
 

 

 

 

DİVİTHANA – MODERN MÜSLÜMAN PORTALI 

MODERN MÜSLÜMAN KADININ GÜNLÜK HAYATINI TEMSİL EDER1 

(Merjema SALİC)* 

 

Bu sunumunda sizlerle, zamanla küçük grubumuz Cemaati oluşturmanın hikayesini, zamanla 
konuşma özgürlüğü fırsatlarından rahatça sıyrılabileceğimizi sizlerle paylaşmak istiyor ve tüm 
bu kaynaklardan doğru biçimde faydalanmak istiyorum. Ancak, genel olarak konuşmak 
gerekirse, Bosna toplumumuzda, bilgileri blog, makale veya web portalları üzerinden günlük 
olarak paylaşmak çok da yaygın değildir. Dolayısıyla, günlük konulara yoğunlaşan portallar 
oldukça azdır. Bu olgu Müslüman dünyasında da görülür. Aslında, pro-İslami odaklı web 
portallarının çoğu mevzuatlar, yükümlülükler ve dini görevler ile alakalıdır. Bu gerçekten yola 
çıkarak, arkadaşım Fatima Krupalija kendi portalını oluşturma fikriyle karşıma çıktı ve orada 
da bu internet monotonluğunu kırmak istiyordu. Müslüman kadının hayatındaki farklı ilgi 
alanlarına bloğuna taşımak istedi. Bundan kısa süre sonra, bu fikri kendisine katılmak isteyen 
ve bilgi, ilgi ve mesleklerini okuyucular ile paylaşmak isteyen ilgili kızlar ile daha da geliştirdi. 
Bir mekan ve bir ana fikir bilgilerini, pratik önerilerini, fikirlerini vb. paylaşmak isteyen genç 
kadınları ve kızları bir araya getirdi. İlk toplantıdan sonra, portalı Divithana olarak 
adlandırdık, Bosna dilindeki kelimelerden Divit – mürekkep ve geri kalanı da yazma 
becerimizi geliştirdiğimiz yeri belirtmek için kullandığımız bir kelime anlamındaydı. Portalın 
kurulmasından sadece birkaç gün sonra, okuyuculardan ve benzer örgütlerden çok büyük 
destek aldık. Yazıla için zamanla farklı fikirler geliştirdik ve bugün Divithana portalı çok farklı 
bölümlere sahiptir: Bosna Hersek’ten ve dünyadan haberler, olaylar, dini konular, moda ve 
sağlık, psikoloji, yaratıcı bölüm, iç tasarım, yemek tarifleri. Özellikle şu bölümlerde 
tanınmaktayız: İlham veren ve üretici Müslüman. Bu sebeple, örgütümüzün özel göervlerini 
ve amaçlarını söyleyebilirim. En aktif köşe olan Haberler ile başlayalım. Bu bölümde, İslam 
dünyasından ve Bosna Hersek’ten gelen çok çeşitli haberleri yayınlıyoruz. Bu alanda, en 
büyük projelerimizden birini başardık, “Allah’ın Peygamberinin Ayı” isimli kültürel festivale 
katıldık ki biz buranın medya sponsoruyduk. Bu aktivitede, günlük olarak ay boyunca 
Sarajevo’daki haberleri ve olayları aktardık. Başarılı projelerimizden ayrıca bazıları: Kuran ve 
Muhammed sav. Hayatından günlük pozitif alıntıların yapılması. Ayrıca, bu portal aracılığı ile 
önemli görüşlerimizi paylaşma fırsatına böylece de dörüşlerimizi mevcut sosyal ortama 
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sunma imkanına sahip olduk. Müslümanlara ilham veren köşenin oluşturulmasının asıl 
amacıçalışma alanlarında önde gelen aktif ve azimli kadınları bulmak ve onların çalışmalarını 
teşvik etmektir. Bu kadınlarda, okuyucularımıza kendi yollarını gösterecek ilhamları bulmaya 
çalıştık. Dahası, bu kadın aktivizminin positif örneklerinin artması ile birlikte Müslüman 
kadınların hayatları hakkındaki yaygın yanlış bilinenleri de yok etmek istedik. Kategori 
içerisinde: Üretici Müslüman olarak, kendi işini kuran kadınlara veya okuyucu ile paylaşmaya 
değer gördüğümüz farklı şeylere ve ilginç hobilere yer vermekteyiz. 

Asıl amacımız Bosna’daki kadınları hem dinlerinden ayrılmadan hem de yaratıcı olmaları 
konusunda teşvik etmek ve başarı hikayelerini diğerleri ile paylaşmalarını sağlamaktı. 
Dolayısıyla amaçlarımız açıktır: farklı kaynaklara ve fırsatlara sahip olduğumuzu göstermek 
istiyoruz; Müslüman kadının hayatının aslında harika bir yolculuk olduğunu, hayat bavulunda 
çok farklı deneyimlerinin olduğunu göstermek istiyoruz. Ve bu hikayeler kadınların, 
annelerin, ev hanımlarının, psikologların, artistlerin, siyasetçilerin, iş kadınlarının, 
organizatörlerin, aktivistlerin ve ailelerine, kendi sağlıklarına ve sosyal hayatlarına önem 
veren kadınların hikayeleridir. Bu kadınlar için, onların gerçekten mutlu olduklarını, özgür ve 
başarılı olduklarını söyleyebiliriz. Bunlar bizim avladığımız hikayeler ve bunlar sizinle 
paylaşmak istediğimiz hikayelerdir. 

Önümüzde, yeni fikirler için projeler var ve bunları da gelecekte yapmak istiyoruz. Genç bir 
örgüt ve daha işin başında olsak da, işimizi daha üst düzeye ve daha iyi bir yere çıkarmak 
istiyoruz. Hırslarımızı pozitif, ilham verici ve orijinal hikaye veya makale duymak isteyen 
okuyuculara aktarmak istiyoruz. Aynı menfaatlere ve amaçlara sahip herkese açığız. Daha da 
büyümeye devam ediyoruz ve pozitif bilimi yaymak isteyen bizlere katılmak isteyen yeni 
üyeleri aramıza bekliyor ve de yaptığımız işin hem Bosna Hersek hem de yurt dışında kabul 
görmesini istiyoruz. 
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