“İnsanlık dünyasının iki kanadı vardır; birisi kadınlar,
diğeri erkeklerdir. İki kanat eşit derecede gelişene kadar
kuş uçamaz. Kanatlardan birisi zayıf kaldığı sürece uçmak
imkânsızdır. Kadın dünyası fazilet ve mükemmellik
konusunda erkek dünyasıyla eşit olana kadar, başarı ve
huzur, olması gerektiği gibi elde edilemez.”
Değerli Dostlarımız,
İnsanlığın ilerlemesi yolunda yaşamsal bir öneme sahip olan kadın‐erkek eşitliği ve kadın hakları konusu,
ülkemizde ve dünyada yoğun ve özverili çalışmalarla sürmekte, birçok insanın ve kurumun zihnini meşgul
edip bu yönde çabalarını yönlendirmekte ve konu ile ilgili bilinç seviyesi günden güne artmaktadır.
Sizlerin kadın‐erkek eşitliğine yönelik değerli çalışmalarınız ise, toplum tarafından kabul görmekte ve
takdirle karşılanmaktadır; bu fırsatla, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününüzü kutlarken, toplumumuzun
konuya bakış açısını kısaca özetlemekten mutluluk duyacağız.
Toplumun birçok seviyesinde görülen kadına karşı şiddet ve kadın‐erkek eşitsizliği gibi sorunlar, sonuç
itibari ile toplumun bütününü etkileyen bir olgudur ve toplumdaki adaletsizliğin bir belirtisidir. Kadın ve
erkek ayrımı yapılmaksızın tüm insanlarda doğuştan var olan asaleti, kapasiteyi ve potansiyeli ortaya
çıkarmaya dair tüm insanlara eşit fırsatlar tanımak ise, adaletin gerekliliğidir.
Tüm dünya toplumu olarak durmadan ilerleyen bir medeniyeti daha ileri taşıma çabalarımızı
sürdürürken, amacımız, sadece kadınların bugünkü sosyal düzen içerisinde toplum işlerine katılması için
yer açmak olmamalı; aksine ruhani prensipleri adalet, barış ve ortak refah ile nitelendirilen yeni bir sosyal
düzenin inşa edilmesi için gayret ederken, kadın ve erkeğin omuz omuza çalışabilecekleri koşulları
geliştirmeye çaba sarf edilmelidir. Bu bağlamda, kadın‐erkek eşitliğini gerçekleştirmede, erkeğin oynadığı
rolün anahtar niteliğinde olduğunun anlaşılması ve bu konudaki katkıları için, erkeklerin cesaretlendirilip
teşvik edilmesi de çok hayatî öneme sahiptir.
Sonuç olarak, kadın‐erkek eşitliğinin yalnızca ulaşılması gereken ve arzu edilen bir hedef olmadığını; fakat
insan doğası ile ilgili kabul edilmesi ve benimsenmesi gereken bir gerçek olduğunu düşünmekteyiz.
İnsanın gerçeği onun ruhudur ve ruhun cinsiyeti yoktur. İnsanı insan yapan asıl şey ne erkek ne de
kadındır. Özleri itibariyle, nitelikleri, olanakları ve insanî hakları açısından, erkekler ve kadınlar
farksızdırlar. Bu nedenle ruhani bir gerçek olarak zaten var olan ‘eşitliğin’, uygulama olarak da ifade
edilmesi gerektiğine inanıyoruz.
Bu vesileyle, her boyut ve ilerleme seviyesinde, insanları toplumun gelişmesine katkıda bulunmaya davet
eden girişimlerin, bireylerin yüreklerine hitap eden çabaların aile ve toplumu oluşturmada ve dünya
barışının kurulmasında, kadın‐erkek eşitliğinin hayata geçirilmesinin en önemli adımlardan biri olduğu
inancıyla, Türkiye Bahai Toplumu adına, tekrar 8 Mart Dünya Kadınlar Gününüzü kutlar, en derin saygı ve
selamlarımızı sunarız.
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