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(YABANCI) KADINLARA BİRİNCİ VE İKİNCİ BAKIŞ 
 

(Yabancı) kadınlara bakmanın tamamen haram olduğunu 
biliyorum. Bazen kadınlardan birisine baktığım zaman bakışımı bir 
veya iki saniye uzatıyorum, sonra Allah Teâlâ'nın emrini hatırlıyor 
ve o an gözlerimi onlara bakmaktan sakındırıyorum. Bir kimsenin 
bu çok kısa süre içerisinde yabancı bir kadına bakmasından dolayı 
günahkâr olur mu? 

Ben, "İslâm'da Helâl ve Haram" adlı kitapta, Kur'an'ın, gözleri 
harama bakmaktan sakındırmayı emrettiğini, bakışı da; "gözlerin, 
kadının güzelliğine bakmaktan zevk alması veya kadına bakarken 
şehvetle düşünmesi" diye tanımladığını okudum. 

Allah'a hamdolsun ben, kesinlikle bu sınıra (noktaya) kadar 
gitmedim. Ancak ben, bu iki saniyeden dolayı kendimi bir sıkıntı ve 
stres içinde hissediyorum. Allah Teâlâ sizi mübarek kılsın. 
 

Hamd, yalnızca Allah'adır. 
Cerîr b. Abdullah'tan -Allah ondan râzı olsun- rivâyet 

olunduğuna göre, o şöyle demiştir: 
ُت 
ْ
ل
َ
َّ  نهللاِ  رَُسوَل  «َسأ ُفَجاَءةِ، َ�َظرِ  َ�نْ  وََسلّمَ  َعلَيْهِ  نهللاُ  َا

ْ
َمَرِ�  نل

َ
نْ  فَأ

َ
ْصَِف  أ

َ
 َََصِي» أ

] مسلم رونه[
"Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'e, yabancı bir kadına 

kasıtsız olarak ani bakış hakkında sordum. Bana, bir daha 
bakmamamı emretti." (Tirmizî rivâyet etmiş ve : Bu, hasen sahih 
hadistir, demiştir. Elbânî de "Sahîhu'l-Câmi'; hadis no: 2776'da 
hadisin sahih olduğunu belirtmiştir. Hadis aynı zamanda 
Müslim'dedir.; hadis no: 2159). 

Hadise göre birinci (ilk) bakış, insanın kendi isteğiyle değildir. 
Dolayısıyla insan bu bakıştan muaf tutulmuştur. Fakat birinci 
bakışını uzun tutup devam ettirirse, günahkâr olur. 

Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur: 
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ُدْؤِمنِ�َ  ((قُْل 
ْ
ون لِل ُّ ُُ ََْصارِِهمْ  ِمنْ  ََ

َ
ْزَ�  َذلَِك  فُُروَجُهمْ  َوَ�َْفُظون أ

َ
 ََِدا َخبِ�ٌ  نهللاَ  ىِنّ  لَُهمْ  أ

] 30:نآلية نلور سورة)) [يَْصنَُعونَ 
"(Ey Peygamber!) Mü'min erkeklere söyle: Gözlerini 

(kendilerine helal olmayan kadınlara ve avret yerlerine bakmaktan) 
sakınsınlar ve (zinâ, eşcinsellik ve avret yerlerini göstermek gibi 
Allah'ın haram kıldığı şeylerden) ırzlarını korusunlar. Bu onlar için 
daha temiz bir davranıştır. Şüphesiz Allah, onların yapmakta 
olduklarından haberdârdır." (Nur Sûresi: 30). 

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- de bu konuda şöyle 
buyurmuştur: 

ّ  «يَا ِِ ، لََك  فَِِنّ  نّلْظَرةَ؛ نّلْظَرةَ  رُتْبِعِ  ال! َع
َ
و�
ُ ْ
 دنود وأَو أحد رونه [نآلِخَرةُ » لََك  َولَيَْسْت  نأل

] نلامع احي  ف نأللا� وحسنه ونلنر�، ونلتمذي
"Ey Ali! Bir bakışın peşinden tekrar bakma (birinci bakışına 

ikinci bakışını ekleme)! Çünkü birinci bakış, senin hakkındır (kasıtlı 
olmadığı için birinci bakışında sana bir şey yoktur.) İkinci bakış ise, 
senin hakkın değildir (kendi isteğinle olduğu için ikinci bakışında 
sana günah vardır.)" (Ahmed, Ebu Dâvud, Tirmizî ve Dârimî rivâyet 
etmişler, Elbânî de 'Sahîhu'l-Câmi'; hadis no: 7953'de hadisin hasen 
olduğunu belirtmiştir.) 

Böylelikle yabancı bir kadına kasıtlı olarak bakmanın ve aynı 
şekilde ani bakışın ardından bakmaya devam etmenin hükmünün 
haram olduğu size apaçık belli olmuştur. 

Bu sebeple sizin nazarınızda ister güzel olsun veya olmasın, bu 
bakışınız şehvetinizi galeyana getirsin veya getirmesin, bu 
bakışınızın neticesinde kötü şeyler hayal edilmiş olsun veya 
olmasın,bu bakış zinâya iletsin veya iletmesin, yabancı bir kadının 
bedeninden herhangi bir yere bakmanız, asla câiz değildir. 

Allah Teâlâ'dan bizi ve sizi her türlü haramlardan korumasını 
dileriz. Zirâ dosdoğru yola ileten, yalnızca Allah Teâlâ'dır. 


