ğü Royal Ontario’da dinozorlardan 
sanata yayılan koleksiyonu ile her yıl 
milyonun üzerinde ziyaretçi çekiyor. 
Biraz ileride Bata Ayakkabı Müze-
si daha iddiasız ama sadece ayakka-
bı meraklıları için değil. Ayakkabı-
nın çerçevesinden adeta dünya tarihi 
burada sergileniyor. Mesela Kestane 
kırma Nalını 5 santimlik diken gibi 
duran yapısı ile tehdit edici bir silah 
gibi görünüyor ama 19. yüzyılda kes-
taneyi kabuğundan ayırmak için kul-
lanılmakta imiş. Müzenin kurucusu 
Sonja Bata, Kanada’nın kutuplarda-
ki ve diğer bölgelerinde yerel halkın 
yaptıkları ayakkabılar üzerine bir 
araştırmayı da finanse etmiş. Kay-
masın diye tabanı rengeyiği derisin-

den yapılan botlar ilginç örneklerden 
bir diğeri. Koleksiyonda meşhurla-
rın giydiği ayakkabılar da yer alıyor. 
1970’lerde Elton John’un sahnede 
giydiği parlak ayakkabılar da bu mü-
zede.

Buz hokeyinden bahsetmeden 
Toronto’dan ayrılmak mümkün de-
ğildir.  Kanada’da bu sporun en iyi 
oyuncuları yetişmiş ve buradaki 
“Hall of Fame” bu sporu sevenlerin 
adeta bir mabedi olmuştur. 1961 yı-
lında açıldığında, o zaman başbakan 
olan John Die-
fenbaker “Ulu-
sal birlikteliği buz 
hokeyinden daha 
iyi bir şey gerçek-
leştiremez” demiş-
ti. Hall of Fame, 
MTCC’den kısa 
bir yürüyüş me-
safesi uzakta ve in-

teraktif izleme imkanları sunuyor. 
Bilgisayar tarafından yaratılan ünlü 
hokey kalecileri Carey Price ve Hen-
rik Lundqvist’ein koruduğu kalelere 
hokey pakını sokmaya çalışabilirsi-
niz.1,800 metrekarelik teşhir alanı 
ile dünyanın en büyük buz hokeyi 
koleksiyonu bu binada bulunuyor.

Kendi kimliğini, kültürlerin eri-
diği bir kazan olarak tanımlayan bu 
şehir yüzde yüz Kanadalı. Ama To-
ronto’nun gerçek stili ile, her şey ser-
best. 

St Lawrence Market National Geographic dergisi tarafından dünyada  en iyi gıda maddelerinin satıldığı 10 çarşı arasında yer alıyor. 
Buradaki standlarda karnınızı doyurabilir, her türlü gıdayı bulabilirsiniz. Yan sayfada Kensington Market mahallesinde sıkça rastlanan 

sanatçılardan bir tanesi gözüküyor.

Bata Ayakkabı Müzesindeki ilginç terliklerden biri
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