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Tehdit algısının çerçevesinde bir değişiklik yok gibi görünse de tanımlamasında epeyce 

değişikliğe gidilmiş. Yine de eskiden olduğu gibi şimdi de aynı algı hâkim. Güçlü olanın, elinde 

bulundurduğu imkânların gitmesine, kurmuş olduğu otoritenin sarsılma ihtimaline, başka bir 

gücün zuhur etmesini kendi otoritesine, varlığına yada güvenliğine tehdit olarak görmesi 

öncelikle tehdit unsurunu doğurmuştur. 

Zamanın süper gücü Bizans İmparatorluğunun (Doğu Roma) yüz bin kişilik ordusuna karşı üç 

bin kişilik küçük bir ordunun kazanmış olduğu muhteşem Mute savaşını hatırlarsak, tehdit 

algısının onları ne derece şapşal hale getirdiğini tarihi gerçeklerle görürüz. 629 yılı Eylül ayında 

yapılan bu savaşla Bizans İmparatorluğu İslam'ın hızla Arap kabileleri arasında yayılışını, 

bölgede birlik oluşturmasını kendine tehdit olarak görmüş, yokedilmesi gereken basit bir oluşum 

olarak değerlendirmişti. 

Farkına varmışlardı artık, başı boş çöl bedevisi yoktu karşılarında. Hızla büyüyen bütün gönülleri 

aşk ateşiyle kavuran, namutenahi bir hayata odaklanmış sonsuzluk erleri vardı. Günümüzde 

olduğu gibi, Arap Baharı'nın estirdiği felâket yangınlarına yaşam suyu olarak gelen, ezilmiş 

toplumlara yeni bir ruh üflemeye hazır, ihanetlerin hertürlüsüne inanılmaz dirençler gösteren 

yeni bir Türkiye vardı. İşte bunu kabul etmek istemiyordu şimdinin güç odakları. Bu yüzden 

tehdit olarak görülüyordu Türkiye'nin diriliş çağrısı. 

Abdullah bin Revaha'nın muhteşem şehitliğe övgüsüylü cûşeye gelen mücahitler Bizans 

ordusuna korku salmış, ödlerini çıkarmıştı. İnananlar ölmek için, inanmayanlar ise yaşamak için 

savaşıyorlardı. Ölüme koşanları durdurabilecek hiçbir güç yoktu eskiden olduğu gibi. Halid bin 

Velid'in savaş stratejileri ile Bizanslılar bozguna uğramış büyük bir yenilgi tatmışlardı. 

Mute savaşında kendisinden sayıca otuz kat daha  az olan düzensiz bir orduya karşı yenilgiyi 

hazmedemeyen süper güç, bir yıl aradan sonra, 630 yılında, yeniden büyük bir ordu ile savaş 

hazırlıklarına girişmiş, bu defa toptan kökünü kurutup yok etmek istercesine tehdidin kaynağına 

ilerleyecekti. Gittikçe güçlenen Medine Devleti'nin ilerleyişini durdurmak, Mute'nin intikamını 

almak istiyorlardı, 15 Temmuz'un intikamını almak istedikleri gibi. 



İmparator Heraklius'un çok güçlü bir ordu ile gittikçe güçlenmekte olan İslamiyet'i yok etmek ve 

bölgedeki kontrolünü perçinlemek için gizli bir savaş hazırlığı yapmakta olduğu haberi ulaşır 

Başkomutan Hz. Peygamber'e (sav). En sağlıklı askeri savunma, saldırı stratejisiydi. Bunun 

örneğini Tebuk seferinde görüyoruz, tarih 630 Ekim ayı. Hz. Peygamber “düşmanı 

beklemektense dışarda karşılamaya gidelim” diyerek bir yıl aradan sonra otuz bin kişilik bir ordu 

ile Bizans sınırlarına doğru ilerler... bir yılda on kat artmış bir iman ve ruh ordusu karşısında 

nefesleri kesilen üçyüzbin kişilik Bizans ordusu çil yavrusu gibi dağılmış, perişan olmuşlardır. 

Güç ne çoklukta ne de silah üstünlüğündeydi. Gücü de zaferi de veren bütün güç ve kuvvetin 

sahibi Allah'tır. Yeter ki insan inanmasını bilsin, yeter ki insan doğru yere baş koysun... 

15 Temmuz tarihin tekerrürüydü, zaferin silah üstünlüğünde olmadığını imanlarından ve vatan 

aşkından başka silahı olmayan halk göstermiş, çağdaş Bizans'ın maskeli askerlerini alaşağı 

etmişti. Mute'ydi bu. Arkasından Tebuk'un da geleceğini unutmamamız gerekir. Tebuk'ta silah 

ve sayıca üstün olan Bizans orduları üzerine nasıl ki korkusuzca yürüdük, şimdi de aynı şekilde, 

yürüyeceğiz. Bu milletin ruhuyla bütünleşmiş inancı ve vatan sevgisi ile nice ordular perişan 

edilecektir. 

NATO da gelse, taşeron örgütleri de gelse, topyekün uğrayacakları akıbet belli, yok olacaklar; 

Bizans'ın başına gelen onların da başına gelecek çünkü tehdit tanımlamasını ahlâksız bir zemine 

indirgediler. Mertçe ilişkiler yerine hıyaneti tercih ettiler. 

Üstümüze üstümüze gelindikçe gizli müstemlekelikten tamamen kurtulunacak, inananların, Hak 

ve adâlet dağıtanların çağı başlayacaktır. Millet buna hazır, devlet iradesi de hazır olduğuna göre, 

korkulacak bir durum yok. Onlar tehdit algılarının kurbanı olmak için yeni hazırlıklara 

girişmekteler. 

Gelecekleri varsa görecekleri de vardır... 
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