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ِٱَّلله ِٱلرهح ِمــــــــــــــــــــــــىْىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبِ  يمِ م  ِٱلرهح   ن 
 اِقْ َرْأ ِِبْسِم رَبِ َك الَِّذي َخَلقَ 

ِر سِ  ِـــــو ق ال  عِ ـــــاَّلله ِص لِهول  ِس لهم :ىِاَّللهِ    ل ْيه ِو 
  فَ ُهَو أَْبَتُ ُكلُّ أَْمٍر ِذي َِبٍل ََل يُ ْبَدأُ ِفيِه بِِبسِم اّللَِّ 

 

BİSMİLLAH HER HAYRIN BAŞIDIR! 

Aziz Müminler!  

Her gün defalarca söylediğimiz “Bismillahi’r-

Rahmani’r-Rahim” cümlesi yüce kitabımız 

Kur’an-ı Kerim’in ayetlerinden biridir ve “Rahman 

ve Rahîm olan Allah’ın adıyla” anlamına gelir. 

Kur’an’ın ilk inen  ِِخ ل ق ِالهذ ي ِر ب  ك  ْسم  ِِب   !Oku“ ا قْـر ْأ

Yaradan Rabb’inin adıyla oku!”.1 ayeti de 

besmele ile okumamızı emreder:  

Müslüman besmele çekerek, “yalnızca O’nun 

rızasını kazanmak umuduyla ve O’nun izniyle bu işi 

yapmaya başlıyorum.” demiş olur. O’nun rahmet ve 

merhameti sayesinde hem dünya hem de âhiret 

mutluluğunu temenni eder. Yapmaya koyulduğu 

hayırlı işi tamamyacak gücü, Rabbinden niyaz eder. 

Kendisinin her an O’nun yardımına muhtaç 

olduğunu itiraf eder.  

 

Değerli Müminler!  

Besmelenin müminin hayatındaki önemini gösteren 

Peygamberimizin yaşantısından bir kaç örneği 

birlikte anlamaya çalışalım. Allah Resulü (s.a.s) 

yatağına uzandığı zaman şöyle derdi: " ِأ ْحي ِا ْسْ ك  اللهه مهِِب 

ِأ م وتِ  ْسْ ك   Allah’ım! İsminle yaşar, isminle can“ "و ِب 

veririm.”2  

Yine, Peygamberimiz (a.s) yemek yerken 

besmeledeki hassasiyeti şöyle ifade etmiştir:  

“Biriniz yemek yiyeceği zaman mutlaka besmele 

çeksin. Eğer yemeğin başında besmele çekmeyi 

unutursa, daha sonra  ِر ه و آخ  ِأ وهل هِ  ِف  ِاَّللهِ  “ب ْسم  ” (Başında 

da sonunda da Allah"ın adıyla) desin.”3  

                                                           
1 Alak, 96/1. 
2 Müslim, Zikir, 59. 
3 Tirmizî, Et"ıme, 47. 

Cenaze kabre konulurken ise şöyle derdi: ” ِِاَّلله  ب ْسم 
ِ ِر س ول  ِم لهة  “اَّللهِ و ع ل ى  (Mevtayı) Allah"ın adıyla ve 

Resûlullah"ın dini üzere (kabre koyuyoruz). 4  

Yine bir hadisinde; evinden çıkarken, ِ ب سِْـــمِهللاِتـ و كهلت 
للِ  ِِبِ  ِإ َّله ِقِ ـوهةِ  ِوَّلِ  ِح ِـوِْلِ  ِو َّل  ِهللا ،  Allah’ın adıyla“ عِ لى

evimden çıkıyor ve Allah’a tevekkül ediyorum. 

Güç ve kuvvet sadece Allah’tandır.”5 diyen 

kişiden şeytanın uzak kalacağını buyurmuşlardır. 

 

Aziz Kardeşlerim!  

Sevgili Peygamberimizin buyurduğu üzere: 

“Besmele ile başlanmayan her söz boştur; onunla 

başlamayan her iş de bereketsiz ve 

sonuçsuzdur”.6 Bu sebeple besmele Müslümanın, 

İslam kültür ve medeniyetinin bir şiarı ve sembolü 

olmuştur. Zira bütün Müslümanların sofrasında eller 

yemeğe besmeleyle uzanır. Konuşmaya başlayan 

çocuklara besmele öğretilir. Yine onunla güne 

başlanır ve gün tamamlanır. Evden onunla çıkılır, 

eve onunla girilir. Vasıtaya onunla binilir. Hayırlı ve 

anlamlı işlere onunla başlanır. İbadetler onunla eda 

edilir. Duaya eller onunla kaldırılır. Bütün hatipler 

sözlerine, bütün yazarlar kitaplarına onunla başlar. 

Camilerin en müstesna yerlerini o süsler.   

 

Kardeşlerim!  

Bismillah diyerek yeni bir yıla başladık. 2023 yılının 

milletimize, ümmetimize ve tüm insanlığa huzur 

getirmesini Yüce Rabbimizden niyaz ederim. 

Allah’ın izniyle 52 hafta boyunca Hollanda Diyanet 

Vakfımızca hazırlanan birbirinden farklı hutbeleri 

dinleyecek, onları başta nefsimiz olmak üzere, 

ailemiz ve çevremizin gündemine taşıyacak, onları 

hayatımıza rehber kılacağız.  

Hutbemi şu duayla bitirmek istiyorum: Ya Rabbi! 

Bizleri, senin isminle yaşayan, hayatına senin 

isminle anlam katan, emanetini senin isminle 

teslim edenlerden eyle! 

 

Hollanda Diyanet Vakfı  

4 İbn Mâce, Cenâiz, 38. 
5 Ebû Dâvûd, Edeb, 102-103. 
6 İbn Hanbel, II, 360. 


