Cuma Hutbesi
Tarih: 22-10-2021

يم
ِ ٰــــــــــــــــــــــم ه
ِْبس
ِ اّلل ال ٰ َّرحْ هم ِن ال ٰ َّر ۪ح
ِ
ْ َّ
﴾٩٦﴿ يم
ِ ف ََّّس ِٰبـحْ ِباسْ ِم َّر ِٰبك ال َّع ۪ظ
َّ َّ اّلل
َّ َّق
ُ ال َّر ُس
اّلل َّع َّل ْي ِه َّو َّس ٰلَّ َّم
ِ َّ ٰ ول
ُ َّ ٰ ص ٰلى

ُ
َّ ٍ ُك ٰ ُل أ َّ ْم ٍر ِذي َّب
اّلل َّف ُه َّو أ َّ ْب َّت ُر
ِ َّ ٰ سم
ِ ال َل يُ ْبدَّأ ِفي ِه ِب ِب

HER HAYRIN BAŞI: BESMELE
Değerli Müminler!
“Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla”
anlamındaki,
“Bismillahi’r-Rahmani’r-Rahim”
cümlesine “besmele” denir. Besmele, Kur’an’ın bir
ayetidir. Okuduğum ayeti kerimede yüce rabbimiz
şöyle buyuruyor: “Azim olan Rabbinin ismini tesbih
et.”1 Kur’an’ın her suresinin besmele ile başlaması,
her işe besmele ile başlanması gerektiğini
göstermektedir.
Nitekim
hutbenin
başında
okuduğum hadisi şerifte Peygamberimiz (s.a.s.)
şöyle buyurmuştur: “Besmele ile başlanmayan her
söz ve iş bereketsizdir, sonuçsuzdur.”2
Değerli Kardeşlerim!
Kainattaki her şey Allah’ı zikreder. O’nun emir ve
yasalarına göre hareket eder. Besmele bir işe
başlarken mahlukatın sahibi Allah’tan izin ve destur
almaktır. Besmele parola gibidir. Nasıl ki bir iletişim
şekli olan parola sayesinde dost ve düşman ayırt
edilebilmektedir. Besmele sayesinde de mevcudat ile
iletişim kurulur. Mahlukat bizlerin de tıpkı onlar gibi
Allah’ı zikreden ve anan bir varlık olduğunu anlar ve
kapılarını bizlere açar. Böylece besmele sayesinde
her işimiz hayırla başlayıp hayırla biter. Bu sebeple
Peygamber Efendimiz her işe besmele ile başlamayı
şiddetle tavsiye etmiştir. O bir hadisi şeriflerinde
şöyle buyurmaktadır: “Biriniz yemek yiyeceği
zaman besmele çeksin. Eğer yemeğin başında
besmele çekmeyi unutursa, َّللاِ فِىِ أَ هو ِلهِِِ َوآخِ ِر ِِه
ْ ِ ”ب
ِ س ِِم ه
(Başında da sonunda da Allah’ın adıyla) desin.”3
Başka bir hadislerinde şöyle buyurmaktadır: “Evine
girdiğin zaman besmele çekerek kapını kapa.
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Çünkü şeytan besmeleyle kapanan bir kapıyı
açamaz. Besmele çekerek lambanı söndür. Besmele
çekerek, bir tahta parçası ile de olsa kabının ağzını
ört. Yine besmele çekerek su kabının ağzını da
kapat.” 4
Aziz Müminler!
Besmelenin müminin hayatındaki önemini anlamak
için Peygamberimizin yaşantısına bakmak gerekir.
Allah Resulü (s.a.s) “Allah’ım! İsminle yaşar,
isminle can veririm.”5 duasını kendisine şiar
edinmiştir. Her yeni güne Allah’ın adıyla başlamış,
Allah’ın adıyla gününü tamamlamıştır. “Rabbim!
Senin isminle sana tevekkül ettim. Güç ve kuvvet
sadece Allah’tandır.”6 diyerek evine besmeleyle
girmiş,
evinden
besmeleyle
çıkmıştır.
Peygamberimiz, her bir işe besmele ile başlamış
ve besmeleyi bereket vesilesi kılmıştır.
Aziz Kardeşlerim!
Peygamberimiz Müslümanın iyi, hayırlı, İslâm’a
uygun olan her işe ve söze besmele ile başlamasını
tavsiye etmiştir. Öyleyse geliniz! Besmeleyle
başlayalım her söz ve işimize. Dillerimizin bağını
besmeleyle
çözelim.
Gönüllerimizin
pasını
besmeleyle silelim. Zihnimizi kötülüklere karşı
besmeleyle koruyalım. Günahlara karşı bir kalkan,
bir mağfiret limanı olsun Rahman ve Rahim olan
Allah’ın adı. Kalplerimiz, Allah’ın adıyla ülfet
bulsun. Amellerimizin özüne giydirdiğimiz iyi niyet
elbisesi olsun besmelemiz. Günlük hayatın
sıkıntılarıyla bunalan yüreklerimize bir teselli, bir
nefes
olsun
Rabbimizin
ismi.
Bismillahirrahmanirrahim ile açılsın iyilik ve
güzelliklerin tüm kapıları. Şerre kilit olsun
besmelemiz. Hutbemi Süleyman Çelebi’nin
besmelenin önemini ifade ettiği şu dizeleriyle
bitiriyorum:
Allâh adın zikredelim evvela
Vacib oldu cümle işte her kula
Allâh adın her kim ol evvel anâ
Her işi âsan eder Allâh anâ
Hollanda Diyanet Vakfı
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