
Bye, Güle Güle 2008! 

 

January 2009 

Volume 3, Issue 13 

TELVE 
Special days in 
January: 

• January 1st, New 
Year Day 

Inside this issue: 

Annual General 
Meeting  

2, 
3,4 

Üye Anket Sonuc 
ları 

5,6
7 

Quebec City 400 
yașında 

8,9
10,
11 

Enjoying the holi-
days when you 
don’t actually cele-
brate them… 

12 

Youth in our com-
munity:  Çelen 
Ayner Hilmi 

12 

Turkish Society of 
Canada 
“Membership Ap-
plication Form”  

13 

  

 

 

We wish our society a happy 

new year and hope to have 

several occasions to celebrate. 



The 2nd Annual General Assembly Meeting of Turkish Society of Canada took place on sunday, December 

21st, 2008 at Etobicoke Civic Center. The Chairperson and the Secretary of the Meeting were Yaman Uzumeri 

and Serdar Ozyetis. Board of Directors presented the the following Activities Report and the Financial State-

ment: 

Our association continued events and activities over the last year by fulfilling its foundation goals. 

Our Weekly Activities continued at Mississauga’s Edenrose Public School  

Experts shared their knowledge 

–Dr. Atilla Turgay – Immigration from Turkey to Canada and Happiness 

–Meziyet Yücel - Digestive Systems and Eating Habits 

–Nuri Sansaroğlu – Social Insurance Agreement between Turkey and Canada 

–Alev Hinçer – Job Search 

Every Friday from 8-10pm 

–We celebrated special days 

–Played team sports 

–Read poetry 

–Watched Turkish movies 

–Learned dance steps 

–Networking, support for job finding 

–Fundraising for our association 

We Discussed Important Topics  

–David Dunlap Observatory Future 

–Toronto District School Board’s decision  

Turkey’s Presentation  

–We participated again in Mississauga’s “Celebrate Your Roots” event with a great turn out! 

Making the presence of the Turkish Community known  

–We informed the Mayor, MP’s and MPP’s of all of our special days and planned activities which helped create a 

great rapport with them. 

–We received letters of encouragement and praise from them on significant days for the Turkish community. 

We continued celebrating holidays together!  

–We organized our annual Canada Day picnic at High Park on July 1st.  

–We celebrated Ramazan Bayrami on October 5th with a lunch at Radisson Hotel Toronto East with approxi-

mately 200 participants. 

Annual General Meeting  
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Our Biggest Pride: Our Flag Raising Ceremony at Queens Park on October 29th!  

We were very proud of having taken the lead to organize the first time celebration of the Proclamation of the 

Republic of Turkey and raise our flag at Queens Park. 

We delivered the message of His Excellency Rafet Akgünay, Ambassador of the Republic of Turkey.  

We Continued Celebrating the 85th Anniversary of the Republic of Turkey with Two Signature Events.  

Organized at the North York Civic Center 

–Photo Exhibition of the Republic of Turkey in its Youth 

–Academic Panel “Contemporary Perspectives of the Turkish Republic at its 85th Anniversary “with the par-

ticipation of 5 Turkish Academics from Toronto and New York.   

We celebrated Our National Soccer Team’s Success  

Regular Communication occurred through: 

–Announcements 

–Turkish Society of Canada Yahoo Group 

–Other Yahoo Groups 

–Message Groups 

We ensured following details in all our communication: 

–Turkish/English 

–Same Format 

–Grammar 

Let’s use our Yahoo Group more efficiently ! 

Continuous Partnership with other Associations  

–Cooperation 

–Common Goals 

–Mutual Trust, Respect and Honesty 

–Planned 

–Contribution/Return 

–Respect to other Associations/Organizations 

–Fair Competition 

Our Biggest Power  

–Our membership has reached 208 members. 

–We are continuously receiving support from all of our volunteers at our activities 

Thank you very much! 

Together, we achieve success. 

Annual General Meeting  
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BALANCE SHEET AS OF NOVEMBER 30, 2008  
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INCOME STATEMENT FOR THE PERIOD BETWEEN NOVEMBER 16, 2007 TO NOVEMBER 30, 2008  
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Üye Anket Sonucları 

Derneğin Türk toplumunu bir araya getirmek ve Türk toplumunu temsil etmek konusundaki 
bașarısını değerlendirebilir misiniz? 

Inside Story Headline 
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Bu güne kadar derneğin düzenlediği hangi aktivitelere katıldınız? En çok 
hangi aktiviteleri beğendiniz ve tekrarlanmasını istersiniz? 

Page 6 
Volume 3 ,  I ssue 13 

Derneğin düzenlediği aktivitelere katılıyor musunuz? 



• Değișik uzmanlık alanlarındaki bilgilendirmeler edevam edilebilir.  

• Dernek yararına kermes düzenlenebilir.  

• Atatürk'le ilgili geceler düzenlenebilir. Atatürk'ten hikayeler, anlatılabilir, Atatürk șarkıları gecesi düzenlene-

bilir. 

• New Year's Eve Party, Bayram Parties that are at night and not during the day (i'll go even is the ticket is 

more expensive!!!), more sports activities, organize activities that teach arts and crafts that are popular in 

our turkish culture (ebru painting, etc...) 

• Milli bayramlar:çocuk bayramı çocuklarla kutlanabilir,gençlik ve spor byrm da gençler arası spor, atletizm 

müsabakaları düzenlenebilir,en önemlisi Cumhuriyet bayramında toplumun katılımı sağlanarak geleneksel 

olarak her yıl bir yemekle yada bir party ile kutlanabilir.Çocuk ve teenağerlarımıznin tanıșıp bir arada olma-

ları için ayda bir yada daha sık onlara özelprogramlar düzenlenebilir. 

• Aktivite çeșitleri güzel, ama seçilen yer (Edenrose) maalesef sürekli katılımımı engellıyor. Șehrin daha 

merkezinde bir yer seçilirse, kendi adıma daha sık katılmam mümkün olur. 

• Derneğin geçtiğimiz yıl Edenrose okulunda yapılan aktivitelerin Toronto'da yapılmasını tercih ederim. Spor 

faaliyetlerine ek olarak kültürel etkinliklerin de organize edilmesi üyeleri daha sık biraraya getirebilir. 

• Çocuklar ve genç yaștaki kardeșlerimize yönelik aktiviteler olmasını isterdim. 

• Derneğin diğer Türk dernek ve organizasyonları ile daha sıkı bir ilișki içinde bulunması gerekir. onlar ile 

birlikte birșeyler düzenlemek, paylașmak iyi olabilirdi. 

• Çocuklarımın büyüdükçe dahada Türk toplumunun içinde olmalarını istiyorum o nedenle onlara yönelik 

activiteler yada geziler yapabilirmiyiz buda benim naçıșane fikrim ve dileğim.  

• Buradaki Türk toplumunun görünürlüğünü artırıcı yardım organizasyonları, sanatsal faaliyetler ve Türk 

mutfağına yönelik tanıtıcı çalıșmalar. 

•  Bisiklet ve yürüyüș, yardım edebilirim. 

• Mississauga'nın yani sıra Toronto'da da aktiviteler yapmasını arzu ederim. 

• Gençleri derneğinize çekmek için bir yol da burs vermek, homework liason ya da school coaching pro-

gramları sunmak olabilir. Kanada genelinde Yılın Bașarılı Türk Genci, ya da Türk girișimcisi ödülleri türk 

toplumunu daha iyisi için cesaretlendirecektir. Film gösterimi, söylesi günleri, piknik, resim sergisi gibi ak-

tiviteleri zaten diğer dernekler de yapıyor. 

• Merhaba ben torontada yașıyorum her hafta katılmak istiyorum yok uzaklığı sorun oluyor aktiviteler 

bazende toronto da yapılamazmı çünki çevremde daha derneyin ismini duymayan arkadașlar var tanıtıma 

daha fazla yer vermemiz gerekli diye düșünüyorum. 

 

Anketimize katilan herkese cok tesekkur ederiz. 2009 yili faaliyetlerimizi oneriler dogrultusunda 

duzenleyecegiz.   

Ankette bize önerdikleriniz 
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Varol Karslıoğlu 

 

Champlain’in Șehrine Doğru 

Mississauga’dan bașlayan 809 kilo-

metrelik yolculuğumuzu tamam-

lamamıza çok az kalmıștı. İki haf-

talık Kanada’nın Atlantik 

eyaletlerini kapsayan turumuzun 

ilk durağı olan Quebec City’de, 

șehrin 400. Kuruluș yıldönümünü 

kutlayacaktık. Kanada gibi tarihi 

pek eski ve derin olmayan bir 

ülkede bir șehrin 400 yașında ol-

ması çok önemli bir olaydı. 

 

Jean Lesage Otoyolu’ndan Quebec 

City yönüne saptıktan 5-6 kilome-

tre sonra, Pierre Laporte 

Köprüsü’ne ulaștık. 1966-70 yılları 

arasında inșa edilen bu köprü, 

Ekim 1970 yılındaki olaylar sıras-
ında, Quebec Özgürlük Ce-
phesi militanları tarafından kaçırılıp 

öldürülen Quebec Bașbakan Yar-

dımcısı Pierre Laporte’un adını 

sonradan almıștı. Daha önceki adı, 

hemen yanındaki Quebec 

Köprüsü’nün yanına inșa edildiği 

için New Quebec idi.  Hafif bulutlu 

ve bol güneșli bir yaz günü Saint 

Lawrence Nehri üzerinde iken 

mavi-yeșil karıșımı sulara bir an 

baktım. Acaba bundan 400. yıl 

önce bu kıyılara ulașan, Șehr-i 

Quebec’in kurucusu Fransız Kașif 

Samuel de Champlain bu toprak-

ları ilk kez gördüğünde neler his-

setmiști?   

 

Saint Lawrence’ı geçtikten hemen 

sonra Quebec City’nin banliyösü 

Saint Foy’a ulaștık. Kanada’daki 

Fransız varlığının mirası olan Que-

bec Eyaleti’nin bașkenti bana, tam 

olarak açıklayamadığım șekilde 

kırk küsur yıl yașadığım İstanbul’u 

hatırlatıyordu.Pierre Laporte üz-

erindeyken, Avrupa Yakası’nda 

oturduğum günlerde, bir Akdeniz 

ya da Ege tatilinden dönerken, eve 

varmadan hemen önce 1. Boğaz 

Köprüsü’nden Ortaköy yönüne 

geçtiğim duygusuna kapıldım. 

Best Western Aristocrate 

Uydu navigasyonu kullanarak 

kapısına kadar zahmetsizce ulaș-

tığımız Best Western Aristocrate 

oteli, sadece iki katlı ve çevreye 

hiç bir yük teșkil etmeyen mimarisi 

ile bana Avrupa’daki kırsal 

otelleri , ve özellikle yıllar önce 

kaldığımız Derby, İngiltere’deki La 

Gondola’yı çağrıștırdı. 

 

Bir soluklanma ve oğlumuz Bu-

rak’ın havuz keyfini  tamamla-

masından sonra, akșam pro-

gramımız için çocukları anneanne 

ile bırakıp eșim ile otelden ayrıldık. 

Quebec City’nin, buraya her gelen 

turistin mutlaka görmek istediği 

tarihi merkezinde güzel bir yaz 

akșamı geçirmek umuduyla yola 

çıktık. 

Șehrin Merkezine Yolculuk 

Boulevard Laruier boyunca 10 km 

kadar ilerleyerek șehrin merkez-

indeki Rue Grand Allee’ye ulaștık. 

İlk durağımız olan Restaurant 
Paris-Brest, arabayı parkettiğimiz 

noktaya yürüyerek 10 dakika uzak-

lıkta idi. Ancak, merkezdeki yak-

lașık iki kilometrelik bir bölümü 

Cumartesi akșamları araç trafiğine 

kapatılan ve turistlerin doldurduğu 

Rue Grande Allee’nin, Place Geor-

ges V (V. Georges Meydanı) kesiș-

mesine kadar olan bölümünde, bu 

renkli ve hareketli atmosferin 

tadını çıkarmak için oldukça yavaș 

ilerledik. Eșim ile birlikte beklentil-

erimizin gerçekleștiğini farkettik. 

çünkü tamamen farklı ve kendimizi 

Avrupa’ya ve Akdeniz Avrupa’sına 

çok yakın hissettiğimiz bir ülkeye 

gelmiștik. Burası Kanada’da, ama 

aynı zamanda Kanada’nın dıșında 

bir yerdi. 

 

Yemeklerini beğendiğimiz ancak 

servisini vasat bulduğumuz Paris 

Brest’deki yemekten sonra tekrar 

dıșarı çıktığımızda, bana bir parça 
İstiklal Caddesi’nin hatırlatan 
Grande Allee hala insanlarla do-

luydu. Pek çok restoran ve kafe, 

masalarını kaldırımlara çıkarmıș ve 

servise devam ediyordu. İki 

kaldırım arasındaki caddeyi 

dolduran kalabalık, yol üzerine 

serpiștirilmiș, Quebec Ferrari 

Kulübü tarafından sergilenen  8-10 

adet Ferrari’nin etrafında kümeler 

olușturan otomobil meraklıları 

nedeniyle akıșkanlığını kaybediy-

ordu. 

Avrupa’daki pek çok otomobil 

müzesini gezdiğim, yüzlerce foto-
ğraf ve saatlerce video kaydı 
yaptığım doksanlı yıllar gibi olmasa 

da, bir kaç arabayı ben de yakından 

inceledim. On dakikalık bir 

yürüyüșten sonra Caddenin Place 

V.Georges tarafındaki ucuna ulaș-

tık. Burada, 400. Kuruluș 

Yıldönümü șenliklerinin bir parçası 

olan askeri bando konserlerini 

yarım saat kadar izledik. 

 

Sokaklardaki herkes, dolunayın 

QUEBEC CITY 400 YAȘINDA 
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taçlandırdığı ılık, nefis bir yaz ge-

cesinin her saniyesini doya doya 

yașamak ister gibi neșeli ve tatlı bir 

telaș içinde görünüyordu. 

Buradan bir kaç dakikalık 

yürüyüșle Parc des Champs de 

Bataille’a ulaștık. Saint Lawrence 

Nehri’nin sırtlarında ve nehre 

hakim konumda olan bu park, 250 

yıl önce İngilizler ve Fransızlar 

arasındaki Plains of Abraham Sava-

șı’nın cereyan ettiği düzliüktü. Bu 

ad, 17. Yüzyılda bu bölgede 

yașamıș zengin çiftçi abraham Mar-

tin’den geliyordu. Bir saatten az 

süren ve İngilizlerin kesin zaferi ile 

sonuçlanan, diğer adı ile Quebec 

Savașı, Fransızların, New France’i 

ve Kuzey Amerika’daki üstünlük-

lerini kaybetmesinde bir dönüm 

noktası olmuș ve bu savașı takip 

eden dört yıllık süre içinde Fran-

sızlar, Kuzey Amerika’daki bütün 

topraklarını İngilizlere kaptırmıș-

lardı. Ayrıca bu askeri boy 

ölçüșme, her iki ordunun komu-

tanının savaș esnasında yaralanma-

larına ve sonra da hayatlarına 

malolmuștu. İngiliz General James 

Wolfe savaș alanında ölürken, 

Fransız General Louis-Joseph Mar-

quis de Montcalm ertesi sabah 

hayata veda etmiști. 

 

Kanada’nın ilk sahibi olduklarını 

(tabi yerli halkları bir kenara bı-

rakma ya da yoksayma anlayıșı ile) 

bir türlü unutamayan Fransızlar 

için, bu üstünlüklerini kesin olarak 

kaybettikleri savaș alanının tam da 

bașkent Quebec City surlarının 

dibinde olması acı ve ibret verici 

olmalıydı. Ancak, bir bakıma İngiliz

-Fransız uzlașması üzerine inșa 

edilen Kanada Konfed-

erasyonu’nun 142. Yılında, barıș 

içinde bir arada yașayabilen zengin 

bir ülke olması elbette bir bașarı-

ydı. Zaten Quebec de, bağımsız 

bir devlet olmanın politik ve mali 

külfetlerine katlanmadığı halde, 

tam egemenliğin sınırlarında dolaș-

mıyor muydu? 

 

Meltem ile bir bankta oturup, 

dolunay altında ıșıldayan Saint 

Lawrence Nehri’ni seyrettik. Ve 

bu anlar bizi bir kez daha uzaklara, 
İstanbul’a götürdü. Boğaziçi 
Üniversitesi ve Bebek sırtlarından 

Rumeli Hisarı ve Boğaziçi’ni 

seyrettiğimiz eski günler ile 

paralellik kurduk. Ancak Boğa-

ziçi’ndeki çift taraflı ve yoğun say-
ılabilecek yerleşime oranla 
Quebec’in karșı sahilinde yer alan 

Levis küçük bir yerleșim birimi idi. 

Bu tenhalık bana, ilkokul yıllarımız-

daki; Faik Sabri Duran Atlası’nda 

Üsküdar’ın ayrı bir șehir olarak yer 

aldığı ve İstanbul’un sadece 

Avrupa Yakası’ndan ibaret bir 

șehir olarak gösterildiği altmıșlı 

yılları hatırlattı. Ve Quebec’in fazla 

büyümemesini ve nehrin karșı 

yakasını ișgal etmemesini diledim. 

400 Yıl önce bu topraklara ayak 

basan Samuel de Champlain, İstan-

bul’u fetheden ve bir imparator-

luğa son veren, Fatih Sultan Meh-

met’in inșa ettiği Rumeli Hisarı gibi 

bir kale yapmamıștı. Çünkü buna 

ihtiyacı yoktu. Ayak bastığı toprak-

larda, son vermek zorunda olduğu 

bir imparatorluk yerine ișbirliği 

yapabileceği ve boyun eğdirebile-

ceği yerliler vardı. Ancak Que-

bec’in de, kurulușundan sonraki 

yıllarda, ileriki satırlarda göre-

ceğimiz gibi, bir kaleye ihtiyacı 

olacaktı. 

Algonquin dilinde “nehrin daraldığı 
yer” anlamına gelen Quebec, tam 

bu bölgede, Saint Lawrence 

Nehri’nin doğu ve batı kıyılarının 

birbirine bir kilometre kadar yak-

laștığı bir konumdaydı. 

Champlain, soylular sınıfından 

gelmediği için kurduğu șehrin 

valisi ünvanına hiç bir zaman sahip 

olamadı. Ama bu ağırlığa ve etkiye 

her zaman sahip oldu. Kuzey 

Amerika’daki Fransız topraklarının 

(New France) babası olarak anıldı 

ve Fransa’nın, Kuzey Amerika kürk 

ticaretinde söz sahibi olması için 

çok çalıștı. Ve Quebec City’nin 

kurucu babası olarak tarihte yerini  

aldı. 

Yürüyerek ve Büyük Savaș’ın iki 

generalinin heykellerini selam-

layarak tekrar Grande Allee’ye 

döndük. Akșam turumuzun son 

durağı  olan Grand Cafe’de birșey-

ler içtik. Belki de, merhum Atilla 
İlhan’ın deyişi ile “halk ban-
yosu” yapmak, gelip geçen insanları 

seyretmek için iyi bir konuma 

sahip bu kahveye gelmekte, bu 

açıdan gecikmiștik. Gece yarısı ile 

birlikte, tekrar trafiğe açılan 

Grande Allee, bir kaç saat önceki 

çekiciliğini kaybetmeye bașlamıș, 

kalabalık da seyrekleșmiști. 

Arabaya döndüğümüzde, sileceğin 

altına sıkıștırılmıș ve beni șașırtma-

yan șekilde, sadece Fransızca yazılı 

bir ceza makbuzu ile karșılaștım. 

Arabanın üzerindeki port bagaj 

nedeniyle kapalı parka girememiș 

ve risk alarak park yasağının ba-

șladığı ișaret levhasının bir kaç 

metre ilerisinde parketmiștim. 

Makbuzdaki isimden, Kuzey Afri-

QUEBEC CITY 400 YAȘINDA 
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kalı, belki Cezayir, belki Fas asıllı  

Arap bir polisin düzenlediğini tah-

min etiğim bu makbuzu bir Que-

bec kartpostalı olarak algılamayı ve 

saklamayı tercih ettim.  Evlilik 

yıldönümümüzde bu tür detayların 

keyfimi kaçırmasını istemiyordum. 

Zaten belge Fransızca olduğundan 

yapacak bașka bir șey yoktu(!). 

Tekrar Grand Allee 

Ertesi sabah, çocukları ve kayın-

valideyi de alarak yine merkeze ve 

Grand Allee’ye ulaștık. Bu kez 

arabayı parkederken daha özenli 

davrandım.  

Dün akșamki restoranın bir kaç 

yüz metre uzağındaki; aynı 

zamanda bir butik otel olan Au-

berge Louis Hebert’in bahçesinde 

Fransız usulü bol omletli bir kah-

valtı yaptık. 

Surlar 

Bu kez, dün akșam yürüdüğümüz 

V. Georges Meydanı’nın ötesine 

geçerek Grande Allee’nin sonuna 

kadar ilerledik ve surlardan Tarihi 

Șehir’e giriș noktalarından biri olan 

Porte Saint Louis’e ulaștık. Tüm 

Kuzey Amerika’da, Mexico 

City’nin kuzeyinde, etrafı halen 

surlarla çevrili çevrili tek șehir olan 

Quebec’in oldukça iyi korunmuș 

surları önümüzde uzanıyordu. 

Quebec’in, tıpkı İstanbul gibi, 

önemli bir su yolunu tutan 

stratejik konumu nedeniyle, özel-

likle 17. Yüzyılda surlar, șehrin 

savunmasında önemli bir rol oyna-

mıștı. Fransız  Amerikası’nı İngiliz 

saldırılarına karșı korumak için 

1745’te (ve İngilizlerin Fransızları 

yendiği Louisbourg savașından 

sonra) inșasına bașlanan surlar, 

ilginçtir ki, 1759 yılında Quebec’i 

fethetmelerinden sonra șehri 

Amerikan saldırılarından korumak 

için İngilizler tarafından tamamlan-

mıștı. Porte Saint Louis’ten 

“suriçine” bakarken aynı șekilde 

koruyamadığımız İstanbul surları 

ve; Yedikule, Samatya, Kumkapı 

gibi tarihi semtlerin, bazı mevzi 

restorasyonlara rağmen giderile-

meyen perișanlığı aklıma geldi ve 

hüzünlendim. 

La Citadelle of Quebec (Quebec 

Kalesi) 

Daha sonra, Quebec Kalesi’nde bir 

saatlik rehberli bir tura katıldık. 

Plains of Abraham ile eski șehrin 

merkezi arasında, Cap Diamant 

(elmas burnu)tepesi üzerindeki 

kale halen, kurulușu 1914’e uz-

anan, Fransız Kanadasının gururu; 

22. Kraliyet Alayı’nın (diğer adı ile 

Vandoos alayı) garnizonu olduğun-

dan, ancak rehber eșliğinde gezile-

bilen bir askeri bölge idi. İn-

gilizlerin, șehri Bağımsız ve yükse-

len bir güç olan Amerika’ya karșı 

korumak için Fransız mühendis-

liğine göre inșa ettiği Quebec 

Kalesi’nde Kanada bayrağının dal-

galandığını görmek, bana, bu eya-

latin de, tüm farklılığına rağmen 

Kanada’nın bir parçası olduğuna 

dair bir rahatlık ve bir tür güven 

duygusu verdi. Bu kalede konaklay-

abilen iki kiși, Quebec’i ziyaret 

ettiğinde buradaki residansta kalan 

Genel Vali ile görev yeri burası 

olan Alay Komutanı idi. Șehrin en 

yüksek noktası olan kalenin  güney 

tarafındaki burç denizden 125 

metre yükseklikteydi. Burada yer 

alan, beș kilometre menzilli topun 

kaç saldırıyı püskürttüğünü ve kaç 

kez ateșlendiğini düșündüm. 

 

 

Kuzey burcunda, İngilizlerin 1860 

yılında yerleștirdiği ve kimbilir 

hangi olaylara tanıklık etmiș, 

Rachael adlı topun yanında dura-

rak, dün gece ancak ıșıklarını göre-

bildiğim, Șehr-i Quebec’in tartıșıl-

maz sembolü  muhteșem Fairmont 

Chateau Frontenac Oteli’ni ve eski 

Tarihi Șehrin merkezini belki de 

șehirdeki en mükemmel görüș 

noktasından izledik ve bol bol 

fotoğraf çekme fırsatı buldum. 

 

Kayınvalidemi epey yoran, büyük 

kısmı öğle güneși altında geçen 

kale turunu, müze ziyareti ile ta-

mamladık. Kızımız Bașak da bu hızlı 

tempolu yürüyüșten pek memnun 

kalmadı. 

Daha önce garnizon hapishanesi 

olan kullanılan binada, 1950’de 

kurulan, 22. Kraliyet Alayı Müzesi; 

New France döneminden 

bugünlere uzanan ve Fransız ve 
İngiliz Kanadasının 300 yıllık 
askeri tarihini, savaș ve barıș 

dönemleri  sergileyen ilginç bir 

mekandı.  

Okuduğum bazı yorumlara göre, 

bir tür ayrıcalığa ve dokunul-

mazlığa sahip olan bu alay, savaș-

maktan pek hoșlanmıyordu. Hatta, 

1 Ağustos 2007’de Kandahar’da 

yapılan devir töreninde konușan 

alay komutanı  Tuğgeneral Guy 

Laroche, Afganistan’daki Kanada 

kuvvetlerinin komutanı olarak, 22. 

Alay’a ayrıcalık tanınmayacağına 

dair söz vermiști. 

Bir kez daha Quebec City 

Kale turundan sonra kısmen șehir 

surlarının üzerinden yürüyerek 

QUEBEC CITY 400 YAȘINDA 
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tarihi biraz daha yakından hissset-

tik. Saint Foy’daki otelimize dönüp 

biraz dinlendikten sonra bu defa 

surlar içindeki Tarihi Șehri yakın-

dan görmek ve Frontenac Oteli’ne 

dokunmak amacıyla bir kez daha 

Quebec’e doğru yola çıktık. 

Boulevard Champlain’e inip Saint 

Lawrence Nehri kıyısını izleyerek 

șehre yaklaștık. Sahil yolunda kısa 

bir mola verip fotoğraf ve video 

çekmek üzere arabadan indim. 

Burak kaykay yaparken, Quebec 

ve Pierre Laporte köprülerini farklı 

bir açıdan fotoğrafladım ve Mont-

real’e doğru yol aldığını tahmin 

ettiğim Quebec bandıralı bir șilebi 

selamladım. 

Tarihi șehrin merkezine varınca bir 

keșif turunun ardından arabayı 

Laval Üniversitesi Mimarlık 

Fakültesi’nin bahçesine parkettim. 

Verdiğim park ücreti ile üniver-

siteye küçük bir bağıșta bulunmuș 

oldum. 

Bu kez çok yakınında olduğumuz 

Fairmont Chateau Frontenac 

Oteli, 17. Yüzyılın sonlarındaki 

New France (Yeni Fransa) Valisi 

Frontenac Kontu Louis de 

Buade’ın adını tașıyordu.Canadian 

Pacific Railway’in inșa ettirdiği  

lüks otelin planını çizen Amerikalı 

mimar Bruce Price, Fransız șato 

mimarisinden etkilenmiști. Kırmızı 

tuğlalardan örülmüș gövdesiyle 

hoș bir kontrast olușturan bakır-

dan çatısı ile Frontenac sadece 

Quebec’in sembolü değil, aynı 

zamanda, birliği ve bütünlüğünü 

Trans-Kanada demiryoluna büyük 

ölçüde borçlu olan bu dev ülkenin 

birleștirici sembollerinden biri idi. 

 

Otelin önünde uzanan ve Saint 

Lawrence’a bakan Dufferin Tera-

sı’ndan bu görkemli su yolunu bir 

kez daha ve akșam güneșinin sol-

gun ıșıklarıyla yıkanırken seyrettik. 

Hemen ilerideki Place des Ar-

mes’ın merkezinde yer alan, ku-

rucu baba Champlain Heykeli’nin 

önünde karelerce resim çektim. 

Bu meydan, Quebec Kalesi inșa 

edildikten sonra eski ve askeri 

önemini kaybetmiș ve bir park 

haline gelmiști. Televizyondan 

izlediğim, 3 Temmuz 2008’deki 

400. Kuruluș Yıldönümü kutlama-

larının yoğun yağmur altında 

gerçekleștiğini ve bugün çok șanslı 

olduğumuzu hatırladım. 

Bizimkiler Place des Armes’ın 

çevresindeki dar sokaklarda 

merakın izini sürüp kaybolurken, 

Frontenac’in lobisine girdim ve 

binlerce ampulün aydınlattığı, ah-

șap dekorasyonun görkemli bir 

örneği  olan geniș lobide kendime 

göz ve estetik ziyafeti çektim. 

1893’teki açılıșından itibaren bir 

bașarı öyküsüne dönüșen bu anıt-

sal otele yapılan son ilave, tam 

yüzyıl sonra, 1993’te açılan Claude 

Pratt ünitesi idi. Bu son ilave ile 

oda sayısı 600’e ulașan Fronte-

nac’ın lobisi, bu büyüklüğe yakıșır 

nitelikteydi. 

Quebec City’deki en uzun 

günümüzü, Place des Armes ve 

Monument de la Foi civarındaki 

ressamlar sokağında geçirdik ve 

Burak’ın bir karikatürünü yaptıra-

rak günü noktaladık. 

Bu bölge bize, tam 15 yıl önce 

gittiğimiz ve Kamboçyalı bir res-

sama birlikte bir portremizi yap-

tırdığımız, Paris’teki Sacre Coeur’ü 

hatırlattı. O Paris gezimiz sırasında, 

Seine’deki bir gemi gezisi boyunca, 

bir minivan sahibi olmaya çok 

özenmiștik. 

Șimdi ise otele dönmek üzere 

Dodge Grand Caravan’a kadar 

yürümemiz gerekiyordu. 

Quebec’e Șimdilik Veda 

Ertesi sabah, bir Tim Hortons 

kahvaltısı ve șehrin içinde attığımız 

bir turdan sonra Pierre Laport 

Köprüsü’nden karșı sahile geçerek, 

Grand Falls, New Brunswick’e 

doğru yola yola çıktık. Göre-

mediğimiz ya da yeterince yakın-

dan bakamadığımız pek çok eser 

ve mekan kalmıștı. Bu șehre tekrar 

gelme umusu tașıyorduk. Bize 

güzel bir hafta sonu geçirme fırsatı 

tanıyan hava kapamıș ve yağmur 

bașlamıștı. Dönüș yolunda bir kez 

daha bu bölgeden geçmeyi ve Levis 

tarafından Quebec’e bakmayı 

planlıyorduk. 
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Elif Karol 

Being Turkish, most of us don’t actually celebrate Christmas in the traditional sense.  But when you live in 

North America, it’s almost impossible not to.  Just after Halloween ends, shopping malls and offices, etc. start 

decorating themselves in red & green tinsel, wreaths, ornaments, Christmas trees and everything sparkly you 

can imagine.  Whether you celebrate Christmas or not, it’s still a fun time of year for everyone.  People seem 

to be more giddy as they’re walking down the street, more festive from all of the social gatherings of the sea-

son…on second thought, maybe that’s because of the spiked eggnog? I digress…Christmas time is a fun time 

whether you’re going to celebrate it in a Church or enjoying  your statutory day off with the family or your 

other non-Christmas celebrating friends! 

When I was a kid, growing up in Mississauga, my parents would put up a Christmas tree every year.  No, we 

don’t celebrate it officially, but that didn’t stop my parents from putting it up so we could all help decorate the 

tree…and every year, my Dad…we like to call him “Bubz” would be on a ladder, outside, putting up the lights 

on the house.  One year, when I was 8 and my brother was 11 years old, he came home from school, after a 

“World Religions” class in middle school and asked my Mom a question.  With a puzzled look on his face, he 

said “Anne, if we’re Muslim, why do we have a Christmas tree up?”.  My Mom, very liberally said “Oralcim, if 

you don’t want it, we don’t have to put it up…I just thought it would be fun for you and Elif”.  And with that, 

our Christmas tree stayed in its box, in the basement for a couple of years…much to my dismay.  Then, when I 

was old enough, I told my Mom that from now on, whether my Abi wanted one or not, I was going to be put-

ting up the family Christmas tree!  And it’s my been my job every year since.  What can I say?  I’m a sucker for 

lights, decorations and candy canes!  Oh, and the presents underneath it aren’t too shabby either…even though 

we’ve always exchanged them on New Year’s Day as opposed to Christmas Day. 

So my point is, whether you celebrate it or not, the holidays are a fun time of year!  A time for family and 

friends and all around good times! 

 

I wish all the best for you and your loved ones in 2009.  May this year bring you health, wealth and all of that 

other great stuff! 

 

Hepi Niv Yir!   

This month, please meet 27 year old Çelen Ayner Hilmi.  She was born in Etobicoke, Ontario and is of Turkish-

Cypriote decent.  Çelen is one of the craftiest “Youth in our Community” who puts her diploma from the 

Humber College, School of Media Studies & Graphic Design to great use! 

 

Çelen works as a Graphic Designer and in her spare time likes to do anything crafty like knitting, sewing, mak-

ing jewellery and even collecting buttons and making accessories out of them!  She also has a musical side as 

former drummer of the popular local band, Five Blank Pages. 

 

Çelen Hilmi can be reached at www.buttonit.ca 

Enjoying the holidays when you don’t actually celebrate them… 

Youth in our community:  Çelen Ayner Hilmi 
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Membership Category: 

(   ) Individual member:   $20 ( for one year starting signed date ) 

(   ) Student / Senior (+ 65):       $10 ( f or one year starting signed date ) 

 

Member contact info: 

Title:  Mr. (  )   Mrs. (  )    Miss(  )    Ms (  )    

 

Name: ___________________________________     Last Name: ________________________  

 

Occupation: _______________________________ 

 

Address: _________________________________ 

 

City: ______________     Postal code: _________Province: __________      Country: ____________ 

 

E-mail: ___________________________________   Phone: __________________________ 

 

Preferred type of contact: (please select one) 

 

E-mail:_______   Phone: ________   Mail: _______ 

 

Referred by (if Applicable):____________________  

 

We have activities for children and youth. Please provide information regarding your children (e.g. name, age): 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Please fill in your information. Mail the completed and signed form with your cheque to the address at the bottom of the 
page.  Please make your cheque payable to: Turkish Society of Canada.  Thank you! 

Turkish Society of Canada, 5100 Erin Mills Parkway, PO Box 53060 Mississauga, ON L5M 5H7 

Web: www.turkishcanada.org , E-Mail:  info@turkishcanada.org 

Turkish Society of Canada “Membership Application Form”  



Thank you for your support. 

Latest member count is 208 ! 

5100 Erin Mills Parkway 

P.O. BOX 53060 

Mississauga, ON 

L5M 5H7 

E-mail: info@turkishcanada.org 

Web:   www.turkishcanada.org 

Turkish Society of Canada is a not-for-profit organization that aims to promote and participate in main-

stream cultural, civic and social activities in visual arts, performing arts, literacy, music and culinary arts 

with unique activities.  

The Turkish Society of Canada takes an innovative, grassroots approach to socio-economic development 

of the community that encourages new comers to socialize and integrate to the daily life. It supports com-

munity-based initiatives, collaboration with like-minded organizations and groups in four strategic areas: 

1. Business and Community Development; 

2. Skills Development; 

3. Attracting and retaining youth;  

4. Improving access and usage of the community resources.  

 

February 15th - Taxation Seminar 

March Break - Jazz Kids (Date to be confirmed)  

Calendar of Events 

Sharing through the TELVE 

• Volunteers for “TELVE”, please contact us at telve@turkishcanada.org 

• "Please consider the environment before printing the TELVE"  

 


