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İslâm‟da koca hakkının önemi çok büyüktür.
“Şâyet insanın insana secde etmesini emredecek olsaydım,
kadının kocasına secde etmesini emrederdim.”
hadîsi bilinmektedir.
Buna göre kadının,
kocanın hakkını inkâr etmesi, kocasına zıt gitmesi, onu
bunaltması, dik kafalılık yapması,
Allah‟ın emrini hafife aldığını gösterir.
Müslüman geçinen sağ kesimdeki kadınlar da dâhil,
kocanın yaptığı iyiliklere karşı,
nankörlük eden kadınlara,
günümüzde de,
oldukça fazla rastlanılmaktadır.
Bu durum, bir hadis üzerinden kolayca açıklanabilir.
Ebû Saîd el-Hudrî‟nin Hz. Peygamber‟den rivâyet ettiği meşhur
bir hadis vardır.
Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur:
“Bana Cehennem gösterildi. Cehennemliklerin çoğunluğu‟nun
kadınlar olduğunu gördüm. Çünkü onlar inkâr edenlerdir”.
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“Hz. Peygamber‟e soruldu:
„Allah‟ı mı inkâr ederler?‟
“Hz. Peygamber (SAV) şöyle buyurdular:
“Kocalarının hakkını inkâr ederler, iyiliği inkâr ederler.
Onlardan birine uzun zaman iyilikte bulunsan, sonra senden
(sevmediği) bir şey görse hemen
„zâten senden hiçbir iyilik görmedim‟ der.”
Bu noktada kadınların en çok îtirazları şu şekilde oluyor:
Biz kölemiyiz?
Erkeğin de hiç mi sorumluluğu yok?
Allah (CC) evde düzeni sağlamak için, baştan kuralı koymuştur:
Nisâ Sûresi, Âyet 34:
“Erkekler, kadın üzerine îdâreci ve hâkimdirler.
Çünkü Allah birini (cihad, imâmet, mîras gibi işlerde) diğerinden
üstün yaratmıştır. Bir de erkekler mallarından (âile fertlerine)
harcamaktadırlar. İyi kadınlar, îtaatkâr olanlar ve Allah'ın
korunmasını emrettiği şeyleri kocalarının bulunmadığı
zamanlarda da koruyanlardır.”
“Fenâlık ve geçimsizliklerinden korktuğunuz kadınlara gelince:”
“Önce kendilerine öğüt verin, yataklarından ayrılın. Bunlar da
fayda vermezse dövün.”
“Eğer size îtaat ederlerse kendilerini incitmek için başka bir
bahâne aramayın.”
“Çünkü Allah çok yücedir, çok büyüktür.”
Göüldüğü gibi,
âilede kadının görevi îtaat etmek,
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erkeğin görevi ise, hâkim durumda olduğu için,
her hususta adâletli olmaktır.
Kadın îtaat etmez ve / veyâ erkek de adâletli olmazsa,
âilede dirlik-düzen ve huzur kalmaz.
Dolayısıla,
Allah CC) Âhiret‟te, îtaatsizlikten kadını ve / veyâ adâletsizlikten
ise erkeği hesâba çekecektir.
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