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Her konuda olduğu gibi, insanlığa bir lütuf olarak gönderilen, 

İslam dini kadın haklarını en ince ayrıntılarıyla işlemiş, ona lâyıkı 

ile hakkını vermiştir. Sadece günün şartlarına göre göstermelik 

haklar vererek yarını ihmal etmemiştir. Kadının İslam dini ile 

birlikte haysiyet ve şerefine kavuşmuş olduğunu bilmeyen 

yoktur. İslam’ın gelmesinden önce kadının basit bir eşya olarak 

alınıp satıldığını, diri diri toprağa gömülüp yüz karası olarak 

görüldüğünü unutmamak gerekir. 1400 yıl öncesinden İslam’la 

birlikte kadın hakları, haysiyet ve şerefi kendisine verilmiş 

olmasına rağmen, İslam’ın kadına vermiş olduğu haklardan 

haberdar olmayan bilgi yoksunları da İslam’ın kadına değer 

vermediği yanılgısına kapılmaktadırlar. En büyük cehalet, cahil 

olduğunun farkına varmadan cahilliğinde ısrar etmektir.  

İslam bütün bir insanlık için rahmet olarak gelmişken kadınlar için 
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özellikle katmerli bir rahmettir. Nedeni ise, Hz. Peygamber’in İslam dinini insanlara tebliğ 

etmeden önce o dönemin süper güçlerini temsil eden ülkelerde ve modernliğin felsefesini yapan 

toplumlarda bile hayvan muamelesine maruz bırakılıyor, akla hayale gelmez eziyetler ediliyordu. 

Kadının zayıf yaratılmış olmasını fırsat bilen akılsız ve barbar toplumlar onun zevk ve 

hizmet için yaratıldığını söyleyerek cinsel arzularını tatmin edecek bir haz aleti olarak 

görüyorlardı. Günümüzde ise aynı anlayış modernize  edilerek güya çağdaşlık ve gelişme(!) adı 

altında erkeklerin arzularını tatmin edebilmek için süslü ve cafcaflı ifadeler kullanılarak 

yapılmaktadır. Kadınlar da bu oyuna gelerek dört elle erkek hegemonyasının maalesef 

kölesi olmaya can atmaktadırlar. Böylece kadın sadece çalışıp erkeklerin tatminini sağlayan 

bir zevk  ve maddi kazanç aleti olmaktan öteye geçememektedir. Bunu yaparken de kadına 

özgür bir kadın olabilmenin yolunun buradan geçtiği duygusu empoze edilmektedir. Hiçbir 

güç harcamadan çağdaş köleleştirmeyi yutturmuş oluyorlar böylece. Oysa aynı düşünceler 8 

Mart 1857 yılına kadar Batı dünyasında kadın için biçilen bir değer yargısı idi. Daha sonra 

kadınlar akıllanarak 40 bin kadar dokuma işçisi baş kaldırarak kendilerinin hayvan gibi 

fabrikalarda çalıştırılarak maddi kazanç getiren ve erkekleri tatmin eden cinsel bir obje olmaktan 

öte gitmediğini anlamalarıyla yürümüşler, uzun mücadeleler sonucunda bazı doğal haklarını elde 

etmişlerdi. 

Batı adamı bütün değer yargılarını maddi kazanç ve güç üzerine bina ettiği için her ne 

şekilde olursa olsun kadına vermiş olduğu bu hakkı allayıp pullayıp geri almasını çok iyi 

bildiğinden şimdide kadına taşımayacağı yükten fazlasını yükleyerek köleleştirmiştir. Fakat 

kadın cafcaflı koşuşturmanın içerisinde öğütülüyor olduğunun farkına varacak durumda değildir. 

Çünkü bütün değerleri altüst edilmiştir. Eskiden asil kadınlar giyim ve kuşamlarına ancak dikkat 

ederlerdi. Açılıp saçılmak ancak kölelere ve cariyelere özel bir giyinme tarzı idi. Daha düne 

kadar bütün dünyanın tarihine bir baktığımızda saray kadınlarının giyim ve kuşamları ile sokak 

kadınlarının giyim ve kuşamlarının ne kadar farklı olduğunu görebileceğiz. Hangi toplumda 

olursa olsun değerli ve üstün olan bir varlık daima giyim ve kuşam içerisinde özel 

korumalarla muhafaza edilip gelmiştir. Değersiz olan her şey ise ortalıkta her an, istediğin her 

yerde bulabileceğin bir konumdadır. Kadına da ilk etapta değeri veren onun giyim ve kuşamıdır.  

Güzelleşmek diye yutturulan, kadınların asalet ve değerini ayaklar altına alan anlayışın 

temelinde eski devirlerde kalan köle tacirliğini yaygın hale getirerek pazarlara şenlik 

gelmesini istemekten başka bir şey olamaz. Asil kadın eskiden de asildi şimdi de asildir. 

Kadınları köleleştirme düşüncesi eskiden nasılsa şimdi de aynı. Fark sadece ifade şekillerinin 

değişmesindedir. Akıllı kadın süslü, cafcaflı sözlere kapılarak en asil varlık olarak yaratılmış 

olma özelliğini kaybetmez. Tanrı’nın yaratmış olduğu form ve ona biçmiş olduğu vazife nasıl ise 

ona uygun olarak onurluca yaşama yolunu seçer. 

Hiçbir kimse bir konuyu o işin uzmanından daha iyi bildiğini iddia edemez. Tanrı da 

yaratmış olduğu kullarına yaratılış özelliklerine göre bazı görevler vermiştir ki daha huzurlu bir 

hayat yaşayabilsinler diye. Hiç Tanrı yaratmış olduğu bir varlığın özelliklerini bilmez olur 

mu? öyle ise Tanrı’dan daha adil olduğumuzu iddia etme cüretine soyunmayalım. 
Bırakalım birileri birilerini nefsi arzuları için köleleştirmesin. Bırakalım insanlar yaratılış gereği 

asil bir varlık olarak yaşamlarını devam ettirsinler. 

Kadına en ulvi değeri hiç şüphesiz 1400 yıl önce gelen İslam dini vermiştir. Bu tarihte 

kadının yeri ve konumunu bilen insanlar İslam’ın kadına bahşetmiş olduğu hakların kıymetini de 

anlayacaktır. Ancak sağduyu ilminden yoksun olanlar bu geçeği göremezler. 

İslam tarihi asil kadınların hayat hikayeleri ile doludur. Hz. Meryem validemiz, Hz. Aişe 

validemiz ve daha niceleri… Dünya Kadınlar Günü 8 Mart 1857 değil, Kur’an’ın insanlık 



için gönderildiği yaklaşık 1400 yıl önceki tarihtir. Ama maalesef her konuda olduğu gibi 

kadınlar konusunda da yine batı dünyası kendini iyi reklam ederek bütün dünyayı buna 

inandırmaktadır. Kadınlar Günümüz Kutlu olsun. 
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Sanem-i Mahlika 

Her mümin irşad ile emrolunmuştur.. Yazılarınızda bunu çok açık farkedebiliyorum.. Okunan her materialden yeni birşeyler kapabilmek kişisel 

gelişimde çok önemlidir.. Dünya kadınlar günü vesilesi ile yılda bir kez yapılan gösterişli kutlamalarla geçirilen yapay şenlikler ne derece kadının toplum 

içindeki yerini insanlara anlatabilir ki? Duyulan görülen bu kadar çirkinlik yaşanabilir mi? 
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