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Soru:  

Teşehhüdde şehâdet parmağını hareket 

ettirmenin detaylı açıklaması nasıldır?  

Buna delâlet eden herhangi bir hadis var mıdır? 

Cevap: 

Hamd, yalnızca Allah'adır. 

Teşehhüdde şehâdet parmağını hareket ettirmek 

sünnettir. 

Nitekim Vâil b. Hucr'dan -Allah ondan râzı olsun- 

rivâyet olunduğuna göre o şöyle demiştir: 

رَأَل َّن   ُقلْلتُق ))  ْل ُق
َأَل َوِإ  صَأَل َأَل ِإ   ِإ َأَل   َأَل ًِإ اُق  صَأَل َّن  اِإ  رَأَل ُق لَأَليْل لَّنمَأَل   َأَل يْل َأَل   َأَل َأَل   َأَل

رْل ُق   ُق َأَل يِّل  يَأَل َأَل ًِإ   َأَل ْل ااَأَل   ِإ َأَل َأَل   َأَل َأَل رَأَل َأَل َأَل   َأَل َأَل َّن ًِإ   َأَل اذَأَلثَأَلا خَأَل َّن   َأَلدَأَل ْل ًِإ  خَأَل ذُق َأَليْل
ُق
  َأَلدَأَل ُق   َأَلضَأَل َأَل   ُقمَّن  بِإ 

ُقهْل َأَل  َأَل  ا ْل ًِإ   َأَل َأَلى  َأَل يِّل دِإ   َأَلالرُّر ْل ِإ  الْليُقْسْل ا ِإ ا  َأَلالسَّن رَأَلااَأَل   َأَللَأَلهَّن
َأَل
 ْل   

َأَل
ًِإ  رَأَل َأَل َأَل   َأَلرْل َأَل َأَل    ا  َأَلدَأَل ْل َأٍَل ثْللَأَل  نِإ

ًِإ   َأَل َأَلضَأَل َأَل  : َأَلاوَأَل  َأَل   َأَلدَأَل ْل ًِإ   َأَل بَأَلتَأَليْل ا  ُقمَّن  ،رُق ْل َأَلهَّن ًُق  رَأَل َأَل َأَل  ل  َأَل
ْل
ًِإ  رَأَل َأَل َأَل  رَأَل  ا  َأَلدَأَل ْل َأٍَل ثْللَأَل دَأَل   ُقمَّن  ،نِإ جَأَل   َأَل

عَأَل َأَل  ًِإ   َأَلجَأَل يْل ااِإ   َأَل َّن ِإ َأَل ًِإ   ِإ ذُق َأَليْل
ُق
دَأَل   ُقمَّن  ،  عَأَل َأَل َأَل   َأَل ًُق   َأَلا ْلرتَأَل لَأَل َأَلى رِإجْل ًُق   َأَل َأَلضَأَل َأَل  ،الْليُقْسْل   َأَل َّن

َأَلى َأَل  الْليُقْسْل ًِإ   َأَل ِإ ِإ ِإ   َأَل بَأَلجِإ رُق ْل َأَلى  َأَل عَأَل َأَل  ،الْليُقْسْل دَّن   َأَلجَأَل ًِإ  خَأَل رْل َأَل ِإ وِإ  مِإ  ْلهَأَل
َأَل َأَل  ا ْل   َأَل ِإ ِإ ِإ   َأَل
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ُقهْل َأَل  بَأَل َأَل   ُقمَّن  ،ا ْل ِإ   َأَل وْل  ااْل َأَلجَأَلنيْل ًِإ  نِإ ابِإعِإ صَأَل
َأَل
لَّن َأَل  ،  ةًة   َأَلخَأَل لْل َأَل ًُق  رَأَل َأَل َأَل   ُقمَّن  خَأَل بَأَلعَأَل ًُق   ِإصْل جُق  ْل

َأَل
  َأَلرَأَل 

ا َأٍَل َأَلريِّل ُق َ ُيُق ا  َأَلدْل ُق َأٍَل ر ا   محد  ال سايئ  صددً ا بلاين يف صديح ( ] (.بِإ
 [ال سايئ 

"Kendi kendime:  

- Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'in 

nasıl namaz kıldığına mutlaka bakacağım dedim ve 

O'na baktım. O ayağa kalktı, tekbir getirip ellerini, 

kulaklarının hizâsına gelinceye kadar kaldırdı ve sağ 

elini, sol avucunun sırtına, bileğinin ve kolunun 

üzerine gelecek şekilde  koydu.  

(Vâil, sözünün devamında) şöyle dedi:  

- Sonra rükû'a gitmek istediğinde ellerini aynı 

şekilde kaldırdı ve ardından ellerini dizlerinin üzerine 

koydu, sonra başını kaldırdı, ellerini de (baş tarafta 

olduğu gibi) aynı şekilde kaldırdı, sonra secdeye 

vardı ve avuçlarını kulaklarının hizâsına koydu, sonra 

oturup sol ayağının üzerine çöktü ve sol avucunu, 

(sol) uyluğunun ve sol dizinin üzerine koydu, sağ 

dirseğini ise sağ uyluğunun üzerine koydu, sonra iki 

parmağını (baş ve orta  parmağını) yumup bir halka 



 

 5 

şekline getirdi, sonra (şehâdet) parmağını kaldırdı. 

Ben de, O'nun, şehâdet parmağını hareket ettirerek 

onunla duâ ederken gördüm."1 

Abdullah b. Ö mer'den -Allah ondan ve 

babasından râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre o 

şöyle demiştir: 

َوُق   َأَل َأَل )) ًِإ  اِإ  صَأَل َّن  اِإ  رَأَل ُق لَأَليْل لَّنمَأَل   َأَل لَأَل َأَل   ِإذَأَلا  َأَل َأَل   َأَلضَأَل َأَل  ال َّن َأَل ِإ   ِإ  جَأَل
ًُق  ُقهْل َأَل   َأَل َّن َأَل  ا ْل ُقهْل َأَل   َأَل ِإ ِإ ِإ   َأَل بَأَل َأَل  ،ا ْل ًُق   َأَل َأَل ابِإعَأَل صَأَل

َأَل
ا،   َأٍَل َّن ارَأَل  لُكُق شَأَل

َأَل
ًِإ   َأَل  بُقعِإ  ِإ  بِإ ِإصْل

 ِإ  الَّن
 ثَأَل

ااَأَل  َأٍَل ِإ ْل
ًُق   َأَل َأَلضَأَل َأَل  ،ااْل َأَلى  َأَل َّن َأَل  الْليُقْسْل َأَلى  َأَل ِإ ِإ ِإ   َأَل [ ر ا  مسلم ( ] (.الْليُقْسْل

"Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- 

namazda oturduğu zaman, sağ avucunu sağ uyluğunun 

üzerine koyar, bütün parmaklarını yumar, baş 

parmağını takip eden (şehâdet) parmağı ile işârette 

bulunur, sol avucunu da sol uyluğunun üzerine 

koyardı."2 

Yine Abdullah b. Ö mer'den -Allah ondan ve 

babasından râzı olsun- gelen başka bir rivâyette o 

şöyle demiştir: 

                                                 
1  Ahmed; hadis no:18890. Nesâî; hadis no:888. Elbânî, "Sahih-i Nesâî'de 

bu hadisin sahih olduğunu belirtmiştir. 
2  Müslim; hadis no: 580 
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َوُق   َأَل َأَل ))  ًِإ  اِإ  صَأَل َّن  اِإ  رَأَل ُق لَأَليْل لَّنمَأَل   َأَل لَأَل َأَل   ِإذَأَلا  َأَل َأَل   َأَلضَأَل َأَل  ال َّن َأَل ِإ   ِإ  جَأَل
ًِإ  َأَل  َأَلدَأَل ْل ،  َأَل ًِإ بَأَلتَأَليْل ًُق رَأَل َأَل َأَل  َأَل  رُق ْل بُقعَأَل  ِإ   ِإصْل

ُقهْل َأَل الَّن  ِإ  ا ْل
ااَأَل  ثَأَل َأٍَل ِإ ْل

يَأَلدُق ُق  ،ااْل ا،  َأَل َأٍَل َعَأَل بِإ  َأَلدَأَل
َأَلى ًِإ الْليُقْسْل بَأَلجِإ َأَل رُق ْل َأَلى  َأَل االْليُقْسْل َأٍَل لَأَليْل ا  َأَل َأٍَل طُق ( (. بَأَلا ِإ

"Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- 

namazda oturduğu zaman, ellerini dizlerinin üzerine 

koyar, baş parmağını takip eden sağ (şehâdet) 

parmağını yukarı kaldırır ve onunla duâ eder, sol elini 

de açık bir halde sol dizinin üzerine koyardı." 

Sa'd b. Ebî Vakkas'tan -Allah ondan râzı olsun- 

rivâyet olunduğuna göre o şöyle demiştir: 

رَّن )) َّن  مَأَل َأَل َوُق  يلعَأَل ًِإ  اِإ  صَأَل َّن  اِإ  رَأَل ُق لَأَليْل لَّنمَأَل   َأَل ىَأَلا  َأَل َأَل
َأَل
َ  َأَل  اْل ُق

َأَل
ابِإ ِإ    صَأَل

َأَل
اوَأَل  ،بِإ   : َأَل َأَل

دْل  خيِّل
َأَل
دْل    خيِّل

َأَل
ارَأَل  ،  شَأَل

َأَل
بَّنابَأَلةِإ   َأَل  [ ر ا  ال سايئ ( ] (.بِإالسَّن

"Ben, (namazda) parmaklarımla duâ ederken 

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- bana uğradı 

ve: 

- Sadece bir parmağınla (yani şehâdet 

parmağınla) işâret et. Sadece bir parmağınla işâret 

et' diyerek şehâdet parmağı ile işârette bulundu."1 

                                                 
1  Nesâî; hadis no: 1273 
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Nâfi'den rivâyet olunduğuna göre o şöyle 

demiştir: 

ًِإ )) بَأَلتَأَليْل َأَل رُق ْل ًِإ  َأَل لَأَل َأَل يفِإ ال َّن َأَل ِإ  َأَلضَأَل َأَل  َأَلدَأَل ْل رَأَل  ِإذَأَلا جَأَل هَأَل ِإ  ْلوُق عُق بْلدُق اَّللَّن  َأَل َأَل عَأَل
َأَل ُق  ا بَأَل َأَل َأٍَل  ْلبَأَلعَأَل

َأَل
ًِإ  َأَل  بَأَلعِإ ارَأَل بِإ ِإصْل شَأَل

َأَل
َوُق :  ُقمَّن  َأَلاوَأَل ، َأَل  لَّنمَأَل  اِإ صَأَل َّن  اِإ   َأَلاوَأَل رَأَل ُق ًِإ  َأَل َأَل لَأَليْل  : َأَل

بَّنابَأَلةَأَل  عْل ِإ السَّن َأَلدِإ دِإ  َأَل وَأَل ااْل ا ِإ نِإ يْلطَأَل َأَل الشَّن دُّر  َأَل شَأَل
َأَل
َأَل   َأَل ِإ ر ا   محد  خسيً  ] ((.ل

 [ا بلاين يف ص ة ص   انليب ص  ا  ليً   لم 

"Abdullah b. Ö mer -Allah ondan ve babasından 

râzı olsun- namazda (teşehhüd için) oturduğu zaman 

ellerini dizlerinin üzerine koyar, (şehâdet) parmağı ile 

de işâret ederek bakışlarını ona (parmağına) dikerdi. 

Sonra şöyle dedi: 

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- buyurdu 

ki: 

- 'Bu (parmak işareti), şeytana demir kamçıdan 

daha şiddetlidir'."1 

Yukarıda geçen bu hadisler iki şeye delâlet 

etmektedir: 

                                                 
1  Ahmed; hadis no: 5964. Elbânî, "Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-

'in Namaz Kılış Şekli", s: 159'da adlı kitabında hadisin hasen olduğunu 

belirtmiştir. 
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Birincisi: Teşehhüdün (oturuşun) hepsinde 

şehâdet parmağıyla işâret etmek. 

İkincisi: Sadece duâ ederken şehâdet parmağını 

hareket ettirmek. 

Değerli âlim Muhammed b. Useymîn -Allah ona 

rahmet etsin- teşehhüddeki duâ cümlelerini açıklayarak 

şöyle demiştir: 

"Duâ ettikçe,şehâdet parmağını,Allah Subhânehu 

ve Teâlâ'nın yüceliğini göstermek için hareket ettir.  

Buna göre (aşağıda zikredilen cümlelerde) şöyle 

diyebiliriz: 

- Esselâmu aleyke eyyuhen-Nebiyyu: Burada 

parmakla işâret vardır. Çünkü selâm lafzı, haber olup 

duâ anlamındadır (Yani sana selâm olsun ey Nebî!) 

- Esselâmu aleynâ:Burada parmakla işâret vardır.  

- Allahumme salli alâ Muhammed: Burada 

parmakla işâret vardır. 

- Allahumme bârik alâ Muhammed: Burada 

parmakla işâret vardır. 
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- Eûzu billâhi min azâbi cehennem: Burada 

parmakla işâret vardır. 

- ve min azâbi'l-kabr: Burada parmakla işâret 

vardır. 

- ve min fitneti'l-mahyâ ve'l-memât: Burada 

parmakla işâret vardır. 

- ve min fitneti'l-Mesîhi'd-Deccâl: Burada 

parmakla işâret vardır. 

"Duâ ettikçe,şehâdet parmağını,Allah Subhânehu 

ve Teâlâ'nın yüceliğine işâret edersin.Zirâ sünnete en 

yakın olan davranış budur."1 

Allah Teâlâ en iyi bilendir. 

 

           

                                                 
1  eş-Şerhu'l-Mumti'; c: 3, s: 202 


