26 Haziran 2022 – Silivri Belediye Başkanı Sayın Volkan Yılmaz’ın “Ortaköy
Börek Festivalinde” yaptığı konuşmalar
Bugün Silivri’nin örflerinin, adetlerinin yaşatıldığı, kültür mirasının tanıtıldığı bir
festivalde daha sizlerle beraberiz. Ortaköy Mahallemizde iki dönem muhtarlık
yapan ve Ortaköy’ün ağabeyi, duruşuyla, kişiliği ile her zaman örnek, mümtaz
bir şahsiyet olan, benim de çalışmaktan büyük mutluluk duyduğum muhtarımız
Ferhan Gülan ağabeyimize Cenabı Allah’tan rahmet diliyorum. Festivaller
kültür, sanat, tanıtım, örf ve adetlerin yaşatılması, o şehirlerin tanıtılması için çok
önemli bir fırsattır. Festivallerin bir ayağında bunlar varken bir ayağında da
vatandaşların eğlenmesi ve sosyalleşmesi var. Fakat geçtiğimiz gün yaşanan
elim bir trafik kazası nedeniyle Ortaköy sakinlerimizden Koç ailesinin çok
kıymetli evlatları Fatih Koç kardeşimiz aramızdan ayrıldı. Duyduğum üzüntüyü
ifade ederek ailesine ve mahalle sakinlerine başsağlığı dileklerimi buradan
iletmek istiyorum. Mekânı cennet olsun. Ailesine de sabırlar diliyorum. İşte bu
buruk ortamda festivali icra etmek, eğlenmek biraz zor olsa gerek. Onun için
biz bugün festivalimizin meşhur patriyot böreği börek yarışması bölümünü
yapacağız. Folklor gösterileri ile bu akşamki festivalimizi nihayetlendireceğiz. Bu
akşam gerçekleştiremediğimiz konseri Ortaköy Mahallemize söz vererek ve
anlayışınıza sığınarak ileri bir tarihe erteleyeceğiz. Yine yurt içi ve yurt dışında
fedakârca görev yapan Türk Silahlı Kuvvetlerimizden şehitlerimiz var. Ruhları
şad mekânları cennet olsun.
Festivaller bir şehrin tanıtımında en önemli unsurlardan biri olmasının yanında,
örf ve adetlerinin yaşatılması, gelenek ve göreneklerinin bir sonraki nesle
aktarılması için önemli fırsatlardır. Silivri’mizin kültürel tarihsel zenginlikleri
saymakla bitmez. Bugün de patriyot böreğinin unutulmaması ve gelecek
nesillere aktarılması için bu festivali düzenlemiş bulunuyoruz. Biz Marka Kent
Silivri için, Silivri’de yaşayanların Silivri’yi yaşayabilmeleri için var gücümüzle
çalışmaya devam ediyoruz. Biz şunu söylemiştik; ‘Silivri herkesin hafta sonunu
geçirmek için, hayatının bir bölümünü yaşamayı arzu ettiği, kaçış rotası olan bir
kent olacak.’ Üç yıl boyunca geldiğimiz noktada bu söylediklerimize emin
adımlarla yürümenin haklı gururunu taşıyoruz. ‘Silivri sadece çarşı
meydanından, sahilden ibaret bir anlayışla yönetilmemeli.’ dedik. Ortaköy’ün,
Selimpaşa’nın, Danamandıra’nın, Kurfallı’nın, Seymen’in, Büyükçavuşlu’nun,
köylerimizin Silivri’ye katacaklarının farkında olarak buralara yatırım yapmaya
devam ettik. Bu kardeşiniz, bu evladınız, görev süresinin sonuna kadar hep
sizinle, hep sizin yanınızda, sizinle beraber, sizin çocuklarınız için çalışmaya
devam edecek. Ne demiştik; oturmayacağız, yürümeyeceğiz, koşar adımlarla
Silivri’ye aşkla, heyecanla hizmet etmeye devam edeceğiz. Sizden aldığımız
güçle, hanımefendilerden aldığımız enerji ile gençlerden aldığımız dinamizmle
Silivri’mize hizmet etmeye devam edeceğiz. El ele, gönül gönüle vereceğiz bu
şehri herkesin gıpta ile izlediği marka bir şehir haline getireceğiz.” diyerek
konuşmasını Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli’nin
“Anımız bir, adımız bir, acımız bir. Biz büyük bir aileyiz. Kuzeyden güneye,
doğudan batıya tek bilek, tek yüreğiz. Biz Türkiye’yiz.”

