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6 yıldan fazla zaman önce kurulan Sivrialan.Net sitesinin kurulma amacından biraz bahsetme
gereği duyduk. Sivrialan Köyü, geçmişi ve yetiştirdiği değerler açısından zengin bir kültürel
yapıya sahip olan Emlek Yöresi’nin güzel köylerinden birisidir. Bu durum kültürel değerlere daha
fazla sahip çıkmamız gereken son yıllarda birilerinin bir şeyler yapması gerekliliğinin önemini
ortaya çıkarmıştır. Teknolojinin ilerlemesi, artık her eve bilgisayar ve internetin girmesi, kültürel
değerlerin hatırlanması ve sergilenmesi açısından bulunmaz bir fırsatın elimize geçmesini
mümkün kılmıştır.

Unutulmaya yüz tutmuş kültürümüz yeni nesillere nasıl aktarılacak? Bu soru her zaman
beynimizi meşgul eden sorulardan biri olmuştur. Dernek faaliyetlerimizin yok denecek kadar
azaldığı, gençlerimizin kültürlerinden tamamıyla soyutlandığı günümüzde böyle bir sitenin
kurulması hepimiz için bir şans anlamına gelmektedir.

Sitemizde neler olmalıdır? Bu sorunun cevabının ise sizler tarafından verilmesi gerekmektedir.
Görüldüğü üzere sitemize emek veren bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar az sayıdaki
dostlarımız bu emeklerini hiçbir karşılık beklemeden bizlerden esirgememektedirler.
Sivrialan.Net sitesi Sivrialan’ ın bu hayatta söyleyecek sözü olan insanlarını tarihe bir not
düşmek adına kendilerini ifade etmelerini istemektedir. İnanıyoruz ki, Sivrialan bundan önce
olduğu gibi bundan sonra da tarihte iz bırakacak insanlar yetiştirmeye devam edecektir. Bu
insanların da en iyi temsil edileceği yer Sivrialan.Net’tir.

Bir önceki paragrafta özellikle vurgulanması gereken bir kelime vardır. “Sitemiz”. Bu kelime
Sivrialan.Net sitesinin tüm Sivrialan’ a ait bir site olduğu anlamına gelmektedir. Bundan yola
çıkacak olursak, Sivrialan halkı kendisine ait olan bu siteye sahip çıkmak zorundadır. Bu sahip
çıkış elimizdeki her türlü kaynağı paylaşarak mümkün olacaktır. Sivrialan.Net paylaşmak için
vardır. Bir zamanlar, ekmeğimizi, suyumuzu ve en önemlisi emeğimizi paylaştığımız günlerdeki
gibi şimdi de paylaşmaya ihtiyacımız vardır. Bu paylaşım bir karşılık beklemeden olmalıdır ki,
bizden sonraki nesillere geçmişte olduğu gibi karşılık beklemeden emek vermenin aslında
geleceğe yapılan bir yatırım olduğunu gösterebilelim.

Sivrialan.Net kimler tarafından takip edilmektedir? Sitemiz en başta çevremizden aldığımız
duyumlara göre dünyanın birçok ülkesine dağılmış Sivrialan halkının büyük bir çoğunluğu
tarafından, yani; ev hanımından öğrencisine, emeklisinden yoğun iş temposu arasında bir soluk
alabilecek kadar zaman bulabilen tüm dostlarımız sitemizi takip etmektedir. Bunun dışında
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dünyanın birçok ülkesinden Sivrialan’ ı hayatlarında daha önce hiç görmemiş belki de ismini ilk
defa duyan dostlarımız da sitemizi takip etmektedirler. Sitemizi ziyaret edip beğenilerini ifade
eden sanatçı dostlarımız da mevcuttur.

Görüldüğü üzere oluşturulan Sivrialan mozaiği bir bütün olarak ele alındığında kocaman bir aile
meydana getirmiştir. Sivrialan.Net ailesi olarak tüm dostlarımızı sitelerine sahip çıkmaya davet
ediyoruz. Radyomuz Radyo Veysel'e katkılarınızı esirgemeyeceğinizi umut ediyoruz.
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