Üniversitemiz Tarafından 19.03.2013 Salı günü saat 10.00’da Tıp
Fakültesi Konferans Salonunda “ÇANAKKALE’DEN İSTİKLALE” Konulu
Panel Düzenlendi. Fakültemiz İslam Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Yrd. Doç
Dr. Bünyamin ÇALIK da ŞEHÎDLİK konulu bir tebliğ sundu.
ÇALIK, öncelikle şehid kelimesinin filolojik yapısını izah etti. Ardından
Kur'ân’ın, Allah yolundaki savaşta öldürülen kimselerin, gerçekte
ölmediklerini vurguladığını belirterek,
“Allah yolunda öldürülenlere, "ölüler" demeyiniz; hayır, onlar
diridirler, ama siz farkında olmazsınız.” (Bakara: 2/154)
“Allah yolunda öldürülenleri ölüler sanma; hayır, (onlar) diridirler,
Rableri katında rızıklanmaktadırlar.” (Al-i İmrân: 2/169) ayetlerini örnek
olarak gösterdi
Ayetler ışığında şehitlerin ölmediği gerçeğini yorumlayan ÇALIK,
sözlerine şöyle devam etti: Ölüm, şu görünen bedene özgüdür. İnsanın asıl
benliği, bedeni değil, ona hareket ve canlılık veren ruhudur. Beden kalıptır. Ruh
onun hakikati, insanın gerçeğidir.
Dünyada güzel eylemlerle bezenip sâfıyyet kazanan insan ruhu, şu
bedenden ayrılınca cennet bahçeleri gibi bir yaşam içine girecek, orada iyi
ruhlarla, peygamberler, sıddîkler, şehîd(gerçeğin tanığı bilgin)ler ve sâlihlerden
oluşan güzel arkadaşlarla beraber, tadına doyum olmaz rûhânî âlemde
bulunacaktır. Fakat dünyâda kötü eylemlerle kirlenmiş, bozulmuş, çirkinleşmiş
olan insan ruhu da bedeninden ayrıldıktan sonra dünyâdaki kötü eylemlerinin
gerçek niteliğini görecek, azâb zebanisine dönüşüp kendisinden ayrılmayacak
olan o kötü arkadaşlar arasında, azâblar içinde kalacaktır. İşte Hz. Peygamber
(s.a.v.) bu gerçeğe işaret için kabrin ya cennet bahçelerinden bir bahçe, ya da
cehennem çukurlarından bir çukur olduğunu söylemiştir.
Allah yolunda öldürülenler, eylemlerin en güzelini yapmışlar, her şeyden
aziz ve tatlı canlarını, Allah yolunda feda etmişlerdir. Yoluna can feda eden bu
insanları yüce Allah, iyi kullarının arasına katacak, ma'nevî derecelerin en
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yükseklerine çıkaracak, cennet bahçelerinde yaşatacak; huzurunda, akla ve
hayale gelmeyecek ni'metlere erdirecektir.
Bu çerçevede O ebedî zevk ve huzur içinde yaşayan insanlara "Ölü"
demenin doğru olmadığını söyleyen ÇALIK, Onların, ölümün geldiği beden
giysisini atmış, katıksız, sâf, ölümsüz hayata kavuşmuş olduklarını ama
basiretleri (gönül gözleri) kapalı olan dünyalılar, onların o sâf, ölümsüz
hayatlarının, rûhânî zevk ve lezzetlerinin farkında olmadıklarını ifade etti.
Daha sonra Cihâd konusuna değinen ÇALIK, Allah yolunda cihâdın,
ibâdetlerin en üstünü olduğunu, cihâd eden Müslümanın ya şehîd, ya da gâzî
olacağını, ikisinin de yüksek rütbeler olduğunu, şehîdlik mertebesinin ise,
mertebelerin en yücesi olduğunu söyledi.
Böyle bir inanca sahip olan kimselerin güçlü silâhlarla donanmış orduları
dahi yeneceğini söyleyen ÇALIK, Akif’in bunu;
Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar;
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var!
dizeleriyle çok güzel ifade ettiğini belirtti.
Daha sonra şehitlere müjdelenen şeylere değinen ÇALIK, Rasûlüllah’ın
konuyla ilgili hadislerinden örnekler vererek sözlerini tamamladı.
Panelin ardından Kafkas Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mitat
ŞAHİN tarafından ÇALIK’a plaket takdim edildi.
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