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Słowo wstępne  

Christopha Bultmanna 
 
 
 
 
 
 

ethullah Gülen pochodzi z małej miejscowości regionu Erzurum na 
wschodzie Turcji. Swoją kaznodziejską działalność rozpoczął w meczecie 
w Edirne (1957) i kontynuował ją w meczecie w Izmir (1966). Jako kazno-
dzieja działał także w kolejnych meczetach, tj. Edremit (1972) i Bornova 

(1976).  
W 1986 r. otrzymał zaproszenie do wygłoszenia kazania, które zasługuje na 

szczególną uwagę. Owa homilia miała miejsce w Istambule i była wygłoszona 
z okazji otwarcia meczetu Çamlıca. 

Po zakończeniu kariery mówcy w 1992 roku nadal działał w przestrzeni pu-
blicznej poprzez założenie fundacji dziennikarsko pisarskiej (Gazeteciler ve Ya-
zarlar Vakfi, 1994). Nauka islamu, którą rozwinął Gülen znalazła w Turcji silny 
społeczny oddźwięk zarówno podczas wizyt na zaproszenie z okazji nastania 
postu w Ramadanie jak również poprzez corocznie organizowane dyskusje znane 
od 1998 roku pod nazwą „Abant Plattform”. Od marca 1999 roku Gülen mieszka 
w Pensylwanii w Stanach Zjednoczonych. 

Kazania i nauki Gülena rozpowszechniane były przez liczne media, po-
cząwszy od kaset magnetofonowych aż po przekazy filmowe na stronach inter-
netowych, jak też od wiodących artykułów w nowo otwartych czasopismach 
poprzez artykuły w nowo założonej gazecie (Zaman, 1986) aż po liczne publikacje 
książkowe przetłumaczone na wiele języków. Jego myśli na temat islamu jako 
religii stały się dostępne zarówno dla muzułmanów jak też dla kręgów odbiorców 
niezwiązanych z islamem. Islam postrzegany przez Gülena jako religia, nie był 
kształtowany w życiu religijnym poprzez uproszczenia i upolitycznianie ale po-
przez zgłębianie i różnicowanie. Punktem odniesienia w teologicznym wyjaśnie-
niu islamu była dla Gülena tradycja sufizmu, a szczególnie nauczanie Said Nursi 
(1876-1960). Odnalazł tu również fundament dla nowoczesnego rozumienia po-
stawy muzułmanów zarówno w społeczeństwach, gdzie stanowią oni większość 
jak i w tych, w których są mniejszością. Fundament ten tkwił w głównej koncepcji 
praw człowieka i demokracji. Siła Gülena przekazywana jego zwolennikom po-
przez jego kazania i nauczanie nakierowana była przede wszystkim na obszar 
edukacji. Szkoła i uniwersytet powinny być miejscem, gdzie muzułmanie mogą 
uczyć się i studiować bez żadnych ograniczeń. Ta wolność oznacza również 
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otwarcie na dialog z innymi religiami. Z dzieł przełożonych na język niemiecki 
albo na język angielski można polecić te, które dotyczą kwestii teologicznych, 
a są to przede wszystkim Kluczowe koncepcje praktyczne sufizmu (4 tomy, 2003-
20011; ang. 1998-2010) oraz Refleksje na Qur’an. Komentarze do wybranych myśli 
(2012), oraz dotyczące kwestii orientacji społecznej i politycznej tj. W głąb glo-
balnej kultury miłości i tolerancji (2006) oraz Co sądzę, w co wierzę (2014). 
Książka W głąb globalnej kultury miłości i tolerancji zawiera zestawienie tekstów 
na temat głównych aspektów każdego „islamu cywilnego”, który został przedsta-
wiony jako znacząca alternatywa w stosunku do „islamu politycznego. Alterna-
tywę tą przedstawił w swoim słowie wstępnym wydawca książki Arhan Kardaş. 
Książka podzielona jest na siedem rozdziałów: „Miłość i miłosierdzie”, „Przeba-
czenie, tolerancja i dialog”, „Człowiek spełniony”, „Sufizm i Metafizyka”, „Dżi-
had-terror – prawa człowieka”, „Edukacja i wychowanie” oraz „Globalne per-
spektywy”. Dzieło zawiera potężne votum ku obronie wolności sumienia, co opi-
suje Gülen pisząc: „tylko wówczas gdy wasze sumienie zostanie ocalone i kiedy 
wasza wola i świadomość jest akceptowana w społeczeństwie, ludzie mogą 
pozostać ludźmi i wrócić ponownie do ludzkich wartości”. Teksty zawarte 
w książce stanowią przede wszystkim fragmenty licznych wywiadów, które były 
przeprowadzane z Gülenem przez dziennikarzy w ciągu ostatnich 25 lat. Tytuł tej 
pozycji nawiązuje do mowy Gülena podczas pierwszych obrad fundacji dzienni-
karsko-pisarskiej w czerwcu 1994. 

„Tradycja islamu, jak każda inna tradycja oferuje pewną przestrzeń, która 
tworzy różne możliwości. Islam jest religią możliwości, tak jak jest nią judaizm 
i chrześcijaństwo” – tym cytatem wypowiedzi znawcy islamu Gudrun Krämer 
rozpocząłem swoje słowo wstępne w popularnym tomie pokonferencyjnym 
„Ruch Gülena – między kazaniem a praktyką” i dołączyłem następującą ocenę: 
„Obecnie ukształtowała się jedna z wielu możliwości konstruktywnego rozwoju 
islamu, zainspirowana przez tureckiego kaznodzieję i pragmatyka Fethullaha 
Gülena.”2 W mojej opinii do dzisiaj w roku 2017 ocena ta pozostaje niezmienna. 

                                                                        
1 Spośród sztandarowych dzieł na temat Ruchu Gülenowskiego można wymienić: M.Hakan 
Yavuz, Toward an Islamic Enlightenment. The Gülen Movement, Oxford 2013; Bekim Agai, 
Między siecią a dyskursem. Edukacyjna sieć wokół Fethullaha Gülena (ur. 1938): elastyczne 
wdrażanie nowoczesnej myśli islamskiej, Hamburg (2004) 2008; Muhammed M. Akdag, 
„Człowiek służby” u Fethullaha Gülena. Następca „człowieka spełnionego” w mistyce islamskiej?, 
Frankfurt nad Menem, 2013; Pim Valkenberg, Renewing Islam by Service. A Christian View of 
Fethullah Gülen and the Hizmet Movement, Washington, DC, 2015. Można też zapoznać się 
z krótką prezentacją Güntera Seuferta z dnia 01.09.2014, znajdującą się na internetowej stronie 
Federalnej Agencji Edukacji Obywatelskiej, por. http://www.bpb.de/internationales/europa/ 
tuerkei/184979/guelen-bewegung, bardziej dokładna prezentacja z grudnia 2013 znajduje się na 
stronie Fundacji Wiedza i Polityka, por. https://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/ 
products/studien/2013_S23_srt.pdf (27.09.2017). 
2 Ursula Boos-Nünning, Christoph Bultmann, Bülent Ucar (Hgg.), Ruch Gülenowski między 
kazaniem a praktyką, Münster 2011, 9; Cytat za Gudrun Krämer, Dystans i bliskość. Pytania 
krytycznej znawczyni islamu, w: Blaski wiedzy. Almanach, wyd. przez Związek Szkolnictwa 
Wyższego, Bonn 2010, 75-79(78). 
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Dokładnie uzasadniając: kto nie jest przekonany do takiej oceny albo kto 
chciałby ją znacznie ograniczyć musi podać jasne argumenty i przytoczyć odpo-
wiednie źródła. 

Przykładem obecnych innych możliwości konstruktywnego rozwoju islamu 
mogą być pisma Mouhanada Khorchide, w szczególności jego książka Islam jest 
miłosierdziem. Podstawy nowoczesnej religii (2012). Przypuszczam, że Gülen 
zgodziłby się z wypowiedzią Khorchide na temat godności człowieka: „Odwiecz-
ny wybór człowieka przez Boga jako Jego stworzenia potwierdza tę godność. Ten 
wybór należy do ogólnego planu boskich zamierzeń. Miłosierdzie Boga 
gwarantuje ludzką godność, równoważną z Boską wiernością. Wywyższenie 
człowieka do rangi Boskiego sługi to Jego odwieczna decyzja. Bóg ofiaruje czło-
wiekowi swoje nieograniczone miłosierdzie, aby ten mógł kształtować swoje 
życie w miłości i miłosierdziu do Boga i do swoich braci.”3 

Dzieła Gülena powinny być czytane w odniesieniu do innych znaczących 
intelektualistów muzułmańskich. Tylko w ten sposób odróżni się myśli dosko-
nałe od niedoskonałych, tylko tak rozpozna się odniesienie do tradycji sufizmu, 
tylko tak stanie się wartościowe programowe dążenie do rozwoju ludzkich zdol-
ności uzyskanych w procesie kształcenia. Jako przedstawiciel kierunku pedago-
gicznego jestem zdania, iż nie może angażować się w „edukację” ten, kto nie chce 
motywować wykształconych ludzi do krytycznej samodzielności. Ponad wszelką 
wątpliwość należy stwierdzić, iż Ruch Gülena – czy też w odniesieniu do jego 
założycieli w myśl służebnej idei religijnej nazwany Ruchem Hizmet – kładzie 
główny nacisk na działalność w dziedzinie edukacji: od organizowania zajęć wy-
równawczych i zakładania szkół poprzez tworzenie kompleksów mieszkalnych 
dla studiujących i zakładanie uniwersytetów aż po tworzenie mediów jako środ-
ków komunikacji z całymi grupami docelowymi. Z tego wynika, że krytyczna 
refleksja leży w tożsamości muzułmańskiej, co pozwala uznać Gülena za wybit-
nego i szanowanego nauczyciela islamu ( Hodschaefendi). I znów jeśli ktoś nie 
jest przekonany do takiej oceny albo kto chciałby ją znacznie ograniczyć musi 
podać jasne argumenty i przytoczyć sprawdzone dowody empiryczne. 

W czerwcu 2017 fundacja Dialog i Edukacja jako partner ruchu Hizmet 
w Niemczech wsparła przedsięwzięcie „Pokojowy Marsz Ramadanu” w Kolonii, 
którego inicjatorami byli Lamya Kaddor i Tarek Mohamad. Motto marszu 
brzmiało „Nie-Z-Nami – muzułmanie i przyjaciele przeciwko przemocy i terro-
rowi”. Byłoby dziwne, gdyby tego nie uczynili, bowiem zadeklarowane hasła, 
takie jak „Jesteśmy za solidarnym światem, za pluralizmem wewnątrzreligijnym 
i poza religią, przeciwko podziałowi naszego różnorodnego społeczeństwa na MY 
i WY” wpisują się w nauczane przez Gülena rozumienie islamu jako religii, która 
jest zbieżna z polityczną rzeczywistością kładącą nacisk na prawa człowieka.4 

                                                                        
3 Mouhanad Khorchide, Islam jest miłosierdziem. Ogólny zarys nowoczesnej religii. Fryburg 2012, 
96. 
4 por. http://www.ramadan-friedensmarsch.de/; http://sdub.de/ (27.09.2017). 
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Poprzez publikację różnych tekstów niniejszego tomu rozumienie islamu po-
winno być bardziej przystępne w dalszym kontekście historycznym. 

15 lipca 2016 życiem politycznym i społecznym wstrząsnęła akcja dokona-
nego puczu, który jednocześnie wywołał zamęt idei i różnych stanowisk, 
co w niniejszej pracy nie będzie analizowane. W artykule dla czasopisma należą-
cego do Ruchu Hizmet, Fontanna. Czasopismo kultury, wiedzy, dialogu zamieś-
ciłem w styczniu 2017 kilka „kwestii informacyjnych dla rozjaśnienia sprawy 
puczu” i w tym miejscu chciałbym na ten temat opisać cztery kwestie.5  
(1)  Politolog Heinz-Jürgen Axt stwierdza w swoim artykule, zamieszczonym 

w czasopiśmie Südosteuropa Mitteilungen: „Do dzisiaj (styczeń 2017) nie 
zostały wyjaśnione kulisy i wskazani właściwi pomysłodawcy puczu wojsko-
wego. Zdaje się również, że nikt nie ma na tym żadnego interesu. Sam pre-
zydent Erdoğan określił pucz jako „dar niebios”, stwarza on przecież okazję 
nie tylko do pozbycia się islamskiej konkurencji jakim jest Ruch Gülena, ale 
jednocześnie i tych, którzy stanowią opozycję w stosunku do obecnego 
rządu i prezydenta.6 

(2)  Szef Krajowej Agencji Informacyjnej Bruno Kahl pozwolił sobie zadać pyta-
nie podczas wywiadu z trzema dziennikarzami magazynu informacyjnego 
Der Spiegel wydanego 18 marca 2017: „Próbę puczu Erdoğan przypisał jed-
noznacznie ruchowi kaznodziei Fethullaha Gülena. (…) Czy rzeczywiście 
Gülen stał za tym puczem?”, aby odpowiedzieć: „Turcja próbowała nas 
w różnych obszarach do tego przekonać. Do tej pory jednak jej się to nie 
udało.”7 

(3)  Parlament Europejski odniósł się w rezolucji z dnia 6 lipca 2017 do sytuacji 
w Turcji: „Parlament Europejski wciąż oczekuje na złożenie przekonywują-
cych dowodów w związku z podejrzeniami o wywołanie zamachu militar-
nego (…)” Rezolucja wypracowana z wielką starannością zawiera również 
następujące stwierdzenia: „Parlament Europejski potępia masowe zwolnie-
nia urzędników i policjantów, likwidację mediów na masową skalę, aresz-
towania dziennikarzy, naukowców, sędziów, obrońców praw człowieka, 
sprawujących urzędy pochodzących z wyborów lub nie, członków służb 
specjalnych oraz zwykłych obywateli jak również potępiamy konfiskatę ich 
własności i majątku oraz paszportów, zamykanie szkół i uniwersytetów jako 
akty przeciwko tysiącom tureckich obywateli na podstawie dekretów o sta-
nie wyjątkowym bez indywidualnych decyzji. Potępiamy wydawanie zakazu 
podróżowania bez możliwości aktualnej rewizji prawnej (…)” oraz „Parla-
ment Europejski żąda natychmiastowego zwolnienia wszystkich więźniów, 

                                                                        
5 Fontanna, nr 75, styczeń-luty-marzec 2017, 54-61. 
6 Heinz-Jürgen Axt, Turcja: Erdoğan umacnia swoją władzę, ale również ją demontuje. Dylemat 
legalności systemu represyjnego, w: Südosteuropa Mitteilungen, Jg. 57/1, 2017, 20-37 (21). 
7 art. „Pucz był tylko pretekstem”. Rozmowa Spiegla (z Alfredem Weinzierlem, Martinem Knobbe 
i Fideliusem Schmidem), Der Spiegel 12/2017, 38-41(40). 
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którzy zostali zatrzymani za osobisty udział w puczu i nie przedstawiono im 
na to żadnych dowodów (…).”8 

(4)  Na temat politycznych i propagandowych działań mających miejsce w Tur-
cji od 15 lipca 2016 r. pisze w swoim artykule politolog Steven A. Cook (Fo-
reign Policy z dnia 14 lipca 2017): „Żeby jakieś postępowanie w ogóle się 
rozpoczęło, funkcjonariusze rządu tureckiego ustalili pewien ciąg wyda-
rzeń, który zdawał się być bezwiednie zaakceptowany przez miliony oby-
wateli tureckich. Wiele najlepszych i najmądrzejszych „głów” w Turcji za-
równo w kraju jak i zagranicą uznało wersję wydarzeń Erdogana za słuszną, 
do czego nigdy dotąd nie byli skłonni.” W nawiązaniu do przedstawiciela 
opozycji Cook pisze: „Kılıçdaroğlu był współodpowiedzialny za narastający 
autorytaryzm w Turcji: Wsparł Erdoğana po zamachu i stawiał widocznie 
niewyraźny opór akcji „czyszczącej” aż do swojego „Marszu dla Sprawiedli-
wości” w czerwcu/lipcu 2017. (…) Podczas wygłaszania swojej triumfalnej 
mowy na zakończenie tego marszu, zdawało się iż Kılıçdaroğlu nie zależało 
na sprawiedliwości dla każdego. Wykorzystał okazję do tego, aby przyciąg-
nąć Gülenistów w podobny sposób jak Erdoğan.”9 
Powyższe wskazówki obejmują tylko jedno spojrzenie na to wydarzenie. 

Patrząc z tej perspektywy na sposób przekazania informacji i komentowanie 
tematu „Turcja od 15 lipca 2016” w mediach, można się zderzyć z prawie niewi-
docznym polem komunikacyjnym, który pozostaje do naukowego zagospodaro-
wania. W moim przekonaniu ważne jest dla wszystkich czytelników i czytelni-
czek, aby nie pominąć w czasie lektury niniejszego dzieła tekstów wybranych 
i wyjaśnionych przez Arhan Kardaş. Najważniejszy punkt krytyki Fethullaha 
Gülena w debacie publicznej opiera się na interpretacji, według której Gülen 
znajduje posłuch wśród swoich zwolenników nie z powodu intencji religijnych 
i inicjatyw edukacyjnych, lecz dlatego, że ma w tym polityczny interes. Ruch 
Gülena ma być maszyną do zyskania władzy w Turcji (a przez to jeszcze dalej na 
zewnątrz). Taka interpretacja nie daje w żaden sposób naukowego wyjaśnienia 
i zgody. Politolog Mustafa Akyol w swojej książce Islam without Extrems. 
A Muslim Case for Liberty (2013) przeciwstawia wyraźnie ruch islamski jakim jest 
Ruch Gülena islamowi politycznemu i stwierdza: „Doświadczenie historyczne 
pokazuje dzisiaj, że islamiści skupieni na władzy działali źle, natomiast ci sku-
pieni na religii – dobrze.”10 Kto czuje się zaproszony do zmierzenia z myślami 
                                                                        
8 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie Raportu 2016 komisji 
o Turcji (2016/2308(INI)), rozdz.. 9 ew. rozdz. 2: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc. 
do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2017-0306+0+DOC+PDF+V0//DE (27.09.2017). 
9 Steven A. Cook, First, They came for the Gulenists. Erdogan isn’t the root of Turkey’s troubles. 
It’s a deep-seated cycle of repression and revenge – with no end in sight, in: Foreign Policy, 14 
lipca 2017, cyt. za http://foreignpolicy.com/2017/07/14/first-they-came-for-the-gulenists-
turkey-coup-erdogan/ (27.09.2017; tłumaczenie własne). 
10 Mustafa Akyol, Islam without Extremes. A Muslim Case for Liberty, New York 2013, 299 (tłuma-
czenie własne); por. też tamże. 225 i kolejne, z okazji pierwszego posiedzenia „platformy abant” 
1998; Końcowe postanowienia tego posiedzenia są udokumentowane w tomie Turkish Islam 
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Gülena w niniejszej książce, będzie również lepiej rozumiał dyskusję na temat tak 
postawionej tezy. Jakkolwiek taka dyskusja mimo politycznego rozwoju w Turcji 
jeszcze naprawdę się nie rozpoczęła. Można zatem oczekiwać dokąd zostanie 
ona doprowadzona. Moje słowo wstępne chciałbym zakończyć sentencją Gülena 
z wywiadu z dziennikarką Nuriyje Akman z 2004 dla gazety Zaman: „Prawda po-
wstaje z kontrowersyjnych opinii.” 

 
Erfurt, 30 września 2017 r. 

 
 
 

                                                                        
and the Secular State. The Gülen Movement, wyd. przez Hakana Yavuza i Johna L. Esposito, New 
York 2003, 251-253. 
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Wprowadzenie 
 

Muhammed Fethullah Gülen:  
posłaniec miłości, rozwoju  
i oświecenia 

 
 
 
 
 

tworzenie odpowiednio wyczerpującego obrazu idei, działalności oraz 
samej postaci Fethullaha Gülena jest niemożliwe. Wydano już wiele 
książek na temat jego złożonej osobowości oraz skupionego wokół niego 
Ruchu. Szczególnie godne polecenia są dzieła takie jak Bir Portre Denemesi 

(Próba charakterystyki postaci) Aliego Ünala oraz Geleneğin Modern Çağa 
Tanıklığı (Spotkanie tradycji i nowoczesności) Enesa Ergene. Obecnie wymienia 
się również tytuł Ruch Gülena: Czym jest, czego chce? Ercana Karakoyuna, jak 
również książkę Dialog Cywilizacji: Muzułmańskie ideały Gülena a Dyskurs Hu-
manistyczny Jilla Carrolla. W obrębie religioznawstwa powstała w Bochum roz-
prawa doktorska Bekima Agai, Między bezładem a dyskursem – chaos edukacyjny 
wokół Fethullaha Gülena (ur.1938): elastyczne przedstawienie nowoczesnej myśli 
islamskiej (Studia nad Islamem, Bonn), w Tübingen rozprawa M.Mustafy Akdağa, 
„Człowiek służby” u Fethullaha Gülena: następca doskonałego człowieka w mi-
styce islamskiej? – rozprawa ta ma ogromne znaczenie z racji na całościowe 
przedstawienie twórczości i koncepcji Gülena oraz spójne opracowanie wszyst-
kich tureckojęzycznych jego pism, książek i myśli. Z chrześcijańskiej perspektywy 
dialogu mogą być wymienione tytuły takie jak: Odnowienie islamu jako służby. 
Chrześcijańskie podejście Fethullaha Gülena i Ruch Hizmet Pima Valkenberga 
oraz Duchowość odpowiedzialności. Fethullah Gülen i idee islamskie Simona 
Robinsona. 

Wstęp do niniejszej książki jest wyłącznie próbą wprowadzenia w różno-
rodny, wielostronny świat idei Fethullaha Gülena tych czytelników, dla których 
zarówno sama osoba mistrza, jak również jego myśli pozostają obce. Zawsze 
stałem wobec powyższego wyzwania, mimo iż towarzyszyłem mu od 28 lat oraz 
zapoznałem się w mniejszym lub większym stopniu z jego wszystkimi nagra-
niami audio i video oraz referatami i przeprowadzonymi z nim wywiadami. 

Głównym motywem, dla którego odważyłem się na to przedsięwzięcie było 
przedstawienie empatycznego wglądu zarówno dla tych, którzy sympatyzują 

S
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z ruchem Hizmet jak i dla neutralnych czytelników niemieckiego obszaru języko-
wego.  

Od tzw. konfliktu państwowego w Turcji mającego miejsce latem 2016 r., 
Gülen odbierany jest w niemieckich mediach jako oponent określonego polityka, 
a obraz tego człowieka jest kompletnie zniekształcony. W niniejszej książce jawi 
się on jednak jako „mistrz”1 – w tureckim użyciu języka jako Hodża efendi, który 
napisał około 70 tomów dzieł, skierowanych zarówno do intelektualistów jak też 
pozostałych zainteresowanych czytelników. Co czyni tego człowieka mistrzem? 
Liczba jego książek? Wpływ i intelektualne bogactwo jego myśli? Przykładność 
jego osoby?  

Osiągnięcia Gülena na tle nauczania i głębokiej wiary są nie mniejsze od 
tych, których dokonał mistrz Eckhart, średniowieczny mistyk w klasztorze domi-
nikańskim i z tego powodu zasłużył na miano mistrza.2 

 
R o d z i n a 

Oficjalna data urodzenia uczonego i kaznodziei Muhammeda Fethullaha 
Gülena to 27 kwietnia 1941 r. Urodził się w Pasiler, Erzurum (Turcja) jako syn 
duchownego Ramiza i hodży-anny3 Refii Hatun. Prawdziwa data urodzenia to 
jednak 11 listopada 1938 r.4 Gülen był jednym z dwanaściorga dzieci. Ojciec 
Ramiz Efendi był imamem, a jego dziadek Samil Ağa był niezwykle poważaną 
osobą. Ojciec Samila Aği, Molla Ahmed Efendi, syn Halila Beya był również bar-
dzo znany ze swej erudycji i ascetycznego życia. Ze strony matki, Gülen jest po-
tomkiem Seyyid Hamzy; dziadek İsmail Hakkı Paşa (zm. 1897 r.) i pradziadek 

                                                                        
1 Według niemieckiego słownika „Duden”, mistrz to ten, od którego można się czegoś nauczyć, 
ten, który jest wzorem 
2 Mimo, iż główny motyw niniejszego wprowadzenia jest uzasadniony, mogłaby powstać potrze-
ba jego korekty w dwóch przypadkach. Po pierwsze dotyczy to działaczy Ruchu Hizmet, ponie-
waż ci mogliby odebrać niniejszy przekaz jako niewystarczająco dojrzały. Po drugie dotyczy osób 
spoza Ruchu, ponieważ ci mogliby ocenić przedstawione myśli, jako idee zamknięte tylko dla 
Ruchu, stanowiące jednostronną jego perspektywę. Gülen mógłby z kolei widzieć je jako 
koncept stricte „na papierze”. Z tego powodu potrzebna jest tutaj korekta i uzupełnienie. Będę 
wdzięczny, jeśli uważni czytelnicy zwrócą mi uwagę na moje błędy popełnione w tym wprowa-
dzeniu. 
3 Hodża-anne lub Hodża-ana są tytułami honorowymi żeńskich uczonych, ew. nauczycielek. 
4 Rzeczywistą datą urodzenia Gülena jest 11 listopada 1938 r. Jednak ultrakemalistyczny archi-
wista Urzędu Stanu Cywilnego odrzucił jego imię „Fethullah” z racji zawartego w nim arabskiego 
określenia Boga – „Allah”. Już 30 stycznia 1932 r. zarządzeniem prezydium ds. religijnych 
w Turcji owo wezwanie religijne zostało przetłumaczone na język turecki i wprowadzone przy-
musowo na terenie całego kraju. W roku 1941 wypowiadanie tego wezwania zostało określone 
nie tylko jako wykroczenie, ale też było ścigane z urzędu. Od tego czasu tym, którzy na głos 
wypowiadali je po arabsku groziła kara do trzech miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywna 
w wysokości od 10 do 200 lir. Taki stan prawny trwał przez 18 lat aż do 16 lipca 1950 r. W związku 
z sankcjami za użycie słowa „Allah” utworzyło się nowe tureckie określenie boga „Tanri”, które 
jednak rzadko było stosowane. Trzy lata po urodzinach Gülena jego ojcu udało się przy pomocy 
wojskowego podoficera zarejestrować oficjalnie swego syna podając przynajmniej część zapla-
nowanego wcześniej imienia. „Muhammed Fethullah” i zarejestrowany został jako „Fetullah” 
(por. Łzy Gülena, s. 4). 
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Gülena Mehmet Sükrü Paşa (zm. 1916 r., znany jako Schukri Pascha) byli zna-
nymi generałami w Imperium Osmańskim.5 

 
E d u k a c j a  

Mistrz Gülen uczył się w wieku czterech lat recytacji i czytania Koranu od 
swojej matki. Lekcje odbywały się potajemnie z powodu panującego w tym czasie 
w Turcji agresywnego laicyzmu. Jego matka dbała o to, aby przybliżyć Koran 
zainteresowanym świętą księgą islamu. Języka arabskiego uczył się od swojego 
ojca. Uczęszczał przez trzy lata do państwowej szkoły podstawowej, którą musiał 
przerwać, ponieważ jego ojciec Ramiz został przeniesiony jako duchowny do 
Alvar, wsi w okręgu miejskim Pasinler w Erzurum. Gülen później ukończył pań-
stwową szkołę i w roku 1954 zdał zewnętrzne egzaminy.6 

W Alvar, w wieku dziesięciu lat Gülen nauczył się na pamięć Koranu, a po-
bieranie lekcji tedschwīd pozwoliło mu doskonalić umiejętność recytacji świętej 
księgi. Lekcje udzielane przez pana Hacı Sıdkı odbywały się w pobliżu Alvar, 
w miejscowości Pasinler (dawniej: Hasankale). Wieś Alvar stała się w życiu 
Fethullaha Gülena punktem zwrotnym, ponieważ tam bliżej poznał słynnego 
mistrza, duchownego i poetę zakonu Naqschbandi i Qadiri-Sufi Muhammeda 
Lutfi (zm. 1956 r.), znanego jako Alvarlı Efe Hazretleri. Mistrz Alvarlı Efe potrafił 
pisać wiersze zarówno w swoim ojczystym języku tureckim jak i po arabsku, 
persku i kurdyjsku. Miłość do poezji oraz do mistyki islamskiej Gülen „odzie-
dziczył” zapewne po swoim mistrzu .  

                                                                        
5 Semsinur Özdemir, Hoca Anne ve Ailesi, Ufuk Yayınları, Stambuł 2014, s. 19-20. por. https:// 
digitalozan.wordpress.com/2008/10/14/ismail-hakki-pasa-sukru-pasa-ve-fethullah-Gülen/ 
i http://fGülen.com/tr/turk-basininda-fethullah-Gülen/fethullah-Gülen-hakkinda-kose-
yazilari/2008-kose-yazilari/16350-Abdullah-Aymaz-Zaman-Edirne-Mudafii-Sukru-Pasamiz. 
Schukri Pascha to wuj matki Gülena Refii hodży-anne. Matka Refii Hanım to Hatice Hanım, 
młodsza rodzona siostra Schukriego Paschy. Z racji na matematyczne udolnienia Schukri Pascha 
został wysłany w swojej młodości do Poczdamu i tam ukończył z powodzeniem szkołę 
inżyniersko-artyleryjską jak również odbył praktyki w oddziałach wojskowych. Został nawet 
honorowym adiutantem cesarza Willhelma I. Schukri Pascha jest znany ze swojej odwagi 
i patriotyzmu oraz z zaangażowania na rzecz obrony miasta Edirne przeciwko wojskom bułgar-
sko-serbskim podczas wojen bałkańskich 1911-1913. Został uznany jako „bohater Adrianopolu” 
(Edirne Müdafii). W kurorcie Hartha w saksońskim mieście Tharandt leży pamiątkowy kamień 
z roku 1913 ku czci Schukriego Paschy. 
6 Mimo iż nauczycielka Gülena ze szkoły podstawowej była pod wrażeniem jego inteligencji 
i etycznego zachowania, to jednak w czasie przerw chłopiec był zamykany przez dyrektora 
w szkolnej piwnicy z racji na odbywaną przez niego południową modlitwę. Wrogie religii 
poglądy dyrektora szkoły stanowiły kolejną przyczynę przerwania nauki w szkole podstawowej. 
Nauczycielka Gülena, Belma Özbatur po tym jak dowiedziała się o jego operacji cewnikowania 
serca, napisała do niego w liście następujące słowa: „Drogi myślicielu, Fethullahu Gülenie, mój 
synu …”. List ten poruszył Gülena tak, że odpisał jej, wychwalając bezinteresowne zaangażo-
wanie nauczycielki w sprawy uczniów jak również jej matczyne do nich podejście. Por. Mehmet 
Ozalp, Muhammed Fethullah Gülen, w: Wielcy duchowi przywódcy: studia z przewodzenia 
w pluralistycznym społeczeństwie, wyd. Seforosa Carroll, William W. Emilsen, Barton Books, 
Camberra 2014, s. 35, por. http://fGülen.com/tr/turk-basininda-fethullah-Gülen/fethullah-
Gülen-hakkinda-dizi-yazilar-dosyalar/fethullah-Gülen-web-sitesi-ozel-dosyalar/12561-fGülen-
com-belma-ozbatur-anlatiyor 
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Mistrz Alvarlı Efe opuścił Alvar już w roku 1939 i wyprowadził się do miasta 
Erzurum. Jednak Alvar było jego miejscem urodzenia, a ponieważ pełnił tutaj 
funkcję imama i mistrza sufich w latach 1918-1939, zawsze później dbał o dobre 
kontakty z mieszkańcami tej wioski. Na wolne miejsce po Alvarlım Efe został 
przeniesiony ojciec Gülena Ramiz. I w ten sposób rodzina Gülena związała się 
z kręgiem sufich wokół mistrza Alvarlıego Efe. 

Gülen wyjechał do Erzurum do szkoły teologicznej przy meczecie Kurşunlu, 
aby przy pomocy Sadiego Efendi – wnuka mistrza Alvarlıego Efe udoskonalić 
swoje umiejętności w posługiwaniu się językiem arabskim. Sadi Efendi jako do-
brze wykształcony człowiek, ale bez kompetencji pedagogicznych i około 5 lat 
starszy od Gülena chciał nauczyć go tego języka od poziomu początkującego.7 
Gülen zdał wszystkie egzaminy w ciągu dwóch i pół miesięcy, m.in. z Molla 
Dschāmi, opracowania z filologii arabskiej perskiego sufiego i poety Nureddina 
Abdurrahmana Dschāmiego – stanowiącego klasyczny materiał egzaminacyjny 
medresy. Wkrótce opuścił szkołę muzułmańską przy meczecie Kurşunlu i wyje-
chał do kolejnej w pobliżu meczetu Kemhan. Tam przyswoił sobie obszerną wie-
dzę z zakresu islamskiej nauki normatywnej pod kierunkiem sławnego prawnika, 
Osmana Bektaşa Hocy.8 

Podczas studiów w medresie w wieku 15 lub 16 lat Gülen rozpoczął działal-
ność kaznodziejską. Jej początki miały miejsce w Alvar i Korucuk. W roku 1956 
kiedy miał 18 lat zmarł w Erzurum jego mistrz Alvarlı Efe. W kolejnym, 1957 roku 
Gülen poznał jego ucznia, słynnego uczonego mistrza Saida Nursiego (zm. 1960 r.) 
i Muzaffera Aslana. Poruszony jego szczerością i skromnością przyłączył się do 
koła naukowego studiów nad Risale-i Nur. To był kolejny punkt zwrotny w życiu 
Gülena, który znaczył co najmniej tyle co przyłączenie się do koła naukowego 
przy Alvarlım Efe. Gülenowi nie udało się jednak spotkać mistrza Saida Nursiego 
osobiście. Spotkał wprawdzie duchowego mistrza zakonu kadirich i sufich, ale po 
krótkim czasie opuścił go ze względu na przykrości, czynione przez jego uczniów 
pod jego adresem. Sytuacja w szkole Koranu Kurşunlu również nie była lepsza. 
Studenci byli zazdrośni o młodego Fethullaha, ponieważ nauczyciel Osman 
Bektaş Hoca szczególnie go wyróżniał ze względu na jego inteligencję i cnoty. 
Taka sytuacja sprawiła, że młody Fethullah poczuł się zmuszony do opuszczenia 
Erzurum. Jego pragnieniem było udanie się albo do Damaszku albo do Kairu 
w celu pogłębienia wiedzy religijnej. Jednak jego matka nie pozwoliła mu na to 
i zaproponowała mu wyjechanie do Edirne, gdzie mieszkał jej krewny duchowny 
mistrz Hüseyin Top.9 W roku 1957 Gülen pierwszy raz przyjechał do Edirne. 

                                                                        
7 Sadi Efendi miał 16 lub 17 lat jak nauczał Gülena języka arabskiego. 
8 Patrz: https://www.fGulen.com/tr/fethullah-Gulen-kimdir/Gulen-hakkinda/fethullah-Gulen-
hayat-kronolojisi/3502-fGulen-com-1941-1959-Hayat-Kronolojisi. 
9 Patrz: http://fGulen.com/tr/fethullah-Gulen-kimdir/24-fethullah-Guleni-taniyanlardan/8257-
huseyin-top#219. Pradziadek ze strony matki imama Hüseyin Top nazywa się Ibrahim Ağa, 
którego brat Hamit Aga jest pradziadkiem Gülena ze strony matki. Por. http://erzurumluyum. 
net/?q=taxonomy/term/7595 
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Po złożeniu egzaminu na imama stał się drugim duchownym meczetu Üç-Şere-
feli. Tutaj poświęcił dwa i pół roku na przestrzeganiu ascezy, siedząc w meczecie 
na miejscu przy oknie i studiom nad pismami Risale-i Nur, często także 
przebywał w bibliotece w Edirne.10 W roku 1959 hodża efendi z wyróżnieniem 
zdał egzamin nadający mu rangę mufty i kaznodziei. 11 

 
K a z n o d z i e j a  i  u c z o n y  

W roku 1960 przybył do Edirne ówczesny wiceprezes Diyanetu (prezydium 
do spraw religijnych) hodża Yaşar Tunagür. Wówczas dane mu było poznać 
Gülena. W 1961 r. Fethullah Gülen wypełnił swój obowiązek wojskowy: podsta-
wową edukację otrzymał w tym zakresie w Mamak (Ankara) i został przydzielony 
jako radiotelegrafista do Iskenderun. W tym czasie zachorował i otrzymał trzy 
miesiące urlopu. Wrócił zatem do rodzinnego Erzurum. Po przebytej rekonwale-
scencji wrócił znowu do Iskenderun gdzie wyjątkowo otrzymał pozwolenie na 
głoszenie weekendowych kazań. Wkrótce otrzymał jednak dyscyplinujące upo-
mnienie z tego powodu, ale później jednak uniewinniono go nakładając mu je-
dynie karę porządkową. W roku 1963 odbył swoją służbę wojskową i wrócił 
znowu do Erzurum, gdzie głosił kazania o tematyce dotyczącej Mewlany Dżela-
leddin Rumi. Gülen był jednym z założycieli związku prewencyjnego działania 
przeciwko ówczesnemu agresywnemu i wrogiemu religii komunizmowi w Erzu-
rum. Ponadto został on członkiem domu ludowego w Erzurum.12 Domy te zo-
stały założone jeszcze przez Mustafę Kemala Atatürka i w latach 1963-1980 były 
bezpiecznym miejscem dla niezależnych od rządu inicjatyw obywatelskich. 
W 1964 r. Gülen wrócił do Edirne i rozpoczął głoszenie kazań w meczecie Darul-
Hadith. W roku 1965 został wysłany przez Diyanet jako główny kaznodzieja do 
miasta Kırklareli. Po roku (1966) został przeniesiony do Izmiru gdzie został nau-
czycielem i dyrektorem szkoły Koranu Kestanepazarı. W roku 1968 Gülen po raz 
pierwszy wyruszył na pielgrzymkę jako wysłannik Diyanetu. Po powrocie został 
przyjęty przez ówczesnego muftę Izmiru Ahmeta Karakullukçu. Wówczas istniały 
w Ankarze domy studenckie, w których mogli mieszkać razem studenci prakty-
kujący religię. Tego wieczoru niektórzy z nich, którzy należeli do Ruchu Risale-i-
Nur zgromadzili się i Gülen zorganizował dla nich Sohbet (regularnie spotykająca 
się grupa dzielenia słowem). Karakullukçu był tak poruszony przez tych studen-
tów, iż zaproponował mu, aby i ten finansował takie domy. Krótko po ich przyby-

                                                                        
10 Później Gülen odwiedził w tym meczecie swoje skromne miejsce przy oknie, które kiedyś 
zostało utworzone przez sułtana Murada II. Patrz: https://www.youtube.com/watch?v=7VrEqJ-
_IjE 
11 W pytaniach egzaminacyjnych chodziło o krytykę praktycznego rozumu Kanta. Po egzaminie 
kolega Gülena zapytał go, kim był ten Kant. Zapytał po kurdyjsku: „Faqih ewa kant dschiya?“ 
Gülen zastosował grę słów z nazwiskiem „Kant” i kurdyjskim słowem „qand“, które oznacza 
„syrop”. 
12 Gülen cenił pracę w domach ludowych. Dom ludowy w Erzurum w przeciwieństwie do wielu 
innych na terenie ówczesnej Turcji był zarządzany przez ludzi otwartych na wiarę. 
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ciu do Izmiru wynajęli mieszkanie, w którym studenci z kręgu Gülena mogli uzy-
skać utrzymanie. Roczny czynsz opłacany był przez Karakullukçu. 

Gülen działał jako dyrektor i nauczyciel w Kestanepazarı przez pięć lat 
(1966-1971). W tym czasie utworzył się wokół niego krąg studentów, przedsię-
biorców i urzędników. W każdy piątek głosił kazania w meczecie Kestanepazarı 
jak również mógł głosić w weekendy w całym regionie Ägäis oraz w sąsiadujących 
miastach zachodniej Anatolii na mocy udzielonego mu specjalnego upoważnie-
nia. Tak więc przemawiał nie tylko w Izmirze, ale też w Salihli, Turgutlu, Tire, 
Aydın, Muğla, Manisie, Afyonie, Burdur i w wielu innych miastach nad morzem 
Egejskim. Nowością, która się pojawiła było nagrywanie audio tychże kazań. 
Nagrywane homilie na taśmy magnetofonowe przez jego uczniów mogły być 
później na nowo przyswajane w wąskich kręgach studentów. Gülen głosił teolo-
gię społecznej odpowiedzialności13 za wspólne życie. W przeciwieństwie do 
pozostałych mówców Gülen głosił kazania systematycznie, intensywnie przygo-
towując się do każdej przemowy, a temat kazania znany był już tydzień wcześniej 
jego słuchaczom, aby mogli przygotować się do aktywnego wysłuchania homilii. 
Nie ograniczał się do przemawiania jednostronnego, wystawiał pudełko na każ-
dego rodzaju pytania, na które w każdym tygodniu udzielał odpowiedzi.14 
Nie zważał przy tym na to czy pytanie dotyczyło natury religijnej czy związane 
było z naukami przyrodniczymi.15 Izmir to miasto silnie zsekularyzowane, nie 
posiadające wielu wiernych uczęszczających do meczetów a ludność nie była 
skierowana ku religii. Z tego powodu Gülen zaczął chodzić do kawiarni, aby tam 
głosić swoje kazania. Kawiarnie są najczęściej miejscem socjalizacji mieszkańców 
z różnych dzielnic miasta i z punktu widzenia takiej ich funkcji podobne są do 
barów czy knajp niemieckich, w których mężczyźni chętnie spędzają czas. 
Na skutek takiej niezwykłej jednak decyzji krąg wokół Gülena ciągle się poszerzał. 

 
W o j s k o w e  z a m a c h y s t a n u  

W 1971 roku Gülen opuścił swoją drewnianą chatę, w której mieszkał cztery 
lata i przeprowadził się do mieszkania w Izmirze. Krótko po tym, 12 marca 1971 r. 
doszło do wojskowego zamachu stanu, który nazywany był też jako „memoran-
dum z 12 marca”. Gülen został wówczas zatrzymany w ramach ogólnych podej-
rzeń i wypuszczony na wolność po siedmiu miesiącach. Po wyjściu z więzienia 
zabroniono mu głoszenia kazań przez cztery miesiące. W 1972 roku powierzono 
mu funkcję głównego kaznodziei w mieście Edremit, gdzie przebywał dwa lata 
i cztery miesiące. W tym czasie udało mu się z prywatnych środków utworzyć 

                                                                        
13 Jedno z pierwszych jego kazań miało tytuł: „Świadomość odpowiedzialności” (tur. Mes’uliyet 
duygusu). Takie założenie przejawiało się we wszystkich jego kazaniach od początku do dnia 
dzisiejszego. 
14 Jego odpowiedzi zostały razem zebrane w publikacjach audio Sorular ve Çıkış Yolları (30 kaset). 
15 Niektóre pytania („Czy w kosmosie istnieją istoty pozaziemskie?”) odnosiły się do książki 
Ericha von Dänikena; inne dotyczyły prawa termodynamiki aż do tych, które poruszały tematy 
filozoficzne i duchowe. 
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domy studenckie, co już wcześniej (1969) uczynił w Izmirze. Podczas tego roku 
udało mu się spędzić ze swoimi uczniami miesiące na czytaniu i medytacji. 
W 1974 r. został przeniesiony z Edremitu do Manisy. Tutaj pozostał około dwóch 
lat. W 1975 r. rozpoczął wykłady naukowe, które nazywane były konferencjami. 
Wykłady te prowadzone były w obrębie tematyki takiej jak.: Koran i nauka, 
Sprawiedliwość społeczna, Darwinizm a złota generacja. Ukrytą motywacją do 
wygłaszania takich konferencji była chęć pozyskania ludzi spoza kręgu meczetu. 
Gülen kontynuował taką serię kazań przyjeżdżając w roku 1977 do Niemiec i pro-
wadził wykłady w Berlinie, Frankfurcie nad Menem, Hanowerze i Monachium. 
W tym roku rozpoczął także głoszenie kazań w dużych meczetach w Stambule. 
Dwa lata później rozpoczął pisanie artykułu do czasopisma Sızıntı – był to 
sposób komunikowania się ze swoimi kręgami studenckimi. Koncepcja Sızıntı 
leżała mu głęboko na sercu, ponieważ naukowo-kulturalne czasopismo nie 
nosiło znamion pisma specjalistycznego. Publikowano w nim artykuły z każdej 
dziedziny wiedzy, zarówno teksty o tematyce duchowej jak również treści nauko-
we. Już w 1976 roku Fethullah Gülen otrzymał posadę kaznodziei w dzielnicy 
Izmiru Bornova. Stanowisko to utrzymał do kolejnego puczu militarnego w Turcji 
w 1980 r. W czasie trwania zamachu z 12 września 1980 r. ogłoszono w całej 
Turcji stan wyjątkowy, co oznaczało zakaz głoszenia kazań. Gülen przedstawił 
wówczas zwolnienie lekarskie i został przeniesiony przez Diyanet na stanowisko 
kaznodziei do Çanakkale. Ponieważ Gülen był na czarnej liście puczystów, 
poprosił o możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę. Wprawdzie wyrażono 
na to zgodę, ale i tak musiał uciekać przed rządami puczystów, przemieszczając 
się z miejsca na miejsce w całej Turcji do roku 1986. 

W 1983 r. odbyły się wybory i naród wybrał Turguta Özala na premiera sto-
jącego na czele nowego parlamentu. Przywódca zamachu wojskowego Kenan 
Evren został z czasem prezydentem państwa. Mimo to wszędzie obowiązywał 
nadal stan wyjątkowy i Gülen nie mógł działać publicznie przez kolejne trzy lata. 
W 1986 r. został zatrzymany w Burdur. Podczas długich przesłuchań został za-
brany do Izmiru. Tam został zwolniony, ponieważ okazało się, że w Izmirze nie 
było żadnego nakazu jego aresztowania. 

 
Z a a n g a ż o w a n i e  s p o ł e cz n e  

6 kwietnia 1986 r., po długiej nieobecności, Gülen znów wygłosił kazanie 
z okazji otwarcia meczetu Büyük (nie mylić z obecnym projektem budowlanym 
meczetu o tej samej nazwie) podczas nocy wniebowstąpienia proroka Maho-
meta. Wydarzenie to zapisało się jako początek jego zaangażowania społecznego. 
Od tego momentu jego uczniowie upublicznili jego wystąpienie w formie audio-
wizualnej. Dwa miesiące później udał się znowu na pielgrzymkę do Mekki. Pod-
czas gdy tam przebywał władze tureckie wydały w stosunku do niego zakaz 
opuszczania kraju, co w tej sytuacji było bezprzedmiotowe, ponieważ znajdował 
się on zagranicą i posiadał pozwolenie na wyjazd. Jednak ta sytuacja przyspo-
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rzyła mu ogromne problemy, wielu jego przyjaciół namawiało go, aby nie wracał 
już do Turcji. W tym momencie posiadał status „uciekiniera”, ale musiał wrócić 
do kraju, aby móc dowieść swojej niewinności w związku z procesem karnym 
jego ucznia Mehmeta Özyurta. Groziło mu bowiem do 75 lat więzienia za studio-
wanie pism bediuzzamana Saida Nursiego.16 Gülen wrócił do Turcji przez Syrię 
i dobrowolnie oddał się w ręce komendantury w Izmirze. Uznano jego niewin-
ność i został zwolniony. W lipcu 1988 r. powołał do życia specjalistyczne pismo 
teologiczno-religijne o nazwie Yeni Ümit i zredagował jego wstępny artykuł. 
W kolejnym roku rozpoczął głoszenie serii kazań o życiu proroków i filozofii 
proroctw. Kazania te trwały nieprzerwanie 62 tygodnie (13 stycznia 1989 – 
16 marca 1990). W tych przemowach Gülen przedstawił Mahometa w odniesie-
niu do jego wieloaspektowej osobowości. Seria tych homilii została opubliko-
wana w formie trzytomowego dzieła literackiego o nazwie Sonsuz Nur (Nieskoń-
czone światło) – mając na myśli proroka Mahometa i jego Sunnę. 

W tamtych latach Gülen przemawiał w różnych meczetach Stambułu i Izmi-
ru. Działalność kaznodziejską zakończył 16 czerwca 1991 r. a 21 września 1991 r. 
wziął udział w „Sympozjum na temat wiecznego powołania do prorokowania”, 
które miało miejsce w Stambule. Wygłosił tam krótkie przemówienie – to było 
jego ostatnie wystąpienie przed dużą publicznością. 

Główny motyw, dla którego Gülen przestał publicznie głosić kazania jest 
nieznany. Niektórzy przypuszczają, że traktował swoje słowa i rady jako niewy-
starczające do przekonania szerokiej publiczności. Inni sądzą, że 50 000 – 100 000 
osób, którzy słuchali jego kazań w meczetach mogło mieć zamiar dokonania 
ataku terrorystycznego, mógł więc obawiać się dokonania masakry na uczestni-
kach jego zgromadzeń. 

 
S p o t k a n i a  z  w a ż n y m i  p o l i t y k a m i 

W roku 1992 Gülen pojechał do Australii. W tym samym roku poleciał rów-
nież do Stanów Zjednoczonych i odwiedził tureckiego prezydenta Turguta Özala, 
który znajdował się w metodystycznym Centrum Medycznym w Dallas gdzie 
odbywał kurację po przebytej operacji. 17 Turgut Özal, kurdyjskiego pochodzenia 
o anatolijskiej religijności był prezydentem wizjonerskim, który przedsięwziął 
ważne kroki dla integracji Turcji z Zachodem oraz ustanowienia demokracji. Jego 

                                                                        
16 Doszło do tragifarsy: Gülen wyjechał z Turcji do Mekki na pielgrzymkę z ważnym paszportem. 
Kiedy znalazł się w Mekce, sąd wydał nakaz śledztwa w wyżej wymienionej sprawie. Policja 
poszukiwała go na terenie Turcji i tam uznano go jako zbiegłego, ponieważ nie stawił się na 
rozprawie sądowej. Gdyby jego powrót do Turcji przebiegał przez obszary celne groziłaby mu 
kara więzienia z powodu domniemanej ucieczki. Aby uniknąć zatrzymania na granicy Gülen 
musiał wjechać do Turcji poza obszarem celnym, przez Syrię. Później udał się do Izmiru i dob-
rowolnie stawił się w komendanturze stanu wyjątkowego w Izmirze. por. http://gazetearsivi. 
milliyet.com.tr/Diyarbakir%20Dgm/ 
17 Zob.: https://fGulen.com/tr/fethullah-Gulen-kimdir/Gulen-hakkinda/fethullah-Gulen-hayat-
kronolojisi/3495-fGulen-com-1992-hayat-kronolojisi 
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wizerunek ucierpiał jednak na skutek działań korupcyjnych niektórych członków 
jego rodziny.18 

 Özal zmarł w 1993 r., prawdopodobnie na skutek otrucia. Gülen zredagował 
pismo kondolencyjne.19 Dwa miesiące później w Izmirze zmarła matka Gülena, 
Hodża-anne Refia, mistrz także wziął udział w jej pogrzebie. To był dla niego 
ciężki rok, stracił w swoim życiu dwie ważne osoby, które tworzyły pozytywne 
warunki dla jego działalności poprzez przykład swojej odpowiedzialnej postawy. 

Mimo iż Gülen w tym czasie nie przemawiał publicznie, kontynuował 
Sohbety (grupy dyskusyjne) w swoim miejscu pobytu w Altunizade a jego stu-
denci nagrywali je na kasety video. Ponadto chodził też do FKM (centrum kultury 
Fırat) gdzie głosił konferencje w małych grupach studenckich. Te również były 
rejestrowane.20 W ten sposób udało mu się pozostawać w kontakcie ze swoim 
Ruchem. Można powiedzieć, że od swojego pierwszego kazania aż do dzisiaj 
przemawia do ludzi, nawet mimo ciągle zmieniających się „formatów” tego prze-
kazu. 

 
D z i a ł ac z  o b y w a t e l s k i  i  i n t e le k t u a l i s t a  

29 czerwca 1994 r. to jedna z najważniejszych dat w życiu M. Fethullaha 
Gülena, ponieważ tego dnia, w hotelu Dedeman w Stambule wystąpił jako ho-
norowy przewodniczący Fundacji Dziennikarzy i Pisarzy (Gazeteciler ve Yazarlar 
Vakfı). Nie był już tutaj obecny jako uczony, imam czy kaznodzieja, lecz jako 
społeczny działacz, autor i intelektualista otwarcie opowiadający się za stworze-
niem anatolijskiego humanizmu i cywilnej demokracji. Każdego roku fundacja ta 
organizowała posiłek Iftar (przerwa w poście) dla dziennikarzy i pisarzy, a Gülen 
wygłaszał wówczas krótką, ale ważną mowę.21 

                                                                        
18 Znajomość Gülena i Özala sięga do czasu sprzed 1980 r. Przypuszcza się, iż Özal był tym, który 
uwolnił Gülena po jego zatrzymaniu w Burdur w 1986 r. Özal był vice-premierem Turcji podczas 
stanu wyjątkowego po zamachu wojskowym w 1980 r. W roku 1982 abdykował i założył partię 
ANAP. W 1983 r. zostało mu powierzone utworzenie cywilnego rządu jako premierowi wybra-
nemu bezpośrednio przez naród. Uznany był za „demokratę” w dosłownym znaczeniu tego 
słowa. Z racji na to, iż mistrz i uczony to również orędownik cywilnej demokracji, Özal i Gülen 
rozumieli się bardzo dobrze. Özal był obecny na ostatnim kazaniu Gülena przed puczem 
wojskowym 12 września 1980 r. Owa homilia miała miejsce 5 września 1980. Media donosiły 
wówczas, że doszło do spotkania Özala i Gülena w pomieszczeniu dla imamów w meczecie. 
W związku z tym na pewno znajomość ich sięga czasu sprzed 1980 r. 
19 Zob.: http://www.ntv.com.tr/turkiye/ozal-zehirlendi-iddiasina-adli-tiptan-yanit,DX9xgq82z 
EyKsslD_2eNGg. Autor niniejszego wprowadzenia wziął osobiście udział w modlitwie pogrze-
bowej Turguta Özala i od początku słyszał plotki na temat trucizny, które zostały udowodnione 
jednak dopiero dziesięć lat później.  
20 Sohbet-i Canan (FKM Sohbetleri) (10 VCD). 
21 Zob.: http://videos.viralvana.com/play.php?q=fethullah-Gulen-gyv-%C4%B0ftar%C4%B1-199 
4&id=Fjjc1HhjCf8. W swojej przemowie Gülen podkreślał, że społeczeństwo tureckie ma 
upodabniać się do potłuczonego kryształu i dlatego niezwykle ważne są dialog i tolerancja. 
Droga dialogu powinna być poszukiwana z samymi chrześcijanami a nawet z misjonarzami, 
unikając przemocy i przekonując tylko argumentami intelektualnymi. 
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Po śmierci Özala powstała koalicja rządowa partii centroprawicowej DYP 
i lewicowej SHP. Posłanka partii DYP Tansu Çiller została premierem Republiki 
Turcji. Gülen odwiedził panią Çiller siedem miesięcy po założeniu Fundacji 
Dziennikarzy i Pisarzy. 

W roku 1995 Gülen odwiedził podczas święta ofiarowania socjaldemokra-
tycznego ministra spraw zagranicznych Hikmeta Çetina. W tym samym roku 
spotkał się również z posłem lewicowej partii demokratycznej (DSP) Bülentem 
Ecevitem. 

 
W y w i a d y  i  z a a n g a ż o w a n i e  s p o ł e cz n e  

Media były coraz bardziej zainteresowane „społecznym intelektualistą” 
i zaczęły pytać go o różne kwestie społeczne.22 Gülen udziela zatem wywiadów 
w mediach od 1994 r. do dnia dzisiejszego. Renomowane gazety w Turcji o róż-
nych światopoglądach tj. Sabah, Hürriyet, Zaman i Cumhuriyet zamieszczały 
wywiady z Gülenem. Zarówno gazety, jak również telewizja przeprowadzała 
z nim wywiady – nie tylko turecka, ale też holenderska. Część jego wypowiedzi 
można przeczytać we wspomnianej książce. W czasie największego zaintere-
sowania mediów jego osobą, Gülen udzielił wywiadu gazecie Milliyet oraz wziął 
udział w tradycyjnych sportach walki w Edirne, mieście swego wuja. Był obecny 
na ślubie prominentnego piłkarza Hakana Şüküra oraz rozpoczął charytatywny 
mecz piłki nożnej, z którego dochody przekazane zostały dla sierot z Bośni. 
Równocześnie z tymi działaniami Ruch Hizmet podjął wielkie kroki w stronę 
zagranicy. Po upadku Rosji Sowieckiej Ruch otworzył pierwszą szkołę w Autono-
micznej Republice Nachiczewańskiej23. Po tej przyszły kolejne szkoły w Azerbej-
dżanie, Turkmenistanie, Kazachstanie, Kirgistanie i Tadżykistanie jak również 
wiele innych na terenach centralnej Azji i w innych krajach świata. 

W 1996 r. Fundacja Dziennikarzy i Pisarzy rozpoczęła rozdawanie nagród za 
dialog i tolerancję. Do nagród wybierano wszystkich członków społeczeństwa, 
którzy przyczynili się jednoznacznie do podtrzymania dialogu i tolerancji, nie 
zważając na światopogląd, przekonania religijne, płeć czy pochodzenie etniczne. 

Jako imam i działacz społeczny Gülen przemawiał na pogrzebach takich 
sławnych osobistości jak poseł partii socjodemokratycznej Kasım Gülek oraz 
pisał pisma kondolencyjne do najważniejszych uczestników sceny politycznej 
i społecznej. Udzielał wywiadów w czasopismach na tematy dotyczące edukacji, 
dialogu i islamu. W tym samym 1996 r. udzielił wywiadu zarówno gazecie (Trud) 
jak i telewizji (Varna) z Bułgarii. 

                                                                        
22 Pierwszy wywiad na temat jego biografii ukazał się w roku 1989 w gazecie Zaman, która w 2016 
roku przestała być finansowana przez turecki rząd, a następnie przezeń zamknięta. Wywiad ten 
był później opublikowany w formie książeczki pod tytułem Küçük Dünyam (Mój mały świat). 
Wiele szczegółów z tych wywiadów nie zostało jednak zamieszczonych w tej książce – śledziłem 
dokładnie tę serię w czasach mojego studiowania i ich treść znam bardzo dobrze. 
23 Zob.: http://www.shaber3.com/dunya/ilk-turk-okulunun-bu-hikayesini-biliyor-muydunuz/ 
775330 
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Ruch Hizmet zainicjował w 1996 r. także założenie banku o nazwie „Asya 
Bank”. Podczas uroczystości otwarcia była obecna pani wicepremier Tansu 
Çiller. Wśród gości obecni byli także Erdoğan – ówczesny burmistrz Stambułu 
oraz Gülen. 

Jednym z najważniejszych wydarzeń tego roku było otwarcie uniwersytetu 
wyznaniowego w Stambule, którego założenie zainicjowane było przez Ruch 
Hizmet. Na uroczystości otwarcia byli obecni prezydent państwa Süleyman De-
mirel, minister Riza Akçalı jak też pozostali liczni politycy. W tym samym roku 
Gülen spotkał się również z patriarchą greckiego kościoła prawosławnego w Kon-
stantynopolu Bartolomeuszem I. Chęć takiego spotkania zainicjowana była przez 
sam patriarchat i Gülen bardzo chętnie odpowiedział na to zaproszenie.24 

W kolejnym 1997 roku media nadal wykazywały wysokie zainteresowanie 
osobą Gülena. O wywiad z nim poprosili następujący dziennikarze:  

 ultrakemalistyczny Tuncay Özkan z Kanału D, 
 lewicowy Yalçın Doğan również z ogólnokrajowego kanału,  
 niezależna dziennikarka Nevval Sevindi,  
 Hakan Yavuz z Milliyet, 
 dziennikarka Yasemin Çongar z Milliyet, 
 Henry Muller z Time Magazine, 
 Ali Aslan z Zaman. 
 

D i a l o g  mi ęd z y r e l i gi j ny  
Z powodu problemów zdrowotnych w 1997 r. Gülen poleciał do Stanów 

Zjednoczonych na leczenie i kurację. Przeprowadzono tam badanie koronaro-
graficzne. Po powrocie do zdrowia pozostał jeszcze krótko w mieszkaniu w New 
Jersey, gdzie przyjął Abrahama Foxmanna z ADL ( Liga Antydefamacyjna).  
Następnie spotkał się z kardynałem kościoła rzymskokatolickiego Johnem 
O’Connorem. Później wrócił do Turcji. W Stambule przyjął kilku przedstawicieli 
Watykanu, m.in. prałata Georgesa Marovitcha z nuncjatury watykańskiej w Stam-
bule. 

Tradycyjny posiłek, przerywający post był wielkim wydarzeniem dialogu 
międzyreligijnego w roku 1997. Po raz pierwszy w historii Turcji przy jednym 
stole zasiedli muzułmanie, Żydzi i chrześcijanie spożywając wspólnie Iftar.25 
Prawdopodobnie pokazało to już zbyt wiele zaangażowania w turecką demokra-
cję: niespełna miesiąc po historycznym posiłku Iftar, tureckie wojsko dokonało 
puczu i wystąpiło z memorandum sztabu generalnego przeciwko rządowi Ne-
cmettina Erbakana z Partii Dobrobytu (Refah Partisi). Na skutek tych wydarzeń 
rząd Erbakana ustąpił po czterech miesiącach. Wojsko zakazało uczęszczania do 
szkół Koranu, zażądało zmniejszenia liczby szkół dla imamów (imam hatip lisesi) 

                                                                        
24 Zob.: https://fGulen.com/en/fethullah-Gulens-life/dialogue-activities/ 
25 Zob. przemówienie Izaaka Halevy, głównego rabina żydowskiego w Turcji https://www.you-
tube.com/watch?v=fXM0GxdzUzg 
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i zaostrzyło zakaz manifestowania swej religijności w miejscach publicznych, na 
przykład noszenia hidżabu przez kobiety na uniwersytetach.  

Mimo memorandum zarówno w gazetach jak i w telewizji nie przerwano 
wywiadów z Gülenem w 1998 r. Dokumentacja na temat Gülena, przygotowana 
przez zespół znanego dziennikarza telewizyjnego Mehmeta Ali Biranda została 
wyemitowana. Özcan Ercan z Milliyet i rosyjska stacja telewizyjna ORT również 
przeprowadziła z nim wywiad. Ponadto w czasie jego wizyty w Watykanie sam 
Gulen wypowiedział się kilkakrotnie do włoskich gazet.  

Główny rabin Żydów Sefardyjskich z Izraela, Eliyahu Bakshi-Doron, odwie-
dził Gülena w Fundacji Dziennikarzy i Pisarzy w Stambule. Gülen otrzymywał 
także odznaczenia od wielu organizacji pożytku publicznego. Nie ograniczał się 
on tylko do dialogu międzyreligijnego, ale wspierał także dialog wewnątrzreli-
gijny z różnymi prądami islamskimi jak np. alawitami. Wysłał pozdrowienia na 
kongres Ehl-el-eyt, obradujący 26 czerwca 1998 r.26 

 
W i z y t a  u  p a p i e ż a  J a n a  P a w ł a  I I  

Niezwykle doniosłym wydarzeniem roku 1998 była bez wątpienia wizyta 
u papieża Jana Pawła II w Watykanie. Na tę wizytę miały wpływ wydarzenia, które 
miały miejsce już wcześniej. Jednym z nich było spotkanie Gülena z patriarchą 
Bartolomeuszem I w 1996 r. Gülen rozmawiał z nim o sąsiedzkich stosunkach 
między Turcją a Grecją, podkreślając wagę dobrego sąsiedztwa. Można by zain-
westować w edukację i opiekę zdrowotną zamiast w przemysł zbrojeniowy, aby 
pielęgnować pokój między państwami sąsiedzkimi? Te i inne wypowiedzi Gülena 
odbiły się pozytywnym echem w krajach sąsiedzkich jak Bułgaria i Grecja.  

Kolejnym wydarzeniem była wizyta ówczesnego redaktora naczelnego ga-
zety Zaman, Abdullaha Aymaza w Atenach, w ramach swojej podróży dialogu 
u pewnego dziennikarza, którego wuj był księdzem. Wypowiedzi mistrza zrobiły 
na owym dziennikarzu na tyle ogromne wrażenie, że zaproponował redaktorowi 
opisanie i rozpowszechnienie Ruchu Hizmet i osoby samego Gülena. Nadto były 
redagowane listy do wysokich dostojników religijnych, w których były przedsta-
wione cele Ruchu. Jeden z listów był zaadresowany do Dalai-Lamy w Hutten-
bergu (Austria), inny do ówczesnego kardynała austriackiego Franza Königa, 
kolejny do Watykanu. Aymaz pojechał 19 marca 1997 r. do Watykanu, aby prze-
kazać ten list osobiście. 

W styczniu 1998 r. papież Jan Paweł II przekazał Gülenowi pozdrowienia 
z okazji święta Ramadanu. Pozdrowienie to zostało przejęte przez nuncjaturę 
w Ankarze, do której należał były nuncjusz arcybiskup Pier Luigi Celata. Był on 
nastawiony pozytywnie do działalności Ruchu Hizmet i zaproponował spotkanie 
Gülena z papieżem Janem Pawłem II. Zostało wystosowane i wysłane oficjalne 
zapytanie – jednak w tym czasie Gülen musiał znowu wyjechać do Stanów Zjed-

                                                                        
26 http://www.cumhuriyetarsivi.com/katalog/192/sayfa/1998/4/26/7.xhtml 
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noczonych w związku z kontynuacją leczenia choroby serca. Po powrocie do 
Turcji, przedstawiciel kościoła katolickiego w Turcji wystosował kolejne zapyta-
nie, ponieważ poprzednie straciło swoją ważność. Studenci z otoczenia Gülena 
utrzymywali jednak w tajemnicy chęć tej wizyty, nie chcąc wywoływać niepoko-
jów. 

W celu uproszczenia całej procedury, Watykan poprosił jedynie o fax. Lu-
dzie z otoczenia Gülena za późno zauważyli, że ów fax znalazł się w „głębokim 
państwie” tj. w tureckich służbach specjalnych 27. Zgodnie z przypuszczeniami 
wywiad wydał postanowienie o zamordowaniu Gülena jeszcze przed zamierzoną 
wizytą u papieża. Sądzono bowiem, że taka wizyta będzie równoznaczna z mię-
dzynarodowym uznaniem i akceptacją Ruchu Hizmet. 

Dwie osoby z otoczenia Gülena przyszły do redaktora naczelnego gazety 
Hürriyet, Ertuğrula Özköka, informując go o zamiarze wizyty Gülena w Watyka-
nie. Powiedzieli mu także, aby opublikował tę informację nie wcześniej niż dniu 
wizyty. Wiadomość ukazała się jednak jeszcze tego samego dnia a Gülen dowie-
dział się o tym jak już był na lotnisku. Doniesiono mu już wcześniej, że ma być 
celem głębokiego państwa i jest na liście skazanych na śmierć. Gülen poinfor-
mował wcześniej premiera Bülenta Ecevita, że ma zamiar udać się z wizytą do 
Watykanu z kilkoma studentami i uzyskał oficjalną zgodę na wizytę u Jana Pawła 
II jako działacz społeczny, ponieważ nie chciał prowokować zamieszek. Na lotni-
sku oburzył się, że dwóch jego studentów – nawet jeśli w dobrej wierze – przeka-
zali jego zamiar wizyty gazecie Hürriyet; narazili go bowiem na niebezpieczeń-
stwo śmierci jeszcze przed spotkaniem z papieżem.28 

9 lutego 1998 r. doszło wreszcie do spotkania Gülena i papieża w jego rezy-
dencji w Watykanie. Podczas wizyty Gulen złożył Stolicy Apostolskiej pismo, 
w którym zawarte były trzy konkretne postulaty: 1. Wymiana studencka między 
Watykanem a tureckimi uniwersytetami; 2. Utworzenie trzech kierunków teolo-
gicznych (Judaizm, Chrześcijaństwo i Islam) w Charan, gdzie studenci religii 
abrahamowych mogliby studiować jedni obok drugich; 3. Stworzenie dogodnych 
warunków dla wyznawców religii abrahamowych do odwiedzania Jerozolimy bez 
konieczności posiadania wizy. 29 

 
G ü l e n  w  p a j ę c z y n i e  „ Gł ę b o k ie g o  p a ń s t w a “  

W marcu 1998 r. prezes organizacji ds. praw człowieka (tur. İnsan Hakkları 
Derneği /İHD) Akın Birdal ledwo uszedł z życiem po tym jak dwóch zamachow-
ców wkroczyło do jego biura i skierowało do niego strzały, ciężko go raniąc.30 
Niedoszłym mordercą okazał się być członek tajnych służb tureckich.31 Po próbie 
                                                                        
27 https://pl.wikipedia.org/wiki/G%C5%82%C4%99bokie_pa%C5%84stwo 
28 http://www.hurriyet.com.tr/fethullah-Gülen-papa-bulusmasi-39005400 
29 por. http://www.hurriyet.com.tr/fethullah-hoca-papayla-gorustu-39005791 
30 Harrington, James, (Nie)zależne sądownictwo: postępowanie sądowe wokół Fethullaha Gülena 
w odniesieniu do demokratyzacji Turcji, Frankfurt n/Menem 2012, s. 46. 
31 http://www.hurriyet.com.tr/suikastci-mit-ten-39144400 
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zabójstwa przesłał on do mediów wiadomość, twierdząc ironicznie iż jego pier-
wotnym celem miał być Fethullah Gülen.32 Otoczenie Gülena zaniepokoiło się 
tym faktem, ponieważ dopiero wówczas zrozumiano, że Gülen naprawdę był 
w niebezpieczeństwie. Zaczęli więc namawiać mistrza do opuszczenia kraju 
i udania się w bezpieczne miejsce. Mistrz jednak nie chciał opuszczać Turcji 
i twardo obstawał przy tym, aby pozostać w ojczyźnie. Z racji na jego upór kiero-
wano prośby do innych osób, które Gülen szczególnie cenił, aby ci wpłynęli na 
jego decyzję opuszczenia kraju. Do tych osób zaliczał się m.in. vice-prezydent 
diyanetu Yaşar Tunagür. Gülen mimo to odmawiał.  

21 marca 1999 r. po upływie około roku od próby zabójstwa Birdala, Gülen 
znów udał się do Stanów Zjednoczonych z powodu choroby serca. Nie wiadomo 
dokładnie, czy przeczuwał, że w najbliższej przyszłości jego powrót do Turcji nie 
będzie możliwy. Na podstawie przeprowadzonych przeze mnie wywiadów i ba-
dań ówczesny premier Bülent Ecevit wezwał go do siebie i poprosił, aby Gülen 
opuścił Turcję jeśli nadal chce żyć. Zdaje się zatem, że do tej decyzji był w stanie 
przekonać go premier Bülent Ecevit – społeczny autorytet, który znał zasady 
działania Głębokiego Państwa. 

 
W e z w a n i e  d o  i n f i l t r a cj i ?  

18 lipca 1999 r., trzy miesiące od wyjazdu Gülena z kraju, do mediów prze-
dostało się zmanipulowane i powycinane przemówienie, w którym Gülen miał 
się wypowiedzieć na temat infiltracji państwa tureckiego.33 Jak wcześniej wspo-
mniano, przebieg grup dyskusyjnych Sohbets organizowanych przez Gülena 
podczas jego pobytu w Stambule był oficjalnie nagrywany. Kasety video nie były 
tajnymi nagraniami kursującymi między studentami z otoczenia Gülena. Strzał 
startowy „Głębokiego Państwa” w kampanii przeciwko Ruchowi Hizmet padł 
wraz ze sprawozdaniem Aliego Kırcy, które zostało wyemitowane 18 lipca 1999 r. 
przez telewizyjny kanał ATV, w którym został pokazany wyrwany z kontekstu 
i powycinany 4,5 minutowy film video.34 W związku z tym Gülen zareagował na 
takie insynuacje, udzielając wywiadu ze Stanów Zjednoczonych Rehi Muhata-
rowi. W tym i w innych wywiadach wyjaśnił, że obywatele nie mogliby dokony-
wać infiltracji w swoim własnym kraju, w końcu każdy z nich ma konstytucyjne 
równe prawo do dostępu do publicznych stanowisk. Jednak osoby, które nie są 
obywatelami tego kraju i nie mają na celu jego dobra, lecz dobro własne mogłyby 
infiltrować turecki aparat władzy.35 

Ruch Hizmet nie mógł uniknąć skutków postmodernistycznego puczu: Sąd 
tajnej służby bezpieczeństwa wydał 3 sierpnia 2000 r. nakaz aresztowania Fet-
                                                                        
32 http://www.yenisafak.com/arsiv/2000/ekim/07/dizi.html 
33 http://blog.milliyeat.com.tr/fethullah-Gülen-in-bir-kaseti-ve-Gülen-e-gosterilen-hosgoru/ 
Blog/?BlogNo=445171 
34 Wywiad Rehy Muhtarsa z Fethullahem Gülenem, zob.: https://www.youtube.com/watch?v= 
aql5Uros6d8 
35 https://www.youtube.com/watch?v=eGJoiTDDS0U 
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hullaha Gülena; groziła mu kara więzienia do 10 lat. Proces rozpoczął się w trak-
cie trwania zamachu stanu 28 lutego 1997 r. Miał on na celowniku propagatorów 
religijnego społeczeństwa obywatelskiego, takich jak prof. Dr Mahmut Esat 
Coşan ze wspólnoty Iskenderpaşa. 

 
Ż y c i e  G ü l en a  w  S t a n ac h  Z j ed n o cz o n y c h  

Gülen zamieszkał w Stanach w Golden Generation Retreat Center (Centrum 
Złotych Pokoleń), które prowadzone jest przez fundację z prezesem Bekirem 
Aksoy’em na czele. Wynajął pokój w jednym z budynków, pokrywając koszty 
utrzymania za siebie i za swoich gości. Do dzisiaj utrzymuje się z praw autorskich 
70 wydanych jego książek a pieniądze z emerytury wypracowanej przez lata jako 
imam przekazuje potrzebującym krewnym, którzy mają na utrzymaniu niepełno-
sprawne dziecko. Po rzekomym puczu z 2016 r. turecki rząd cofnął mu emery-
turę.36 W 2015 r. musiał ze względów bezpieczeństwa opuścić budynek, w którym 
pierwotnie zamieszkał i wprowadzić się do nowego, zbudowanego na terenie 
fundacji. 

Po przeprowadzce do Stanów Zjednoczonych Gülen nadal wypowiadał się 
do mediów. 1 grudnia 2001 r. zaczął również publikować nagrania Sohbets na 
stronie internetowej www.herkul.org pod nazwą „Kırık Testi” Rozbity Dzban).37 

Wyższe szkoły w Ameryce zaczęły interesować się jego osobą i jego idea-
łami. We współpracy z organizacjami Dialogu organizowały konferencje dla jego 
zwolenników. Na początku roku 2001 obradowała międzynarodowa konferencja 
na Uniwersytecie Georgetown w Waszyngtonie. Uczestnikami tejże konferencji 
były osoby zajmujące się naukami społecznymi. Z drugiej strony jednak istniały 
do pokonania zdrowotne i prawne problemy Gülena. W 2002 r. Gülen musiał 
poddać się leczeniu z powodu choroby serca. W 2002 i 2003 pod jego nieobec-

                                                                        
36 Zob.: http://zamanamerika.com/haberler/gundem/hocaefendinin-ikamet-ettigi-vakif-arazi-
sinde-hicbir-sahsin-hissesi-yok. 
37 Nazwa ta jest nawiązaniem do słynnej historii wielkiego Sufiego Mewlany Dżelaleddin’a 
Rumiego: W Bagdadzie był sułtan, który panował zarówno nad ludźmi jak i ich duszami. Jego 
podwładni kochali go tak mocno, że przynoszono mu każdego dnia prezenty. Jeden biedny 
człowiek także chciał odwiedzić sułtana i coś mu ofiarować. Jednak z racji na to, że był bardzo 
biedny, nie mógł znaleźć żadnego innego prezentu poza pękniętym dzbanem, który mógł 
napełnić najlepszą wodą z rzeki przepływającej przez jego wioskę. Ludzie śmiali się z niego, 
widząc go idącego z pękniętym dzbanem: „Nie wiedziałeś, że sułtan siedzi u źródła tej wody, 
a rzeka w twojej wiosce pochodzi właśnie od niego? Wszystko należy do niego.” Biedny człowiek 
był rozczarowany, ale odpowiedział: „Nawet gdybym nie miał nic, co mógłbym ofiarować 
sułtanowi, mam przecież serce wypełnione miłością do niego, które mogę ofiarować jako cały 
majątek.” I poszedł do sułtana z pękniętym dzbanem, a zachowanie biednego człowieka 
spodobało się sułtanowi tak bardzo, że rozkazał swojemu słudze wypełnić dzban złotem i mu go 
oddać. W ten sposób Fethullah Gülen porównuje nagrania internetowe grup dyskusyjnych 
Sohbets z pekniętym dzbanem biednego człowieka – jako kruche, ale szczere prezenty, dzięki 
którym można otrzymać szczególne łaski od Stwórcy. 
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ność odbywały się w Turcji karne procesy sądowe przeciwko niemu.38 W 2004 r. 
Gülen był znów operowany na serce, miał wszczepiony stent. W latach 2004-2007 
mieszkał w odosobnieniu na terenie Centrum Złotych Pokoleń. 12 listopada 2008 
r. Sąd II Instancji w Turcji (Yargıtay) umorzył postępowanie przeciwko niemu 
i tym samym utrzymał w mocy wyrok Sądu Służb Bezpieczeństwa. 

11 października 2010 Gülen wziął udział w referendum w Turcji, którego 
wynik miał decydować o istotnych zmianach w Konstytucji. Gülen zagłosował 
„za”. Rząd Erdoğana obiecał konstytucję obywatelską, której ogólne warunki 
miały zostać stworzone poprzez udział różnych mniejszości w Turcji i uwzględ-
niwszy ich dążenia. Rząd swoich obietnic nie dotrzymał. Po tym jak Erdogan 
zwyciężył w głosowaniu, umocnił dalej swoją władzę w aparacie państwowym.  

Już od przełomu 2006/2007 r. powstały napięcia między partią rządową 
i działaczami Ruchu, których nie dopuszczano do opinii publicznej. Propozycje 
tematów dotyczących edukacji, dialogu, gospodarki pozbawionej korupcji nie 
znalazły większego posłuchu, co spowodowało ich niezadowolenie. Obywatel-
sko-społeczne poparcie większościowej partii AKP. dające jej zwycięstwo w wy-
borach z 2002 roku oparte było na katalogu wartości Ruchu. Te miały na celu 
ustanowienie cywilnej demokracji w Turcji i uwolnienie wojska, stowarzyszeń 
cywilnych oraz samego rządu od protekcjonizmu,. W roku 2013 wzrosło nieza-
dowolenie z narastającej jednoosobowej władzy nie tylko wśród członków Ru-
chu, ale też wśród szerokich mas społecznych w Turcji. W związku z taką sytuacją 
doszło do protestów i zamieszek w parku Gezi w Stambule. 6 czerwca 2013 r. 
Gülen opowiedział się przeciwko brutalnej akcji tureckiego rządu na demon-
strantach. Wypowiedzi te zostały wykorzystane przez partię rządową, aby wystą-
pić przeciwko Gülenowi nie tylko z ukrycia, ale odtąd już oficjalnie. Począwszy od 
zamknięcia gülenowskich instytucji pomocowych, wywłaszczono gülenowski 
Asya Bank. Podobne ataki miały miejsce stopniowo w stosunku do wszystkich 
instytucji Ruchu Gülena – od wydawnictw aż do czytelni, uniwersytetów oraz 
gimnazjów. 

W marcu 2016 r. rząd dokonał konfiskaty najbardziej poczytnej gazety 
w Turcji Zaman oraz wydał nakazy aresztowania wszystkich zatrudnionych 
w niej dziennikarzy i redaktorów. Niektórym z nich udało się uniknąć aresztu. 
Zostało również zajęte mienie gülenowskiej telewizji Samanyolu. Rząd jawnie 
wypowiedział wojnę sympatykom Ruchu. 

Gülen wypowiadał się jako świadomy i odpowiedzialny obywatel, w ramach 
przysługujących mu demokratycznych praw i wolności przeciwko takim działa-
niom rządu. Wypowiadał się w wielu tureckich i zagranicznych mediach, mó-
wiąc, iż to co robi rząd nie ma żadnego związku z demokracją i prawami czło-
wieka. Z tego powodu wolontariusze Ruchu w Turcji wzięli udział w pokojowych 

                                                                        
38 W celu wyczerpującej dyskusji o postępowaniu sądowym przeciwko Gülenowi zob.: Harring-
ton, James C., (Nie)zależne sądownictwo: postępowanie sądowe wokół Fethullaha Gülena 
w odniesieniu do demokratyzacji Turcji, Frankfurt n/Menem 2012. 
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demonstracjach, w których opowiedzieli się za dziennikarzami i policjantami, 
aresztowanymi niezgodnie z prawem. 

W nocy z 15 na 16 lipca 2016 r. dokonano próby puczu, którego celem było 
prawdopodobnie odsunięcie od władzy reżimu Erdoğana. Rząd posądził Gülena 
o ten zamach. Ten natychmiast odparł zarzuty, wyjaśniając że pucz zainscenizo-
wany był przez samego Erdoğana, aby zamknąć usta jego przeciwnikom. Na-
stępnego dnia rząd rozpoczął zwolnienia i aresztowania. Od 16 lipca aresztowano 
4 463 sędziów i adwokatów, zwolniono z pracy 5822 profesorów i docentów 
z wyższych szkół, aresztowano 305 dziennikarzy. Zamknięto 3 003 gimnazja, 
zwolniono 151 967 osób ze służby publicznej. Aresztowano 64 358 osób – spośród 
nich 18 000 kobiet i 668 dzieci do lat dziesięciu.39 

Rząd się tym jednak nie zadowolił. Uchwałą Rady Ministrów z dnia 30 maja 
2016 r. ogłosił społeczny ruch edukacyjny, uznaną grupę ludzi jako światową 
organizację terrorystyczną, motywowaną islamem. Rząd w Ankarze postawił 
sobie za cel zamknięcie instytucji wspieranych przez Hizmet, znajdujących się 
zagranicą – w około 160 krajach. Ani wśród aresztowanych osób, ani wśród ska-
zanych członków Ruchu nie było ani jednego aktu przemocy. Wszyscy próbowali 
– i nadal próbują dowieść znaczenia swoich racji przed Europejskim Trybunałem 
Praw Człowieka w Strasburgu przede wszystkim przy pomocy zgodnych z pra-
wem środków demokratycznych.40 

Sytuacja ta szła coraz bardziej w odwrotnym kierunku. Tysiące ludzi opusz-
czało Turcję w poszukiwaniu godnego życia zagranicą. Od 2014 r. do dzisiaj nie 
widziano takiego rozmiaru państwowej przemocy w postaci propagandy, represji 
i ucisku. Również pozostała część społeczeństwa cierpi na skutek ciągłego łama-
nia praw człowieka.41 

W takiej sytuacji Gülen nawoływał wszystkich poszkodowanych do nie sto-
sowania przemocy. Prawie wszyscy członkowie jego rodziny w Turcji zostali 
aresztowani jedynie z powodu powinowactwa z Gülenem. Doszło do takiej para-
noi, że zamykano w więzieniach ludzi, którzy nosili koszulkę z angielskim napi-
sem „Hero”. Miało to przypuszczalnie oznaczać skrót od „Hoca-Efendi Razı Ol-
sun” (Niech Bóg będzie uradowany naszym mistrzem). Aresztowano nawet ludzi, 
którzy na tablicach rejestracyjnych swoich samochodów mieli litery „FG” i usu-
wali taką kombinację liter z ruchu drogowego. Gülen zabierał głos w sprawie 
ucisku oraz na temat konieczności uprawomocnienia demokracji na całym świe-
cie. Z całą surowością potępiał terror. Pisał i udzielał wywiadów w gazetach 
i telewizji, m.in. dla Le Monde, The New York Times, The Wall Street Journal, 

                                                                        
40 Zob.: https://turkeypurge.com 5 luty 2018. 
40 Postawa ta nie dotyczy samej osoby Gülena, ale jest manifestacją postawy człowieka wolnego 
od stosowania przemocy w Ruchu Hizmet – przede wszystkim w bardzo ekstremalnych 
sytuacjach, w których łamane są prawa i wolność człowieka. Fakt ten pokazuje, że posłannictwo 
Gülena jawi się jako działalność absolutnie wolna od przemocy. Nie chodzi tutaj o czystą teorię, 
ale o praktykę dnia codziennego.  
41 Por. http://kontrollierter-putsch.org/ 
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Asharq al-Awsat, dla kurdyjskiej gazety Rudaw, dla La Repubblica, BBC, die Zeit, 
das ZDF, die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Fragmenty tych wywiadów znajdują 
się w niniejszej książce. 

 
Wp r ow a d z en i e  d o św i ata  m y śl i  i  dz i a ł al n o ś c i  F e t h u l la h a G ü l e n a 

W porównaniu z innymi osobami, którzy ukończyli medresę, Gülen jest 
„wolnym duchem“ w pełnym tego słowa znaczeniu. Mimo, iż jego społeczna 
działalność krążyła prawie wyłącznie wokół wiedzy i duchowości islamskiej, od 
samego początku zgłębiał nie tylko obszary islamskiej wiedzy i literatury. Sięgał 
po wszystkie znamienite dzieła począwszy od tych, które dotyczyły nauk przy-
rodniczych poprzez mitologię grecką, aż do filozofii zachodnich. 

„W książkach, artykułach, przemowach i kazaniach Gülena oraz w jego wy-
wiadach widać, że studiował on dzieła wschodnich myślicieli takich jak Rumi, 
Sadi, Hafiz, Molla Dschami, Firdawsi i Anwari oraz dobrze zna Shakespeara, Bal-
zaca, Voltaira, Rousseau, Kanta, Zolę, Goethego, Camus’a i Sartrego. Przeczytał 
też Bertranda Russella, Puszkina, Tołstoja i wielu innych twórców dzieł literac-
kich. Odnosi się do wielu źródeł, na przykład do metody Bacona i formalnej logiki 
Russella. Rozważał dzieła głównych filarów zachodniej myśli i życia kulturalnego 
tj. Pascala, Hegla i Dantego. Równocześnie zajmował się gruntownie pracami 
znaczących osobowości klasycznej literatury tureckiej, do klasyki tych autorów 
należą Fuzuli, Baki, Nef’i, Scheich Galip i Leyla Hanım, jak również młodsi auto-
rzy i poeci jak Namık Kemal, Şinasi, Tevfik Fikret, Mehmet Akif Ersoy, Yahya Ke-
mal, Necip Fazıl, Nureddin Topçu, Cemil Meriç und Sezai Karakoç.”42 

Spośród zachodnich filozofów i myślicieli, cytowanych przez Gülena, na 
szczególną uwagę zasługują Sokrates, Platon, Epiktet, Blaise Pascal, Spinoza, 
Immanuel Kant, Johann Wolfgang von Goethe, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 
Henri Berg-son, Alexis Carrel, Albert Einstein, Stefan Zweig. 

 
S y s t e m a t y ka  w  k a z a n ia c h ,  s o h b eta c h  i  r e f er a t a c h  G ü len a 

Aby otrzymać najbardziej obiektywny dostęp do świata myśli spróbujmy 
skategoryzować gülenowskie pisma, książki, kazania i sohbety. Można podzielić 
je na jego dzieła pisane, nagrane i wywiady.43 

Ze względu na formę ich publikowania, jego dzieła można podzielić na pu-
blikacje audio, publikacje video oraz publikacje pisane.44 Wielu badaczy twórczo-
ści Gülena ryzykuje przedstawianie jego świata myśli poprzez pryzmat publikacji 
pisanych. Z tego wyłania się obraz niepełny i niesystematyczny. 

                                                                        
42 Çapan, Ergün, Gülenowskie metody nauczania w prywatnym kręgu studenckim, w: Aus der 
Wissenswelt eines Intellektuellen – Fethullah Gülen, Frankfurt am Main 2012. 
43 Pełniejsze informacje zob.: Cakir, Yasin, Dzieła muzułmańskiego myśliciela Fethullaha Gülena. 
Analiza struktury i treści. 
44 Por.: załącznik dysertacji Akdaga, Muhammeda Mustafy, Człowiek służby u Fethullaha Gülena: 
następca „doskonałego człowieka” według mistyki islamskiej?, Peter Lang, 2013 
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Pierwsze dzieło Gülena, pochodzące bezpośrednio spod jego pióra to Kryte-
ria lub światła na drodze. Zawiera ono aforyzmy i mądrości życiowe młodego 
autora, które je sobie sam notował. Jego aforyzmy opublikowane były dopiero 
później w Sızıntı a następnie samodzielnie wydane. Książeczka została napisana 
w formie Ecce homo Nietschego. Swoje aforyzmy (w oryginale tureckim) autor 
dzieli na cztery rozdziały:  
1) Z punktu widzenia mądrości: tematy takie jak: wiedza, nauka, krytyczne 

myślenie, przyroda, cywilizacja, rozwój, wolność, religia, Koran, Mahomet, 
sufizm, sztuka, literatura, filozofia i miłość. 

2) Człowiek i jego zachowanie: tematy takie jak: człowieczeństwo, ludzkość, 
szacunek dla człowieka, tolerancja i pozytywne spojrzenie, powściągliwość, 
skrucha, miłość Boża, lęk i nadzieja, samotność, niewiedza, chciwość, 
pożądliwość, śmiech i płacz. 

3) Etyka społeczna: tematy takie jak: społeczeństwo, młodzież, małżeństwo 
i rodzina, rozwód, rodzice, prawa dzieci, wychowanie, debata, prawda 
i słuszność, prawo i sprawiedliwość, republika, polityka, gospodarka i język. 

4) Perspektywa działania: tematy takie jak: służba ludzkości, człowiek służby, 
awangardy miłości, planowanie, wyobcowanie, cierpliwość i kierownictwo 
oraz dialog.45 
 

P u b l ik a c j e  o  w i e r z e  i  r e l i g i i  
Kiedy słucha się pierwszych publikacji audio autorstwa Gülena można 

stwierdzić, że próbował on odkryć trzy najważniejsze obszary religii: wiara, od-
powiedzialność i działanie. To nie przypadek, że Gülen w czasach swojej młodo-
ści całą swoją energię włożył w ustalenie prawd wiary. W pierwszych publika-
cjach audio poruszane są tematy takie jak obecność Boga i aniołów46, autentycz-
ność świętych pism47, wzór proroków do naśladowania48, jak również tematy 
dotyczące życia po śmierci49, zmartwychwstania, nieba i boskiej opatrzności.50 
Ponieważ takie tematy były już dawno i gruntownie poruszane w dziełach Nur-
siego, Gülen odnosi się do tego dziedzictwa; jednak nie pozostaje na tym samym 
poziomie lecz opowiada się za społeczną odpowiedzialnością. Inaczej niż Nursi 
traktuje nie tylko podstawy wiary, ale też podstawy islamu, m.in. modlitwę51, 

                                                                        
45 Por.: Gülen, Fethullah, Ölçü veya Yoldaki Işıklar, Izmir 2011 i Cakir, Yasin Dzieła muzułmań-
skiego myśliciela Fethullaha Gülena. Analiza struktury i treści, s.7 
46 Melekût Âlemi (20 kaset). 
47 Kur’an’dan İdrake Yansıyanlar, Kur’an’ın Altın İkliminde. 
48 Nübüvvet (7 kaset), Sonsuz Nur (audiobook, 3 płyty CD). 
49 Ölüm Ötesi Hayat (20 kaset). 
50 Kader (5 kaset). 
51 Namaz (20 kaset). 
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post52, pielgrzymowanie53 i Zekat (oczyszczające spełnienie obowiązku) jak rów-
nież etyczna oprawa idealnego ew. uniwersalnego człowieka (el-insan el-kamil)54 

 
K o m e n t a r z d o  K o r an u 

Dwukrotna próba Gülena stworzenia wyczerpującego komentarza do Ko-
ranu nie powiodła się, ponieważ uważał, że jest to zbyt wymagające w stosunku 
do jego słuchaczy czy też czytelników. Pierwszy komentarz spod jego pióra opi-
suje pierwszy rozdział otwierający świętą księgę: Fatiha Üzerine Mülahazalar 
(refleksje nad surą El-Fatiha). Wykłady Gülena z lat 1974-1977 na temat osobli-
wości Koranu na podstawie drugiego rozdziału, El-Baqara transkrybowane zo-
stały dopiero po 40 latach. Dzieło to jest raczej skomplikowane, a dla laików wła-
ściwie niedostępne. Istnieją jeszcze dwa inne transkrybowane dzieła Gülena na 
temat Koranu: Kuran’dan İdrake Yansıyanlar (refleksje o Koranie w odniesieniu 
do rozumu) i Kuran’ın Altın İkliminde (W złotej atmosferze Koranu). Obydwie 
książki są bardziej przystępne w porównaniu z dwiema wyżej wspomnianymi. 
Według Gülena idealny komentarz do Koranu nie powinien być zredagowany 
przez jedną osobę, lecz przez całe gremium, którego członkowie są specjalistami 
z różnych dziedzin przyrodniczych, humanistycznych i teologicznych. 

 
S u f i z m 

Gülen napisał czterotomowe dzieło na temat kluczowych koncepcji sufi-
zmu. Książki te szczegółowo opisują wiarę, czyny i duchowy aspekt islamu. 
Szmaragdowozielone wzgórze serca może być potraktowane jako jedno z najważ-
niejszych dzieł Fethullaha Gülena, ponieważ późniejsze pisma poszerzają w pe-
wien sposób tematy poruszone w tym dziele. 

 
M o d l i t e w n ik i  

Gülen jest niezmordowanym sługą Bożym. Swoje modlitwy próśb opubli-
kował pod tytułem Bir Kırık Dilekçe (Niekompletna prośba). Praca redaktorska 
nad trzytomowym modlitewnikiem Ziyauddina Gümüşhaneviego – znanego 
sufiego i badacza hadisu z 19 wieku – jest dziełem najwyższej wagi. Gülen zadał 
sobie trud, aby na nowo zebrać wszystkie błagalne wezwania według ich auten-
tyczności, chronologii oraz ważności i wydał je pod tytułem Qulub ad-Dari’a 
(Błagalne serca).55 Na koniec powstała Tevhidname (Modlitwa o jedność) na-
zwana jego żarliwą modlitwą prośby (munadschaat), w której prosi Boga o po-
moc w ucisku. 

 
                                                                        
52 Oruç (8 kaset) 
53 Hac (5 kaset). 
54 https://fGülen.com/tr/ses-ve-video/fethullah-Gülen-hitabet/1366-zekat-vaazlari/26376-zek 
at-vaazi-1. 
55 Por. Cakir, Yasin Dzieła muzułmańskiego mysliciela Fethullaha Gülena. Analiza struktury 
i treści, s. 8. 
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P e d a g o g i k a  i  j ę z y k  
Çekirdekten Çınara (Od ziarna do plonu): Książka ta zawiera pedagogiczne 

wskazówki w wychowywaniu dzieci jak też te, które dotyczą wspólnego życia 
rodzinnego. 

W pierwszych latach swojej działalności nauczycielskiej Gülen napisał 
podręcznik do nauki języka arabskiego. Książka ta została opublikowana po arab-
sku w pięciu tomach pod tytułem et-Tekellum.56 

 
K s i ą ż k i  s p o ł e c z n o - f i l oz o f i c z n e  i  e t y c z n o - k u l t u r o w e  

W latach 80-tych utworzyła się grupa ludzi, których połączyły myśli Gülena. 
I do tej grupy skierowane były w pierwszej linii jego książki społeczno-filozo-
ficzne i etyczno-kulturowe. Napisane były jednak w ogólnodostępnym świeckim 
języku. W pismach tych Gülen nie wypowiada się jako islamski uczony lecz jako 
intelektualista, który odpowiada na kwestie dotyczące tematyki społecznej, kul-
turowej i etycznej. 

W swym dziele Kryteria kontynuuje opis holistycznej teorii Boga, człowieka 
i świata, którą prezentował od lat 80-tych w swoich wiodących artykułach czaso-
pisma Sızıntı i tym razem rozpoczyna wyrażanie swoich myśli w języku świec-
kim. Bardziej szczegółowo zostały one przedstawione w książce pod tytułem Çağ 
ve Nesil 1–9 (Epoka a pokolenie).57 Wiodące artykuły autorstwa Gülena w teolo-
gicznym dwumiesięczniku Yeni Ümit (Nowa nadzieja) zostały opublikowane 
(oprócz drugiego tomu z tej serii) pod nazwą Ruhumuzun Heykelini Dikerken 1–2 
(Statua naszej duszy). Najważniejsze artykuły czasopisma literackiego Yağmur 
pod tytułęm Beyan (Słowo mówione) zostały częściowo przetłumaczone na język 
niemiecki. Wiele z tych pism dotyczy tematyki praw i wolności człowieka, islamu 
i demokracji, kobiety i jej pozycji, edukacji i jej znaczenia, miłości i szacunku do 
innych ludzi i przekonań, wolności od przemocy oraz pedagogiki pokoju.  
Jedną z jego najważniejszych książek w tym kontekście jest dzieło W głąb global-
nej kultury miłości i tolerancji. Z racji na to, iż wprowadzenie do tego dzieła zo-
stało napisane przez prof. dr Christopha Bultmanna, jemu w tym miejscu udzielę 
głosu. 

 
P o e z j a 

Gülen pisał wiersze od czasów swojego dzieciństwa. Jego zbiór poezji został 
opublikowany w tomiku Kırık Mızrap (Pęknięty smyczek).58 Styl poetycki autora 
                                                                        
56 Tekellüm 1–5 (Arapça Öğretim Seti). 
57 Zob.: Cakir, Yasin Dzieła muzułmańskiego myśliciela Fethullaha Gülena. Analiza struktury 
i treści, s. 8. 
58 Kırık Mızrap (Pęknięty plektron). W tradycji sufich duchowe uczucia, poglądy i inspiracje są 
wyjaśniane w poezji za pomocą metaforycznych przypowieści. Również Gülen wyraża za 
pomocą języka poetyckiego swoje uczucia, myśli i oczekiwania. We wspomnianej książce zostały 
opublikowane zebrane jego wiersze. Zob.: Cakir, Yasin Dzieła muzułmańskiego myśliciela Fethu-
llaha Gülena. Analiza struktury i treści, s.8. Prawdopodobnie tytuł jest nawiązaniem do słynnego 
zbioru wierszy świeckiego osmańskiego poety Tevfika Fikreta, Rubab-i Şikeste (Pęknięte 
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wskazuje na mieszankę poezji sufickiej z nowoczesną poezją turecką. Niektóre 
z jego wierszy są inspirowane przez Yahya Kemala i Necipa Fazıla Kısakürka. 
Od nowoczesnej sztuki pisania wierszy, poezja Gülena odróżnia jego widoczna 
preferencja treści nad stylem. Zawsze wybiera treść w momencie konieczności 
dokonania wyboru między nim a stylem. Poezja jest dla niego poetyckim 
wyrazem ukrytego piękna i symetrii wszechświata. Jest ona uśmiechniętym 
i poruszającym serce spojrzeniem wrażliwego człowieka zainspirowanego swoim 
bytem. Do takich ludzi zalicza się każdy, którego serce stało się kałamarzem, 
w którym atramentem jest tchnienie Ducha Świętego.59 

 
P r z e d m o w y  i  r o z p r a wy  

Gülen pisał liczne przedmowy do książek o różnej tematyce naukowej, 
tj.: biologia, filozofia nauki, sprawiedliwość społeczna, prawa pracownicze, etyka 
ekonomii i filozofii. Do tej pory zostały wydane w języku tureckim 63 publikacje 
(razem ponad 70 tomów), ok. 25000 stron. Z nasienia jakim było Kryteria lub 
światła na drodze wyrosło potężne drzewo, którego konary i liście wyczerpują 
tematykę całego życia.60 
G ł ó w n e  w ą t k i  j e g o  m y ś l i  

Nie wystarczyłoby tego wprowadzenia aby wyczerpująco i we wszystkich 
aspektach przedstawić egzystencję Gülena jako imama, kaznodziei, nauczyciela, 
uczonego, intelektualisty, obywatela świata i społecznego aktywisty. Dlatego też 
zostanie podjęta tutaj próba przedstawienia tylko kilku jego głównych myśli 
i działań jak również tylko kilka aspektów jego osobowości. W związku z tym 
pozostawię dyskusję na temat jego teologii61, filozofii i etyki w obecnym kontek-
ście i wskażę na kilka głównych pojęć z jego nauczania: 

1. Przymioty indywidualnego doskonalenia się 
2. Cele zaangażowania społeczno-obywatelskiego 
3. Środki zaangażowania społeczno-obywatelskiego 

 
1. Przymioty indywidualnego doskonalenia się 
a)  Związek serca i rozumu: gülenowska recepcja nauki i religii 

Gülen opisuje przede wszystkim fenomen religii i porównuje swój opis 
z wyjaśnieniem religii dokonanym przez Maxa Müllera, Immanuela Kanta czy też 
przez Klausa Michaela Meyera-Abicha. Przy tym dochodzi on do wniosku, że 

                                                                        
skrzypce). Skromna krytyka Tevfika Fikreta: Nie skrzypce lecz smyczek jest zepsuty i z tego 
powodu nie mogą być wygrywane żadne piękne melodie. W tym kontekście można by 
przetłumaczyć również tytuł książki Kırık Mızrap jako „Pęknięty smyczek”. 
59 Zob.: Gülen, Fethullah, Perły mądrości, Frankfurt am Main 2009, s. 78. 
60 Zob. całą bibliografię Gülena: https://tr.wikipedia.org/wiki/Fethullah_Gülen_bibliyografyası 
61 Od samego dzieciństwa Gülen zaznajamiał się z wiedzą ze wskazaniem na literaturę sufizmu 
jak również naukami przyrodniczymi i humanistycznymi. Taką postawę ukształtował również 
jego krąg, który nauczał: jeszcze do dzisiaj rozprowadza on wśród swoich studentów wszelkiego 
rodzaju książki, aby ci je zredagowali i mogli o nich dyskutować podczas porannych zajęć. 
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zderzenie religii z nauką charakterystyczne jest dopiero dla epoki średniowiecza 
na Zachodzie Europy. Śladów takiego napięcia nie można zaobserwować u Gre-
ków i Egipcjan, w Mezopotamii, Indiach i Chinach antycznych. Jak może wynikać 
z literatury sanskrytu, astronomia, astrologia, matematyka i kosmologia były 
w tych krajach powiązane z religią i czarami. W Chinach przeforsowano świato-
pogląd oparty na konfucjanizmie, który raczej był etycznym nauczaniem niż 
religią, dlatego nie mógł konkurować z nauką chińską. W Egipcie i Mezopotamii 
religia nabrała charakteru mitologicznej retoryki. Mimo, iż obydwie kultury były 
na niektórych obszarach postępowe, ich nauka nie dawała się definiować ani 
empirycznie ani racjonalnie. Grecka nauka opierała się na egipskiej i mezopo-
tamskiej z jedną różnicą natury socjologicznej: antyczna Grecja była kształto-
wana indywidualnie w odróżnieniu od społeczeństwa mezopotamskiego, 
w związku z tym w greckim społeczeństwie nie ukształtowała się warstwa ducho-
wieństwa. Grecy byli jednolici tak jak przed-islamscy Arabowie, tworzący 
społeczeństwo poetów i myślicieli tak, że nie dochodziło do napięć między religią 
a filozofią czy nauką. Podobnie wyglądała sytuacja u Izraelitów, ponieważ 
judaizm kładł duży nacisk na życie codzienne i światowe ideały, szczególnie na 
ideał sprawiedliwości i znajdował praktyczne ziemskie rozwiązania nawet 
w najtrudniejszych okolicznościach. Również w czasach Mesjasza, jego aposto-
łów i pierwszych ojców kościoła, nie było napięcia między nauką i religią.62 

W swojej pracy „Nauka i religia z nowej perspektywy” Gülen opisuje wszyst-
kie kierunki filozoficzne, religijne i naukowe dokonując szerokiego ich przeglądu 
od gnostyków tj. Kepler, Newton, Galileusz, Descartes, Spinoza, Luther, Calvin, 
Locke, Voltaire, d’Alembert, Diderot i Montesquieu aż do Comtea, Lamarcka 
i Darwina. Dochodzi do podobnego wniosku jak bediuzzaman Said Nursi i Albert 
Einstein: „Nauka bez religii jest ślepa, religia bez nauki jest ułomna”. Studiowa-
nie świętej księgi Koranu jako księgi natury jest niezbędne aby uzyskać cało-
ściowe spojrzenie na związek między Stwórcą, Człowiekiem i Wszechświatem.63 
b)  Edukacja drogą do wolności i dojrzałości 

„Jeśli nie zasiejemy ziaren miłości w sercach każdej młodej generacji, którą 
poprzez wiedzę, edukację i współczesną kulturę próbujemy na nowo pobudzić 
do życia, nie osiągnie ona nigdy doskonałości i nigdy nie stanie się wolna zmy-
słowych żądz” 64 Gülen mówi zawsze o konstruktywnej samokrytyce (muhasebe) 

                                                                        
62 Por. https://fGulen.com/tr/fethullah-Gulenin-butun-eserleri/diger/fethullah-Gulenin-takdim 
-yazilari/14611-Fethullah-Gulen-Yeni-Bir-Bakis-Acisiyla-Ilim-ve-Din 
63 Por. https://fGulen.com/tr/fethullah-Gulenin-butun-eserleri/diger/fethullah-Gulenin-takdim 
-yazilari/14611-Fethullah-Gulen-Yeni-Bir-Bakis-Acisiyla-Ilim-ve-Din i http://www.zitate-online 
.de/sprueche/wissenschaftler/1682/wissenschaft-ohne-religion-ist-lahm-religion.html. 
Krąg Gülenistów składa się jednak w przeważającej części z teologów i z tego powodu koncepcja 
„związku serca i rozsądku” chyli się ku upadkowi. Jeśli ten krąg nie powiększy się o ludzi nauk 
przyrodniczych i humanistycznych może dojść do tego, że powstaną dwa fronty idące w tym 
samym kierunku, które nie będą w stanie z nikim innym się porozumieć. 
64 Gülen, Fethullah, Perły mądrości, Frankfurt am Main 2009, s. 26. 
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i autorefleksji (murakabe), zarówno w systemie kształcenia jak i w postępowaniu 
etycznym.65 
c)  Miłość, respekt i tolerancja drogą do ludzkiej doskonałości 

Gülen pisze w Kryteriach: „Miłość jest najbardziej bezpośrednią i pewną 
drogą do osiągnięcia ludzkiej doskonałości.”66 Tylko ci ludzie, których wypełnia 
miłość przyczyniają się do budowy szczęśliwego i oświeconego świata przyszło-
ści.67 

W Kryteriach pisze także: „Bądź tak tolerancyjny, aby twoje serce stało się 
tak wielkie jak ocean. Daj się zainspirować wiarą i miłością do ludzi. Zatroszcz się 
o to, aby żaden człowiek, który ma problemy na darmo nie wyciągał ku tobie 
swoich dłoni. „Nie pozostawaj wobec nikogo obojętnym.”68 Ponieważ bez miło-
ści nie jest możliwa służba całej ludzkości.69 
d)  Żyć tak, aby inni mogli być ożywieni (Yaşatma İdeali) 

Pojęciem bardzo często stosowanym przez Gülena jest: „Żyć tak, aby inni 
mogli żyć (ewentualnie mogli być ożywieni)” (vievere pro aliis).70 Kto naprawdę 
kocha ludzi, pracuje w służbie dla nich i prowadzi życie, które ma jakiś cel i nie 
żyje tylko dla siebie samego, lecz także dla innych. Gülenowska filozofia ożywia-
nia obejmuje każdy aspekt życia i tworzy biegun przeciwny w stosunku do upo-
litycznionej religii. Kto nie poświęca swojego życia dla dobra innych, nie może 
mówić o prawdziwej miłości do ludzi. 

 
2.  Cele zaangażowania społeczno-obywatelskiego 
a)  Poszukiwanie boskiej przychylności w służbie ludzkości (İnsanlığa Hizmet) 

Gülen pisze w Kryteriach, że nieodzownym ideałem jego bytu jest wyższość 
służby dla ludzkości, która podoba się Bogu ponad każdą pożądliwością i każdym 

                                                                        
65 Gülen uduchowił myśl konstruktywnej krytyki – ślepe naśladownictwo traktuje jak swojego 
arcy-wroga. Jak twierdzi Max Weber w swojej Etyce Protestanckiej, „ogromna liczba najpoważ-
niejszych znawców pietyzmu była odnogą kupiectwa”. 
Zob.: http://www.wsp-kultur.uni-bremen.de/summerschool/download%20ss%202006/Max%20 
Weber%20-%20Die%20protestantische%20Ethik.pdf. Taki sposób socjalizacji dotyczy siewców 
pra-wspólnot islamskich. Co jednak wiąże się z Ruchem Gülena czy Hizmetem, to nie było to 
dominującym jego obliczem. Początki samego Gülena jak i Nursi-ego sięgały klasycznej nauko-
wości a jego korzenie sięgają skromnej warstwy społecznej. Różnica między Gülenem a Nursim 
polega przede wszystkim na tym, że Gülenowi udało się zyskać religijno-duchowe kręgi dysku-
syjne Sohbets, również dla zrealizowania świeckich projektów edukacyjnych. Przy tym bazował 
na dynamikach gospodarczych dostępnych w Islamie, które umożliwiały rozmach ekonomiczny 
i edukacyjny. Arcy-wrogowie muzułmanów, zdefiniowani przez Nursi’ego (niewiedza, niezgoda 
i bieda) mogą być pokonani tylko stosownymi środkami. 
66 Zob.: Gülen, Fethullah, Perły mądrości, Frankfurt am Main 2009, s. 24. 
67 Zob.: Gülen, Fethullah, Perły mądrości, Frankfurt am Main 2009, s. 119. 
68 Zob.: Gülen, Fethullah, Perły mądrości, Frankfurt am Main 2009, s. 85. 
69 „Bir mü’min olarak kâinata ‘mehd-i uhuvvet’ (kardeşlik beşiği) nazarıyla bakıp, her varlıkla 
münasebet kurma yolunu araştırmak ve hele mutlak surette, mü’minlere karşı daima mülayim ve 
difüzyona açık bulunmak çok önemlidir” (Gülen, Fethullah, Ölçü veya Yoldaki Işıklar, s. 207). 
70 Zob.: Fontanna, Nr. 65, Frankfurt am Main 2014, Wstęp. 
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uczuciem cielesnym.71 Dokładnie tak jak w Hadisie „Najlepszym człowiekiem jest 
ten, który najbardziej służy innym” próbuje on znaleźć prawdziwe szczęście 
w służbie dla ludzkości. Służba, o której mowa, wyrażona jest poprzez religijną 
i świecką edukację, dialog, tolerancję i pomoc humanitarną oraz zaangażowanie 
w pokojowe współżycie między narodami na całym świecie. Głównym motywem 
religijnym takiej służby jest uzyskanie przychylności Boga. 
b)  Celem takiej służby jest światowy pokój i bezpieczeństwo (Sulh-u Umumi 

ve Emniyet) 
Gülen często używa pojęcia „Wyspy pokoju“. Pojęcie to jest charaktery-

styczne dla Thomasa Michela w odniesieniu do edukacyjnego zaangażowania 
Ruchu Hizmet. Służba dla ludzkości powinna mieć przede wszystkim na celu 
zyskanie Bożej przychylności; jej owocem zaś są pokój i bezpieczeństwo na 
ziemi. Również i w tym sensie ma on szczególny sposób postrzegania proroka 
Mahometa. Dla niego prorok Mahomet jest awangardą pokoju oraz bezpieczeń-
stwa. Politeistyczni Arabowie nadali prorokowi przydomek El-Emin (Godny Za-
ufania, Bezpieczny). Nie może być mowy o islamie i Koranie bez zaufania i bez-
pieczeństwa. Tak więc służba, która motywowana jest bożą przychylnością, pro-
wadzi do pokoju i bezpieczeństwa w całym świecie doczesnym. 

 
3. Środki zaangażowania społeczno-obywatelskiego 
a)  Aktywne działanie i brak przemocy (Müspet Hareket) oraz wymiana myśli 

(Meşveret) 
W abstrakcyjnym ujęciu mistrza pozytywne czy też aktywne działania ozna-

czają twarde przekonanie o swojej drodze życiowej oraz wypełnienie miłością, 
wypływającą z takiego przekonania. Jednak ważne jest aby nie być nieprzychyl-
nym albo też nie żywić wrogości do tych, którzy nie podążają tą samą drogą lub ją 
krytykują.72 Trzymanie się tej zasady w kontekście społecznym manifestowane 
jest poprzez brak przemocy i aktywne a nie gwałtowne działania, jak również 
poprzez konstruktywne kształtowanie swego życia. Gülen stanowczo odradza 
działania i postawy przemocowe i proponuje metodę anatolijskiego humanisty 
Yunusa Emrego: „Brak dłoni przeciwko uderzeniu, brak języka przeciwko prze-
kleństwu, nie biorąc za złe ignorancji.”73 Poradnictwo czy też wymiana myśli jest 
warunkiem niezbędnym (conditio sine qua non) w gülenowskim świecie działa-

                                                                        
71 „Allah için insanlığa hizmet mefkûremizi, nefsanî ve cismanî her arzunun üstünde tutmak; onu 
bütün beşerî istek ve iştihalara tercih etmek; yüce mefkûremiz adına en tahammülfersa hâdiseleri 
göğüsleyerek, gelecek nesillerin saadetine giden yolları açmak; maddî-mânevî bütün hazlardan 
sıyrılarak, yaşamayı başkalarının mutluluğu içinde ele almak; ‘hizmette önde, ücrette arka 
saflarda bulunma’ felsefesiyle makam mansıp mücadelesinden, kelepir sevdasından uzak 
kalmak, varlığımın vazgeçemeyeceğim gayeleridir” (Gülen, Fethullah, Ölçü veya Yoldaki Işıklar, 
s. 212). 
72 „Müspet hareket, insanın, ‘Benim yolum, hizmet metodum güzeldir.’ duygu ve düşüncesiyle 
mesleğinin muhabbetiyle yaşaması ve asla gönlünde başkalarına adavete yer vermemesidir“ 
(Gülen, Fethullah, Kendi İklimimiz, Prizma 5, s. 209-213). 
73 Gülen, Fethullah, Çağ ve Nesil 1, Izmir 2012, s. 35. 
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nia i myśli. W procesie podejmowania decyzji co do jakiegoś projektu wymiana 
myśli jest koniecznością. W „Kryteriach” Gülen pisze: „Nieprzemyślane wcześniej 
decyzje i bez uprzedniej wymiany poglądów nie prowadzą z reguły do sukcesu.” 
Ludzie, którzy jedynie polegają na sobie i separują się lub nie biorą pod uwagę 
opinii innych – nawet gdy sami zdają się być geniuszami – narażają się bardziej 
na niebezpieczeństwo popełniania błędów niż ci, którzy poddają swoje poglądy 
dyskusji.74 
b)  Islam obywatelski zamiast islamu politycznego 

„Islam obywatelski“75 nie jest popularnym pojęciem w naszym społeczeń-
stwie. Jednak wskazuje ono na określenie Ruchu Gülena jako ruchu społeczno-
obywatelskiego.76  

Cechy charakterystyczne islamu obywatelskiego odnoszą się do Koranu 
i Sunny. Islam obywatelski pojawił się jednak dopiero w 9-11 wieku w Transoksa-
nii; skutkiem tego był renesans islamski. Obywatelski islam w odróżnieniu od 
islamu politycznego postuluje następujące wartości: 
1. Celem islamu obywatelskiego jest doskonalenie się człowieka aż do uzyska-

nia doskonałości Stwórcy. W islamie politycznym na pierwszym planie stoją 
władza i państwowość. 

2. Koran jest istotny dla islamu obywatelskiego jako wskazówka życiowa. Dla 
islamu politycznego stanowi konstytucję państwa.77 

3. Islam obywatelski zajmuje się edukacją osobowości dojrzałych duchowo 
i psychicznie. Islam polityczny przeciwnie – symbolami islamu i jego obec-
nością w opinii publicznej. 

4. Dla islamu obywatelskiego Umma (społeczność wiernych) rozumiana jest 
inkluzywistycznie i dynamicznie. Islam polityczny pojmuje Ummę eksklu-
zywistycznie i statycznie. 

5.  Islam społeczny jest za absolutną sprawiedliwością w społeczeństwie. 
Prawo jednostki nie może być poświęcone w imię dobra ogółu społeczeń-
stwa. Islam polityczny podnosi kwestię relatywnej sprawiedliwości, która 
dopuszcza hegemonię większości. Pozwala uprawomocnić zasadę mniej-
szego zła.78 

                                                                        
74 Gülen, Fethullah, Perły mądrości, Frankfurt am Main 2009, s. 87. 
75 Określenie „islam obywatelski” pojawia się w artykule muzułmańskiego intelektualisty Aliego 
Bulaça, w którym poddano pod dyskusję pozycję Ruchu w odniesieniu do roli jego założyciela 
Fethullaha Gülena; Ali Bulaç, Obecny odnowiciel w tradycji Ulemów, w: Hunt, Robert/ 
Aslandoğan, Yüksel A. (wyd.) Nasi obywatele, muzułmanie w postmodernizmie, s. 108-146. Autor 
tego wprowadzenia jednak postuluje, aby pojęcie islamu obywatelskiego było nie tylko przeci-
wieństwem islamu państwowego, ale też przeciwieństwem islamu politycznego. 
76 Gülen, Fethullah, Kırık Testi 2, s. 104. 
77 Por. Er, Samet, Islamizm jako fenomen religijny, w: Jan-Friedrich Bruckermann/Karsten Jung 
(wyd.), Islamizm w szkole – możliwości postępowania dla pedagogów, Vandenhoeck & Ruprecht 
Sp. z.o.o & Co. KG, Göttingen 2017, s. 30-40. 
78 Jeśli można dokonać wyboru między dwoma zakazanymi czynami, niektórzy preferują ten, 
który spowodowałby mniejsze szkody 
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6. Islam obywatelski traktuje świat doczesny jako dom służby (darul-hidma) 
a wieczność jako dom nagrody (darul-udjra). Przy tym nie uznaje on teryto-
rialnego podziału świata jeśli chodzi o służbę ludzkości. Natomiast islam 
polityczny dzieli świat na dwa obozy: dom pokoju (darul-islam) i dom 
wojny (darul-harb). W związku z tym islam polityczny pozostawia prze-
strzeń ciągłej walce między tymi dwoma biegunami. 

7. Islam obywatelski skupia się na „pozytywnych, konstruktywnych działa-
niach”. Jego celem jest zatem ożywienie człowieka w jego duchu, ciele 
i sercu. Główną sentencją Koranu, którą ma na uwadze jest: „Jeśli ktoś na 
nowo ożywi jakiegoś człowieka, to tak jakby ożywił całą ludzkość” (sura El-
Maide, 5:32). Islam polityczny ma najczęściej upodobanie w przemocy 
i ucisku, czym da się usprawiedliwić ich zdaniem stosowaną samoobronę 
i nawracanie niewiernych.  

8. Islam obywatelski definiuje Boga, proroka i człowieka według jego przymio-
tów. Idąc tym tokiem myślenia, Bóg jest tym, który posiada cechy boskości. 
Ta sama zasada dotyczy proroków i muzułmanów. Bycie muzułmaninem 
opiera się na tożsamości związanej ze szczególnymi jej cechami. Jeśli mu-
zułmanin wykazuje cechy charakteru osobliwe dla znawcy Boga, wskazuje 
to na luki w jego tożsamości. Tak samo bliskie mogą być pewne cechy is-
lamskie u osoby, nie będącej muzułmaninem. Wówczas miarodajne nie są 
jego religijne przekonania, lecz odpowiednie cechy charakteru.79 
Istnieje jeszcze wiele wymiarów islamu obywatelskiego, którego przedsta-

wienie przekroczyłoby ramy niniejszego wprowadzenia. 
 

O s o b o w o ś ć  G ü l e n a  w  sk r óc i e :  
skromność,  poważanie,  otwartość,  mądrość,  samodyscypl ina,   
miłość,  tolerancja  

 
Zachodni rozum może odbierać Gülenowską skromność jako co najmniej 

dziwną. W nawiązaniu do tradycji sufich raz porównuje się on z psem (qitmīr) 
siedmiu śpiących z Efezu, innym razem z największym złem wszystkich wierzą-
cych. Rozdmuchane ludzkie ego widzi jako największe wyzwanie dla poznania 
Boga. Skromność nie jest udawana, jest wyrazem zachowania przemyślanego, 
opartego na mądrości. Jego kluczową koncepcją jest codzienna „likwidacja swo-
jego ja” (Kendini Sıfırlama), walka z własnym ego i pozorowaną świętością. 80 

Holistyczny koncept gülenowskiego szacunku dla innych obejmuje trzy 
aspekty: respekt wobec Stwórcy, respekt wobec stworzenia czy też środowiska 
naturalnego i respekt wobec człowieka. Owo niesamowite poważanie odbija się 
od człowieka w jego otoczeniu i wraca do niego z powrotem w postaci zachowa-

                                                                        
79 Por. Kardas, Arhan, https://www.youtube.com/watch?v=es19BKNi7MI 
80 Zob. część końcową niniejszej książki, s.391 i następne. 
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nia pełnego szacunku. Wiadomo, że Gülen okazuje szacunek każdemu, kto go 
odwiedza, okazując mu najwyższy honor.81 

Gülen nie jest człowiekiem kierującym się stereotypami. Dzięki swej 
otwartości i pozytywnemu nastawieniu potrafi komunikować się na najwyższym 
poziomie z każdym człowiekiem, jak widać to wyraźnie z wyżej przedstawionego 
chronologicznego opisu jego życiorysu.  

Bez tej otwartości, którą prezentuje Gülen nie byłaby możliwa niezapo-
mniana scena z prof. dr Toktamışem Ateşem – kolumnistą gazety Cumhuriyet 
oraz praktykującym ateistą i kemalistą: Gülen – praktykujący wierzący ściska 
przyjaźnie dłoń prof. Ateşa.82 Film video z historycznego spotkania z papieżem 
Janem Pawłem II ukazuje otwartość Gülena równie wyraźnie –spróbował nawet 
objąć papieża.83 

Kolejny aspekt jego otwartości ukazuje się w gotowości na przyjęcie wszel-
kich nowości. Gülen łatwo otwiera się na nowe idee i próbuje być „na czasie”. 
Mimo podeszłego wieku codziennie korzysta z internetu jak również z najnow-
szych technik, współpracując ze swoim kręgiem uczonych. Dokonuje rewizji 
wcześniejszych pomysłów i zajmuje stanowisko wobec aktualnych projektów. 

Mądrość i matematyczne myślenie: Mimo, iż Gülen w ludowym języku tu-
reckim znany jest jako „płaczący hodża” to jednak jego rozsądek jest zawsze 
o krok przed emocjami. Projekty Gülena począwszy od edukacyjnych aż do mię-
dzyreligijnych i międzykulturowych są projektami opartymi na rozsądku i z tego 
powodu ludzie skupiają się wokół nich jako wokół idei. Mimo, iż jest on również 
wizjonerem i awangardzistą, wszystkie jego projekty dają się sprawdzić mate-
matycznie w zakresie ich realizacji. Znany ze swojej śmiałości nie jawi się jako 
Don Kichot. Analityczna i matematyczna kultura myślenia towarzyszy mu 
w wielu jego propozycjach projektów oraz opiniach. 

                                                                        
81 Opowiada w swojej biografii, jak w swojej młodości w Erzurum dzielił niewielki pokój z innymi 
uczniami podczas studiów w medresie. Jak nadszedł czas pójścia spać zauważył, że wyciągając 
stopy musiałby dotknąć swojego kolegę. Z szacunku do niego nie mógł tego zrobić. Z drugiej 
strony stała jego biblioteczka. Z szacunku do swoich książek również i tam nie mógł rozpro-
stować swoich nóg. Mógł jeszcze leżeć krzywo, ale wyciągnięty w kierunku Al-kaby. Pozostała 
jeszcze tylko jedna możliwość: kierunek jego wioski. Pomyślał, że jego ojciec Ramiz Efendi 
mógłby tam być. Z szacunku do swoich rodziców również i w tę stronę nie mógł się rozpro-
stować. Tak więc kilka nocy przesiedział na swoim łóżku nie śpiąc dopóki nie znalazł innego 
rozwiązania. Gülen mówi o tym, że nigdy w swoim życiu nie wyciągnął stóp tak, aby dotknąć 
nimi swoich rodziców. Taką formę respektu przyswoił sobie ze swojego otoczenia. Przykładem 
jest Naqschibandi-Scheyh zwany Salih Efendi, który również nie wyciągnął nigdy swoich stóp 
aby dotykać innych. Takie okazywanie szacunku dla innych jest dla ludzi kultury zachodniej 
obce. Zob.: https://fGulen.com/tr/fethullah-Gulen-kimdir/Gulen-hakkinda/ fethullah-Gulen-
bir-portre-denemesi/7941-Ali-Unal-Tarihi-Arka-Zemin-Temelinde-Aile-ve-Ilk-Tahsil-Halesi-
Icinde-Fethullah-Gulen. 
82 Takie przyjacielskie gesty kosztowały Ateşa stanowisko w gazecie. Został zwolniony z pracy, 
ponieważ uścisnął dłoń Gülenowi. Zob.: http://www.ensonhaber.com/toktamis-atesin-cum-
huriyetten-ayrilisinin-perde-arkasi-2013-02-09.html 
83 https://www.youtube.com/watch?v=ga6z-WIuj80 
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Sposób życia i codzienna rutyna Gülena charakteryzuje się niezwykłym zdy-
scyplinowaniem. Dzień rozpoczyna nocą – nocną modlitwą. Kontynuuje ją mo-
dlitwą poranną i codziennymi recytacjami oraz powtarzanymi sekwencjami. 
Według doniesień towarzyszących mu studentów i lekarzy Gülen śpi tylko trzy 
godziny w całkowitym odosobnieniu. Amerykańskie Centrum Złotych Pokoleń, 
gdzie przebywa Gülen, niemal zupełnie dostosowało się do jego przebiegu dnia. 
Gülen nie przestawia swojego zegarka ani na czas letni, ani na zimowy, tak więc 
w Centrum przez cały rok nie przestawia się zegarów i trzyma się swojego czasu. 
Sytuacja taka przypomina czasy filozofa z Królewca, Immanuela Kanta: wszyscy 
mieszkańcy wioski kierowali się jego rytmem dnia ustalając wszelkie spotkania. 
Rano w ciągu dwóch lub trzech godzin z małymi pięciominutowymi przerwami 
Gülen naucza. Jadał tylko raz lub dwa dziennie aż do zdiagnozowania u niego 
cukrzycy. Obecnie je bardzo małe ilości, ale częściej w ciągu dnia. Oprócz mo-
dlitwy wieczornej w Centrum wykonywane są codziennie wszystkie obowiąz-
kowe modlitwy we wspólnocie. 84 Mieszkańcy i goście Centrum codziennie zbie-
rają się przed modlitwą popołudniową na wspólną modlitwę prośby (dua). 
Po modlitwie popołudniowej Gülen wygłasza – jeśli pozwala mu na to zdrowie – 
45-o minutową przemowę. 85 Poprzez swoje zachowanie, sposób jedzenia aż do 
sposobu sypiania Gülen pokazuje dbałość o dyscyplinę w swoim życiu od dzie-
ciństwa poprzez całe prowadzone w celibacie życie. Porządek w jego pokoju oraz 
dbałość o ubranie są również wynikiem tej samodyscypliny. 

Najbardziej widocznymi cechami jego charakteru są miłość i miłosierdzie. 
Miłość Boga, ludzi i natury są przez niego manifestowane na różne sposoby. 
Sentencja „Ponad wszystko kochaj Boga” wyraża się w jego życiu i nauczaniu. 
Jego niezmordowana dokładność w rytuałach, mających służyć Bogu, mimo po-
deszłego wieku, choroby serca i cukrzycy świadczą o jego bezgranicznej miłości 
do Boga. Oprócz niej Gülen manifestuje swoją miłość do proroka Mahometa 
(niech będzie z nim pokój i błogosławieństwo) tak mocno, że jest to mało zrozu-
miałe dla człowieka z Zachodu. Niezrozumiałe jest, że na wspomnienie proroka 
Mahometa podnosi się z lekkością i pozdrawia go pełen gorliwości i najczęściej 
towarzyszą mu łzy tęsknoty. Miłość do proroka Mahometa oraz miłość do całej 
ludzkości jest dziedzictwem islamu anatolijskiego, który najlepiej został przed-
stawiony u poetów i myślicieli Yunusa Emrego i Mewlany Dżelaleddina Rumiego. 

W odróżnieniu od Yunusa Emrego i Rumiego, Gülen nie jest mistrzem sufi-
zmu.86 Nie opowiada się za tariqą (zakon sufich), mimo że główne zasady sufi-

                                                                        
84 Mówi się, że na życzenie uczestników wspólnoty sprawowane są również modlitwy nocne. 
85 Dla uzyskania szczegółowych informacji dot. jego codziennego życia w Centrum. 
86 Tu należy zauważyć, że ani Yunus Emre ani Mewlana Rumi nie opowiadali się za zakonem 
Sufich. Rumi wykazywał nawet wstręt do zewnętrznych przejawów sufizmu. Dopiero jego syn 
Bahauddin Veled sformułował z nauk Rumiego tariqę. W ten sposób powstał zakon Sufich 
Mewlewici (wirujący derwisze). 
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zmu (tasawwuf) i islamską koncepcję ihsānu87 uważa za niezastąpioną w po-
strzeganiu islamu.88 Zewnętrzne formy sufizmu Gülen uważa drugorzędnie, ale 
samą jego treść za tę najwyższej wagi. Według niego filozofia i mądrość rozwijają 
myślowe horyzonty człowieka i pomagają mu rozpoznać byt i czas. Nauka sufich 
natomiast tworzy ludziom możliwość transcendentalnego powiązania bytu 
i czasu z Bogiem aby osiągnąć jego przyjaźń.89 

Życzę Panu Gülenowi nadal zdrowego i błogosławionego życia w pełni, 
w służbie ludzkości. Dla niniejszej pracy chcemy zdobyć jedynie przychylność 
Wszechmogącego, dzięki którego łasce i miłosierdziu uda nam się doprowadzić 
ją do końca. 

 
N a  k o n i e c je s z c z e  k r ó t k a  w s k a zó w k a  d o  n ini e j s z e j  k s i ąż k i :  

Kieruję podziękowania na ręce pana Faruka Mercana, który skategoryzował 
wywiady oraz powiązał je tematycznie. Rozdziały uporządkowaliśmy według ich 
ważności w naszej świetlanej krainie Europie. Dlatego też książka rozpoczyna się 
rozdziałem „Prawa i wolności człowieka”. Ponadto spróbowałem podawać 
w przypisach wiele kolejnych informacji, ponieważ wypowiedzi mistrza bez 
dodatkowych wyjaśnień nie byłyby zrozumiałe dla czytelnika z powodu zawar-
tego w nich bogactwa słów. Proszę zatem o zwracanie uwagi na owe wyjaśnienia, 
nie są one w żadnym wypadku zbyteczne. 

Pana Mercana prosimy o zredagowanie wprowadzających akapitów dla 
niemieckojęzycznych czytelników, aby kontekst przedstawianych myśli był lepiej 
zrozumiały. Fenomen tego tłumaczenia polega na tym, że pochodzi on bezpo-
średnio z oryginalnego języka mistrza. Poza tym udało się naszym zacnym tłu-
maczom Leniusowi i Tülinie Hirschbergerom przetłumaczyć najbardziej skom-
plikowane konstrukcje zdaniowe tak, aby były bliskie językowi oryginału. Szcze-
gólne podziękowania kieruję wreszcie do prof. dr Christopha Bultmanna, który 
udzielił kilku wskazówek redakcyjnych i dopisał słowo wstępne. Następnie dzię-
kuję panu Abdullahowi Kulaç, który od początku przyczynił się do niniejszego 
projektu. Na koniec dziękuję panom Ercanowi Karakoyunowi i Kadirowi 
Boyacıemu za ich cenne wskazówki i konstruktywną krytykę tej książki jak rów-
nież panu Giesenbergowi za uważną korektę. 

 

                                                                        
87 Pojecie to oznacza dobroczynność lub wykonywanie dobrych dzieł i związane jest z sufizmem 
– islamską mistyką. Jest ono następująco wyjaśnione przez proroka Mahometa w słynnym 
hadisie Ǧibrīl: „Służyć Bogu tak jakbyś Go widział. Nawet jeśli go nie widzisz, bądź pewny, on 
widzi ciebie” (por. Muslim, al-īmān 1, 5. por. też al-Buḫārī, al-īmān 37; at-Tirmiḏī, al-īmān 4; 
Abū Dāwūd, as-sunna 16) Iḥsān pochodzi od słowa husn – piękno – i w ten sposób może być 
opisany jako subtelność lub estetyka islamu. (Sanci, Kadir, Al Farouk Moschee – Związek 
Muzułmanów w Poczdamie, zarejestrowany, w: Religie w Poczdamie, wyd. przez Johann Ev. 
Hafner i Irene Becci, 2018. 
88 Zob.: Gülen, Fethullah, Ölçü veya Yoldaki Işıklar, s. 40. 
89 Zob.: Gülen, Fethullah, Ölçü veya Yoldaki Işıklar, s. 40. 
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Za wszystko, co okazało się słuszne i trafne wszystkim należą się najser-
deczniejsze podziękowania. Wszystko, co okaże się nietrafne przypisuję moim 
niedociągnięciom. Z tego powodu proszę moich czytelników o wybaczenie i ko-
rektę. 

 
Za pokój z pokojem! 
 

ARHAN KARDAŞ 
Berlin, 3 listopada 2017 
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1.  Prawa i wolności człowieka  
 
 
 
 
 
 

o zamachu stanu 15 lipca 2016 w Turcji czołowe media z całego świata 
przyjęły oświadczenie Fethullaha Gülena przebywającego na emigracji 
w Pensylwanii (Stany Zjednoczone). Do tych mediów należała również 
gazeta Die Zeit, publikując 29 września 2016 wywiad, w którym 

dziennikarka Evelyn Finger zapytała Gülena: „Rząd Erdoğana twierdzi, że to Pan 
doprowadził do puczu”. Gülen odpowiedział: „Jeśli tak twierdzi, niech to udo-
wodni. Potępiłem ten zamach już w trakcie jego trwania. Następnie zażądałem, 
aby jego przyczyny zostały zbadane przez międzynarodową komisję z ekspertami 
ze Stanów Zjednoczonych i z Niemiec. Turcja na to nie zareagowała.”  

Dziennikarka gazety „Die Zeit“ opisała swoje wrażenia po rozmowie z Güle-
nem w Pensylwanii następująco: „Ten rzekomy puczysta z trudem podnosi się ze 
swego fotela. Mężczyzna, którego Erdogan nazywa terrorystą to starszy człowiek 
cierpiący na artrozę. Jego miejscem odosobnienia jest prowincja amerykańska. 
To wypoczynkowe i modlitewne centrum w Saylorsburgu w Pensylwanii zajmuje 
niewielki obszar dla maksymalnie stu gości, zabezpieczony niewiele lepiej niż 
pole namiotowe. Miejsce to nie robi wrażenia jakoby mogło być twierdzą jakiejś 
wspólnoty, nazwanej przez prezydenta Erdoğana ruchem terrorystycznym. Prze-
stronne wnętrze, jasne dywany, złocone poduszki. Ułożone w regale komentarze 
Koranu, oprawione ornamentami.” 

Niniejsza książka przedstawia opinie i przekonania Gülena, wyrażane przez 
niego w latach 1991-2017 w różnych wywiadach, publikowanych w wersji druko-
wanej oraz nagrań dla telewizji jak również podczas osobistych rozmów. 

Pierwszy wywiad z Fethullahem Gülenem został opublikowany 18 listopada 
1991 r. Od lat 50-tych Gülen zabierał głos, jako uczony oraz imam, głosząc kaza-
nia z ambony meczetów, a od 1991 w wielu krajowych i zagranicznych gazetach 
oraz w wywiadach telewizyjnych i w czasopismach. Wypowiadał wówczas swoje 
opinie na tematy, które obecnie zarówno w Turcji jak i na świecie pozostają kon-
trowersyjne. 

Był rok 1994 kiedy Gülen wypowiedział następującą sentencję: „Nie ma 
odwrotu od demokracji”. „Państwo nie posiada poważnego planu wobec kwestii 
kurdyjskiej.” To zdanie powiedział w roku 1993. „Nie istnieją terroryści muzuł-
mańscy jak również terrorysta nie może być muzułmaninem. Nie można zabić 
człowieka i myśleć, że się pójdzie do Raju.” Ta sentencja z kolei została wypowie-
dziana w 2001 r. „Upolitycznianie religii i używanie jej dla celów politycznych jest 

P 
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niebezpieczne; stanowi to większe niebezpieczeństwo jednak dla samej religii niż 
dla państwa; powoduje to zaciemnianie religijnego ducha, bo religia jest religią 
każdego z osobna.” To wypowiedział w 1997 r. 

„Republika i demokracja tworzą wspólne podłoże dla islamu, myślenia is-
lamskiego oraz życia islamskiego. Traktowanie ich jako będących wobec siebie 
w sprzeczności jest błędem.” Taka sentencja padła w roku 1997. 

„Poszanowanie gwarantowanych praw i wolności człowieka oraz wypełnie-
nie wynikającej z nich odpowiedzialności to podstawowy warunek wspólnego 
życia.” To powiedział w roku 1996. 

„Obłuda jest nie do zniesienia. Ścierpieć obłudę to tak jakbyśmy znosili 
terror. Muzułmanie nie powinni nikogo zwodzić.” – powiedziane w 1997 r. 

To tylko kilka przykładów wypowiedzi Fethullaha Gülena w mediach, które 
odnosiły się do aktualnych i globalnych kwestii, stawianych na początku lat 90-
tych. Poglądy Gülena wypowiadane w wywiadach dla gazet, czasopism i telewizji 
w ciągu ostatnich 25 lat można tematycznie przedstawić w 11 punktach: 
1. Prawa i wolności człowieka 
2. Współczesność i laicyzm 
3. Islam a demokracja, szariat a reformy 
4. Cywilizacje zachodnie a wschodnie wartości 
5. Rola kobiety 
6. Tolerancja, dialog i wspólnota życia 
7. Dialog z przedstawicielami mniejszości tureckich i prawa tych mniejszości 
8. Alawici i sunnici 
9. Kwestia kurdyjska 
10. Terror i dżihad 
11. Polityka 

Celem tej książki jest przybliżenie czytelnikom takiej postaci Fethullaha 
Gülena jaka wyrażała się w ciągu ostatnich 25 lat w różnych wywiadach. To wła-
śnie Gülen powiedział w 1995 roku: „Ja też jestem alawitą”. 22 lata później 
w lipcu 2013 roku, podczas nadania trzeciemu Mostowi Bosforskiemu w Stam-
bule imienia „Sułtana Selima I Groźnego” (Yavuz Sultan Selim), co doprowadziło 
do buntu współobywateli alawickich, powiedział: „Jeżeli zabieramy się do 
budowania mostów, powinniśmy zwrócić uwagę na to, aby ich nie zburzyć. 
Powinniśmy poszukiwać wspólnych dróg. Pozwólcie nam zbudować obok siebie 
meczety i alawickie domy modlitwy (tur. cemevi).” 

W tej publikacji dowiemy się również w jakim kontekście Gülen pierwszy 
raz użył stwierdzenia „Potrzebujemy demokracji, która bierze pod uwagę życie 
ludzkie w wieczności” oraz jego opinii na temat tej demokracji w odniesieniu do 
jej pozaziemskiego wymiaru. 

Od czasu zamachu na World Trade Center w Nowym Jorku z dnia 11 wrze-
śnia 2001 roku pojęcie dżihadu nie schodziło z pierwszych stron gazet. „Jednostki 
nie są w stanie wywołać wojny”, powiedział Gülen; a w odniesieniu do Osamy bin 
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Ladena: „Czuję wstręt do bin Ladena. Splamił czyste oblicze islamu.” Cztery lata 
przed zamachem Gülen wypowiedział się w jednej z gazet w następujący sposób: 
„Terror zawsze prowadzi do nieszczęścia – a w sądnym dniu – do piekła.” 

Również wypowiedzi Gülena na temat kobiet i ich praw w świecie islam-
skim wzbudzają sensację. W 1995 roku odniósł się do obaw co do przymusu no-
szenia w przyszłości hidżabu przez wszystkie kobiety w Turcji: „Stosowanie naci-
sków na narodzie to nie sprawa islamu. (...) Każdy powinien posiadać wolność 
wyboru czy ma nosić chustę czy nie. Jedni kierują się wszystkimi przepisami 
dotyczącymi tej kwestii, inni nie wierzą w islam i są ateistami – także takim na-
leży pozostawić wolność w wyborze sposobu życia i prawa do swoich poglądów” 

W 1997 roku Gülen wypowiedział się też na temat procesu dialogu, rozpo-
czętego przez niego trzy lata wcześniej oraz na temat tolerancji: 

„Również wtedy gdy dżihad zostałby wywołany przeciwko nikomu i ni-
czemu, możliwym zdaje się być wywołanie dżihadu tolerancji. Chodzi o dżihad, 
który nie jest przeciwko ludziom, lecz o łagodną walkę przeciw negatywnym 
emocjom i ciemnym namiętnościom w celu przekonania ludzkości do dobra 
i piękna. Jak wysoka by nie była za to cena – to warto. (...) pojednanie, porozu-
mienie, zespolenie i integracja społeczeństwa poza meczetami jest mi milsza niż 
waśnie w ich wnętrzach.” 

Książka ta jest zaproszeniem do perspektywicznej podróży do świata myśli 
hodży efendiego1, który odzwierciedla się w jego wypowiedziach na poruszone 
tutaj tematy. 

Prawa człowieka i temat wolności od dawna są materiałem do dyskusji 
w Turcji. Poszczególne aspekty można pogrupować następująco: 

 Ograniczenia praw człowieka ze strony państwa 
 Przeszkody na drodze do wolności myśli i głoszenia swoich poglądów 
 Stanowisko państwa wobec innych modeli życiowych, kultur i grup et-

nicznych 
 Oczekiwania ludzi wierzących wobec państwa w odniesieniu do wol-

ności religijnej 
Zarówno wśród osób wierzących, jak i ludzi nastawionych laicko, czy wśród 

socjalistów, albo socjaldemokratów panuje na razie niezadowolenie. (...) Nie 
można jednoznacznie stwierdzić, że obecnie istnieje jakaś warstwa społeczna 
w Turcji, której prawa są w pełni respektowane. 

Do zniszczenia osiągnięć w zakresie praw człowieka w Turcji przyczynił się 
w szczególności trwający od kilku lat ciężki kryzys polityczny. Podczas powsta-
wania tej książki w Turcji panował stan wyjątkowy. Najbardziej widoczną oznaką 
tego stanu jest zniesienie większości podstawowych praw człowieka. 

Na przykład czas przebywania w areszcie tymczasowym został przedłużony 
do 30 dni oraz ograniczone zostało prawo do posiadania obrońcy. Na polecenie 
                                                                        
1 Uczony lub mistrz. Ciekawie zwraca się do Gülena dziennikarka Evelyn Finger z „Zeit” w swoim 
wywiadzie jako „Mister Gülen Hodżaefendi”. 
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prezydenta funkcjonariusze państwowi zostali pozbawieni swoich stanowisk bez 
przyjęcia odpowiednich ustaw. Zostały wstrzymane wszystkie środki prawne, 
w tym wniesienie sprzeciwu, następnie na rozkaz prezydenta zostało rozwiąza-
nych setki obywatelsko-społecznych związków i ugrupowań. 

Nie ma już wolności głoszenia swoich poglądów. Turcja z dnia na dzień 
stała się krajem, w którym większość dziennikarzy siedzi w więzieniu. Podczas 
pisania niniejszej pracy liczba aresztowanych dziennikarzy wzrosła do ponad 
250. 

Z tego powodu wielu znaczących dziennikarzy i autorów będących w opo-
zycji opuściło ten kraj. Ci, którzy nie mogli wyjechać stracili pracę albo zostali 
aresztowani. 

W wywiadzie dla czasopisma Aksiyon w roku 1996 Gülen zwrócił uwagę na 
konieczność gwarantowania podstawowych praw człowieka, jako podstawowego 
warunku do funkcjonowania w życiu społecznym, mówiąc: „Podstawowym wa-
runkiem wspólnego życia jest poszanowanie prawnie chronionych, podstawo-
wych praw i wolności człowieka, jak również wypełnianie związanych z tym 
kompetencji.” (22 listopad 1996, Aksiyon) 

Na pytanie „Czy państwo ma prawo ograniczać prawa i wolność człowieka?” 
Gülen odpowiedział w 1997 r. nawiązując przy tym do stwierdzenia jakoby Kon-
stytucja była zbyt obszerna:  

„Konstytucja jest dla nas zbyt obszerna, powinniśmy ją ograniczyć – być 
może da się dyskutować o pewnych aspektach, ale ograniczanie praw człowieka 
i jego podstawowych wolności nie może spotkać się z aprobatą” (22 lipca 1997, 
Yeni Yüzyıl, Nevval Sevindi) 

 
J e s t e m  o r ę d o w n i k i e m  w o l n o ś c i  m y ś l i  i  g ł o s z e n i a  s w o i c h   
p o g l ą d ó w  

Hodża efendi przeciwstawia się „etatyzmowi“, który ogranicza prawa i wol-
ności człowieka w następujący sposób: „Podstawą islamu jest idea zakończenia 
niezgody i zła na ziemi oraz zespolić ludzkość, której została dana wolna wola w 
ramach obowiązujących praw boskich, w podobnym porządku i harmonii, które 
już w pełni istnieją w innych obszarach Kosmosu. Islam opowiada się za bezpie-
czeństwem, pomyślnością a więc za stabilizacją. Nie można zaprzeczyć, że pań-
stwo we wszystkim odgrywa jakąś ważną rolę. Jednak nie można też sądzić, 
iż państwo jest reprezentowane przez sztywny biurokratyczny system, którego 
działanie oparte jest na prawie pięści jak to widzimy w faszystowskich i komuni-
stycznych strukturach państwowych. Chciałbym zwrócić uwagę na to, że nie 
mam nic przeciwko takim państwom czy etatyzmowi .... jestem orędownikiem 
wolności słowa, wolnej przedsiębiorczości, indywidualnych zysków i do pewnego 
stopnia również liberalizmu.” (11 sierpnia 1997, Milliyet, Hakan Yavuz; 2 wrze-
śnia 1997, Milliyet, Yasemin Çongar) 
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Jedną z sześciu pionierskich zasad nowo utworzonej Republiki Turcji był 
etatyzm. Celem tej zasady była kontrola gospodarki i życia społecznego przez 
państwo na wzór socjalistycznych systemów. Zgodnie z takim założeniem po-
wstały państwowe mleczarnie, zakłady mięsne i odzieżowe. Dopiero reformy po 
1980r. zagwarantowały przejście do dzisiejszego liberalnego systemu gospodar-
czego. Wcześniej ograniczono zagraniczne dewizy; przedsiębiorcy, którzy podró-
żowali zagranicę mogli mieć ograniczoną ich sumę. Dlatego wśród podróżują-
cych byli biznesmeni, którzy ukrywali zagraniczną walutę w tzw. „skarpecie” 

 
I s l a m  n i e  na k ł ad a  k a ga ń c a  s z t u c e  i  w o l n o ś c i  m y ś l i  

Na temat punktu widzenia islamu odnośnie sztuki i wolności myśli hodża 
efendi wypowiada się krótko i zwięźle w następujących słowach: „Islam nie na-
kłada kagańca sztuce i wolności myśli.” Podobnie wyraża swoją opinię na temat 
wolności religijnej: „To nie do pomyślenia, że islam sunnicki mógłby mieć coś do 
zarzucenia estetyce, sztuce i sztukom pięknym. Gdyby tak było, jak mogłyby wy-
kształcić się cywilizacje Azji? W każdej epoce gromadzono hadisy na najwyższym 
poziomie, pisano komentarze do Koranu (tefsir), oraz wyjaśniano prawodaw-
stwo. Jeśli w ogóle można mówić o nakładaniu kagańca na sztukę i wolność myśli 
to co najwyżej mogło się to odbywać dzięki naukom prawniczym. Jednak kiedy 
zajrzy się do książek historycznych, stwierdza się, że w każdej epoce, w której 
kwitło prawodawstwo na najwyższym poziomie, rozwijały się jednocześnie rów-
nież nauki estetyczne i kwitła wolność myśli. Najlepszym tego przykładem jest 
Andaluzja. Obecnie istnieją autorzy, którzy zajmują się historią nauki w islamie, 
również po to, aby wyrazić zachwyt i podziw. (...) Powstała cywilizacja, która 
opowiada się za tolerancją, pokojem i przyjaznym nastawieniem do innych 
i w której zespolone pozostały estetyka, wolność myśli i wiara. Spoiwem tej cywi-
lizacji był islam.” (20 sierpnia 1995, Zaman, Eyüp Can) 

 
S r o g o ś ć  w  i m i ę  r e l i g i i  s z k o d z i  p r ze d e  w s z y s t k i m  s a m e j  r e l i g i i  

Hodża efendi kładzie nacisk na ważną rzecz, a mianowicie islam w odnie-
sieniu do podstawowych praw człowieka nie jest religią despotyczną i uciskającą: 
„Niestety w wyobraźni niektórych osób zakotwiczył się obraz islamu okrutnie 
wyjącego. Tymczasem daje on wielką przestrzeń osobistych praw i wolności i jest 
elastyczny. (...) Postawa niektórych religijnie zatwardziałych osób w pewnym 
sensie szkodzi dobremu imieniu tejże religii. Postawa ludzi tolerancyjnych i do-
brodusznych i ich wybór „lekkiej” drogi wyrównuje niejako ścieżkę religijną, 
po której już zawsze powinno się kroczyć”.2 (21 sierpnia 1995, Zaman, Eyüp Can) 

W wywiadzie dla gazety Asharq al-Awsat z marca 2014 r. Gülen kładzie na-
cisk na znaczenie podstawowych praw człowieka wyliczając wspólne wartości 
z ruchem Hizmet: 

                                                                        
2 „(...) Bóg chce was odciążyć, On nie chce dla was trudności (...)” (sura El-Baqara, 2:185). 
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„Wolność, prawa człowieka, ludzkie i pełne szacunku traktowanie innych, 
akceptacja każdego takim jakim jest oraz otworzenie się na dialog, przeciwsta-
wianie się instrumentalnemu traktowaniu religii przez politykę, poważanie dla 
prawa, brak nadużywania władzy państwowej, obrona demokracji, opowiedzenie 
się przeciwko łamaniu indywidualnych charakterów przy pomocy nacisku i przy-
musu stosowanego przez aparat państwowy, bycie przeciwnym narzucaniu 
religii, zaufanie społeczności obywatelskiej, praca na rzecz pokoju poprzez edu-
kację, poszukiwanie względów i przychylności Stwórcy poprzez słowa i czyny, 
umiłowanie dla dzieł stworzenia, usilne wzmacnianie wartości etycznych i prze-
konań religijnych wyznawanych przez ludzi wszystkich religii.” (24 marca 2014, 
Asharq al-Awsat, Manuel Almeida) 

 
C e n i ć  ka ż d e g o  c z ł o w i e k a  o z n a c za  p o s z a n o w a n i e  j e g o  w o l n e j  w o li  

Jednym z tematów, poruszonym przez Gülena w jego artykule opublikowa-
nym w Financial Times 10 marca 2014 r. jest utworzenie systemu prawnego, 
który w najwyższym stopniu opiera się na pluralizmie i demokratycznych pra-
wach człowieka: 

„Jedyną drogą do odbudowania straconego przez rząd zaufania publicz-
nego oraz nadszarpniętej opinii na świecie jest odnowienie związku z demokra-
cją, która zbudowana jest na uniwersalnych prawach i wolności człowieka oraz 
prymacie prawa i obowiązku sprawozdawczości. Kamieniem węgielnym tejże 
odbudowy musi być na nowo przygotowana przez obywatelską społeczność, 
demokratyczna konstytucja. Demokracja nie stoi w sprzeczności z islamskimi 
pryncypiami, dotyczącymi właściwego funkcjonowania państwa. 

W rzeczywistości etyczne cele islamu, takie jak ochrona życia i wolność reli-
gijna mogą być jeszcze bardziej urzeczywistnione w demokracjach obywatel-
skich. Aby zachować w społeczeństwie równowagę konieczne jest uduchowienie 
niektórych podstawowych wartości. Na samym szczycie listy tychże wartości stoi 
szacunek dla każdej odmienności, czy to kulturalnej, społecznej czy też politycz-
nej. Tolerancja i szacunek dla różnorodności nie stoi w sprzeczności z uczuciami 
i poglądami religijnymi. Wręcz przeciwnie: szanowanie każdego człowieka nie 
zważając na jego poglądy polityczne, przekonania religijne czy etniczne pocho-
dzenie oznacza również poszanowanie jego wolnej woli, która została dana przez 
Boga każdemu człowiekowi. Prawo do swobody poglądów i ich wypowiadania 
jest nierozdzielnie powiązana z demokracją. Z żalem jednak przyjmujemy do 
wiadomości, że Turcja jest daleko za innymi demokratycznymi państwami jeżeli 
chodzi np. o przejrzystość i wolność prasy. Krytyka podejmowana bez oszczerstw 
i zniesławiania jest cechą charakterystyczną dojrzałych osobowości. Jeżeli taka 
krytyka jest tutaj uzasadniona to służy naszemu rozwojowi i jest potrzebna.” 
(10 marca 2014, Financial Times) 
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O c h r o n a  pra w  c z ł o w i ek a ,  a  n ie  g lo r y f i k o w a ni e  p a ń s t w a 
Gazeta Asharq al-Awsat zapytała Gülena, który islam jest przez niego repre-

zentowany. W swojej odpowiedzi Gülen odniósł się do systemu, który stawia 
prawa człowieka ponad gloryfikowanie państwa: 

„Zamiast idealizowania państwa należy chronić życie, mądrość, własność, 
rodzinę i religię. Zrozumiawszy objawienie i pisma należy działać i decydować 
w duchu wolności oraz nie pomijać przekazywanej wiedzy (naql)3 i rozumu (aql) 
a nawet wartości empirycznych i misji, które wspierają wolność i dobro a zabra-
niają zła. Należy swoje przekonania religijne wyrażać i przeżywać nie tylko na 
prywatnym gruncie, ale też publicznie, trzeba szanować zgodę i bezpieczeństwo, 
pokój i prawo, natomiast terror i zabijanie niewinnych traktować jako przestęp-
stwo przeciwko ludzkości – wszystko to jest ujęte w 98% religii, która obraca się 
wokół duchowości, etyki, wieczności, służby Bogu, modlitwy, doskonalenia się, 
tolerancji, reprezentowania wartości i głoszenia posłannictwa szczęścia. 

Patrząc na tę tematykę z socjologicznego punktu widzenia można zobaczyć, 
że koncepcja islamu jest żywa od ponad tysiąca lat i odpowiada dokładnie jej 
rozumieniu w czasach anatolijskich. Koncepcja ta jest wolna od przemocy, eks-
tremizmu i upolityczniania religii a ówczesny sposób myślenia zastąpiony jest 
pełnią miłości, tolerancji, wzajemną akceptacją, pokorą, skromnością i wielkim 
sercem. Rozumienie islamu to takie, w którym priorytetem są prawo, stosowane 
zarówno w przestrzeni prywatnej jak i publicznej, sprawiedliwość, wolność 
i pokój. Innymi słowy: Struktura powszechnie otwartego społeczeństwa”4 
(24 marca 2014, Asharq al-Awsat, Manuel Almeida) 

W tym samym czasie w gazecie Zaman został opublikowany wywiad, 
w którym Fethullah Gülen wypowiada się na temat przedstawienia swojego żąda-
nia opracowania nowej konstytucji, która ma zapewnić demokratyczne prawa: 

„Turcja potrzebuje nowego klimatu, aby pokonać chwilowo zaistniałą nie-
bezpieczną sytuację. Warunkiem do jego stworzenia jest nowa konstytucja gwa-
rantująca prawa i wolności człowieka. Coraz większe zapotrzebowanie na taką 
konstytucję zmusi odpowiednie osoby i instytucje do tego, aby ukonstytuowali 
główną ustawę, aby była dostosowana do uniwersalnych przepisów prawa. Nie-
stety należy stwierdzić, iż zostały pogwałcone normy demokratycznego „państwa 
prawa”. Również wielu intelektualistów doszło do tych samych wniosków 
w swoich analizach. Turcja, która pożegnała się ze swoimi własnymi wartościami 
i swoim własnym narodem, pozostała w izolacji na politycznej arenie międzyna-
                                                                        
3 Przekazana wiedza: oryginalne źródła religijne, których samemu przy pomocy własnego 
umysłu nie można przyswoić, lecz otrzymuje je jako wiedzę przekazaną – tak jak objawienia. 
W epistemologii islamskiej rozum, autentycznie przekazana wiedza (wiedza objawiona) i zdrowe 
postrzeganie (havas-i selime) są trzema ważnymi filarami wiedzy. Mistrz dołącza jeszcze 
wartości empiryczne i dobro ogółu. 
4 Społeczeństwo otwarte: model społeczeństwa, zaprojektowany początkowo przez Henri-
Louisa Bergsona a później przez Karla Poppera. Koncepcja otwartego społeczeństwa nawiązuje 
do tradycji liberalizmu i traktuje wolność polityczną i prawa człowieka jako główne myśli 
systemu politycznego. Mistrz wskazuje na własnie taki model społeczny. 
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rodowej. Jednostki i społeczeństwo mają pierwszeństwo przed państwem. Żaden 
projekt, który zostaje z góry narzucony czy wymuszony nie może zostać zreali-
zowany. (21 marca 2014, Zaman, Ekrem Dumanlı) 

 
P r z e ś l a d o wa n i e  m a s  p r o w a d z i  d o  r o z d a r c i a  w  s p o ł e c z e ń s t w i e  

W tym samym wywiadzie hodża efendi wymienia kryteria społeczeństwa 
pluralistycznego: 

„We wszystkich sferach życia państwowego istnieją ludzie o różnych poglą-
dach. Służbę państwową pełnią ludzie prawicowi i lewicowi, Alawici, Sunnici, 
osoby, które nie są muzułmanami, Kurdowie i Turcy. Znamiennym jest, że ci 
ludzie wypełniają swoje zadania w ramach prawa. Wpisywanie ich na listy po-
dejrzanych bez powodu, niezależnie od tego jakie reprezentują poglądy jest po-
gwałceniem ich godności, do której każdy ma prawo. [...] Przechodząc do tematu 
porządku demokratycznego: jeśli Panu nie wolno wyrażać innej opinii, to wów-
czas nie jest spełniony nawet najmniejszy z ogólnych wymogów demokracji. 
Ucisk panujących wobec narodu przy pomocy religii powoduje ogromne szkody 
polityczne i prawne. [...] Im bardziej będzie szanowane i brane pod uwagę słowo 
większości tym godniej również będzie traktowany głos i obecność mniejszości. 
[...] 

Prześladowanie ludności prowadzi do znaczących zaburzeń strukturalnych 
w społeczeństwie. To cena, która ma się nijak w stosunku do politycznego zysku.” 
(19-21 marca 2014, Zaman, Ekrem Dumanlı) 

 
Taka sam myśl znajduje swoje odbicie w artykule Gülena w Financial Times: 
„Wszystkie grupy społeczne w Turcji maja prawo być reprezentowane w in-

stytucjach państwowych. Niestety od dawna tureckie instytucje państwowe dys-
kryminowały swoich własnych obywateli i urzędników z powodu różnej postawy 
ideologicznej. Demokratyczna otwartość troszczy się o to, aby ludzie mogli głosić 
swoje osobiste poglądy bez lęku, że mogą ponieść za to karę lub być postrzega-
nym jako zagrożenie.” (11 marca 2014, Financial Times) 

 
K t o  z a b i j e  je d n e g o  c z ł o w i e k a  p o n i e s i e  w i e c zn ą  k ar ę 

Hodża efendi wskazuje na to, że w islamie nie istnieje teokracja i nie ma du-
chowieństwa: 

„Istnieje wielu ludzi, którzy są w stanie wszystko wykorzystać, również islam 
a nadużywając tej religii uprawomocniają swą despotyczną władzę. To jednak nie 
znaczy, że w islamie istnieje jego despotyczna sfera. Jedynie nieznajomość is-
lamu doprowadza do takiego stwierdzenia. Do dzisiaj próbowano przedstawić 
islam jako złą religię, określając ją jako teokratyczną. Islam jednak z teokracją nie 
ma absolutnie nic wspólnego. Teokracja jest systemem państwowym, w którym 
rządy sprawuje duchowieństwo na podstawie kwalifikacji prawnej Idschihad 
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i Istinbat. W islamie nie ma jednak żadnego duchowieństwa.”5 (22 sierpnia 1995, 
Zaman, Eyüp Can) 

W 1995 r. w wywiadzie dla holenderskiej telewizji NMO postawiono Güle-
nowi następujące pytanie: Co może nam Pan powiedzieć na temat praw czło-
wieka w islamie?” W swojej odpowiedzi Gülen powołał się na pięć fundamental-
nych praw człowieka, które są chronione przez islam: ochrona życia, własności, 
potomstwa, religii i rozumu. Dowodzi tego w następujący sposób: 

„Powszechnie wiadomo, że islam jest religią uniwersalną. W islamie nie 
tylko są ważne prawa człowieka, ale też prawa zwierząt. Gdybyśmy tak byli 
świadkami radosnego poruszenia bożego proroka, porównując go z ptakiem, 
który podekscytowany wyczekuje swoich wykluwających się młodych piskląt to 
przypuszczam, iż nikt by nie twierdził, że istnieje jeszcze jakiś system, który po-
trafi objąć wszystkie aspekty życia, wymyślony przez człowieka czy też nawet 
przez kogoś o boskim pochodzeniu. Islam obejmuje wszystko w pełni. Koran 
uznaje atak na człowieka jako przestępstwo przeciw wszystkim ludziom. To zu-
pełnie oczywiste. 

Rebelie przeciwko państwu i narodowi to parcie naprzód poprzez zabijanie 
i mordowanie. Islam nie daje takiego prawa, bo uznaje śmierć wszystkich ludzi, 
gdyby ktoś zabił chociaż jednego człowieka. Takiego wyjaśnienia nie znalazłem 
jeszcze w żadnej religii i w żadnym nowoczesnym systemie prawnym. Istnieją 
różne religijne ugrupowania i stowarzyszenia, ale nigdzie nie trafiłem na sfor-
mułowanie na tak uniwersalnym i kompleksowym poziomie.6 

Dlaczego? Ponieważ okoliczność, która sprzyja zabiciu człowieka sprawia, 
że człowiek może zostać pozbawiony życia. W Koranie i Sunnie nie ma danych 
dotyczących imion. Generalnie znajdujemy w Torze (tewrat) oraz w komenta-
rzach do Tory przekazy dotyczące imion dzieci czcigodnego Adama, Kaina i Abla. 
W naszych źródłach nie ma żadnych danych związanych z ich imionami, ale jest 
mowa o tych dwóch osobach. Mówi się, że jeden z nich zabił drugiego, ponieważ 
nie był usatysfakcjonowany swoim udziałem. Koran znajduje szczere słowa zaj-
mując się tym tematem.  

Nasz prorok postanowił w autentycznie przekazanym Hadisie, że człowiek 
staje się męczennikiem jeśli umarłby z powodu obrony własnej, swojego rozumu, 
swojego mienia, potomstwa lub swojej religii. Wszystkie wysiłki w tym względzie 
zaliczały się do dżihadu. Wspomniane pięć podstawowych wartości stanowią 
                                                                        
5 Należy tu zwrócić uwagę, że w szyickiej doktrynie imamizmu z czasem rozwinęło się ducho-
wieństwo, które domagało się objęcia władzy. 
6 Wypowiedź ta dotyczy części wersu: „[...] Kto zabija człowieka, chyba że wymierza tym samym 
(prawnie usankcjonowaną) karę za popełnienie zabójstwa i szerzenie zgorszenia na ziemi, czyni 
tak, jakby zabił wszystkich ludzi. A ten, kto ratuje życie człowieka, czyni tak, jakby zachował życie 
całej ludzkości.’ Przyszli do nich nasi posłańcy z jasnymi dowodami, potem jednak wielu z nich 
popełniało przestępstwa na ziemi […]” (Sura El-Maide, 5:32). Mimo, iż mistrz jest starannym 
czytelnikiem Biblii oraz Upaniszad musiało mu jednak umknąć uwadze, że podobna myśl 
pojawia się również w Misznie, która jednak nawiązując do izraelitów została zinterpretowana 
w ograniczonym stopniu. 
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główne filary wszystkich światowych systemów prawnych. To również ma zna-
czenie dla naszych książek z filozofii prawa lub metodyki prawa. Najpierw do-
chodzi do [wolności] religii, religia musi być bezwarunkowo chroniona. Następ-
nie pojawia się ludzkie życie, w którym człowiek posiada prawo do jego ochrony. 
Potomstwo i mienie – również i ci muszą podlegać nienaruszalnej ochronie. 
Obrona własna i potomnych mają tu szczególne znaczenie. Islam jest coraz bliżej 
wartości człowieka postrzeganych poprzez pryzmat takich pryncypiów. Taka 
religia nigdy nie przeoczyłaby człowieka.” (19 października 1995, Nederlandse 
Moslim Omroep [NMO], https://fGülen.com/tr/fethullah-Gülenin-butun-eserleri/ 
69-fGülen-com-turkce/basindan/Televizyon-Roportajlari/1472-NMO-NMO-
Hollanda-televizyonu-ile) 

 
K a r t a  M ed yń s k a  –  g w ar a n cj a  p o d s t a w o w y c h  p r a w  c z ł o wi e k a 

W 2012 r. niemiecki dziennikarz Rainer Hermann zadał pytanie nawiązu-
jące do praw człowieka: „W jaki sposób są gwarantowane w islamie prawa czło-
wieka?” Fethullah Gülen w swojej odpowiedzi wspomina o „Karcie Medyńskiej” 
jako przykładu na gwarantowanie praw człowieka w czasach proroka: 

„Islam zna pięć fundamentalnych zasad: życie, mienie, religia, rozum, po-
tomstwo.7 Są one zasadnicze w odniesieniu do podstawowych praw człowieka; 
wypowiadane są w wersetach Koranu, sentencjach proroka i w prawie wszystkich 
orzeczeniach normatywnych. Wydana przez proroka „Karta Medyńska” jest tego 
przykładem. Tam można mieć wgląd do obowiązków, praw i wolności muzułma-
nów i tych, którzy nimi nie są. Islam zadeklarował wagę każdego z podanych 
pięciu pryncypiów. Nauka normatywna islamu i życie muzułmanów zorganizo-
wane są według tychże zasad.” (6 grudnia 2012, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 
Rainer Hermann) 

Politolodzy, socjolodzy i uczeni islamscy określają Kartę Medyńską jako 
pierwszą deklarację praw człowieka w historii islamu. Karta Medyńska była 
w czasach proroka Mahometa, w pierwszych latach islamu ugodą pomiędzy mu-
zułmanami i pozostałymi członkami ludności (politeiści i judaiści). Dokument 
ten gwarantował wszystkim mieszkańcom Medyny podstawowe prawa człowieka 
oraz bezpieczeństwo życia i mienia. 

Hodża efendi wskazuje nadal w tym wywiadzie na to, iż w prawach czło-
wieka zawarte są wspólne wartości islamu i demokracji: 

„Wartości i zasady akceptowane przez islam i demokrację to rada, sprawie-
dliwość, wolność religijna, ochrona praw jednostek i mniejszości, prawo narodu 
do wyboru swojego rządu, odpowiedzialność rządzących za podejmowane dzia-
łania, niedopuszczalność sprawowania władzy w mniejszości albo większości, 

                                                                        
7 Do tych pięciu podstawowych praw mistrz dołącza jeszcze wolność. Warto w tym miejscu 
zwrócić uwagę, że w wyżej wspomnianych prawach człowieka nie ma żadnej hierarchii. W tek-
ście tym będę jeszcze o tym wspominać. 
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opartej na przemocy w stosunku do innych.” (6 grudnia 2012, Frankfurter Allge-
meine Zeitung, Rainer Hermann) 

W czasopiśmie The Atlantic [do 2007 r. oficjalna nazwa The Atlantic Mon-
thly] Jamie Tarabay zapytał Fethullaha Gülena w 2013 r.: 

Powiedział Pan już wcześniej, że muzułmanin nie oczekuje innej formy rzą-
dów jeżeli jako muzułmanin cieszy się w demokracji prawdziwą wolnością wyra-
żania swoich poglądów. Mógłby Pan podać jakiś przykład ograniczenia muzuł-
manom takiej wolności? I co powinni uczynić muzułmanie w takiej sytuacji?” 

Hodża efendi nawiązał w swojej odpowiedzi do przeżyć ze swojego dzieciń-
stwa: 

„Do lat 50-tych nie istniała prawdziwa wolność religijna dla muzułmanów 
na całym świecie. Nawet indywidualne czynności religijne były ściśle regulowane 
przez państwo a ludzie byli zmuszani do potajemnego odprawiania swoich na-
bożeństw. Jak miałem sześć lat i chodziłem do szkoły, byłem zamykany w piw-
nicy przez dyrektora szkoły za karę, ponieważ podczas przerwy pomiędzy 
dwiema lekcjami odmawiałem rytualną modlitwę.8 Ucisk rzeczywiście miał 
miejsce. Z drugiej strony niektórzy muzułmanie bronią się przeciwko uciskowi 
popełniając czyny samobójcze. Religia potępia reagowanie przemocą na ucisk. 
Na pewnych terenach ciemiężeni są Muzułmanie, gdzie indziej są to chrześcija-
nie. Często potrzebny jest czas. Cała ludzkość powinna się nauczyć pokojowego 
odnoszenia do siebie. Taki cel można osiągnąć tylko po długotrwałej fazie reha-
bilitacji społeczeństwa. Czy temu podołamy? Na ile to będzie możliwe, to tak; za 
to, czego nie osiągniemy otrzymamy zapłatę naszej dobrej intencji.” (The Atlan-
tic, sierpień 2013, Jamie Tarabay) 

 
P r z e k o na n ia  r el i g i jn e  o r a z  s t y l e  ży c i a  ni e  m og ą  b y ć   
z  g ór y  n ar zu c a n e 

Czy w islamie istnieje rzeczywiście przestrzeń dla pluralizmu? Czy gwaran-
tuje on wolność religijną dla Żydów i chrześcijan? Czy islam nie nakazuje pano-
wać nad tymi, którzy nie są muzułmanami? Hodżaefendi w swojej odpowiedzi na 
pytanie Hermanna Rainera zwraca uwagę na to, że islam nikomu nie narzuca 
swojego systemu religijnego i nikt z powodu swojej religijnej tożsamości nie 
może być poniżany czy upokarzany: 

„Trzon islamu stanowią zasady takie jak: akceptacja każdego z jego podsta-
wowymi poglądami; zapewnianie, że każdy może korzystać z praw i wolności 
jako równoprawny obywatel dopóki nie będą one ograniczane; gwarancja, iż 
określony system religijny lub styl życia nie są narzucane przez politykę; zapew-
nienie, że nikt nie będzie poniżany i upokarzany z powodów etnicznych, kultu-
rowych, religijnych itp.; istnieje również zasada, że nikt nie może być narażony 
na nierówne traktowanie czy też dyskryminację. 

                                                                        
8 Zob. Przypis 6 we wprowadzeniu tej książki. 
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Wolność religijna jest podstawową zasadą w religii muzułmańskiej. Chcę to 
przedstawić na przykładzie z historii islamskiej. W czasie gdy czcigodny prorok 
Mahomet został powołany do wyjścia z Mekki do Medyny, w Medynie przebywali 
wówczas – obok arabów i paru chrześcijan – osoby pochodzenia judaistycznego. 
Politeistyczni wówczas arabowie okazywali szacunek chrześcijanom i Żydom, 
ponieważ ci nawiązywali do boskiego Objawienia. Niektóre arabskie matki, któ-
rych dzieci były śmiertelnie chore nawet przysięgały Bogu, że kiedy ich dzieci 
przeżyją, one oddadzą je na wychowanie Żydom albo chrześcijanom.9 Tak więc 
w czasie przybycia proroka do Medyny, zdarzało się, że arabowie stawali się Ży-
dami albo chrześcijanami. Kiedy ojcowie i matki tych dzieci stawali się muzuł-
manami, nakłaniali swoje dzieci, aby i one wyznawały tę samą religię. Wtedy 
jednak przytoczono werset Koranu, który zawierał przekonanie, że w kwestiach 
religijnych nie powinno być żadnego przymusu, religia ma być przesłaniem od 
Boga, a ludzie powinni je dobrowolnie przyjąć albo odrzucić. Werset 2:256 za-
brania takiego przymusu w stosunku do dzieci. Zasada islamska głosi ochronę 
praktyk religijnych muzułmanów i tych, którzy nimi nie są. Zróżnicowana reali-
zacja tejże ochrony w dziejach islamu musi być postrzegana we właściwym jej 
kontekście historycznym. Każde wydarzenie musi być ocenione uwzględniając 
jego polityczne, społeczne i ekonomiczne warunki oraz okoliczności. [...] 

Pluralizm, akceptacja drugiego człowieka, równość ludzi wobec prawa, 
wolność religijna, wychowanie i nauczanie w wierze i inne zagadnienia to kolejne 
zasady islamskie. Posiadają one znaczenie dopóki nie naruszają praw innych 
ludzi. Jeśli niektóre wersety błogosławionego Koranu wydają się początkowo 
komuś przeciwstawiać, przyczynę objawienia tego właśnie wersetu należy po-
strzegać w jego ówczesnym kontekście. Decydującym jest, że werset ten nie jest 
nigdy skierowany przeciwko jednostkom czy też grupom, ale przeciwko ich po-
stawie i zachowaniu. Religia islamska buduje swoją relację do chrześcijan, Żydów 
i politeistów nie na bazie różnic religijnych, lecz na bazie ich postawy i zachowa-
nia. Już Koran i Sunna zaprojektowały zasady wzajemnego istnienia.” (6 grudnia 
2012, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Rainer Hermann) 

 
P r y w a tn a  sf e r a  i  g o d no ś ć  c z ł o w i e k a  s ą  p o d  oc h r o n ą ,  o s o b i s t y  
i m m u n i t e t  j e s t  n i e t y ka l n y 

Joe Lauria z Wall Street Journal przeprowadziła w 2010 roku rozmowę 
z Fethullahem Gülenem, w której poruszyła wiele ważnych tematów, jak wkład 
Ruchu Hizmet do dzieła tworzenia demokratycznego systemu oraz jego opowie-
dzenie się za równouprawnieniem różnych jednostek a także za ochroną prywat-
ności. 

Jedna część tej rozmowy została opublikowana 4 czerwca 2010 w Wall Street 
Journal. Na pytanie: Jak Pan i Pańscy zwolennicy przyczyniają się do procesu de-
                                                                        
9 Z ówczesnych przekazów wiemy, że drugi Kalif Umar miał brata, który został żydowskim 
uczonym w piśmie. 
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mokratyzacji w Turcji?” Gülen odpowiada następująco: „Jestem nikim, żebym 
miał mieć swoich zwolenników. Niektórzy podzielają moje poglądy, a inni nie. 
Nie mam i nie miałem związku z żadnymi ruchami, motywowanymi politycznie. 
Wypowiadam się wyłącznie jako turecki obywatel, kiedy jestem publicznie py-
tany i mam coś powiedzieć na ten temat. Często już mówiłem o tym publicznie, 
że od demokracji nie ma odwrotu.” 

W odpowiedzi na pytanie „Jaka rolę odgrywa prywatna sfera w demokra-
tycznym państwie?” Gülen zwraca uwagę na to, że nikt nie może być śledzony ze 
strony państwa, bez jawnych dowodów na popełnienie jakiegoś karalnego czynu, 
ponieważ w islamie istnieje sfera prywatna, którą każdy powinien chronić: 

„Islam zabrania szyderstw, dyskredytowania i przekleństw w stosunku do 
drugiego człowieka, jak również naigrywania z poczucia jego wartości i godności. 
Zabrania także podejrzliwości wobec innych, szpiegowania ich oraz mówienia 
o nich źle. Islam stanowczo sprzeciwia się wyjawianiu ludzkich słabości, wad 
i tajemnic oraz publicznego wystawiania na pośmiewisko. Istnieje sfera prywat-
na, która musi być respektowana i chroniona przed szpiegostwem. Nikomu nie 
wolno inwigilować innych bez konkretnego powodu lub na bazie bezpodstaw-
nych podejrzeń.” 

Hodża efendi cytuje jeden z hadisów i wyjaśnia, że ludzie wobec prawa są 
tak samo równi jak zęby w grzebieniu; równość ta ma swoje odbicie np. w jedno-
litym stroju muzułmańskich pielgrzymów przybywających do Mekki: 

„Nierówność wobec prawa jest niesprawiedliwa. Bóg wymaga od wszystkich 
ludzi, aby stanęli przed Nim w modlitwie niezależnie od koloru skóry, rasy, pozy-
cji zawodowej czy statusu społecznego. Z tego powodu wszyscy muzułmańscy 
pielgrzymi ubierają się jednakowo. Nasz prorok Mahomet postanowił, że wszyscy 
ludzie (wobec prawa) są tak równi jak zęby grzebienia; dalej mówi: ‘wszyscy je-
steście potomkami Adama, stworzonego z prochu ziemi. Ludzie, zachowujcie się 
jak bracia!’ Islam zapewnia ludziom ochronę życia, mieszkania i sfery prywatnej. 
Bezwarunkowo zabrania naruszania nietykalności osobistej oraz znieważania 
intymności dotyczącej życia rodzinnego. 

Koran mówi [dosłownie]: O wy, którzy wierzycie! Unikajcie częstej złości, 
ponieważ złość niektórych jest ciężkim grzechem. Nie szpiegujcie i nie mówcie 
o sobie źle (Sura El-Hudschurat, 49:12). W tym wersecie zawarty jest zakaz wni-
kania w ludzkie słabości, wyjawiania ich błędów, odkrywania ich grzechów 
i upubliczniania tajemnic z życia prywatnego. Wiernych ostrzega się przed czy-
nieniem szpiegującego polowania na braki, wady, niedociągnięcia i grzechy in-
nych; przed doszukiwaniem się u innych słabych punktów; przed ujawnianiem 
niepotwierdzonych informacji jako absolutnej prawdy; przed posądzeniem in-
nych o dokonanie czynu karalnego oraz próbą przesadnie nadgorliwego odsła-
niania rzeczy ukrywanych przez Boga. 
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Niestety te wrażliwe podstawy naszej religii nie są przestrzegane i nie są po-
dejmowane przeciwko temu skuteczne środki ani nakładane jakiekolwiek sank-
cje.” (4 czerwca 2010, The Wall Street Journal, Joe Lauria) 

 
J e s t e ś m y  w n u k a m i  nar o d u  m il i t ar y s t y c z n e go ,  i n d y w id u a l n a   
t o ż sa m o ś ć  w y m a g a  w y s i ł k u  

Fundamentalna krytyka wypowiadana w stosunku do islamu i społeczności 
wschodnich dotyczy braku rozwoju indywidualności oraz niezależnego myślenia. 
Hodża efendi wypowiada się na ten temat w jednym z wywiadów, udzielając 
nowojorskiej dziennikarce i autorce Nevval Sevindi wiele ważnych odpowiedzi 
w tej kwestii. Gülen nazywa główną przyczynę braku powszechności wolnego 
myślenia, indywidualnej tożsamości w tych społeczeństwach w zdaniu: „ponie-
waż jesteśmy wnukami narodu militarystycznego.” Według Gülena taki stan 
rzeczy jest do pokonania, jeżeli nie wchodzą tu w grę kwestie genetyczne; jednak 
wskazuje on na to, że potrzeba wielkiego wysiłku w celu uzyskania osobistej 
tożsamości – „indywidualnego rozwoju”. 

„Nie jest łatwo zmienić ludzkie przyzwyczajenia. Ludzie chętnie wracają do 
utartych zachowań bez większego namysłu. Trudno jest w takiej sytuacji dopro-
wadzić do rozwoju jednostki. To wymaga wielkiego wysiłku. Cofanie się jest zu-
pełnie proste – i najczęściej właśnie to wybieramy. [...] 

Pytam, bo to mnie interesuje: W jakim stopniu my w tureckim społeczeń-
stwie, ja i pozostali – ci, którzy wspierają nasz ruch – posiadamy zdolność 
i skłonność rozwinąć szybko tę ideę w tym właśnie kierunku? Jesteśmy już wnu-
kami militarystycznego narodu. Mamy to od naszych przodków. Wypowiedzia-
łem się na ten temat wobec moich przyjaciół, którzy znają się na genetyce i za-
pytałem ich: Czy cechy narodowe są dziedziczone, czy są one dalej przekazywane 
genetycznie? To naprawdę mnie interesowało. Jednak nie uzyskałem żadnej sa-
tysfakcjonującej mnie odpowiedzi. 

Mimo to, o takim dziedziczeniu można dalej rozmawiać. Problem ten wy-
gląda inaczej w parlamencie niż w państwowych urzędach; w wojsku owo dzie-
dziczenie wygląda jeszcze inaczej. [...] Inne grupy społeczne pozostają pod 
wpływem podobnej skłonności. Jednak jeśli nie chodzi tu o sprawę [epi]genetyki, 
wówczas powinno się ją odrzucić. Innymi słowy: zyskanie wolnego i niczym 
nie przymuszonego myślenia oraz indywidualnej tożsamości – to bardzo ważne.” 
(27 lipca1997, Yeni Yüzyıl, Nevval Sevindi) 

W tym samym wywiadzie Gülen przypomina o tym, że również w islamie 
niezwykle wartościowy jest osobisty rozwój i samorealizacja. Jednocześnie 
zwraca szczególną uwagę na to, że Koran traktuje każdą jednostkę jako „gatunek” 
sam w sobie. Koran przypisuje każdej ludzkiej jednostce wartość gatunku świata 
zwierzęcego: 

„Właściwe pochodzenie filozofii egzystencjalizmu, który był następstwem 
światowych wojen, obecny w czasach światowego kryzysu, w których narody były 
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wpędzane w różne wydarzenia i masową śmierć przedstawia się następująco: 
jednostka musiała zniknąć wraz ze swoją tożsamością. Egzystencjaliści mieli 
z pewnością dobry powód aby przeciwstawić się tej zagładzie. W niektórych miej-
scach jednak szli za daleko i w ten sposób wspierali inne niedomagania. Jak 
w wielu innych kwestiach, działania te i ich efekty zależą od poziomu ustatkowa-
nia i równowagi społeczeństwa. Nie należy się bać jednostki, jej motywacji wobec 
innych indywidualności i jej rozwoju, ponieważ islam i Koran traktują ją oficjal-
nie jako gatunek; każda jednostka przedstawia swoisty rodzaj. Decydującym są 
źródła, z których czerpie swoje myśli i uczucia, źródła swojego rozumu. Innymi 
słowy: tak jak drzewa tworzą las, tak jest z jednostką – jeśli osiągnie ona określoną 
postawę duchową, określone używanie rozumu i pewien myślowy horyzont to 
pojmie, że powinna żyć w społeczeństwie. Sądzę, że wówczas będzie to dla niej 
zrozumiałe. 

W związku z tym człowiek, który ciągle stawia na swój rozwój wyczuwa 
w końcu taką potrzebę, aby być z innymi, ponieważ wie, że działanie w pojedyn-
kę nie jest dobre. Z jednej strony rozumie, że bycie samemu nie jest dobre, 
z drugiej jest w stanie osiągnąć kiedyś taki poziom, na którym nikomu nie zada 
cierpienia i nikomu nie zaszkodzi. Należy zatem umożliwić jednostkom taki 
ciągły rozwój, poznać ich preferencje i wykorzystać ich ogromne możliwości 
w celu wspierania innych osób, a nie w celu działania na szkodę ich samych 
i innych członków społeczeństwa. 

W przeciwnym razie na różnych płaszczyznach kreuje się pewną grę panów 
i poddanych, uciśnionych i uciskających. Wówczas wyłania się gorzki obraz uci-
sku i niesprawiedliwości, barbarzyństwa i krzywdy, który również ma miejsce 
w Turcji.” (27 lipca 1997, Yeni Yüzyıl, Nevval Sevindi) 

 
A b u  H a n i fa:  P r a wd a  pow s t a j e  z  k o n t r o w e r s yj n y ch  p o g lą d ó w  

Jedno z pytań, które do Gülena skierowała dziennikarka i autorka Nuriye 
Akman w 2004 r brzmi: „W rozmowie ze swoimi gośćmi zwraca Pan uwagę na 
istotę metody burzy mózgu. Chciałabym temu zaprzeczyć. Tu nie chodzi o burzę 
mózgu. Nikt nie wypowiada kontrowersyjnych myśli. W zasadzie słucha się Pana 
z pewną nabożnością. Nie chodzi o kontrowersyjne myśli tylko o konsensus. Jeśli 
by Pan chciał, aby ujawniały się różne poglądy – efekty burzy mózgu – to czy 
rzeczywiście powstała by atmosfera demokratycznej dyskusji? Ja widzę to tak 
jakby wówczas uciskano indiwiduum.” 

W swojej odpowiedzi Gülen nawiązuje do Abu Hanify, wybitnego imama 
w historii islamu oraz jego stosunku do swoich uczniów, którego motto brzmiało: 
„Prawda powstaje z kontrowersyjnych poglądów”: 

„Niektórzy nasi przyjaciele z szacunku dla nas nie zawsze chcą się wypo-
wiadać na jakiś temat, często wstrzymują się z wypowiedzeniem swoich poglą-
dów. Ale sporo jest i takich, którzy właśnie czynią to, co głoszą. Dużo o tym mó-
wią, wypowiadają swoje myśli. Być może krępują się albo są niezadowoleni 
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z tego, że mój pogląd jest inny; jednak ja ich zachęcam do takiego działania. Abu 
Hanifa omawiał wspólnie ze swoimi uczniami takie kontrowersyjne tematy. Do-
chodziło wówczas do wspólnego wyniku. Czasami takiego jaki miał na myśli sam 
imam, czasami był on zbieżny z poglądem Abu Yusufa albo imama Muhammada 
Szibaniego. Było też i tak, że stanęło na poglądzie Abu Hanify, ale później imam 
twierdził: ‘jeszcze raz zajrzałem do źródeł. Nie ja lecz wy macie rację.’ Również 
i to omawiamy wspólnie z naszymi przyjaciółmi, aby uniknąć powstania ducha 
służalczości jednych wobec drugich według myśli przewodniej jakoby: ‘ten jeden 
miał zawsze rację.’ 

Krąg moich rozmówców nie zaszedł aż tak daleko jak ten Abu Hanify, ale 
nasi zwolennicy czują się wolni w wypowiadaniu swoich poglądów. [...] Pełni 
szacunku i otwarcia możemy dyskutować na każdy temat. Prawda powstaje 
z kontrowersyjnych poglądów. Sądzę, że z czasem to się uda. Już teraz każdy 
czuje się wolny aby wyrazić swoje myśli. Jeżeli są one zgodne z prawdą, to znajdą 
akceptację. (31 marzec 2004, Zaman, Nuriye Akman) 

 
E d u k a c j a  ni e  o z n a c z a  z a k ł ad a n ia u c z n i o m  u n i f o r m u 

Według Fethullaha Gülena kształcenie nie oznacza zakładania wszystkim 
uniformu. Akcentuje on przy tym konieczność wspierania indywidualnych różnic 
i wskazuje na to jak ważna jest różnorodność kolorów i tonacji myśli ze szczegól-
nym upodobaniem na obszary takie jak sztuka i literatura: 

„Chciałbym zauważyć, że nigdy nie pojmowaliśmy edukacji jako ujednoli-
cenia uczniów. Wręcz przeciwnie: zawsze przypisywaliśmy indywidualnym róż-
nicom szczególną wartość a nawet zachęcaliśmy jednostki do odróżniania się. 
Zaszło to tak daleko, że dzisiaj uczniowie bardziej poświęcają się naukom przy-
rodniczym, bo w pewnym stopniu brakuje im okazji i możliwości do ujawniania 
swoich indywidualnych różnic na obszarze sztuki i literatury. 

Powodem tego nie jest określona koncepcja szkoły, lecz dyktat obecnych 
warunków życia. Mimo to sądzę, że uczniowie, dochodząc do własnych gustów 
rozpoznają, że także w różnych poglądach i skłonnościach oraz w sztuce i litera-
turze istnieje różnorodność kolorów i tonacji. (13 sierpnia 1997, Milliyet, Hakan 
Yavuz) 

 
O c h r o n a  śro d o w i s k a  t o  z a s a d a  i sl a m u 

Pozwólcie jeszcze na koniec skierować spojrzenie na poglądy Gülena doty-
czące kwestii ochrony środowiska. W latach 60-tych ubiegłego wieku chłopiec o 
imieniu Davut złapał na campingu węża. Potrząsnąwszy nim złamał mu kręgo-
słup. Gülen skarcił go słowami „Jakim prawem zabiłeś to zwierzę?” i ukarał go 
odmawiając mu rozmowy. I znów sytuacja na campingu – tym razem miał zostać 
rozpylony w okolicy środek owadobójczy. Gülen powiedział: „Nie macie żadnego 
prawa do zabijania tych zwierząt” i aby do tego nie dopuścić zarządził przenie-
sienie obozu w inne miejsce, co oznaczało złożenie wszystkich namiotów i na 



—  60  — 

nowo ich rozbicia oraz wykopania nowych latryn. Mimo tych wszystkich okolicz-
ności Gülen dał pierwszeństwo życia chrząszczom i insektom. 

Hodża efendi zaangażował się w latach 90-tych w sprawę ponownego zale-
siania zniszczonych pożarem lasów w różnych częściach Turcji i mówił: „zajmo-
wanie się ochroną środowiska, zachowanie i ochrona ekologicznej równowagi 
należy do podstawowych zadań muzułmanina. [...] To religijne, narodowe i oj-
czyste zadanie.” Dalej mówił:  

„Posadzenie drzew – to zadanie leżące mi na sercu. Jak widzę płodne pola 
mojej ojczyzny, które wysychają, bardzo mnie to zasmuca, nie mogę tego żalu 
wyrazić słowami. [...] Jakie jest rozwiązanie? Każdy z osobna powinien w tym 
kraju posadzić jedno drzewo. Każda poślubiona para, każdy młody mężczyzna, 
który idzie do wojska, każdy uczeń, który po maturze idzie na uniwersytet, każdy 
urzędnik, który staje do swojej służby, każdy kto podejmuje pracę, każdy kto idzie 
na emeryturę powinien posadzić drzewo. To powinno stać się częścią naszej 
społecznej i etycznej świadomości. [...] Oby każdy w ciągu swojego życia posadził 
dziesięć drzew.“ (https://fGülen.com/tr/fethullah-Gülenin-butun-eserleri/ fasil-
dan-fasila/fethullah-Gülen-fasildan-fasila-3/11200-Fethullah-Gülen-Ekoloji) 

W wywiadzie dla holenderskiego nadawcy telewizyjnego NMO Gülen od-
powiedział na pytanie: „Dlaczego nic nie przekazano zachodniemu światu na 
temat ekologicznego rozumienia islamu i jego poglądów na temat praw czło-
wieka? Czy mógłby Pan wyjaśnić nam te poglądy?” w następujący sposób: „Rze-
czywiście, brak jest wyczerpującego wyjaśnienia tematu dotyczącego islamu 
i ekologii i to jest nasze zaniedbanie. Właściwie posiadamy ekspertów, którym 
bliska jest tematyka podstawowych źródeł teologicznych, zajmujących się hadi-
sami oraz egzegezą Koranu. Przypuszczam, że nie doceniliśmy znaczenia tejże 
tematyki. Spoglądając na nią z perspektywy naszego proroka, wzniosłej i oddają-
cej pełną wartość dla życia, widzimy, że chroni on nawet pustynię i jałowe pust-
kowie Mekki. Decyduje, aby żadna roślina nie była przycinana, a Bóg potwierdza 
to w Koranie. W ten sposób przybliża on ludziom ideę, iż całkowita pustynia 
i pustkowie oznaczają śmierć. 

Natura, a więc równowaga ekosystemu, musi chronić się sama. Nienaru-
szalność Mekki jest wprawdzie sprawą na wskroś religijną, ale wolno nam orien-
tować się całkowicie w jej pryncypiach. Ponieważ po przybyciu do Medyny [Ma-
homet] zarządził, aby Bóg ustanowił Mekkę jako święte miejsce i on właśnie to 
czyni. Ogłosił ją jako rezerwat przyrody. Nikomu zatem nie wolno ingerować tu 
w świat roślin. W czasie pielgrzymek takie ingerencje traktuje się jako wykrocze-
nie i jest karane [karnym postem lub mandatem]. Również w innym czasie Koran 
traktuje tego typu naruszenia przeciwko naturze w obszarze chronionym Mekki 
jako przestępstwo. 

To jedna strona medalu. Sądzę, że boski prorok rozszerzyłby taki sposób 
postępowania i założyłby na ziemi wielkie parki i ogrody, jeśliby miał taka możli-
wość. [...] Oceniając tę sytuację z tego punktu widzenia można powiedzieć, 
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że islam na obszarze ekologicznej równowagi jest tak samo skrupulatny jak 
w zakresie troski o ochronę praw człowieka. Mahomet zwraca uwagę: Kto w Dniu 
Sądu Ostatecznego trzyma w dłoni jedną sadzonkę, powinien ją posadzić. Jeżeli 
w Dniu Ostatecznym posadzisz jedno drzewo i nie stracisz nadziei dla świata 
jesteś zobowiązany obsadzić ziemię.10 

Jeśli są ludzie, którzy myślą, że są blisko Mahometa, tj. prawodawcy religii, 
źródła praw i duma ludzkości, a karczują lasy i zamieniają kraj w tereny pu-
stynne, wówczas należy sobie zadać pytanie o ich rzeczywisty stosunek do pro-
roka. Islam i muzułmanie powinni na nowo zostać poddani krytycznej ocenie 
i być inspirowanym bezpośrednio w tym czasie, kiedy prorok działał na ziemi, 
aby wszystkiemu na nowo nadać odpowiedni wyraz.” (19 października 1995, 
Nederlandse Moslim Omroep [NMO], https://fGülen.com/tr/fethullah-Gülenin-
butun-eserleri/69-fGülen-com-turkce/basindan/Televizyon-Roportajlari/1472-
NMO-NMO-Hollanda-televizyonu-ile) 

 
 

   

                                                                        
10 To autentyczny Hadis, który jest przypisywany również Marcinowi Lutrowi. 
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2. Współczesność i laicyzm 
 
 
 
 
 
 
W czasach Imperium Osmańskiego mogły być swobodnie praktykowane 

różne religie i wyznania. Mimo, że Imperium nie reprezentowało teokracji to 
jednak nie można było wówczas mówić o jasnym oddzieleniu religii od państwa. 
Po upadku Imperium w 1921 r. wprowadzono do konstytucji nowo utworzonej 
Republiki Turcji następujący artykuł: „Państwową religią jest islam.” Artykuł ten 
został usunięty w 1924 r. a przyjęta nowa norma to laicyzm. Należy jednak 
stwierdzić, że laicyzm, praktykowany w Turcji od dawna aż do dzisiejszego dnia, 
stanowił przyczynek do wielu dyskusji. Jednym z powodów takiej sytuacji jest 
przejęcie surowej i autorytarnej interpretacji laicyzmu na wzór francuski, gdzie 
religia została zupełnie usunięta z życia państwowego i publicznego. Podobnie 
Turcja skopiowała szereg innych francuskich ustaw, wprowadzając je w życie. 
Surowe i autorytarne zastosowanie laicyzmu stało się z czasem dla religijnej 
ludności kraju elementem ucisku. Ludzie wierzący zwracali uwagę na to, iż na 
świecie występują też inne laickie państwa, reprezentujące zeświecczone 
poglądy: Stany Zjednoczone na przykład nie wykluczyły jednak religii całkowicie.  

Fethullah Gülen był jednym z pierwszych uczonych, który dał wyraz temu, 
że świat islamski nie ma problemu z nowoczesnością i laicyzmem. Jednocześnie 
zwrócił uwagę na to, że laicyzm praktykowany w Turcji wprowadza ucisk i naru-
sza prawa ludzi wierzących. Zaakcentował też, że sekularyzm praktykowany na 
przykład w Stanach Zjednoczonych i w Niemczech, który nie wprowadza ograni-
czeń dla wolności religijnej, jest akceptowany przez wierzących muzułmanów. 
Warto zauważyć, że pod pojęciem sekularyzmu na Zachodzie rozumiana jest 
niezależność państwa od religii czy też rozdział państwa od kościoła w kontekście 
chrześcijańskim. W warunkach tureckich pojęcie zachodniego sekularyzmu 
w ujęciu politycznym jest zbliżone do pojęcia laicyzmu politycznego, które jest 
używane przez samego Gülena w udzielanych przez niego wywiadach, przy czym 
to ostatnie wykazuje się większą osobliwością. Należy dodać, że Gülen nie kieruje 
swojej krytyki pod adresem politycznego laicyzmu (ew. sekularyzmu). Opowiada 
się za nim. Krytykuje rozumienie laicyzmu ideologicznego czy też światopoglą-
dowego w Turcji, który nie zapewnia religii żadnego miejsca w życiu publicznym. 
W tureckim użyciu języka sekularyzm rozumiany jest jako laicyzacja życia. Wyżej 
wspomniane polityczne ramy i pole znaczeniowe dla tego słowa (szczególnie 
w Stanach Zjednoczonych i w Niemczech) nie są brane pod uwagę. 
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Henry Muller, dziennikarz magazynu informacyjnego Time, w wywiadzie 
przeprowadzonym z Gülenem 4 czerwca 1997 r. zadał mu następujące pytanie: 

„Czy Pana zdaniem, większość tureckich muzułmanów chciałaby żyć 
w demokratycznym, laickim państwie? Czy większość tych muzułmanów oczeki-
wałaby zmian w laickich instytucjach rządowych Republiki? Innymi słowy: czy 
życzyłby Pan sobie, aby kwestia noszenia hidżabu i innych przepisów dotyczą-
cych stroju islamskiego oraz islamskiej edukacji była jeszcze raz opracowana? 
Jeśli byłoby to możliwe, czy Turcja mogłaby w tym punkcie być wzorem dla 
reszty świata?” 

W swojej odpowiedzi hodżaefendi zauważa, że laicyzm w Turcji przez długi 
czas rozumiany był jako „Zakaz obecności religii” a demokrację praktykowano 
odmawiając wolności religijnej: 

„Można powiedzieć, że w Turcji już od wielu lat istnieją demokracja i lai-
cyzm. Częściowo egzystowały one również w Imperium Osmańskim i można 
powiedzieć, że założyciele Republiki zainspirowali się duchem laickości i go roz-
budowali. W kolejnych latach pojęcie to weszło do konstytucji. Jednak na temat 
jego definicji nie prowadzono wyczerpujących dyskusji, nie było w tym zakresie 
wystarczających wyjaśnień. Z tego powodu pojawił się dyskomfort, który dotyczy 
nie tak laicyzmu i demokracji jak niejasności w definiowaniu pojęć. 

Na przykład niektórzy w Turcji reprezentowali pogląd, iż laicyzm oznacza 
absolutny zakaz istnienia religii. Oczywiście nie mogli tego powiedzieć Żydom 
czy chrześcijanom, bo za nimi stała cała Europa, Ameryka, cały świat. Ale nie 
znalazł się nikt, kto obroniłby prawa muzułmanów. W kręgach krytykujących 
religię mówiono, że laicyzm musi być inaczej rozumiany w Turcji. Opinia ta 
znajduje oddźwięk w gazetach a nawet w oficjalnych protokołach tureckiego 
parlamentu. Znajduje się ją w orędziach prawników, którzy następnie deklarują 
ją na swoich zebraniach.11 

W Turcji laicyzm ma oznaczać brak religii. Ale to właśnie prowadziło do nie-
zadowolenia! Demokracja ma wywierać nacisk na ludzi – w sytuacjach osobi-
stych, rodzinnych, społecznych, religijnych i formalnych; została tak zinterpre-
towana, jakby miała zabrać ludziom możliwość postępowania według swojej 
wiary i swoich poglądów. To doprowadziło do niepokojów! Jednak nasz naród 
posiada zakorzenioną w swej historii przyzwoitość. I dlatego do tej pory nie ob-
serwujemy żadnego powstania przeciwników laicyzmu i demokracji przeciwko 
państwu.” (4 czerwca 1997, Time, Henry Muller) 

 
 
 

                                                                        
11 Uczony ma tu na myśli, że laicyzm w Turcji rozumiany jest jako utrata religii, a nie jako 
oddzielenie jej od państwa. Pogląd ten znajduje swoje odzwierciedlenie w wielu protokołach 
tureckiego parlamentu, w deklaracjach prawniczych oraz w gazetach. Młoda republika była 
ekstremalnie wroga religii pod płaszczykiem laicyzmu. 
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„ L a i c y z m  j u ż  w  I m p e r i u m  O s m a ń s k i m “  
W tym kontekście Gülen wypowiedział się w wywiadzie przeprowadzonym 

przez Nevvala Sevindiego opublikowanym w gazecie Yeni Yüzyıl 21 lipca 1997 r.: 
„W Imperium Osmańskim napisano wiele ustaw. Ponieważ dotyczyły one 

spraw na arenie światowej, można powiedzieć, że przybliżano te sprawy z laic-
kiego punktu widzenia. I jeśli reprezentuje się właśnie takie stanowisko, wówczas 
nie należy mieszać się do religii czy nabożeństw innych ludzi, i to wtedy nazywa 
się laicyzm. Spójrzmy na artykuł w Konstytucji: wolność religijna jest nienaru-
szalna. Również Koran głosi: ‘Wasza religia dla was, moja religia dla mnie.’ Wio-
dącym duchem religii jest akceptacja każdego z osobna. Osmanie mogli robić 
błędy, ale możliwość zjednoczenia dziesiątek milionów ludzi na tak wielkim ob-
szarze z tak wielu narodowości, religii i kultur bazowało na właśnie tej głębokiej 
tolerancji.” (21 lipca 1997, Yeni Yüzyıl, Nevval Sevindi) 

Hodża efendi przypomina o tym, że tak reprezentowany pogląd mówi 
o tym, iż w Imperium Osmańskim w pewnym sensie istniał laicyzm i że wielu 
intelektualistów zauważyło, że laicyzm w Turcji nie miał szans w pełni się 
urzeczywistnić oraz że mylenie laicyzmu z sekularyzmem jest problematyczne – 
te kwestie wyjaśnia Gülen następująco: 

„Ludzie, którzy oceniają te wydarzenia z tej perspektywy mówią, że już 
w czasach osmańskich w pewnym sensie istniał laicyzm. Również i dzisiaj istnie-
je. Ale wielu intelektualistów twierdzi, że w tureckiej demokracji laickość nie jest 
w pełni rozwinięta. To samo mówi Zachód. Nawet jeśli tak zupełnie nie jest, jak 
się sądzi, to przecież to oznacza, że w Turcji są rozpoznawalne deficyty w tej 
kwestii. Wszystko jest względne. Również w czasie konstytucjonalizmu (1876) 
w pewnej mierze istniała laickość i w takim rozumieniu prawa doszło do utwo-
rzenia Republiki. Wówczas sprawę laicyzmu pchnięto do przodu. Państwo 
przejęło tę egzystencjalną zasadę na rzecz własnego istnienia i podkreśliło ją 
z dużym naciskiem. Niezmieniona, została wpisana do Konstytucji do jej pierw-
szych artykułów. 

Nie jestem prawnikiem, ale ponieważ Urząd do spraw religijnych nie powi-
nien mieszać się w świeckie – a państwo w religijne życie i każdy powinien móc 
bez przeszkód praktykować swoją religię to rozpocząłem moje wywody. W Turcji 
mylone są pojęcia laicyzmu i sekularyzmu, a sekularyzm jest świecki. Tak, dzisiaj 
dyskutuje się nawet na ten temat, że taki [normatywny] sekularyzm istniał już 
w Imperium Seldżuckim i Osmańskim. Jeśli by go tam nie było to decydującymi 
są przecież poza sunną i idżmą nowe ustawy oparte na opiniach prawnych 
i fachowej wiedzy, a także Kanunnames12 – i tych jest mnóstwo. Laicyzm jest 

                                                                        
12 Publicznoprawne królewskie prawodawstwo osmańskiego sułtana, najczęściej dotyczące 
następujących obszarów: prawo karne, prawo administracyjne, prawo podatkowe i prawo 
finansowe. Uczony zwraca uwagę na najsłynniejsze Kanunnames sułtana Mehmeta II Zdobywcy 
i sułtana Süleymana Wspaniałego, którzy w 15 i 16 wieku zamienili karę obcięcia dłoni za 
kradzież i ukamienowania za cudzołóstwo na karę pieniężną. 
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właśnie rozumiany jako sekularyzm.” (29 marca 1997, Samanyolu TV, Osman 
Özsoy i Mim Kemal Öke) 

 
D e f i ni c j a  id e a ln e j  d em o k r a c ji  

Hodża efendi dokładnie definiuje w tym miejscu „idealną demokrację“. 
Jego zdaniem perfekcyjna demokracja nie spełnia tylko ziemskich potrzeb, ale 
również takie, które mają związek z wiarą i wiecznością: 

„Kto rozumie laicyzm jako sekularyzm, traktuje tę sprawę z czysto ziem-
skiego punktu widzenia i nie chce znaleźć w państwowym systemie żadnych 
śladów wiary w życie po śmierci. Ja jednak pielęgnuję takie pragnienie – czy jest 
ono realne czy nie – ‘że demokracja będzie tak ukształtowana, że rzeczywiście 
obejmie wszystkie potrzeby ludzi, zarówno te doczesne – że będzie pomagać mi 
do grobowej deski w prowadzeniu mojego życia – jak też i te wieczne – że zaofe-
ruje mi rozwiązania moich problemów nawet po śmierci. Chciałbym, aby mogła 
pokazywać rozwiązania moich kłopotów w wieczności. Nie mam pojęcia, jak 
można by było sprostać takiemu wyzwaniu. 

Leży mi na sercu przyszłość ludzi, którzy bardzo dobrze ugruntowali się 
w demokracji i postawili ją na dobrym fundamencie, dokonując jednocześnie 
wiele przemyśleń w tej kwestii. Z racji że nie jestem tylko człowiekiem cielesnym, 
posiadam również aspekt duchowy. Obok elementów fizycznych posiadam też 
metafizyczny, oprócz ziemskich również ten wieczny. Tylko wtedy, gdy uwzględ-
ni się wszystkie te aspekty, poczuję się akceptowany w całości. Muszę być 
akceptowany we wszystkich aspektach mojego życia, aby odczuć pokojowy 
błogostan, zwiastowany mi przez demokrację. Myślę, że idealna demokracja 
musi zaspokoić wszystkie fizyczne i metafizyczne potrzeby ludzi.” (29 marca 
1997, Samanyolu TV, Osman Özsoy i Mim Kemal Öke) 

Po ośmiu latach Gülen znów mówi o „idealnej demokracji“, a mianowicie 
w 17 stycznia 2005 r. w gazecie Milliyet w ramach serii wywiadów trwającej 
ponad 22 dni (odcinek 15): 

„Istnieje dzisiaj wiele różnych form demokracji: chrześcijańska, społeczna 
i liberalna. Dlaczego nie miałaby istnieć również taka demokracja, która zapew-
niłaby przestrzeń dla uczuć, wrażliwości i myśli muzułmańskich, które w ramach 
takiego połączenia mogłyby dalej się rozwijać? Jesteśmy ludźmi i także mamy 
swoje potrzeby. Mieszka w nas uczucie nieskończoności, nie możemy pogodzić 
się ze śmiercią. Bez Boga i bez obiecanego przez Niego życia wiecznego nie mogę 
zaznać spokoju. Gdybym musiał żyć bez nadziei na wieczność, gdybym musiał 
myśleć, że z chwilą śmierci przestaję egzystować, żyłbym w ciągłej Angoisse13, 
popadłbym w depresję. Moje siły do życia tworzą się z nadziei na wieczność, na 
spotkanie z Bogiem. Jeśli ma istnieć ludzka demokracja, to musi akceptować 
mnie ze wszystkim w całości, musi być tak ukształtowana, żeby zaspokoiła 

                                                                        
13 Rodzaj choroby psychicznej uwarunkowanej lękiem, która paraliżuje mięśnie. 
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wszystkie moje potrzeby. Musi troszczyć się o ludzi. Z pomocą odpowiedniej 
edukacji musi umieć zaspokajać potrzeby metafizyczne. Nie wolno jej zostawiać 
żadnych niedoborów; ludzi powinny wspierać: szkoła, otoczenie, religia i ro-
dzina. W moim rozumieniu wszyscy muszą być uwzględnieni w demokracji – 
zarówno ludzie zorientowani sekularyzacyjnie, aby móc być szczęśliwym na tym 
świecie, jak i ci ukierunkowani duchowo, aby żyć z wiarą w życie wieczne. Rów-
nież demokracja zakończyła pewien proces rozwojowy – na przykład Turcja jest 
już długo demokracją, ale kryteria wskazane nam przez Kopenhagę uświadomiły 
nam rozmiar naszych słabości – i ten proces dojrzewania krok po kroku dopro-
wadzi do doskonałości.14 [...] 

Wierzę w to, że pewnego dnia utworzą się takie systemy, które pod płasz-
czem demokracji zaspokoją nasze mentalne i emocjonalne potrzeby serca i du-
szy; widzę też, że rozwijamy się w tym kierunku. Sądzę jeszcze, że stopnieją za-
twardziałości pomiędzy obozem laicystycznym i islamistycznym (muszę tutaj 
zaznaczyć, że nie lubię tych wyrażeń [laicystyczny i islamistyczny]). Wykształceni 
ludzie, którzy są intelektualistami muszą być otwarci i wolni od urojonych lę-
ków.” (17 stycznia 2005, Milliyet, Mehmet Gündem) 
 
W  l a i c k i m  s y s t e m i e  r el i g i a  m o ż e  s i ę  r o z w i j a ć  w  w o l n o ś c i “  

W wyemitowanym przez publiczno-prawną stację telewizyjną TRT wywia-
dzie 3 lipca 1995 padło następujące pytanie do Fethullaha Gülena:  

„Zapytam bardzo konkretnie. Czy Pan osobiście wierzy w laicyzm, czy jest 
Pan laicki, czy określa się Pan jako laicki?” 

„Nie wiem, czy ludzie mogą być laiccy. Wiem jednak, że jestem człowie-
kiem, który bardzo dokładnie poszukuje rozkwitu swojej wiary. [Proszę mi wyba-
czyć], w tym miejscu może to zabrzmi jak przechwalanie się. Już jak do wcze-
snych godzin porannych odmawiam swoją rytualną modlitwę, nie ma ona moim 
zdaniem takiej samej wartości jak wypowiedzenie islamskiego wyznania jedności 
ze strony jednego z pozostałych ludzi. Mówię sobie, wówczas uczyniłbym przed 
Bogiem [zamiast przepisanej] prawem liczby – tysiąc modlitewnych pokłonów! 
Nieprzerwanie próbuję poprzez moje rytualne obmywanie pozostać w stanie 
czystości.15 Tak właśnie praktykuję islam.16 Jeżeli chodzi o laicyzm: Został on 
                                                                        
14 Zaprojektowana przez uczonego ludzka czy ew. idealna demokracja jest ideałem, który 
uwzględnia nie tylko społeczne ale też psychiczne aspekty ludzi. 
15 W islamie istnieją dwa rodzaje rytualnej czystości. Czystość poprzez obmycie całego ciała 
(ghusl), które powinno odbywać się przynajmniej raz w tygodniu. Gruntowne obmycie ciała 
musi dokonać się u kobiet po menstruacji, a u mężczyzn po ejakulacji. W przeciwnym razie 
oznacza to rytualną nieczystość. Drugi rodzaj rytualnej czystości to obmycie modlitewne, które 
musi być dokonywane każdego dnia przed modlitwą poprzez obmycie twarzy, dłoni i stóp oraz 
wygładzenie głowy mokrą dłonią. Obmycie modlitewne staje się nieważne poprzez oddanie 
moczu, stolca lub gazów i wówczas należy obmycie ponowić. Uczony mówi tutaj o drugim 
rodzaju rytualnego obmycia. To oznacza, że działa on zawsze w stanie rytualnej czystości, co nie 
udaje się wielu muzułmanom, ale też nie jest ich obowiązkiem.  
16 Wypowiedzenie wyznania jedności „Nie ma innego bóstwa oprócz jedynego Boga a Mahomet 
jest jego posłańcem” jest łatwą czynnością, której można dokonać na jednym wdechu. Uczony 
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ustanowiony w określonym czasie na korzyść systemu politycznego. Jest częścią 
systemu, który każdemu daje prawo i możliwość wyrażać swoje uczucia i prakty-
kować swoje wyobrażenia religijne. Sądzę, że w takim systemie każdy może 
śmiało i bez przymusu wyrażać i urzeczywistniać swoje uczucia i te wyobraże-
nia.” 

Po tym jak Gülen odpowiedział twierdząco na pytanie: „W tym systemie?” 
redaktor Reha Muhtar dopytał jeszcze: „W systemie laickim?” Gülen znowu po-
twierdził i kontynuował następująco: 

„Jeśli stwierdzi się pewne słabe punkty laicyzmu w jego pełnym rozkwicie, 
to każdy przecież może w systemie demokratycznym nieświadomie nosić swoje 
uczucia i myśli jak nasiona, później je rozrzucać i zbierać plon. Jeśli taki system 
nie zadowoli ludzi w przyszłości albo pewnego dnia już nie będzie wystarczający, 
to wtedy muszą się zająć tym ci, dla których będzie on ułomny. Ja próbuję robić 
to co mogę najlepiej w naszej rzeczywistości.” (3 lipca 1995, TRT, program „Ateş 
Hattı“[Front], Reha Muhtar) 

 
„ L a i c y z m  r ó w n i e ż  b ył  j u ż  p r a k t y ko w a n y  j a k o b r a k  r e l i gii ”  

Około dwóch lat po tym programie w TRT, mianowicie 16 kwietnia 1997 r. 
Fethullah Gülen pojawił się w programie telewizyjnym kanału D z Yalçınem 
Doğanem i stanął w obliczu podobnych pytań.  

Pytanie: „Co Pan rozumie pod pojęciem laicyzm? Czy religia i laicyzm mogą 
być obok siebie czy nie?” 

Gülen: „Znaczenia laicyzmu należy poszukiwać i odnaleźć w definicji o so-
bie samym. [...] Laicyzm, a więc oddzielenie religii od państwa oznacza neutral-
ność państwa w sprawach religijnych, ale także, jak o tym wyjaśnia większość 
naszych polityków, ochronę religii na jej pozycji; nie pozwolić, aby była ona ne-
gatywnie traktowana. Polityczne rozumienie laickości daje jej trochę swobody 
działania, zależnie od nastawienia poszczególnych jednostek. Ale mnie się wy-
daje, że w Turcji powstała jeszcze inna interpretacja tego pojęcia. [...] 

Według argumentacji [prof. dr] Aliego Başgilsa w jego książce „Religia i lai-
cyzm” laickość w Turcji została zrozumiana trochę jako sekularyzm. Jak w Turcji 
zakorzenił się laicyzm to pierwsi komentatorzy nazwali go „lādīnī“, co oznacza, 
że taki system ma wykorzenić religię. System ma być świecki, ma istnieć osoba 
prawna, która nie potrzebuje religii. Ta interpretacja była przez wiele osób kryty-
kowana. Nie było to do przyjęcia, a rozdział religii od państwa był bardziej zro-
zumiały, i tak spróbowano tę sprawę wrócić na właściwe tory. Ale bardzo często, 

                                                                        
jednak sądzi, że gdyby nawet on odprawił rytualne modlitwy od godzin nocnych do porannych 
to nie przypisałby jej takiej wartości jak wypowiedzeniu tego wyznania jedności przez 
przeciętnego muzułmanina. W ten sposób wyraża on swoją skromność. Nie gani innych 
wiernych z tego powodu, że nie odmawiają dodatkowych modlitw, lecz traktuje swoje 
nabożeństwa jako jeszcze nie wystarczające i z tego powodu musi jeszcze dodatkowo nad tym 
popracować. Ascetyczne życie mistrza i jego dobrowolne dodatkowe modlitwy rytualne są 
dobrze znane ludziom z jego najbliższego otoczenia. 
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kiedy nasi intelektualiści i myśliciele opisywali laicyzm, przedstawiany był on 
jednak jako sekularyzm. A więc nie jako rozdział religii od państwa, lecz jako 
nieobecność religii. Z drugiej strony współcześni komentatorzy wiązali laicyzm 
z niektórymi zasadami Koranu i właściwie w ten sposób pokazali, że laicyzm 
istniał już w dawnych czasach tylko inaczej się nazywał. Był już nawet w Impe-
rium Osmańskim. [...] 

Nie nazwano go jednak, ponieważ pojęcie laicyzmu było nieznane. W Kora-
nie nazywa się on: „Nie ma przymusu w religii. Właściwa droga zostaje jasno 
rozpoznana na tle niewłaściwych [...].”17 Innymi słowy: Prawda zdołała się 
wprawdzie dzięki swojej jasności wykrystalizować, ale tylko ten, kto chce, wów-
czas w to uwierzy; kto nie chce, wybiera inną drogę. W ten sposób zostały ob-
wieszczone już w bardzo dawnych czasach główne zasady wolności sumienia. 
Niektóre rzeczywiście głoszą, w pewniej mierze już Seldżucy a później Osmanie 
byli laiccy. 

Kto zatem jest za laicyzmem, poleca go innym i uznaje go za konieczny i nie 
jest to tożsame z powiedzeniem, iż on sam jest laicki. Jak dalece będą mieszać się 
te punkty widzenia – własny rozum, wyjaśnienia islamu, niektóre dogmaty Ko-
ranu, nawet krótkie sury – lub w podobny sposób praktykowany werset ‘wy ma-
cie waszą religię, a ja mam swoją religię’, wówczas moim zdaniem nie powinno 
się przeceniać tego pojęcia. Jeżeli państwo chroni religię i w nią ingeruje, a także 
inni nie mieszają się w sprawy religii i z drugiej strony wierzący człowiek nie mie-
sza się w sprawy ludzi inaczej myślących, praktykując swoją religię, jeśli państwo 
traktuje te sprawy z należytą neutralnością i bezstronnością, wówczas nie ma 
żadnych problemów. Ale zdaje się jakby niektórzy przywoływali [sztuczny] pro-
blem.” 

„A więc czy Pańskim zdaniem laicyzm jest w wielkim niebezpieczeństwie?” 
„Nie sądzę, aby laicyzm był w niebezpieczeństwie obecnie i w przyszłości. 

Ponieważ większość tureckiej ludności jest zadowolona. Laicyzm ma tylko mnó-
stwo przeciwników. Jeśli ci nie wyjdą na ulice i nie zaatakują podstawowych za-
sad państwowych, nie będą żądać zmiany systemu w obszarze gospodarki, poli-
tyki czy kultury, wówczas każdy może bez przeszkód wyrażać swoje uczucia reli-
gijne i nikt nie będzie rozdrażniony z powodu laicyzmu.” (16 kwietnia 1997,  
Kanał D, Program „Güncel“ [Aktualności], Yalçın Doğan) 

 
S z a r i a t  =  r e l i g i a ?  

W programie tureckiej stacji telewizyjnej TRT Gülen został zapytany na te-
mat szariatu. W islamie słowo to oznacza „ustawę”, z biegiem czasu zostało ono 
jednak stosowane przez niektórych równolegle z pojęciem „państwa religijnego” 
i „teokracją”. Islam nie zakłada istnienia określonej formy państwa i nie dał mu-
zułmanom prawa do tworzenia państwa religijnego. W ustnych przekazach is-

                                                                        
17 Sura El-Baqara, 2:256. 
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lamu nie ma mowy o takiej praktyce, która zakłada, że na czele państwa ma stać 
duchowieństwo. 

Prowadzący program zapytał Gülena: „Ostatnio pojawiła się dyskusja, czy 
szariat jest religią czy nie. Dyskusja ta spotęgowana została później przez demon-
stracje kobiet przeciwko tej ustawie. Na takim gruncie państwowy urząd ds. bez-
pieczeństwa w Ankarze zdecydował, że szariat nie ma być religią, tylko pań-
stwowo-prawnym porządkiem, który opiera się na religijnych podstawach. Czym 
jest szariat, czy jest on religią?” Gülen odpowiedział: 

„Szariat, religia i islam są synonimami. Między nimi istnieje kilka drobnych 
niuansów. Na przykład szariat – w Koranie to pojęcie występuje tylko w jednym 
miejscu – jest drogą, systemem, autostradą. Islam oznacza oddanie się Bogu, 
postępowanie zgodnie z jego nakazami, ofiarowanie mu naszego bytu. Słowo 
‘religia’ oznacza również drogę, metodę do osiągnięcia wieczności. Wyrażamy to 
w pierwszej surze otwarcia [el-Fatiha]: ‘(Bóg) władca dnia el-Dīnu18, a więc sys-
temu na ziemi, ale też tego, który ma konsekwencje w niebie. 

Religia jest zbiorem zasad, które wypełniają ludzkie pragnienie wieczności; 
tęsknota taka może być zaspokojona tylko przez tego, który jest wieczny. Pojęcia 
[islam i szariat] sprowadzają [uczeni] do nadrzędnego im pojęcia ‘religia’ i for-
mułują je w jednym długim arabskim zdaniu. Taką definicję wywnioskowali 
z Koranu i sunny. 

Pozwólcie mi wyjaśnić to po turecku w jednym do dwóch zdań: religia jest 
zbiorem zasad, które prowadzą ludzi zgodnie z ich wolną wolą do absolutnego 
dobra. Ta definicja odnosi się do szariatu i także dla islamu. To jedna strona me-
dalu ... Podstawa tego, co my nazywamy „ʿitikād“ [dogmaty takie jak Bóg i Wiecz-
ność] to część szariatu, część religii, część wiary. Silna wiara obejmuje wszystko, 
również podstawy naszej wiary (Īmān). Do tych podwalin wiary zalicza się także 
całe dzieło stworzenia, które czyta się jak otwartą księgę i które przedstawia nam 
wyobrażenie Sądu Ostatecznego. Nasza rytualna modlitwa, nasz post, nasza piel-
grzymka i nasze spełnianie obowiązków (zekāt) również do nich się zaliczają. 
Dotyczą one także części naszych osobistych i rodzinnych spraw. 95% naszych 
spraw przenikniętych jest religią, islamem i szariatem. Nic nie może człowiekowi 
przeszkodzić w czynieniu rzeczy nakazanych przez Boga. 5% dotyczy spraw 
urzędowych i prawnych i dotyczy nie tych „maluczkich” lecz ludzi władzy. 

Uczynić sobie szariat jako motto i podnosić głos w moich oczach jest tak 
samo niegodne szacunku jak pomstowanie na laicyzm i demokrację w czasie 
                                                                        
18 Uczony cytuje jeden aspekt el-Dīn zawarty w pierwszej surze Koranu. El-Dīn tłumaczony jest 
w języku niemieckim jako „religia”. El-Dīn w Koranie obejmuje jednak więcej obszarów 
znaczeniowych i oznacza jednocześnie drogę, zasadę, ustawę, kodeks zachowania i.t.p. 
W pierwszej surze el-Dīn wyrażony jest w formie konsekwencji w wieczności. „Dzień el-Dīnu” 
przetłumaczony jest w języku niemieckim jako sądny dzień ew. dzień Sądu Ostatecznego, 
ponieważ to określenie oznacza zbiór zasad, który ma konsekwencje dla wieczności. 
Na Zachodzie szariat nie jest rozumiany jako religia sama w sobie, lecz jako normatywność 
ew. ustawę islamu i zbyt często kojarzony z poligamią, odcinaniem dłoni, kamienowaniem 
i biczowaniem. 
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demonstracji. Wówczas rani się uczucia innych.”19 (3 lipca 1995, TRT, program 
„Ateş Hattı“[Gorąca Linia], Reha Muhtar) 

 
R e l i g i a  j e s t  ż y c i e m ,  pra k t y k o w a ni e  j e j  c z y n i  j ą  ż y w ą 

Mówiąc o islamie i laicyzmie, zadaje się podstawowe pytanie, jak można 
urzeczywistniać swoje religijne praktyki w laicyzmie, kiedy dotyczą one przecież 
każdego obszaru życia. 

17 stycznia 2005 r. w jednym z odcinków publikowanej w gazecie Milliyet 
serii wywiadów jedno z pytań postawionych Gülenowi dotyczyło takiej tematyki: 

„Zarówno radykalni islamiści jak i niektórzy przedstawiciele laicyzmu mó-
wią, że islam obejmuje całe życie. Na przykład Sąd Konstytucyjny twierdzi, 
że z tego powodu nie może powstać u nas żaden liberalny laicyzm na wzór 
zachodni i tym samym reprezentuje ogólnie znaną koncepcję laicyzmu. Rady-
kalni islamiści odwracają się od laickości z dokładnie takiego samego powodu 
i chcą, aby państwo stało się islamskie. Czy islam obejmie wszystkich, co pozo-
stawi jednostce, a co rozumowi?” 

Hodża efendi udziela następującej odpowiedzi: 
„Ludzkość osiągnęła wysoki poziom [społeczny] i traktuje poważnie wol-

ność religijną. Kiedyś można było postępować w inny niedemokratyczny sposób 
w celu umocnienia jakiegoś systemu, ale dzisiaj Turcja opowiada się za demokra-
cją.20 Być może wypowiedź typu: „demokracja jest nieodwracalnym procesem” 
była badana przed dziesięcioma laty.21 Ale ponieważ każdy w jakiejkolwiek for-
mie mówi o demokracji, mogą także w ramach tej obecnej zostać znalezione 
rozwiązania.” (17 stycznia 2005, Milliyet, Mehmet Gündem) 

Według Gülena w laickim porządku należy każdemu wierzącemu człowie-
kowi zapewnić możliwość życia osobistego i rodzinnego według własnych prze-
konań; taki wierzący człowiek nie powinien z kolei wywoływać zamętu, bo jego 
sprawy dotyczące państwa zajmują 5%, a pozostała część jego działalności ma 
związek z jego życiem religijnym. Mówi: 

„Religia jest życiem, praktykowanie jej czyni ją żywą. Żyjąc nią na co dzień 
należy zwrócić uwagę na jej priorytety. Na przykład pierwszeństwo mają jej no-
śne elementy, filary religii i nikt nie ma prawa zmuszać kogoś do ustępstw.22 Poza 
                                                                        
19 W latach 90-tych w Turcji zwyczajem ultrakemalistów było demonstrowanie z mottem 
„Przeklęty szariat”. Natomiast „islamiści” demonstrowali z hasłem „Przeklęty laicyzm”. 
20 Ma on na myśli okres reżimu jednej partii w Turcji, która działała raczej antydemokratycznie. 
W ten sam sposób działa niestety AKP, partia Erdoğana, reprezentująca polityczny islam, nie 
inaczej a nawet jeszcze gorzej niż w czasach reżimu jednej partii. Tak więc wypowiedź mistrza 
na temat ustanowienia demokracji w Turcji pozostaje „pobożnym życzeniem”. 
21 Gülen odnosi się tutaj do swojego wykładu, wygłoszonego 29 czerwca 1994 r. w Stambule na 
pierwszym zjeździe Fundacji Dziennikarzy i Autorów. 
22 Te główne filary religii to dwanaście zasad, sześć z nich to zasady wiary, pięć stanowią zasady 
islamu a jedna stanowi etyczną głębię w czasie nabożeństwa. Jedność Boga, egzystencja anio-
łów, objawienia ew. święte pisma, prorocy i wysłannicy, wieczność i oczekiwanie Boga to zasady 
wiary. Wyznanie wiary (schehade), rytualna modlitwa, wypełnianie obowiązków, post i pielg-
rzymka to główne filary islamu. W głównych zasadach nie wolno iść na żaden kompromis. 
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tym każdy muzułmanin zarówno samotny jak i ten, który funkcjonuje w rodzinie, 
musi mieć możliwość tak praktykować nakazane w Koranie i sunnie czynności 
dotyczące samotnego lub rodzinnego życia, jak on sam to rozumie i nie można 
go w tym ograniczać. Ponadto ci, którzy próbują praktykować islam powinni 
bardzo uważać, aby jeszcze bardziej nie komplikować rzeczy, niż są.23[...] 

Czasami można mieć wrażenie, że głównymi zasadami religii (usūl) nazy-
wane są te drugo- i trzeciorzędne (furū)24. Na przykład codzienna modlitwa i post 
są podstawowymi elementami religii, które muszą być praktykowane w prywat-
nym życiu każdego muzułmanina. Ekstremiści, którzy przeciwstawiają się 
laicyzmowi powinni się samych siebie zapytać, jak oni się stosują do nakazanych 
praktyk religijnych: Czy rzeczywiście je wykonują? Takie stwierdzenie nie jest 
łatwe także dla mnie, ale powinniśmy wejść w głąb siebie i zawstydzić się przed 
Bogiem: pewne tematy stawiamy na ostrzu noża, ale z drugiej strony pomijamy 
modlitwy i nie zważamy na zachowanie postu. W tych sprawach nie powinniśmy 
czynić żadnych kompromisów.  

Kto zaniedbuje modlitwę, wykonywanie obowiązków i postu, tego wiara jest 
niewystarczająca. Oszczercy, krzykacze, ludzie, którzy obrzucają błotem muzuł-
manów [mimo, że sami są muzułmanami], wyciskają znaczące negatywne piętno 
na religii. Prorok tak mówi o waśniach: ‘są gorsze niż rozpad małżeństwa’, 
a o oszczerstwie: ‘ to grzech, który nie może być wybaczony’. 

Jeśli posiadamy takie mankamenty, ale mówimy o religii jako o pewnej ca-
łości, to wyrażamy wobec niej brak szacunku. Na Boga! Praktykujmy najpierw 
w naszym życiu prywatnym, w wychowaniu naszych dzieci, w naszym świecie 
myśli i w naszym sercu. [...] Niech będą rozpoznane te owoce najpierw w naszym 
życiu. Popełniamy grzechy śmiertelne (kebāir)25, a z drugiej strony kłócimy się 
o przejęcie całości społeczności.26 

To jest nasz błąd. Szczerze mówiąc, należy przyznać, że mamy złe sumienie, 
ponieważ sami nie trzymamy się wymagań naszej religii. Pozwólcie nam utwo-
rzyć naszą opinię na możliwościach, pozwólcie nam w zamian za to starać się 
o takie rozwiązania, które są słuszne.” (17 stycznia 2005, Milliyet, Mehmet 
Gündem) 

 

                                                                        
23 Chodzi tu o normy Koranu i sunny dotyczące prywatnego i rodzinnego życia. Według uczo-
nego ci pierwsi (iman) są wyżsi rangą niż ci drudzy (muamelat). Niezwykle ważne są również 
podwaliny islamskiej etyki mimo, że w porównaniu z wyżej wspomnianymi stoją na drugim 
miejscu. Do nich należą: zakaz kłamstwa, pomówień, oszczerstwa, fałszywego zeznawania, 
rozwodu, kradzieży itd. 
24 Furū oʿznacza dosłownie „odgałęzienie”, uṣūl „pień i korzenie” 
25 Grzechy ciężkie są w islamie inaczej określane w różnych grupach. Zabójstwo, kradzież, roz-
wód, beznadzieja, czary i fałszywe świadczenie należą w każdym przypadku do grzechów 
ciężkich. 
26 Wyrażone jest tutaj bezpośrednie ostrzeżenie w stronę ludzi politycznego islamu, którzy na co 
dzień nie żyją swoją religią, ale kiedy chodzi o ustanowienie tzw. szariatu wychodzą na ulicę 
i chętnie demonstrują. 
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O g ó l n e  w a r u n k i  p r ak t y k o w a n i a  r e l i g i i  
W tym samym wywiadzie na pytanie: „Państwo potrzebuje siły religii. Kto 

kogo bardziej potrzebuje: religia państwa, czy państwo religię?” Gülen udziela 
następującej odpowiedzi: 

„Aby ludzie mogli przeżywać swoją religię, ew. swoją wiarę z czystym su-
mieniem i czuć się komfortowo, państwo musi troszczyć się o tę sprawę i stwo-
rzyć zewnętrzne warunki. Prowadzenie ludzi do dojrzałości, wprowadzanie po-
rządku do rodziny i społeczeństwa, kształtowanie sumienia, otwieranie serc 
i wypędzanie wszelkiego zła – aby tego nie uniknąć państwo potrzebuje nieza-
chwianej siły religii. W pewnym sensie państwo może wykorzystać ten potencjał, 
kiedy stara się o dobre wychowanie religijne. Człowiek bowiem nie jest tylko 
cielesnym stworzeniem, posiada również elementy duchowe, a państwo poprzez 
stricte świeckie doświadczenia nie może dać mu tego, co oferuje mu religia.” 
(17 stycznia 2005, Milliyet, Mehmet Gündem) 

Współczesność i laicyzm należały zawsze do ważnych tematów „Platformy 
Abant”, spotkań Fundacji Dziennikarzy i Pisarzy, których honorowym przewod-
niczącym jest Fethullah Gülen. Według dziennikarzy i autora Tahi Akyola „Plat-
forma Abant” jest pierwszą naukową platformą w historii islamu, która z punktu 
widzenia islamskiego postrzega laicyzm jako uprawniony. (25 czerwca 1999, Mil-
liyet, Taha Akyol) 

Fethullah Gülen przywiązuje dużą wagę do tego, aby w Turcji toczyła się 
dyskusja z pisarzami i intelektualistami różnych opcji i dziedzin, które repre-
zentują ten kraj. Wynikiem tego było utworzenie Platformy Abantu pod patro-
natem działającej równolegle, założonej przez Gülena stambulskiej Fundacji 
Dziennikarzy i Pisarzy. Nazwa tej platformy pochodzi od nazwy jeziora, oddalo-
nej od Stambułu o trzy godziny jazdy samochodem, położonej w regionie gór-
skim. Spotkania odbywały się w 1998 r. najpierw w budynku położonym nad 
jeziorem. Później dochodziło również do spotkań z dziennikarzami i intelektuali-
stami zagranicznymi w Waszyngtonie, Brukseli, Kairze i Irbilu. Podczas tych 
spotkań dyskutowano o stosunku religii i państwa, islamu i demokracji, laicyzmu 
i walki kultur zachodniej i wschodniej jak również kwestii Kurdów i Alawitów. 
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3.  Islam a demokracja,  
 szariat a reforma 

 
 
 
 
 

Islam i demokracja – czy te pojęcia do siebie pasują? 
Czy muzułmanin może być jednocześnie demokratą? 
Czy muzułmanin może na sto procent praktykować swoją religię w systemie de-

mokratycznym? 
Jaką formę rządzenia zakłada islam? 
Czy w islamie istnieje teokracja? O co chodzi w islamskim porządku? 

 
Stosunek islamu do demokracji narzuca szereg pytań. 
Islam nie przewiduje państwa religijnego ani nie wymaga szczególnej jego 

reformy. I właśnie to nie jest zrozumiałe dla zwolenników islamu politycznego, 
którzy zwodzą w ten sposób całe tłumy. Fethullah Gülen jest islamskim uczo-
nym, który szczegółowo wyjaśnia ten temat i dlatego jest na celowniku radykal-
nych islamistów. 

Gülen akcentuje, że islam w swojej esencji ma przewidywać rząd podobny 
do republiki i nie ma on absolutnie żadnych problemów z demokracją. Wręcz 
przeciwnie: demokracja i republika to formy rządów, które tworzą dla muzułma-
nów najlepsze pole dla rozkwitu ich religii. Zasady islamu nie są sprzeczne z de-
mokratycznymi, a podstawowe reguły, które islam demonstruje w nawiązaniu do 
rządów, najbardziej dokładnie odpowiadają demokracji. 

Przede wszystkim utrzymuje się, że islam daje każdej jednostce wolność 
w praktykowaniu swojej religii. Nakazy Koranu obejmują tę zasadę w 95%. Islam 
nigdy nie zakładał surowo regulowanej i stanowczej formy aparatu państwo-
wego; określiłyby to wymagania ducha czasu. Ludzkość w ten sposób rozpozna-
wała ze swojego doświadczenia, że demokracja i republika to pasujące do siebie 
formy sprawowania rządów. 

Radykalni muzułmanie twierdzą, że Koran jest ich konstytucją, główną 
ustawą i dlatego wypowiadają wojnę współczesnym konstytucjom i głównym 
ustawom. W przeciwieństwie do nich Gülen wyjaśnia, że Koran prezentuje 
główne wskazania do religijnego życia. 95% treści Koranu dotyczy porad i zasad 
dotyczących wiary. Poza tym islam nie ma problemu z dzisiejszą konstytucjami 
i ustawami; zakładając, że główna ustawa albo konstytucja danego kraju oparta 
jest na demokratycznych pryncypiach i daje muzułmanom możliwość praktyko-
wania swojej religii. 
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Przypomnijmy sobie Fethullaha Gülena przy okazji założenia Fundacji 
Dziennikarzy i Pisarzy 29 czerwca 1994 r. w stambulskim hotelu Dedeman,  
Hocaefendi w swoim przemówieniu zawarł trzy ważne przesłania dla Turcji i dla 
świata: 
1. Odwrót od demokracji jest niemożliwy. 
2. Ludziom wierzącym odmawia się nawet lekkiego tchnienia demokracji. 
3. Forma sprawowania władzy w erze czterech prawowiernych kalifów może 

być z powodzeniem określona jako republika. 
 

T w i e r d z e nie  „ r e l i g ia  i  d e m o kr a c ja  n i e  ż yj ą  ze  s o b ą  w  h ar m o n ii ”  
j e s t  b ł ęd n e 

Czasopismo Muslim World wydane w Stanach Zjednoczonych poświęciło 
w lipcu 2005 r. specjalne wydanie Gülenowi i Ruchowi Hizmet. Profesor Zeki 
Sarıtoprak oraz dziennikarz i autor Ali Ünal przeprowadzili szczegółowy wywiad 
z Gülenem. 

Gülen odpowiedział w sposób wyczerpujący na następujące kwestie: „Czy 
islam i demokracja żyją w harmonii? Jak Pan traktje okoliczność, że większość 
krajów muzułmańskich nie są krajami demokratycznymi? Czy taką ułomność 
należy traktować poważnie?” Gülen odpowiedział fragmentarycznie:  

„Tak, to przykre, że ci, którzy w świecie islamskim a w szczególności w Tur-
cji wypowiadają się na temat ‘związku religii z demokracją’ dzielą się na takich, 
którzy przemawiają w imię religii i pobudzają niektórych do dyskusji oraz na 
orędowników demokracji, którzy są zmanipulowani powyższą tezą: Ci myślą, 
że nie da się powiązać ze sobą islamu i demokracji. Powód: religia podlega pano-
waniu Boga a demokracja opiera się na głosie ludu. Przypuszczam, iż istnieje 
jeszcze jeden aspekt, który prowadzi do nieporozumień: wiara, że władza ma być 
bezwarunkową i nieograniczoną sprawą ludu. Uchowaj Boże! Nie jakoby wyjęto 
władzę z boskich rąk i oddano ją ludziom, lecz w takim sensie, że Bóg upoważ-
niłby ludzi do sprawowania władzy, którą odebrałoby się monowładcom, de-
spotom i dyktatorom i oddało w ręce wspólnoty narodu. Podobnie była ona 
sprawowana w epoce czterech prawowiernych kalifów.27 

Nie ma żadnej wątpliwości, że w kosmologicznym sensie Bóg jest władcą 
ponad wszystkimi. My, nasze myśli, nasze plany – wszystko jest w dyspozycji tego 
jedynego Suwerena. Jednak to nie oznacza, że nie posiadalibyśmy własnej woli, 
skłonności i własnych upodobań. Tak samo jesteśmy zdani na siebie w kwestii 
niektórych decyzji dotyczących naszego prywatnego życia, tak samo podejmu-
jemy wolne decyzje dotyczące życia społecznego i politycznego. Wyborcy prawo-

                                                                        
27 Mistrz wskazuje na słynne motto parlamentu tureckiego: „Władza należy bezgranicznie i 
bezwarunkowo do ludu!” (Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir!) Sądzi on, że to motto jest 
niewłaściwie rozumiane. Na poziomie kosmologicznym władza boska jest jednoznaczna i nie 
może być porównywana do władzy sprawowanej przez ludzi. W tej dewizie o wiele bardziej 
chodzi o to, że Bóg dał władzę wspólnocie ludzkiej a nie pojedynczemu władcy lub tyranowi. 
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dawców i wykonawców prawa mogą również inaczej wyrazić swój wybór. W do-
bie szczęścia (Asr-ı Saadet) istniała nie tylko jedna metoda wyborcza.28 

W wyborze czcigodnego Ebu Bekrsa było inaczej, w wyborze czcigodnego 
Umara wybrano znowu inną metodę i tak samo w przypadku czcigodnego 
Uthmena i czcigodnego Aliego. Bóg sam wie o tym najlepiej.” (Muslim World, 
lipiec 2005, Zeki Sarıtoprak i Ali Ünal) 

 
I s l a m  t w o r z y  a d e k w a tn ą  p o d w a lin ę  d l a  p r o ce s ó w   
d e m okr a tyc z n y c h 

Siedem lat po wypowiedzeniu tych słów Rainer Hermann, auto książki „Do-
kąd zmierza społeczeństwo tureckie?” przeprowadził wywiad z Gülenem. 

Część tego wywiadu została opublikowana we Frankfurter Allgemeinen  
Zeitung z 6 grudnia 2012 r. Rainer Herrmann zapytał Gülena m.in.: 

„Czy fundamentalne osiągnięcia jak demokracja, pluralizm i prawa czło-
wieka są wyłącznie wynalazkami Zachodu – czy może są one uniwersalne i mogą 
być praktykowane również w islamskich społeczeństwach?” 

Hodża efendi wyraża się bardzo jasno w swojej odpowiedzi, iż islam i de-
mokracja do siebie pasują: 

„W demokracji, pluralizmie i prawach człowieka nastąpił ważny postęp. 
To jednak nie są wartości, które teraz nadeszły ze świata zachodniego. Widzimy, 
że do rozwoju demokracji podchodzono w różny sposób, ulepszano ją i spraw-
dzano. Pojęcie demokracji związane jest ze słowami takimi jak socjalny, libe-
ralny, chrześcijański, bezpośredni, reprezentatywny czy parlamentarny, mimo że 
cechy te częściowo się wykluczają.  

Zasady, które są fundamentami demokracji oraz demokratyczna forma rzą-
dzenia są zgodne z wartościami islamskimi. Wartości i pryncypia akceptowane 
przez islam i demokrację to dyskusja, sprawiedliwość, wolność religijna, ochrona 
praw jednostek i mniejszości, prawo narodu do wyboru swojego rządu, odpowie-
dzialność rządzących za swoje działania i niedopuszczenie do despotyzmu jakiejś 
mniejszości czy większości. Ogólnymi zasadami islamu co do formy zarządzania 
nie są zatem stanowienie przeszkody do wprowadzenia demokracji. Oferują oni 
nawet odpowiednią ku temu podstawę.” 

Po takiej wypowiedzi Gülena Rainer Hermann pyta: „Ale najczęściej zasady 
te nie miały zastosowania w historii islamskiej. Z jakiego powodu?” 

Gülen odpowiada następująco: 
„Jednym aspektem, który powinien zawierać się w demokracji jest taki, że 

człowiek tworzy sobie przestrzeń dla swoich potrzeb związanych z wiecznością – 
niezależnie od tego czy w nią wierzy czy nie. Musi stworzyć podstawę do tego, 
                                                                        
28 Ebu Bekr, pierwszy następca proroka (Kalif), został wybrany przez wspólnotę ludową. Ten 
wymienił Umara jako kandydata i w ten sposób Umar został mianowany kalifem. Następnie 
Umar przekazał kandydaturę gremium składającemu się z sześciu osób. Po jego śmierci 
wybrano z tego gremium dwóch kandydatów – wspólnota ludowa wybrała Uthmena. Z tej 
wspólnoty został także wybrany Ali. 
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aby miał możliwość się modlić, pościć, chodzić do kościoła albo do synagogi. 
Demokracja powinna umożliwiać również i te rzeczy jeśli chce być pełna i uni-
wersalna. W przeciwnym razie stanie się systemem, który funkcjonuje w odnie-
sieniu do pragnień i żądań określonych ludzi. Byłby on wówczas ograniczony. 
Jeśli demokracja osiągnie taką wielkość wówczas każdy znajdzie w niej miejsce 
dla siebie. Może pewnego dnia muzułmanie będą mówić o ‘muzułmańskiej’ lub 
‘świętej demokracji’. Człowiek jest stworzony do wieczności. Nic nie daje mu 
zaspokojenia oprócz wieczności. Niektórzy mogą to widzieć inaczej. Jednak mu-
szą oni również brać pod uwagę uczucia innych ludzi i szanować tych, którzy tak 
wierzą.” (6. grudnia 2012, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Rainer Hermann) 

 
T e o k r ac i  tw o r z ą  r a c ze j  o b ł ud n i k ó w  

Jedno z pytań, które zostało zadane hodży efendiemu w gazecie Asharq al-
Awsat, brzmi: „Czy sądzi Pan, że islam powinien odgrywać bardziej znaczącą rolę 
w życiu publicznym i w polityce?” W swojej odpowiedzi Gülen zwraca uwagę, że 
nie ma powodu do dążenia zakładania islamskiego państwa tak długo jak w kraju 
będą chronione prawa i wolności człowieka, a przede wszystkim wolność reli-
gijna. W innym miejscu dodaje: tam, gdzie te wolności nie są gwarantowane na-
leży dążyć do osiągnięcia tych wolności bez stosowania przemocy i w sposób 
demokratyczny: 

„Islam tworzy się jako religia na zasadach i praktykach boskich objawień, 
które prowadzą człowieka zgodnie z jego wolą do absolutnego dobra, absolutnej 
dobroci i człowieka doskonałego, który ma moc stworzenie swojego potencjału 
nadanego mu przez boga w możliwie największym tego wymiarze. W demokracji, 
która swoim obywatelom daje prawo do wolnego praktykowania swojej religii, 
poglądy i wartości wierzących będą miały odzwierciedlenie w ich życiu. Będą one 
wybierane w ramach zasad demokratycznych i uniwersalnych praw i wolności 
człowieka stosownie do wiary i wyrażane przez wybranych przez nich przedsta-
wicieli. Czynią to oddając swój głos w wyborach, ale także wówczas gdy korzy-
stają z innych swoich demokratycznych praw takich jak wypowiadanie swojej 
opinii na temat osiągnięć swojego kraju zarówno jako jednostka jak i pod da-
chem całego społeczeństwa obywatelskiego. Od dawna byłem przeciwny poj-
mowaniu religii jako politycznej ideologii. Osobiście uważam, że muzułmanin 
zawsze zachowywać się jak muzułmanin, zarówno w obszarze obywatelskim 
i społecznym jak również publicznym i rządowym. Innymi słowy: gdziekolwiek 
byśmy się nie znaleźli, należy zawsze poruszać się w etycznych ramach islamu. 
Kradzież, przekupstwo, rozbój, korupcja, kłamstwo, plotki, oszczerstwo, cudzołó-
stwo i rozwiązłość obyczajów są we wszystkich społeczeństwach potępiane 
i traktowane jako nielegalne. Wykroczenia te nie są popełniane w imię polityki 
czy też dla innych celów i nikogo nie należy oficjalnie zachęcać do ich popełnia-
nia. Czyny te są jednocześnie wykroczeniami uniwersalnymi. Kiedy pęka etyczna 
obudowa jakiegoś człowieka, jaki jest jeszcze sens gdyby ta osoba odgrywała 
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jakąś rolę publiczną lub we frakcji politycznej? Jak każdy, również i ja życzę sobie 
z całego serca, aby z takich zasad rozwijała się etyka zarówno w polityce jak 
i w sferze publicznej.  

Tak czy inaczej słyszy się skargi z powodu wyżej wymienionych czynów, 
z powodu których cierpi życie publiczne i porządek polityczny. Jedno chcę do-
kładnie uściślić: jeżeli ludzie mogą w swoim kraju, w wolności praktykować swoją 
religię i wiarę, zakładać instytucje, nauczać religii swoje dzieci i każdego, kto 
sobie tego życzy, ustalać stanowisko co do swojej religii w publicznych debatach, 
wnosić w sposób prawny i demokratyczny, religijnie uwarunkowane prośby to 
z jakiego powodu mieliby zakładać państwo islamskie? Nasza historia świadczy 
o tym, że takie rzeczy jak ucieczka, wypędzenie, powstania, rewolucje i przemoc, 
które wprowadzały do kraju chaos i anarchię, szkodzą zarówno osiągnięciom 
demokratycznym i związanymi z prawami człowieka jak też wymagają ofiar po-
niesionych w narodzie, których nie da się już nadrobić. Tak czy inaczej w krajach, 
w których dochodziło do przemocowego zdobywania władzy i w których ludzie 
niewolniczo podporządkowani byli religii ludzie stawali się hipokrytami i paso-
żytami, którzy w końcu także mamili własne państwo.  

Tacy ludzie mogą robić wrażenie religijnych w swoich [teokratycznych] 
krajach. Jednak kiedy opuszczają swój kraj, prowadzą życie, które z ich religią nie 
ma nic wspólnego i oddają się grzesznemu stylowi życia. Patrząc na doświadcze-
nia różnych krajów można zobaczyć, że moje zupełnie abstrakcyjne wypowiedzi 
opierają się na całkiem konkretnych obserwacjach.” (24 März 2014, Asharq al-
Awsat, Manuel Almeida) 

 
T u r c ja  s t a ł a  s i ę  d em o k r a t y czn a  ju ż  p o d  r z ąd a m i  O s m an ó w  

Pytanie gazety Asharq al-Awsat odnosi się bezpośrednio do demokratycz-
nych doświadczeń Turcji i brzmi następująco: „Jak Turcja to widzi, czy islam 
idzie w parze z demokracją? I jak daleko wpływa to na proces wejścia Turcji do 
Unii Europejskiej?” Gülen zwraca uwagę w swojej odpowiedzi na to, że demokra-
cja ma być systemem, który najlepiej pasuje do zasad islamskiej państwowości: 

„W pewnym sensie od lat 50-tych XX wieku jest zarządzana w sposób de-
mokratyczny, nawet jeżeli występowały przerwy i błędy w sprawowaniu tej wła-
dzy. Demokracja jest systemem, ku której skłania się cały świat. Pierwsze przej-
ście do demokracji stało się faktem w Turcji w 1876 roku za czasów osmańskich 
sułtanów, którzy jednocześnie ustanawiali kalifów [ a więc przywódców religijno-
politycznych wspólnoty islamskiej]. Pierwszy w tym czasie wybrany parlament 
składał się w jednej trzeciej z nie-muzułmanów. Błędnym jest myślenie, że islam 
i demokracja miałyby być przeciwieństwami. W związku z tym, że rządzący 
w stosunku do swoich wyborców objęci są obowiązkiem sprawozdawczości i de-
mokracja jest przeciwieństwem despotyzmu, który traktowany jest w islamie jako 
wielkie zło, można powiedzieć, że demokracja jest systemem, który najlepiej 
odpowiada islamskim zasadom państwowości. Islam nie ma problemu z podsta-
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wowymi zasadami demokratycznymi jak wolne wybory, obowiązek sprawozdaw-
czości rządzących i prymat prawa. 

Jak powiedziałem w 1994 roku, że nie ma odwrotu od demokracji, niektóre 
środowiska zareagowały sceptycznie. Jednak należy przemyśleć, że istnieją różne 
formy i interpretacje demokracji. Można powiedzieć, że nie jest ona jeszcze do-
statecznie dojrzała. Przechodzi pewnego rodzaju proces doskonalenia. Kraj, 
który chroni wolności życia, rozsądek, własność, rodzinę i religię oraz nie ograni-
cza praw i wolności osobistych, chyba że chodziłoby o bardzo poważne sytuacje 
wyjątkowe jak na przykład wojna, który mniejszości traktuje równoprawnie i ich 
nie stygmatyzuje, który umożliwia ludziom wypowiadać do opinii publicznej 
swoje poglądy na tematy osobiste, społeczne i polityczne jest krajem, który od-
powiada islamowi. Muzułmanie i wyznawcy innych nurtów religijnych nie mają 
prawa obruszać się na taki porządek państwowy kraju, w którym mogą wyrażać 
swoje zdanie i poglądy religijne, praktykować swoją religię i nabywać własność. 

Tam gdzie takie wolności nie są respektowane należy dążyć do tego, aby 
osiągnąć je bez stosowania przemocy w sposób demokratyczny. Sądzę, że poko-
jowa współobecność islamu i demokracji możliwa jest nie tylko w Turcji, lecz we 
wszystkich krajach islamskich, czy też wszędzie gdzie żyją muzułmanie. Wszę-
dzie tam, gdzie demokracja jest dyskredytowana, gdzie są łamane prawa czło-
wieka, łamane prawo i ustawy oraz usuwane podstawowe prawa etyczne – kon-
flikty religijne i etniczne nie mają tam końca. Demokracja jaka jawi się dzisiaj jest 
na drodze rozwoju kolektywnej konwencji ludzkości. W systemach politycznych, 
które odpowiadają standardom unijnym dla ludzi wierzących otwierają się moż-
liwości zakładania społeczno-cywilnych instytucji do praktykowania, reprezen-
towania oraz wyjaśniania i nauczania swojej religii. 

Decydującym jest praktykowanie i reprezentowanie naszych religijnych 
wartości w osobistym i obywatelsko-społecznym wymiarze. Nie można sądzić, 
że Turcja jest demokracją bez zarzutu. Również w Turcji osiągnięto wiele praw 
w następstwie negocjacji w sprawie przystąpienia do UE i dotyczy to ludzi religij-
nych, którym na przykład zabroniono wchodzić na uniwersytet z nakryciem 
głowy. Już patrząc na to tylko z tego punktu widzenia można stwierdzić iż proces 
przystąpienia do UE okazał się niezwykle konstruktywny. Turcja podjęła na tej 
drodze wiele ważnych reform w imię demokracji. 

Wychodzę z założenia, że okoliczność iż ludność Turcji w większości jest 
muzułmańska nie przedstawia żadnej przeszkody dla pełnego członkostwa w UE 
jeżeli te reformy dalej będą wdrażane i Turcja stanie się demokratycznym 
systemem, który osiągnie prymat prawa i gwarancje praw i wolności człowieka 
według standardów unijnych. 

Jeżeli zacietrzewieni przeciwnicy islamscy w Europie przeszkodzą przystą-
pieniu Turcji do UE, to Turcja będzie i tak zyskiwać dalej ze swoich demokra-
tycznych osiągnięć. Tylko niestety należy stwierdzić, że Turcja cofa się na drodze 
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demokratycznych standardów unijnych.” (24 marca 2014, Asharq al-Awsat, Ma-
nuel Almeida) 
 
I d e al n a  d em o k r a c ja  na c e c h o w a na  i s l a m em  j e s t  m o ż l i w a  

Spójrzmy tylko na odpowiedź Gülena na pytanie Nicole Popes, dziennikarki 
francuskiego Le Monde z 28 kwietnia 1998 r.: „Jak Pan wypowie się na temat is-
lamu i demokracji?” 

Po tym jak hodża efendi zwrócił uwagę na to, że islam nie ma żadnego pro-
blemu z demokracją, a idąc dalej również z laicyzmem, powiedział on o jednej 
ważnej rzeczy: „Demokracja może być praktykowana niemal perfekcyjnie 
z ludźmi silnego charakteru, którzy otrzymali etyczne islamskie wychowanie.” 
I dalej kontynuuje: „Tu w tym kraju [w Turcji] muzułmanie mają swoje stałe miej-
sce. Muzułmanie mogą mówić o demokracji i laicyzmie w ujęciu własnego rozu-
mienia. Jeszcze ważniejszym niż jakakolwiek forma ustrojowa, nawet jeśli byłaby 
to idealna demokracja, jest przecież bycie dobrym człowiekiem. Chodzi o to, aby 
być wzorem etycznego zachowania i człowiekiem silnego charakteru. Pisarze 
literatury utopijnej jak Al-Farabi rysują obraz idealnych miast, w ich dziełach 
chodzi przede wszystkim o miasta. Przy tym powinno oczywiście chodzić przede 
wszystkim o ludzi. Dopiero później mamy gminy, miasta, kraje i cywilizacje. De-
mokracje potrzebują silnych ludzi. Tak rzecz ujmując islam daje ludziom bardzo 
dobre demokratyczne wychowanie. I tak jak Pan pyta ile jest różnych rodzajów 
islamu, tak samo w praktyce występuje cały szereg wariantów demokracji. 
W krajach takich jak Francja, Anglia i Niemcy spotykamy demokracje różnego 
typu. 

Islam nie ma problemu z demokracją. Przy bliższej analizie niektórych praw 
Kanunname Osmanów wielu wychodzi z założenia, że chodzi tu o laicyzm, ze-
świecczenie. Wciąż uchwalane były nowe ustawy uwzględniające główne zasady 
wiary i nabożnych uczynków. [...] Kanunnname nie było oczywiście w Koranie, 
w sunnie i w pierwszych istotnych źródłach islamu. Kiedy z biegiem czasu poja-
wiają się nowe zagadnienia, które trzeba ocenić wówczas patrzy się najpierw czy 
nie stoją one w sprzeczności do podstawowych źródeł islamu ... Można zatem 
powiedzieć, że najdalej idąc islam nie ma problemu z demokracją i również 
z laicyzmem.29 

Laicyzm jest przede wszystkim pojęciem normatywnym, stojącym w opozy-
cji do obszaru prawnego. Jeśli jednak laicyzm będzie ograniczony nie tylko do 
normatywności, lecz obejmować będzie cały system a stąd pochodzi laicyzm 
filozoficzny, w którym wszystkie obszary życia wzięte są pod uwagę obowiąz-
kowo, a ponadto pominie się i zignoruje religię jako najbardziej naturalny feno-
men ludzkości, doprowadzi to do rozłamów i konfliktów w społeczeństwie. Po-

                                                                        
29 Mistrz sądzi, że podstawy wiary (īmān) oraz nabożne uczynki (ibādāt) mają nie być przeci-
wieństwem Kanunname ew. świeckiego prawodawstwa, ale wyłącznie czynami międzyludzkimi 
(mu āʿmelāt). 
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nieważ w tym przypadku cały system postrzegany jest jako system bez religii 
i wielka liczba przeciwników demokracji laicystycznej zbuntowałaby się. Tutaj 
nie należy kierować uwagi tylko na przebieg buntu, lecz na błędy ludzi, którzy 
doprowadzili do takiego nieuwzględnienia.” (28 kwietnia 1998, Le Monde, Nicole 
Pope) 

Hodża efendi zapytany o to czy islam i demokracja do siebie pasują, odpo-
wiada najczęściej definicją religii i islamu. W końcu wskazuje na stopnie rozwoju, 
które demokracja przechodziła w ciągu historii, aby podjąć wreszcie temat de-
mokracji, które nie zamykają się na wartości islamu. [...] To jest demokracja po-
bożna, która uwzględnia nie tylko życie doczesne, ale również i wieczne oraz nie 
odrzuca wartości religijnych. Gülen wypowiedział się w 2005 r. w czasopiśmie 
Muslim World jak następuje: 

„Dotykając tematu ‘islam i demokracja’ nie należy zapominać o tym, że is-
lam jest religią boskiego objawienia, a demokracja jest jednak formą ustroju 
ludzkiego. Do głównych zadań religii zaliczają się uniwersalne względy takie jak 
wiara, oddanie bogu, poznanie Boga i etyczna doskonałość. Koran nawołuje 
w setkach swoich wersów do wiary, do służby Bogu, do rozwoju swojej świado-
mości w czynieniu dobra, które staje się coraz głębsze w oddawaniu Bogu czci 
oraz do etycznej doskonałości. Wiara i wypełnianie sprawiedliwych uczynków 
należą do tych kwestii, na które w Koranie położony jest szczególny nacisk; 
również takie zachowanie jakby Bóg je widział a były one widziane przez Niego 
w relacji ukształtowanej przez szczerość. Usilne dążenie do pięknego etycznie 
ideału zalicza się także do kwestii, o których przypomina Koran. 

Zaprezentowanie islamu w takiej formie mogłoby się przyczynić do uboga-
cenia demokratycznych form istniejących lokalnie w świecie islamskim oraz do 
pomocy ludziom w lepszym zrozumieniu związku pomiędzy duchowymi i mate-
rialnymi aspektami życia. Sądzę, że islam mógłby ubogacić demokrację w ten 
sposób, że może zaspokoić ogromne potrzeby ludzi, którzy szukają łaski tego 
Wiecznego i wciąż Obecnego.” (Muslim World, lipiec 2005, Zeki Sarıtoprak i Ali 
Ünal) 

 
D e m o k r a c j a  p r z e ch o d z i  p r o c e s  d o j r z e w a n ia,  k t ó r y  j u ż  n i e   
j e s t  o d w r a ca l n y 

W wywiadzie nowojorskiej dziennikarki i autorki Nevval Sevindi w 1997 r. 
Gülen położył nacisk na znaczenie demokracji, która uwzględnia zarówno życie 
na tamtym świecie jak również jej proces dojrzewania w kierunku coraz wyższego 
stopnia ideału. 

Co to znaczy, że demokracja rozwiązuje problemy życia na tamtym świecie? 
W tym kontekście Gülen zwraca uwagę na wolność religijną, ponieważ według 
islamu największym przygotowaniem, które człowiek mógłby podjąć do życia 
w wieczności jest bycie dobrym człowiekiem i taka modlitwa do Boga, jakiej On 
sobie życzy. 
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W historii powstał jeden z największych problemów ludzi wierzących doty-
czący braku wolności w możliwości praktykowania swojej modlitwy. Czasami 
musieli oni modlić się nawet po kryjomu. Przyłapani zostawali uwięzieni, tortu-
rowani a nawet zabijani. Największą osobliwością demokratycznych państw jest 
– obok wolności myśli – gwarantowana wolność religijna. I wolność religijna dzi-
siejszych systemów demokratycznych jest częścią podstawowych praw czło-
wieka. 

Gülen wyraża swoje pragnienie takiej demokracji w następujący sposób: 
„Oczywiście demokracja w Turcji nie jest jeszcze dojrzała. Życzyłbym sobie 

na przykład takiej demokracji, która przyjmuje moje myśli i rozwój zarówno 
w życiu doczesnym jak też rozwiązuje moje problemy w życiu wiecznym po 
mojej śmierci. Również i to powinna przyjąć z cierpliwością. Demokracja 
przechodzi proces dojrzewania, który już nie jest odwracalny. Nie ma wątpli-
wości, że demokracja dalej się rozwija i dojrzewa; w ten sam sposób przechodzą 
ewolucję dusza i myśli człowieka. Pewnego dnia osiągnie się najwyżej rozwinięty 
stopień demokracji.” (27 lipiec 1997 r., Yeni Yüzyıl, Nevval Sevindi) 

W wywiadzie z Nuriye Akman, dziennikarką i autorką również mieszkającą 
w Stanach Zjednoczonych, w marcu 2004 r. hodża efendi również wypowiada 
swoje myśli: 

„Czym jest demokracja? Jest ona trochę podmiotem wykładni. Na całym 
świecie istnieją różnego rodzaju demokracje. Nawet reżimy komunistyczne 
traktują siebie samych jako demokratyczne. Możliwe, że tak samo stwierdzą 
Chiny, Ameryka określa się jako demokrację tak jak Anglia i Belgia. Istnieje pięć-
dziesiąt różnych demokracji na świecie. Mamy demokrację chrześcijańską, de-
mokratów buddyjskich, demokratów żydowskich. Ludzie potrafią być również 
demokratami mając określone poglądy na temat wiary czy filozofii. Nie jest prze-
szkodą jeśli obok islamskiej tradycji i zwyczajów istnieje także demokracja. Taka 
demokracja może w mojej opinii istnieć wszędzie. 

Można by było nawet takiej demokracji dodać jeden aspekt: potrzeby czło-
wieka nie ograniczają się tylko do życia na ziemi. Jeśli mamy wolność słowa, wol-
ność myśli czy też wolność działania – z nich wszystkich ja mam korzyść. Ale ja 
posiadam jeszcze stronę zwróconą ku wieczności. Jestem stworzony do wieczno-
ści. Coś innego niż wieczność nie czyni mnie zadowolonym. W pełni rozwinięta 
demokracja przyjmuje i włącza te aspekty, które pomagają mi w tych pragnie-
niach. 

Również wtedy musi działać wspierająco. Innymi słowy: demokracja po-
trzebuje także wymiaru metafizycznego. Na tamtym świecie musimy złożyć 
sprawozdanie, będziemy rozliczani z naszych czynów i demokracja powinna 
również ten aspekt wziąć pod uwagę. Dlaczego miałoby nie być właśnie takiej 
demokracji?” (24 marzec 2004, Zaman, Nuriye Akman) 

Kolejne wypowiedzi Gülena zaczerpnięte są z wywiadu New York Times’a 
z roku 2010: 
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„Islam bez wątpienia ubogaca demokrację. Obecnie demokracja przechodzi 
proces dojrzewania. Powinniśmy zadać sobie trud, aby tę demokrację rozwinąć, 
żeby była w stanie wyjść na przeciw potrzebom całej ludzkości. Chodzi o ludz-
kość, której dążeniem jest łaska boska i wieczność. 

Taka teza powinna być podjęta i przedyskutowana. Demokracja dąży 
w sposób wystarczający do zaspokojenia materialnych i duchowych tęsknot ludz-
kości. Niezależnie od tego, w co ludzie wierzą, powinni móc to w wolności prak-
tykować. Zadaniem demokracji jest stworzyć ku temu okoliczności i atmosferę.” 
(11 czerwca 2010, The New York Times, Brian Knowlton) 

 
N a  p o c z ą t k u  i s l a m  b y ł  r e p u b l i k ą  

Jednym z tematów, szczególnie podnoszonym przez Gülena jest okolicz-
ność, że w czasach prawicowych kalifów na początku historii islamu istniała wła-
ściwie demokracja i republika, chociaż wówczas wcale jej tak nie określano. Kalif, 
który w islamie sprawował funkcję zwierzchnika państwa był wybierany i docho-
dził do władzy na podstawie woli społeczeństwa – taka była główna zasada. 
Po śmierci proroka czcigodny Ebu Bekr został w ten sposób wybrany na 
pierwszego kalifa. Również trzej po nim następujący kalifowie sprawowali swój 
urząd po wyrażeniu woli ówczesnego islamskiego społeczeństwa. Takie postępo-
wanie stoi w zgodzie z główną zasadą demokracji i republiki, wolą ludu. Islam nie 
zakładał istnienia dynastii władców, w których prawo władcy i kalifa przechodzi 
z ojca na syna. Powstało to dopiero w późniejszych latach i nie odpowiada mode-
lowi rządu założonemu przez islam. Z tego powodu Gülen i inni wiodący islam-
scy uczeni określają czas pierwszych czterech kalifów jako erę, która najlepiej od-
zwierciedla charakter rządów w sensie islamskim. 

26 kwietnia 1997 r. Fethullah Gülen wypowiedział się co do kwestii posta-
wionych prze dziennikarza i autora Yalçına Doğana na Kanale D w następujący 
sposób: 

„Demokracja jest władzą ludu. Ciągłym rozwojem republiki. Przedstawia 
wymiar zwrócony do życia i ludzi. Stąd możemy powiedzieć, że ona już bardzo 
długo istnieje. Tylko jeszcze się jej tak nie określa. Możemy nawet powiedzieć, że 
w czasach prawicowych kalifów istniała już republika, nawet jeśli się wtedy tak 
nie nazywała. Możemy mówić o demokracji, również jeżeli nie była wtedy tak 
nazwana. Możliwe, że były pokrywania się i sploty między systemami. Każdy 
system wyciągał korzyści z innego w różnej formie. Można to zbadać. W tym 
kontekście republika i demokracja przygotowuje oczywiście pole działania dla 
islamu, islamskiemu światopoglądowi i praktykowaniu islamu. Jednak stojąc 
w opozycji do islamu tworzą swoistą niewłaściwą konsekwencję i błędny 
wniosek.” (16 kwietnia 1997, Kanał D, Program „Güncel“ [Aktualności], Yalçın 
Doğan) 

Hodża efendi w rozmowie, której moderatorem był Reha Muhtar 3 lipca 
1995 r. w kanale telewizyjnym TRT w następujący sposób: 
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W odniesieniu do początków islamu jestem przedstawicielem tezy, że cho-
dziło wówczas o republikę. Nie ma żadnej podstawy, aby twierdzić coś przeciw-
nego.“ (3 lipca 1995, TRT, program „Ateş Hattı“ [Gorąca Linia], Reha Muhtar). 

27 lutego 1998 Gülen był gościem programu „Püf Nokta“ (Sedno sprawy) na 
kanale NTV, prowadzonym przez Tahę Akyol i Cengiza Çandara. Na pytanie Cen-
giza Çandara: „Jak wypowie się Pan na temat islamu i demokracji? Ogólnie 
przyjmuje sie, że Turcja przechodzi dzisiaj trudną politycznie fazę. Jak Pan ocenia 
tę sytuację w kraju i jego najbliższą przyszłość? Gülen odpowiada: 

„Nigdy nie pojmowałem tematu demokracji jako stojącego w opozycji do 
islamu. Nawet w moim przemówieniu [29.06.1994] zwróciłem uwagę na to, że to 
proces, a my jesteśmy jego częścią i nie ma od niego już odwrotu. Na świecie 
istnieją socjaldemokraci, demokraci chrześcijańscy [...] i liberalni demokraci.  

Moim pragnieniem jest, aby demokracja była pewnego dnia tak rozwinięta, 
że stworzy warunki do zaspokojenia wszystkich potrzeb ludzi, zarówno material-
nych jak i duchowych, doczesne i wieczne. Powinna podjąć moje potrzeby na 
mojej drodze aż do grobu i stworzyć podstawę, która mi umożliwi łatwo pokonać 
czyściec (barzach) po mojej śmierci. Podstawę, która mi umożliwi nawet osią-
gnąć drogę do Raju. 

Miałem okazję podzielenia się tymi rozważaniami z amerykańskim profe-
sorem. Powiedział, że jest to piękna definicja demokracji i zrobił sobie notatki. 
W którym stadium znajduje się demokracja według tych przemyśleń? Osądzić to, 
idąc za określonym wyobrażeniem jest moim zdaniem niewłaściwe.” (27 luty 
1998, NTV, program „Püf Nokta“ [Sedno sprawy], Taha Akyol i Cengiz Çandar) 

 
P o l i t y c z ny  i s l a m  al b o  u p o l i t y c z n ie n i e  i s la mu  

W tym samym programie dziennikarka i autorka Taha Akyol zapytała: 
„Reprezentuje Pan islam, który ma tutaj swoje korzenie. Jak widzę, nie żywi 

Pan sympatii ani do radykalnego islamu jak np. ‘Dżihad islamski’ czy Hamasu, 
kiedy szczególnie wyodrębnił się po upadku socjalizmu na Bliskim Wschodzie, 
ani dla ideologicznych koncepcji jak np. politycznego islamu czy też islamu fun-
damentalistycznego i nie inspiruje się Pan tymi koncepcjami. Ta terminologia 
bowiem, której Pan używa nie jest terminologią radykalnego politycznego islamu 
na Bliskim Wschodzie.” 

Gülen odpowiada na to pytanie, postawione przez Tahę Akyolsa w nastę-
pujący sposób: 

„Islam zrodził się na półwyspie arabskim, rozciągnął się aż do stepów Azji 
i skoncentrował się na tym terenie do momentu, aż dalej zaczął się poszerzać do 
Azji Mniejszej i poprzez zawiłe ścieżki aż do Antalyi; w spadku pozostawiono na-
dzieję, że pewnego dnia zostanie podjęta odpowiedzialność za to dziedzictwo 
i „Wielka Azja” będzie otoczona troską. [...] Posiadamy tak bogate kulturowo 
dziedzictwo, jeśli tylko o tym pomyślimy, jak islam najpierw w Azji rozkwitał ze 
swoją nauką normatywną, ze swoją teologią i myślą suficką, aby później 
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rozrosnąć się jak gałęzie drzewa we wszystkie strony tak, że nie odczuwamy 
potrzeby zajmowania się licznymi małymi nurtami, które obecnie tworzą się tu 
i ówdzie.30 

Na temat niekonsekwentnej postawy Hamasu i okrutnych akcji bractwa 
muzułmańskiego (ihwan) już się wypowiedziałem a przy tym odniosłem się do 
wypowiedzi proroka: ‘yessirū welā tu’assirū beschschirū welā tuneffirū’ – uła-
twiać, nie utrudniać, głosić ludziom dobrą nowinę, przyciągajcie do siebie a nie 
odpychajcie. Turecki naród spogląda w przeszłość, w której islam od tysięcy lat 
ciągle się rozwijał. Historyk Ismail Hami Danischmend zwraca uwagę na to, że 
Turcy już w czasach proroka Abrahama stawali się muzułmanami [oddanymi 
Bogu] i wypracowane przez niego monoteistyczne podstawy są także źródłem, 
z którego czerpał prorok Mahomet. 

Zgadzam się z tą oceną. Sądzę, że takie mocno zakorzenione poglądy i roz-
wój jest tak bogaty, że nie potrzeba żadnego innego nurtu. Chodzi o to, abyśmy 
dawali nowe kierunki i oceniali je i przy pomocy nowych syntez i analiz docho-
dzili do nowych wymiarów, aby stworzyć platformę, która pozwoli nam to 
wszystko publicznie, głośno i wyraźnie przekazać dla dobra ludzkości.” (27 luty 
1998, NTV, program „Püf Nokta“ [Sedno Sprawy], Taha Akyol und Cengiz Çandar) 
 
U p o l i t y c z ni a n i e  r el i g ie  j e s t  t a k  s a m o  d e s t r uk t y w n e  j a k  w a l k a  
z  r e l i g i ą  

Jednym z tematów, najczęściej poruszanym w dyskusji na temat islamu 
i demokracji jest polityczny islam i jego upolitycznianie. W 1998 r. Fethullah 
Gülen tak odpowiedział na następujące pytanie dziennikarki Nicole Pope dla 
gazety Le Monde: „Jaki jest Pana stosunek do politycznego islamu?”: 

„98% religijnego nauczania islamu zajmuje się życiem prywatnym, podsta-
wowymi etycznymi wskazówkami dla społeczeństwa i wartościami duchowymi. 
Tylko 2 % posiada stanowiska w urzędach państwowych. Ignorując owe 98%, 
koncentrować się tylko na polityce oraz dać się świadomie ponieść aktualną sy-
tuacją jakoby islam składałby się tylko z tych 2% jest zarówno błędne jak też wy-
kazujące brak respektu dla pozostałych 98%. 

Wśród tych 98% chodzi o podstawowe zasady wiary jak wiara w Boga, w Sąd 
Ostateczny, święte księgi, proroków i aniołów oraz obok wszystkich etycznych 
fundamentów o główne filary islamu takie jak rytualna modlitwa, spełnianie 
obowiązków, post i pielgrzymkę. Wiele z nich mamy wspólne z innymi religiami. 
Każdy z osobna i każda rodzina może bez przeszkód żyć według tych zasad. Po-
zostałe 2% w przeciwieństwie do 98% zajmują się tylko władzą. Ci, którzy poj-
mują islam jako system polityczny, ignorują 98% i przedstawiają te 2% jako ‘is-
lam’. Mówiąc o islamie politycznym zaprzeczamy islamowi jaki jest w rzeczywi-
stości. 
                                                                        
30 Mistrz wskazuje tym samym na prądy takie jak dżihatyzm, fundamentalizm, które stworzyła IS 
i.in. na arenie światowej w drugiej połowie XX wieku. 
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Wyrażenie ‘islam polityczny’ nie był jednak używany przez muzułmanów, 
którzy chcieli użyć islamu trochę jako fundamentu ich narodowych ruchów wol-
nościowych i niepodległościowych i w mniejszym stopniu pojmowali go 
w związku z tym jak religią, a bardziej jak ideologię. Nie, to pojęcie wprowadzone 
zostało przez zachodnie media czy też przez zupełnie inne kręgi, które chciały 
koniecznie nadać wydarzeniom powodowanym przez tych muzułmanów jakąś 
nazwę. Sami muzułmanie podchodzą do tego tematu z punktu widzenia religii 
czy też szariatu. Również i ci są w błędzie, którzy kojarzą te 2% z szariatem. Kto 
mówi o szariacie i bierze pod uwagę te 2% – błądzi. 

Prawo szariatu, o którym szczególnie mówi Koran, mówi o pełnym sza-
cunku obchodzeniu się z innymi; wyrażającym się w stylu mówienia, nigdy nie 
będąc raniącym, grubiańskim czy narzucającym się. Szacunek wobec ludzi i go-
ścinność również zalicza się do nakazów proroka, spotykanie moich braci 
w wierze z uśmiechem, podanie wody spragnionemu człowiekowi i zwierzęciu, 
wlanie wody do wiadra kolejnemu potrzebującemu, ułatwienie drogi podróżują-
cemu, itd. 

Wszystko to stanowi wymaganie szariatu czy też religii. Wypełniamy to ra-
dośnie, w pogodnym nastroju. To są strony religii, które powinny być dostrze-
gane i które powinno się pokazywać, ponieważ religia w swojej spójności stanowi 
zbiór piękna. Zawsze to co jest piękne, pasuje do religii. Wszystko co brzydkie, 
nie ma z religią nic wspólnego. Nasz prorok powiedział: „Zostałem posłany, aby 
udoskonalać dobre zwyczaje.’ W Koranie jest on wspomniany następująco: ‘I ty 
masz naprawdę wspaniałe cechy i postępujesz według wspaniałego wzoru’ (sura 
El-Qualem 68:4). ‘Posłaliśmy cię tylko jako niezrównane miłosierdzie do wszyst-
kich światów’ (sura El-Enbiyāʾ 21:107). Jeśli to stanowi religię, wówczas postawa 
całkowicie pozbawiona szacunku wobec religii odznaczałaby się celowym przed-
stawieniem jej jakoby składała się tylko z 2%, upolitycznieniem jej albo potrak-
towaniem jej jako polityczną ideologię. Z tego powodu od dawna jesteśmy prze-
ciwni upolitycznianiu religii. Z naszego punktu widzenia upolitycznianie religii 
jest tak samo destruktywne jak walka z nią.” (28 kwietnia 1998, Le Monde, Nicole 
Pope) 
 
Z a  d e m o k r a c j ą  w e d ł ug  w z o r u  z a c h o d n i e g o  

30 listopada 1999 r. kanadyjski pisarz i autor A. Fred Reed spotkał się 
z hodżą efendim. Podczas tego spotkania Fethullah Gülen powiedział, że wierzą-
cy ludzie mają szczególne zadanie: pokazać całemu światu, że islam i demokracja 
nie stoją w sprzeczności. Jego wypowiedź brzmi dosłownie: 

„Jeśli demokracja stworzy warunki, w których muzułmanie i ludzie innych 
wyznań mogą żyć ze sobą w harmonii, wówczas powinno nas to zachęcić do 
stworzenia demokracji i podjąć wszystkie wysiłki, aby również w naszym kraju 
można było rozmawiać o demokracji na wzór zachodni. To jest konieczne 
z dwóch powodów: 
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Po pierwsze, aby móc żyć w pokoju według naszych przekonań i naszych 
poglądów religijnych i po drugie, aby przyszłe pokolenia mogły pokojowo rozwi-
jać swoje życie i swoje przekonania. [...] Jeżeli islam jest religią wiary, modlitwy 
i etyki, wówczas nikt w demokratycznych krajach nie może zaprzeczyć temu sys-
temowi. Jednak jeśli się ten system ignoruje i islam pojmowany jest wyłącznie 
jako forma państwa i pociąga on za sobą państwowe posady, wówczas jest on 
niczym innym niż błędną interpretacją islamu. [...] Innymi słowy: Musimy zapre-
zentować islam jako interesujący system zwrócony ku wielkiej liczbie członków 
społeczeństwa islamskiego, system, oparty na kwestiach wiary, codzienności 
i etyki. I musimy podkreślić, że islam i demokracja nie stoją ze sobą w sprzeczno-
ści. 

Aby to osiągnąć ludzie muszą być bezinteresowni i gotowi do poświęcenia 
się. Aby umożliwić przyszłym pokoleniom życie w spokoju i pokoju ludzie muszą 
być gotowi zrezygnować z osobistych przyjemności i wygód. [...] Naszym celem 
jest przybliżenie wykładni prawdziwego islamu, stworzenie demokracji w pełnym 
jej sensie i z szerokim wsparciem oraz działanie przeciwko upolitycznianiu is-
lamu.” (30 listopada 1999, A. Fred Reed,https://fGülen.com/tr/turk-basininda-
fethullah-Gülen/fethullah-Gülenle-gazete-roportajlari/fred-a-reedle/3774-Fred-A-
Reed-Fred-A-Reedle-Yeni-Bir-Uzlasi-Hatti-Icinde) 

 
U p o l i t y c z ni a n i e  n i s z cz y  d u c h a  r el i g i i  

Gülen zwraca uwagę na niebezpieczeństwo, leżące w politycznej naturze, 
odpowiadając na pytania dziennikarza i autora Yalçına Doğana na kanale D 
16 kwietnia 1997 r. Gülen przypomina, że politycy chętnie wszystko instrumenta-
lizują dla własnych celów a wypowiedzią „Reprezentujemy religię” – instrumen-
talizują religię. Wskazuje on na to, że w taki sposób religię czyni się współodpo-
wiedzialną za niedociągnięcia w polityce: 

„Mówi się, że religia ma teraz być polityczna. Oznacza to, że religia w nie-
których kręgach jest upolityczniana. Należy tu stanowczo stwierdzić, że upoli-
tycznianie religii stanowi dla samej religii o wiele większe zagrożenie niż dla pań-
stwa. Właściwie oznacza to zakłócanie ducha religii. 

Ponieważ religia jest sprawą każdego i dla każdego oznacza szacunek, jest 
środkiem do życia w spokoju na tym świecie, do osiągania pokoju serca i do-
świadczania Boga. [...], pojawia się bezpośrednie jej zagrożenie, kiedy zostaje ona 
upolityczniana, ponieważ ci, którzy w politycznych dysputach przywłaszczają 
sobie religię, chcą ją tym samym zinstrumentalizować dla własnych celów poli-
tycznych. [...] Kiedy politycy instrumentalizują wszystko dla swej politycznej 
kariery, zaciemnia się wówczas światło religii w jej błędnej prezentacji. 

 Innymi słowy: Jeśli poprzez wypowiedzi takie jak ‚Jesteśmy wierzący, repre-
zentujemy religię, budzimy religię do nowego życia, utrzymujemy religię przy 
życiu’ gromadzą swoich następców, wówczas ich błędna prezentacja religii od-
bije się na duchu religii, który jest uniwersalny. Stają się oni wówczas mącicie-
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lami religii i to stanowi niebezpieczeństwo.” (16 kwietnia 1997, Kanał D, program 
„Güncel“ [Aktualności], Yalçın Doğan) 

 
W h i stor i i  is l a m u  i stn ie j ą  r óżn e for m y  pań stwa  

Hodża efendi w wywiadzie dla gazety Muslim World w roku 2005, odpowia-
dając na pytanie: Jak traktuje Pan związek islamu z polityką w czasie, kiedy poję-
cie ‘islam polityczny’ staje się coraz bardziej popularny” zwraca uwagę na dwie 
kwestie:  
1.  Islam nie zakłada jednolitej formy państwowej, w historii islamu systemy 

państwowe zmieniają się i mogą być od siebie bardzo odmienne;  
2.  Brakiem szacunku jest używać Koranu tylko jako źródła do politycznych 

wypowiedzi. Koran nie nadaje się do gier politycznych w celu uzyskania 
władzy; przeciwnie, na podstawie swej głębi, poczynionej w duszy czło-
wieka, ma tworzyć mądrych polityków. 
Gülen wyraża tę myśl w następujący sposób: 
„Tak jak w wielu innych przypadkach tak i w relacji religii i polityki popada 

się z jednej skrajności w drugą: jedni odrzucają jakikolwiek związek religii i poli-
tyki, inni zaś w każdym calu interpretują religię poprzez politykę. W Koranie ist-
nieje wiele wersetów, dotyczących państwa i polityki a sposób użycia tej wiedzy 
przez proroka zajmuje tutaj ważne miejsce. Wiele aspektów jak szacunek dla 
władzy, wskazówki co do konsultacji i opinia na temat wojny i pokoju oraz nor-
matywne określenia dla orzecznictwa sądowego wskazują na elementy poli-
tyczne i administracyjno-prawne. 

W islamie jednak nie można złożyć w jednolitą formę państwa i administra-
cji, tak samo jak nie można by było tego uczynić z podstawami wiary i głównymi 
filarami religii. Historia pokazuje nam, że w świecie islamskim od wieku szczęśli-
wości (Asr-ı Saadet) do chwili obecnej istniał szereg różnych form państwa, po-
mijając ówczesne wybory oraz cechy poszukiwane w trakcie tego wyboru.31 [...] 

Błędnym jest stwierdzenie, jakoby Koran wyraźnie i bez pomyłek zaliczał 
politykę do elementów conditio-sine-qua-non oficjalnie głoszonej islamskiej 
religii i przypisywał jej takie znaczenie, jakie przypisuje się niezachwianym pod-
stawom religii. Prawdopodobnie poglądy niektórych osób, które upatrują zwią-
zek między pewnymi nakazami Koranu a polityką oraz między państwowością 
a formami władzy, doprowadziły do wielu nieporozumień, ponieważ w zachwy-
cie dla islamu i z czystej perspektywy historycznych doświadczeń wywniosko-
wali, że islam o wiele łatwiej byłby w stanie rozwiązać problemy społeczne przy 
pomocy polityki i państwa. Pewnie wynika z takiego sposobu widzenia jakiś sens, 
ale nie odpowiada on rzeczywistości.32 
                                                                        
31 Mistrz sądzi, że klasyczna islamska nauka normatywna na temat wyboru imama oraz do 
samego procesu wyboru daje jasne wskazówki – wręcz przeciwnie jeśli chodzi o temat – formy 
państwa. 
32 Mówiąc o tym ma na myśli uczonych, którzy w XX w. stworzyli dzieła, w których wyjaśniają, 
jak Koran i islam mogłyby regulować formę sprawowania władzy i państwowość 
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Nawet jeśli wpływ państwa i rządu na współżycie jednostek, rodzin i organi-
zacji wewnątrz porządku społecznego nie może zostać zaprzeczony, to i tak od-
grywają one w hierarchii wartości Koranu przecież tylko podrzędną rolę. 
W końcu tematy podstaw wiary (ümmehat), a więc wiara (īmān), islam, świado-
mość wszechobecności Boga (ihsān) i przekazywanie boskich norm etycznych 
w społeczeństwie są tematami opiniodawczymi, które ze swojej natury są 
uwzględniane także w sytuacjach dotyczących państwa, ekonomii i polityki.33 

Wychodząc z takiej przesłanki byłoby nie tylko wyrazem braku szacunku dla 
Koranu, wywodząc na jego podstawie polityczne teorie, doszukując się w nim 
różnych modeli państwa lub szukać tylko materiału do przemówień politycz-
nych, ale również tym przeszkadza się komuś poprzez wyciąganie korzyści ze 
wszystkich głębokich prawd tego błogosławionego źródła. 

Ta święta księga w rzeczywistości jest wiecznym przekazem stwórczych, bo-
skich nakazów co do bytu, wyjaśnieniem widocznego i ukrytego świata, wykład-
nią objawionego boskiego imienia na ziemi i w niebie, receptą na rozwiązanie 
najróżniejszych kłopotów i problemów świata islamskiego, przewodnikiem do 
osiągnięcia szczęśliwości doczesnej i wiecznej, wiarygodnym dowodem dla po-
dróżujących do wieczności, dotyczącym rzeczy dziejących się tutaj i tam oraz 
zwycięskie obfite źródło mądrości dla ludzi. Koran nie nadaje się do politycznych 
gier; tworzy w zamian mądrych polityków na bazie swojej wielkości i głębi, które 
czyni w duszy człowieka. Uwalniają oni politykę ze swego zniewolenia bycia grą 
hazardową lub w szachy.” (Muslim World, lipiec 2005, Zeki Sarıtoprak i Ali Ünal) 

Warto przybliżyć dwa zdania z artykułu Fethullaha Gülena dla Financial 
Time, z racji na ich związek z tematyką islamu jako politycznej ideologii: 

„Traktowanie religii jako politycznej ideologii oznacza dążenie do władzy 
w imię religii; to jest sprzeczne z duchem islamu. Mieszanie religii z polityką 
szkodzi jednej i drugiej, a najbardziej cierpi na tym religia.” (10 marca 2014, 
Financial Times) 

 
I s l a m  n i e  pot r z e b u j e  r e f o r m ,  al e  i s t n i e j e  o d n o w i e n i e  (te d s c h d ī d )  

Mówiąc o związku islamu i demokracji rozmowa wciąż schodzi na temat 
„Reforma w religii”. Czy islam potrzebuje reformy, czy ewentualnie można by 
było poddać go reformie? Pracująca dla Le Monde dziennikarka Nicole Pope za-
dała Gülenowi w 1998 r. następujące pytanie: Dyskutuje się na temat reform. Jakie 
jest Pana stanowisko w tej debacie: czy islam potrzebuje reformy tak jak chrześci-
jaństwo? 

                                                                        
33 ᾱ Uczony wskazuje na słynny hadis Dżibrila, w którym zostały szczegółowo zdefiniowane 
wiara, islam i ishᾱn – o polityce nie wspomina ani jednym słowem. Spośród sześciu głównych 
filarów wiary, pięciu filarów islamu oraz trzeciego wymiaru – bożej służby (ishᾱn) nie znajduje tu 
miejsca ani zarządzanie państwem ani władza polityczna. Owe 11 filarów nazywa on „mahka-
mᾱt“ – niezachwiane podstawy islamu. Tylko szyici imamiccy twierdzą, że zarządzanie pań-
stwem stanowi główną podstawę wiary. 
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Hodża efendi wskazuje w swojej odpowiedzi na to, że islam nie ucierpiał na 
deformację, która by wymagała reformacji. Istnieje jednak odnowienie (tedsch-
dīd): 

„1500 lat po czcigodnym Mesjaszu (Jezusie Chrystusie) miała miejsce re-
formacja. Badacze tacy jak Maurice Bucaille a nawet naukowcy chrześcijańscy 
zwrócili uwagę w swoich publikacjach tj. Catholic Encyclopedia na to, że między 
ewangeliami istnieją różnorodne bardziej i mniej znaczące różnice. Niektórzy 
wyjaśniają te różnice w ten sposób, że Ewangelie były spisane jakiś czas po czci-
godnym Jezusie. Proces ten podobny jest do zbierania i spisania Hadisów w hi-
storii islamskiej. 

W pełni respektu dla czcigodnego Mesjasza i Ewangelii jako Bożego Obja-
wienia osobiście czuję się niekomfortowo w związku z takim sposobem podej-
ścia. Niezależnie od tego kościół w chrześcijaństwie odgrywa ważną rolę. Rów-
nież poglądy głoszone przez kościół posiadają religijny wymiar. Rozwojowe nurty 
na przestrzeni czasu doprowadziły do różnych poglądów wśród chrześcijan, 
a w krajach takich jak Niemcy i Anglia powstały ruchy reformacyjne. Powszech-
nie wiadomo, że sprzeciwiono się handlowi odpustami oraz krytykowano 
niektóre fragmenty Biblii w świetle pojawiających się nowych ideologii. 

W islamie na przestrzeni czasu powstawały na temat nauki normatywnej 
różne opracowania i szkoły prawnicze. Nie dotyczyło to jednak podstaw islamu, 
kroczy się zasadniczo tą samą drogą, dotyczącą islamskich podstawowych zasad, 
ponieważ Koran był przekazywany bez żadnych zmian a Sunna proroka została 
spisana również w krótkim czasie. W islamie jest odnowienie. Na przestrzeni 
czasu odnowiciele, wzięte postacie poprawili niektóre błędy, które wystąpiły 
z czasem, uwzględniając elementarne nakazy; jeśli ominęło się te podstawy, wra-
cano do nich ponownie. A do tematów, które w islamie stanowią wyjaśnienie, 
zostały sformułowane w świetle owego czasu i okoliczności nowe Idżihady i ko-
mentarze. [...] Nie były to jednak reformy, ponieważ reformy nadchodzą po de-
formacjach. Islam nie przeżył żadnej deformacji, która potrzebowałaby reforma-
cji.” (28 kwietnia 1998, Le Monde, Nicole Pope) 

Hodża efendi wypowiedział w 1995 r. w wywiadzie dla gazety Hürriyet myśl: 
„W islamie nie ma żadnej deformacji, zachował on swoją autentyczność. 
W związku z tym nie do pomyślenia jest tutaj jakakolwiek reformacja.” Podobnie 
wypowiedział się kilka lat później wobec dziennikarza Rainera Hermanna z FAZ 
(Frankfurter Allgemeine Zeitung), który zapytał go: „Czy islam może być nowo-
czesny – czy zdarza się, co twierdzą krytycy: że nowoczesność jest tylko islamizo-
wana?” Odpowiedź Gülena: 

„Bezsprzecznym jest, że nie ma jednoznacznej definicji nowoczesności, 
która byłaby zbieżna z pojęciem demokracji, z powodu różnych jej zastosowań 
i interpretacji politycznych, socjologicznych, filozoficznych i kulturowych. W lite-
raturze na temat nowoczesności są nazwane pewne zasady takie jak znaczenie 
rozumu i wiedzy, uwolnienie jednostki spod jarzma władzy innych ludzi lub pań-
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stwa, wolność wyznania i słowa, ochrona praw ludzkich, prymat prawa i demo-
kratycznej władzy wykonawczej.  

Nic nie stoi w opozycji wobec islamskich wartości. Jeśli muzułmanie reali-
zują owe zasady na poziomie jednostki czy państwa, nie oznacza to unowocze-
śnienia islamu. Co więcej, mówiąc o wykładni tych aspektów islamu, które dają 
się interpretować w kierunku zasad, wynikających z nowoczesności, to nie są one 
jednak sprzeczne z głównymi zasadami islamu. 

Z drugiej strony nie można zakładać, że islam aprobuje każde roszczenia, 
które napotyka w wykładni i zastosowaniach nowoczesności: jak na przykład 
czysto materialistyczny sposób podejścia do człowieka i kosmosu, praktykowanie 
laicyzmu jako braku religii, nieograniczone absolutne wolności albo twierdzenie 
o końcu religii jak również zastąpienie jej poprzez rozum i naukę. 

Jeszcze z innej strony nie można powiedzieć o „islamizacji nowoczesności”, 
jeśli muzułmanie dodają tej nowoczesności swoich kolorów i rozwijają swoje 
własne wykładnie do pewnych kwestii.” (26 stycznia 1995, Hürriyet, Ertuğrul 
Özkök; 6 grudnia 2012, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Rainer Hermann) 

 
C z a s y  s i ę  zm i e n ia j ą ,  zm i e n ia j ą  s ię  r ó w n i e ż  n o r m y 

W związku z dyskusją wokół islamu i demokracji często podejmuje się na-
stępujący temat: Czy normy prawa islamu są zbieżne z duchem czasu? Gülen 
wyjaśnia to wyczerpująco w wywiadzie dla holenderskiej telewizji: 

„Kiedy zmieniają się czasy, zmieniają się również normy. Zatem istnieją 
przedmioty zmian. [...] W systemie prawnym Osmanów istniały Kanunnames, 
które tworzyły się na podstawie prawa zwyczajowego (ʿurf/örf), nie miały one 
jasnej interpretacji z Koranu czy też z islamskiej tradycji i nie istniał co do nich 
żaden przekaz proroka albo jego towarzyszy. [...] Zostały one ogłoszone przez 
ówczesny islam szejkanatu i uznanych islamskich uczonych. 

Niektóre z tych przyzwyczajeń i zwyczajów przejęliśmy od innych ludów 
i islam je uznał. Podlegają one ciągłej zmianie. Weźmy na przykład ubranie. Nie 
ma oczekiwań z naszej strony, aby ubierać się tak jak za czasów proroka. Ubie-
rano się tak jak wówczas było to w zwyczaju. Noszono szaty bez guzików. Klatka 
piersiowa nie była okryta. Nie posiadano ubrań takich jakie dzisiaj znamy. Nie 
było płaszczy, kurtek itd. Kto chce, może obrać sobie za wzór swój styl ubierania 
się. Żaden problem. Jednak uważać go jako islamski i twierdzić, że jest on częścią 
islamu komplikuje sprawę i działa odpychająco. 

Nie można nawet twierdzić, że chodzi tutaj o gałęzie ew. o poboczne sprawy 
religii (furūʿāt). To zwyczaje i tradycja. Niektórzy nawet twierdzą, że także turban 
pochodzi z takiego zwyczaju. Muzułmanie noszą turbany już od czasu proroka. 
Mimo, że był on rozpowszechniony to w księgach Al-Bukharis, muzułmanów 
i Al-Tirmidhis nie ma mowy o turbanie. W sunnach Ebu Dawuda znajduje się 
wzmianka, że prorok po zdobyciu Mekki miał na sobie turban kiedy wkroczył do 
miasta. Nie znamy powodu tego faktu. 
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Być może służył on w owych czasach jako ochrona głowy, tak jak dzisiaj no-
simy kask podczas jazdy motorem. Niektórzy wyjaśniają to w taki sposób. Jednak 
ten kto mówi, że należy się koniecznie tak ubierać, aby być muzułmaninem, 
komplikuje sprawę. Szczegółowe pytania doprowadzają do powstania podsta-
wowych zasad. Ponadto wers sury El-Hadsch w Koranie ma następujące znacze-
nie: „to (czysta prawda). A kto ma nieustanne poważanie dla publicznych sym-
boli i boskich nakazów, wówczas wszystko dzieje się z pewnością z prawdziwej 
pobożności i bojaźni bożej w ich sercach.” (Sura El-Hadsch, 22:32). Innymi 
słowy: Należy przyjmować i rozważać wszystkie rzeczy, które w oczach Boga są 
ważne i wielkie; te zaś, które w oczach Boga są małe i nieważne, których on nie 
nazywa albo wspomina jedynie mimochodem należy pozostawić takimi jakie są. 
W przeciwnym razie można narazić się na niebezpieczeństwo uwypuklenia 
aspektów, które Bóg jako twórca prawa uznaje za nieważne, a także postawienie 
ich jako ważniejsze w przepisach kanonicznych i w samej wierze. Kto w związku 
z tym stawia państwo ponad wiarę, ponad adorację i czyny mające w Bogu 
upodobanie, ponad modlitwę, post, spełnianie obowiązków, pielgrzymkę, 
ludzkie zachowanie, miłość do ludzi i ich ochronę, ten zaburza ustanowioną 
przez Boga równowagę ew. hierarchię wartości. 

Podobnie jak zaburzenie równowagi ekologicznej prowadzi do zagrożeń, 
tak i zakłócenie równowagi, o którą w życiu człowieka troszczy się religia, prowa-
dzi do problemów. Tak też przedstawia się zaburzenie religijnej równowagi 
i harmonii, kiedy na pierwszy plan stawia się kwestie szczegółowe przepisów reli-
gijnych. Nie powinno być dla nich miejsca. Szczegóły powinny pozostać szcze-
gółami i nie być wywyższane do rangi głównych zasad wiary. 

Zasada wiary brzmi: La ilahe illallah Muhammedun resulullah. Abu Hanifa 
przytacza ją na swojej liście głównych prawd wiary, el-fiqh el-ekbar. Człowiek, 
który wymawia wyznanie wiary idzie do raju i jest przyjęty. Maturydystyczne 
nauczanie idzie jeszcze dalej mówiąc, że również ta osoba, która wierzy 
w Stwórcę, co jest zgodne z wolą boską, ma zagwarantowany wstęp do raju; w po-
glądach teologicznych aszarytów dotyczy to nawet tych, do których nie został 
posłany prorok, którzy nie usłyszeli jego głosu albo tych, którym religia nie zo-
stała dostatecznie wyjaśniona. Zamiast osądzać ludzi i podejmować wobec nich 
decyzje, lepsze jest przybliżanie się do tych spraw w duchu islamu i głębokiej 
litości Boga.” (19 października 1995, Nederlandse Moslim Omroep [NMO], 
https://fGülen.com/tr/fethullah-Gülenin-butun-eserleri/69-fGülen-com-
turkce/basindan/Televizyon-Roportajlari/1472-NMO-NMO-Hollanda-televizy-
onu-ile) 

 
B r a ma  i dż ih a d u  j e s t  o t w a r t a  

Prof. Zeki Sarıtoprak oraz dziennikarz i autor Ali Ünal przeprowadzili na ten 
temat wywiad z Gülenem w 2005 r. dla gazety Muslim World: „Temat dżihadu 
w naukach normatywnych od dawna jest poruszany w świecie muzułmańskim. 
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Niektórzy sądzili, że brama dżihadu ma być bramą zamkniętą i stąd przeżywano 
stagnację. Które kryterium jest znaczące w zastosowaniu norm prawnych?” 

Gülen odpowiedział: „Inaczej definiując, islam jest nazwą dla uniwersalnej 
i ostatniej religii, pochodzącej z ograniczonej liczby wersów Koranu i Sunny jako 
rozwiązań dla nieograniczonej liczby przypadków problematycznych, z którymi 
mogłaby się zmierzyć w różnych czasach i w różnych regionach świata. Zaczy-
nając od ery proroka a szczególnie w pierwszych trzech- czterechset lat później 
ten błogosławiony ruch pozostawał ciągle żywy i bardzo produktywny. Kultywo-
wał on dynamiczny system islamu przy pomocy idżihadu (rozwiązanie kwestii 
prawnych na podstawie islamskich źródeł prawniczych), Ray (własna ocena), 
Istidlal (koniec rozumu), Oijas (koniec analogii) oraz Istinbat (dedukcja). 

Ta najbardziej bogata i jedyna w swoim rodzaju kultura prawa świata islam-
skiego, ten dynamiczny system prawny trochę odciął się z jednej strony od co-
dzienności. Z drugiej strony ujawniają się ludzie niekompetentni i niegodni, 
którym brakuje wiedzy na temat Koranu i Sunny – nierozważni, niezdolni, z bra-
kiem rozsądku i jakiejkolwiek inspiracji, zamiast ludzi czystego ducha, który na-
pełnia talentami i inspiracjami danymi od Boga, którzy zamiast wyrokowania 
świadczą o wybitnej wiedzy na temat Koranu i Sunny. Te niekompetentne osoby 
naśladują produktywną instancję dżihadu i degradują go wyuczonymi na pamięć 
szablonami. 

W konsekwencji politycznego nacisku, wewnętrznych waśni oraz niektó-
rych błahych i niedorzecznych prądów odchodziło się od właściwego tematu. 
Do zadowolenia wystarczała ufność w błogosławione dziedzictwo z minionych 
czasów w myśl ‘więcej nam nie potrzeba’. Powstały porządek i zgoda czyniły 
ślepym, niekiedy na owe niedorzeczne prądy narażeni byli również muzułmanie, 
którzy byli kompetentni i uzdolnieni i to doprowadziło najpierw do utraty ducha 
dżihadu i w końcu te drzwi zostały ostatecznie zamknięte. 

Nawet jeśli niektórzy uczeni, kochający prawo i prawdę pielęgnowali pewne 
oczekiwania w tym kierunku, to właściwie nikt nie zamykał tej bramy, zamknęła 
się ona sama, aby nie dawać miejsca tym, którzy rozpowszechniają religię w reli-
gijnym entuzjazmie i z osobistych pragnień oraz w swej niekompetencji wywyż-
szają ponad wszystko swoje żądze. Ze względu na to, że nie było już nowych po-
koleń uczonych, którzy posiadali tę zdolność zajmowania się tworzeniem prawa 
metodą dżihadu, należy każdemu dać prawo, kto wypowie się przeciwko dżiha-
dowi. 

Dzisiaj człowiek myśli najczęściej tylko o świecie doczesnym. Myśli i wraż-
liwość są raczej pogmatwane, rozum jest daleko od duchowości, religia i wiara 
nie są pierwszorzędnym dążeniem ludzi, w przeciwieństwie do czasów towarzy-
szy proroka. Ludzie ci niedbale obchodzą się z tym tematem, depczą podstawy 
religii i sami wątpią w główne filary wiary i islamu. Religia leży w gruzach, wiara 
w popiele. Większość się zupełnie już nie wysila, aby w swoim życiu kierować się 
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islamem. Nawet jeśli teraz otworzyliby jakąś bramę, nie możnaby przecież zoba-
czyć jakoby ktoś ją przestąpił, kto mógłby pojąć tę dynamikę na temat prawa.34 

Mimo wszystko mamy ogromną nadzieję, że odrodzenie się religii i wiary 
w świecie islamskim, które teraz obserwujemy, z woli boskiej doprowadzi w naj-
bliższej przyszłości do tego, że kompetentni i godni ludzie znowu otworzą tę 
bramę. W pełni jesteśmy o tym przekonani, że jak tylko przyjdzie czas, ten rozle-
wający się duch i ten jedyny w swoim rodzaju rozsądek w całej swej powadze 
przejmie odpowiedzialność i będzie kształtował komitety dżihadu – gremia do-
radców (schura), w których eksperci wypełnią tę pustkę na różnych polach na-
uki.” (Muslim World, lipiec 2005, Zeki Sarıtoprak i Ali Ünal) 

 
C o  o z n a c z a  s z a r i a t ?  

Mówiąc o związku islamu z demokracją, często schodzi się na temat pojęcia 
szariatu. W tym sensie myśli się o państwie religijnym, a nawet szariat i państwo 
religijne używane są najczęściej jako synonimy. I w tym kierunku skierowane 
było pytanie, które zadał Gülenowi w 2010 roku Brian Knowlton z New York Ti-
mes: „Czy kraj rządzony przez muzułmanów może ustanowić prawa szariatu, 
a więc budować na jego podwalinie?”. 

Hodża efendi odpowiedział na to pytanie następująco: 
„Istnieje różnica między wolnym praktykowaniem religii dla każdego i pań-

stwem zarządzanym na podstawie szariatu. Jeśli kraj gwarantuje wolność reli-
gijną i przyznaje każdemu obywatelowi te same prawa, aby ten żył tak jak uznaje 
za stosowne, pozwala samodzielnie regulować swoje sprawy według swego su-
mienia i poglądów, jeśli państwo posiada taki system, wówczas nie ma tu 
sprzeczności z Koranem. 

Jeśli takie państwo istnieje, nie trzeba się wówczas rozglądać za innymi al-
ternatywami. Jeśli system, tak jak dzisiaj w niektórych demokracjach, nie uznaje 
praw i wolności ludzkich, prawodawcze i wykonawcze organy powinny na bazie 
uniwersalnych norm prawnych ten system sprawdzić, odnowić i zreformować. 
Na przykład w Turcji ludzie zażądali wolności praktykowania swojej religii 
w szkołach i w innych miejscach, na bazie prostej konsekwencji głównych zasad 
demokratycznych. Ci ludzie zażądali swoich praw a owo podstawowe prawo ma 
znaczenie dla wszystkich ludzi.” (11 czerwiec 2010, The New York Times, Brian 
Knowlton) 

Francuska dziennikarka Nicole Pope zadała Fethullahowi Gülenowi nastę-
pujące pytanie: „W Turcji istnieje jedno słowo, na które reaguje się szczególnie 
wrażliwie: szariat. Czym jest szariat? 
                                                                        
34 Uczony Gülen opracował do tej pory liczne książki na temat podstaw wiary i islamu jak 
również ihsāns czy też nauk etycznych, gdzie unikał szczegółowego opracowania nauk 
normatywnych. Według niego obszary tematyczne dzisiejszej islamskiej nauki normatywnej są 
tak szerokie i skomplikowane, że jedna osoba nie mogłaby podjąć się tego zadania. Należałoby 
potraktować ten temat w dużych gremiach, których członkowie wykazują wyżej wymienione 
kwalifikacje. 
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Gülen odpowiedział: 
„Szariat jest właściwie synonimem religii. Podstawy wiary, islam aż do fila-

rów etycznego działania – wszystko to obejmuje szariat. Szariatu nie da się zre-
dukować do 2%, związanych z państwowością. Ludzie, którzy tak twierdzą po-
pełniają duży błąd. Takie rozumienie doprowadza niektórych do niepokoju 
i antypatii wobec tego terminu. 

Szariat nie istnieje tylko w islamie. Ma miejsce również w judaizmie. Rów-
nież w chrześcijaństwie. Znajduje się go w Tanach i w Biblii. 

W Ewangeliach znajduje się wypowiedź czcigodnego Jezusa: ‘Nie przysze-
dłem po to aby znieść szariat, lecz po to aby go wypełnić’ (Mt, 5,17). Szariat jest 
rodzajem życia religijnego, samej religii, rodzajem socjologicznego opisu religii. 
Ale jak już wcześniej wspomniano, temat szariatu dotyka jedynie 2%, którzy bez-
pośrednio mają do czynienia z władzą. Rządzący powinni się tym zająć, ponie-
waż dotyczy to szczególnie ich zadań a nie każdego obywatela z osobna.”35 
(28 kwietnia 1998, Le Monde, Nicole Pope) 

 
P o r z ą d e k  pa ń s t w a  u s t a n o w i o n y  p r z e z  p r oro k a  M a h om e t a  

Jaki porządek państwa ustanowił Mahomet (niech będzie z nim pokój i bło-
gosławieństwo), prorok islamu? Dziennikarz Rainer Hermann zapytał hodży 
efendiego na ten temat: 

Niektórzy na Zachodzie argumentują: Mahomet miał utworzyć państwo, Je-
zus jednak trzymał się z daleka od polityki, miał oddać cezarowi to co należy do 
cezara. Czy zdobywanie świeckiej władzy jest częścią nauki islamu?” 

W swej odpowiedzi Gülen zwrócił uwagę na te podstawowe zasady, na któ-
rych powinna opierać się islamska władza: 

„Nic nie powinno stać na przeszkodzie, jeśli w świecie islamskim rząd – je-
żeli w ogóle musi on istnieć – opiera się na islamskiej etyce, islamskich dyscypli-
nach i islamskich pryncypiach. Naszemu Panu, czcigodnemu Mesjaszowi i jego 
uczniom nie była dana możliwość założenia państwa. W przeciwnym razie 
stworzyłby on również jakiś porządek, jak jego poprzednicy Dawid i Salomon. 
Oni utworzyli państwo „epoka królów”, zawarta w Starym Testamencie. Mojżesz 
stworzył państwowy porządek jak również Jozue. W tym kontekście istnieje pe-
wien związek między Jezusem, Zachariaszem i Janem, którzy nie mieli możliwo-
ści utworzenia państwa. 

Kiedy Cesarstwo Rzymskie za panowania Konstantyna Wielkiego wyniosło 
chrześcijaństwo to religii państwowej, wówczas rządy sprawowane były według 
reguł chrześcijańskich. Tak, nasz prorok zbudował za swojego życia porządek 
państwowy; jego struktury umocniły się jednak dopiero za panowania czterech 
                                                                        
35 W rzeczywistości prawo kanoniczne chrześcijaństwa i Halacha Judaizmu definiowane jest jako 
„szariat Jezusa” i „szariat Mojżesza”. Na podstawie głęboko zakorzenionej wrogości do islamu w 
średniowieczu szariat byłstawiany na równi z obcinaniem dłoni i kamienowaniem i posiadał 
negatywne konotacje z jego negatywnym wyobrażeniem, które nie może być poprawione 
poprzez żadne wyjaśnienia i wywody. 
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sprawiedliwych kalifów. Byli oni sprawiedliwi w czynach, bardzo prawi. Tego nie 
możemy powiedzieć o wszystkich władcach Umajjadów, oraz tyle samo o wład-
cach Abbasydów; również nie dotyczy to wszystkich sułtanów osmańskich oraz 
imperiów islamsko-azjatyckich. Nie możemy powiedzieć, za panowania później-
szych władców było stosowane prawo, sprawiedliwość, praworządność i spra-
wiedliwe społeczne traktowanie w równym stopniu dla wszystkich. 

Niektórzy władcy dawali ponieść się emocjom, popełniali okrucieństwa 
i dopuszczali się niesprawiedliwości – i skrywali się wówczas za islamem. Czasa-
mi próbowano usprawiedliwiać mordowanie islamem. Dzisiaj popełnia się te 
czyny w jeszcze bardziej brutalny sposób. Żywe bomby, ataki samobójcze – i to są 
niewinni ludzie, którzy cierpią z tego powodu. Islam potępia odwet za złe czyny 
w taki sam sposób i uznaje go jako niesprawiedliwy. Ostatnio miały miejsce okru-
cieństwa popełnione przez Al-Kaidę czy Hesbollah, stanowiące nic innego jak 
zniesławienie czystego oblicza islamu. Oni nie znają Koranu tak jak powinni.” 
(6 grudnia 2012, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Rainer Hermann) 

Jedno z pytań, które zostało Gülenowi zadane w 2005 roku w ramach serii 
wywiadów w gazecie Milliyet brzmi: „Czy celem muzułmanów powinno być zało-
żenie własnego państwa?” 

Hodża efendi kładzie nacisk w swojej odpowiedzi na ważny temat. Wyjaśnia 
jak i dlaczego czterech sprawiedliwych kalifów wybrano w różny sposób do peł-
nienia urzędu: 

„Być może ludzie żyją swoją religią na 95%, a może nawet na 97% i nikt się 
tym nie gorszy – jeśli pozostaje się w ramach demokratycznych i nie jest się ogra-
niczonym przez zarządzenia przestrzeni publicznej.36 Religia znajduje w życiu 
społecznym swoje miejsce i na różnych etapach również w życiu politycznym. 
Należy jedynie uwzględnić tutaj do pewnego stopnia specyficzne i historyczne 
aspekty.  

Nie jest na przykład możliwe, aby odnosić się wyłącznie do jednego rodzaju 
wybierania lub jedynej formy państwa. Z biegiem czasu widzimy, że Abu Bekr 
został wybrany przez naród, Umar kandydował z ramienia Abu Bekra i został 
przez niego wybrany. Utmen został wybrany przez Dziesięciu Rajskich Posłań-
ców (el-Ascharat el-Mubascharun bi-l-dschenne), grupę, którą wskazał Umar. 
Wybór Aliego przebiegał w atmosferze sprzeciwu. W tej politycznej próżni ufor-
mowało się w Damaszku imperium a władzę przejął Muawiya. W dynastii Umaj-
jadów nastało prawo przejmowania władzy z ojca na syna tak jak u Osmanów. 

Tak więc religia posiada jednoznaczne i podstawowe elementy, które pozo-
stają nienaruszone i niezmienione (muhkemāt). Poza tymi elementami są jeszcze 
takie, które posiadają relatywną prawdę i mogą być odpowiednio wykładnią oko-
liczności i potrzeb dżihadu i istinbatu” (16 stycznia 2005, Milliyet, Mehmet Gün-
dem) 
                                                                        
36 Mistrz ma tutaj na myśli ograniczenia życia religijnego pod pretekstem świeckiego systemu . 
Patrz pow.  
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P o w r ó t  d o  k a l i fa t u ?  
Kalifat został zniesiony w 1924 r. decyzją tureckiego Zgromadzenia Naro-

dowego. Do dzisiaj temat kalifatu jest poruszany od czasu do czasu w ramach 
debaty o islamie i demokracji. W wywiadzie dla gazety Muslim World Gülen zo-
stał zapytany w związku z kalifatem: 

Po zniesieniu kalifatu pojawiły się w świecie islamskim różne ruchy kalifa-
tyczne, szczególnie wśród muzułmanów na terenie Indii. Świat poddany jest 
szybkim zmianom. Czy w obliczu tego jest do pomyślenia, aby kalifat mógł wró-
cić? Czy może jest to raczej pobożne życzenie?” 

Hodża efendi odpowiedział: 
„Kiedy zniesiono kalifat, byli zwolennicy i przeciwnicy. Ziya Gökalp37 i po-

dobnie jemu myślący wypowiedzieli się zaraz potem” ‘Instancja kalifatu, wspie-
rana przez Wielkie Narodowe Zgromadzenie Turcji, jest wśród muzułmanów 
wielce szanowaną instancją. Bez kalifatu zaistniał brak końcowej perły w świecie 
islamskim – łańcuch modlitewny rozerwał się i rozpadł.’ Seyyid Bey38 i jego zwo-
lennicy przeciwnie, powiedzieli: ‘kalifat jest kwintesencją mądrości; jest bezpo-
średnią sprawą narodu i zależny od wymagań czasów. Kiedy umarł prorok, nie 
dał on nic na drogę swoim uczniom i posłańcom w odniesieniu do kalifatu. Rów-
nież w Koranie nie znajdziemy żadnego wersu na ten temat. Co więcej zwraca 
uwagę na dwa ważne aspekty w Koranie w związku z polityką i państwem: posie-
dzenie rady i schura oraz poważanie dla władzy. 

Tak czy inaczej Seyyid Bey mówi, że kalifat zakończył swoje istnienie już ra-
zem z Alim w roku trzydziestym po Hidżrze, cytuje zapatrywania imamów szkół 
prawniczych i teologów, zwraca uwagę w odniesieniu do sensu i celu kalifatu na 
to, że należało coś przedsięwziąć i przypomina o historyczności kalifatu – proces 
ten zakończył się wraz z osobowościami, które oznaczały prawdziwych kalifów. 
Następnie zwraca uwagę, że wszyscy kalifowie, którzy pojawili się na kartach 
historii nie byli żadnymi prawdziwymi kalifami, ale byli kalifami wyłącznie for-
malnymi i na pozór. Narodowe Zgromadzenie zniosło kalifat mimo głosów opo-
zycji takimi słowami: ‘Kalif jest zdymisjonowany. Z racji na to, że kalifat w swoim 
znaczeniu jest podstawową istotą i sensem rządu i republiki, zostaje on znie-
siony.’ 

Już wcześniej wypowiedział się Ibn Haldun39 na temat kalifatu: ‘Istnieją trzy 
różne zapatrywania odnośnie kalifatu: 1. Kalifat jest boską instytucją i jest 

                                                                        
37 Ziya Gökalp (zm. 1924 r.): założyciel tureckiego nacjonalizmu, znany socjolog pochodzenia 
Zaza. Ziya Gökalp uznawany jest za ideowego ojca Mustafy Kemala Ataturka. 
38 Seyyid Bey (zm. 1925 r.): osmański prawnik. Później poseł Izmiru, który odgrywał ważną rolę 
przy znoszeniu urzędu kalifatu. 
39 Ibn Haldun (zm. 1406 r.): sławny muzułmański uczony rodu berberyjskiego; dyplomata, histo-
ryk i pionier socjologii. 
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niezbędny. 2. Kalifat jest pod pewnymi względami konieczny. 3. Kalifat jest 
zbędny – tak twierdzą charydżyci.’40 

Ponieważ dzisiaj powstało wiele państwa narodowych, nasila się w związku 
z tym coraz bardziej myśl niepodległościowa, a kalifat traci na swojej ważności, 
również i dzisiaj niektórzy uważają kalifat za zbędny. Z drugiej strony temat kali-
fatu jest wciąż podnoszony z racji na swoją wydajność i dynamikę, ponieważ jest 
on na przykład środkiem, który jednoczy muzułmanów, umożliwia wymianę 
między różnymi narodami oraz ułatwia skupienie wokół siebie ludzi naprawdę 
wierzących ze względu na religijny charakter kalifatu. 

Bardzo trudnym okazuje się nie tylko ożywienie kalifatu, ale też wpojenie go 
wszystkim muzułmanom okazuje się również niemożliwe.” (Muslim World, lipiec 
2005, Zeki Sarıtoprak i Ali Ünal) 

W tym samym roku ukazał się w gazecie Milliet wywiad z Fethullahem 
Gülenem, w którym następująco odpowiedział na pytanie: Jak ocenia Pan stara-
nia co do ponownego ożywienia kalifatu?” 

„Jak w 1924 r. zniesiono kalifat, [premier] İsmet İnönü troszcząc się o imię 
Republiki Turcji zagłosował przeciw – w przeciwieństwie do posła Seyyida Bey’a 
z Izmiru, nauczyciela metodyki prawa, który nie miał żadnych wątpliwości. 
Co więcej, wychodząc od wersetu ‘Stworzę namiestnika na Ziemi’, wydał 
broszurę na temat historii kalifatu.41 W ten sposób położył nacisk na to, że kalifat 
ma być nazwą nadawaną przez muzułmanów swoim władcom. Po tym jak 
pokazał, że czterej prawowierni kalifowie byli wybierani w różny sposób, 
wyjaśnia że nie jest możliwe zredukowanie sposobu wybierania do jednego 
systemu; ponieważ sprawowali oni swoje zadania zgodnie z prawem i ustawami, 
nazwał ich ‘prawdziwymi kalifami’. [...] 

Prawdziwy kalifat reprezentowany był według niego poprzez [czterech pra-
wowiernych kalifów]; kalifat, którzy sprawowali następcy nazwany był przez 
niego ‚kalifatem relatywnym’. Tak czy inaczej prorok zarządził: ‘kalifat będzie 
istniał po mnie trzydzieści lat’. Czas ten zakończył się po czcigodnym Alim sze-
ściomiesięcznym kalifatem sprawowanym przez czcigodnego Hassana. Inny 
hadis oznacza: ‘Upłynie siedemdziesiąt lat jak będziecie postępować drogą pra-
wości’. Następnie zarządził, że będą istnieć królestwa i monarchie; później, 
że ‘ludem władać będą despoci’. Seyyid Bey mówi, co następuje: jest to sprawa 
względna, ponieważ nie znajdzie się człowieka, który zostałby wybrany kalifem 

                                                                        
40 Pierwszy politycznie umotywowany anarchistyczny odłam wczesnego islamu. Według chary-
dżytów nie jest potrzebny rząd w czasach pokoju. W czasie wojny można by mieć jakiegoś przy-
wódcę, który jednak tylko na tym etapie miałby taką funkcję. 
41 Esej Seyyida Beya miał urząd kalifatu za przedmiot, który był wówczas w posiadaniu 
Abdulmedchida Efendiego, ostatniego przedstawiciela dynastii osmańskiej. Nie był jednak 
wybrany ani przez większość wiernych(sewād-i azam) ani przez notabli muzułmańskich (ashab-
i rey). W związku z tym Abdulmedschid Efendi (zm. 1944)według Seyyida Beya żadnym legalnym 
kalifem. 
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przez większość, albo co najmniej przez takich ludzi, których opinia jest powa-
żana i który mógłby podjąć zadania prawdziwego kalifa i strzec idei kalifatu. 

Kalifat został zniesiony jednomyślnie w Wielkim Zgromadzeniu Narodo-
wym Turcji. Nikt nie wniósł sprzeciwu. [...] Decydującym jest, że islam jest 
w rozkwicie. Błędne jest uwypuklanie podrzędnych historycznych tematów, 
które w dyskusji ciągle prowadzą do nieporozumień. Kiedy niektórzy muzułmań-
scy przyjaciele podejmują takie tematy, wówczas również i ja nie wiem, skąd oni 
je mają. To tak jakby prawdziwy kalifat istniał za czasów Umayyadów i Abba-
sydów. Czy Yezid ibn Muawiye i El-Welid ibn Yezid praworządnie reprezentowali 
kalifat, że wszczyna się taką dyskusję? Być może jest to dążenie ludzi, którym 
ciężko przychodzi praktykowanie islamu, aby w ten sposób świadomie czy też nie 
zasłonić swoją bezsilność. [...] 

Przypuszczam, że niektórzy wielcy władcy próbują podnosić temat kalifatu 
w celu spowodowania utarczek. Na przykład niech Turcja, Pakistan, Indonezja 
czy też inny kraj podejmie ten temat, wówczas inne kraje powstałyby przeciwko. 
Ponieważ wszystkie państwa narodowe mają na celu zachować swoją niezależ-
ność.” (24 stycznia 2005, Milliyet, Mehmet Gündem)42 

 
F a n a t y z m r e l i g i jn y  a  fa n a t y z m  nie k t ó r y c h  kr ę g ó w  l a i cy s t y c z n y c h  

W obrębie dyskusji wokół islamu i demokracji istnieje jeszcze jedno pojęcie: 
fanatyzm religijny. Hodża efendi wypowiedział się następująco na ten temat 
w roku 1998 w wywiadzie przeprowadzonym przez Nicole Pope z Le Monde: 

„Rozwiązanie i ogólny upadek państwa osmańskiego dotknął również Za-
kon Derwiszów, tekie i medresy, które nie mogły dalej spełniać swoich zadań. 
To samo dotyczyło wojska. Janczarzy przeciwstawiali się wszelkim reformom 
i przeciągnęli na swoją stronę medresy. 

Reasumując: Upadek Państwa Osmańskiego łączył się z upadkiem wszyst-
kich instytucji odgrywających znacząca rolę przy jego powstaniu – wojska, in-
stytucji naukowych, a więc medres i tekii. To samo może znów wydarzyć się dzi-
siaj. Proces degeneracji, który widzimy w niektórych zakonach religijnych daje 
się zaobserwować również w instytucjach państwowych. [...] Jeden z ważniej-
szych naszych wybitnych intelektów nazwał fanatyków religijnych ‘surowi fana-
tycy, wulgarni fanatycy’. Zwrócił też uwagę na to, że fanatyzm można znaleźć 
również w wyrzekaniu się wiary, w ateizmie, w innych przekonaniach oraz 
w antyreligijnych akcjach.” (28 kwietnia 1998, Le Monde, Nicole Pope) 

W nawiązaniu do powyższego hodża efendi wspomniał [rok przed tym wy-
wiadem] o istnieniu również fanatyków antyreligijnych: 

„Jak przyjechałem do Stanów Zjednoczonych, wówczas stając w obliczu 
wydarzeń mających miejsce w Turcji postanowiłem napisać wiersz pod tytułem 
„Fanatyczny”. Jeszcze nie mogę go wam zadeklamować, ponieważ jeszcze nie 

                                                                        
42 Jak wcześniej przypuszczano, w roku 2014 założona została IS. 
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jest dopisana część końcowa. Można powiedzieć, że po pewnym czasie spokoju, 
tu i ówdzie pojawiali się świadkowie fanatyzmu. Istniał fanatyzm motywowany 
religią oraz fanatyzm antyreligijny. Ich cechą charakterystyczną jest narzucanie 
czegoś innym.” (21 lipiec 1997, Yeni Yüzyıl, Nevval Sevindi) 

Na koniec rzućmy jeszcze okiem na wypowiedzi Gülena w New York Times z 
11 czerwca 2010 roku:  

„Kolejnym tematem dyskusji jest rozwój demokracji, która zaspokaja du-
chowe potrzeby ludzi. Owe duchowe potrzeby mogą być spełniane według woli 
Wszechmogącego i jego obietnicy życia wiecznego. Mogą nazwać to demokracją 
w wymiarze duchowym. Oznacza to demokrację, która szanuje prawa i wolności 
ludzkie i gwarantuje wolność religijną. Jednocześnie tworzy przestrzeń, w której 
ludzie mogą swobodnie praktykować swoją wiarę. Oznacza to również demokra-
cję, która pomaga ludziom w spełnianiu ich pragnień związanych z wiecznością. 
Musimy znaleźć sposoby, aby umocnić taką demokrację w tym jej aspekcie oraz 
ukształtować ją na wzór ludzki. Idealna demokracja troszczy się nie tylko o roz-
wiązania problemów na dzisiaj i na jutro, ale też o zaspokojenie potrzeb związa-
nych z życiem wiecznym. W związku z tym demokracja mogłaby zostać poddana 
procesowi twórczemu; niestety ludzkość nie otworzyła się jeszcze na takie nowe 
jej horyzonty.” (11 czerwiec 2010, The New York Times, Brian Knowlton) 
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4.  Zachodnie cywilizacje  
 i zachodnie wartości 

 
 
 
 
 
 
Z racji swojego położenia geograficznego, Turcja jest krajem islamskim, 

który od dawna utrzymuje ścisłe kontakty z Europą. Kraj osmański rozciągał się 
kiedyś aż do Bałkanów oraz do granic Wiednia. Dwudziestomilionowe najwięk-
sze miasto Turcji – Stambuł, leży w połowie na azjatyckim i w połowie na euro-
pejskim kontynencie. Bosfor dzieli Stambuł i łączy Morze Czarne i Morze 
Marmara. 

Jakkolwiek Turcja jest krajem orientalnym, również jest przecież jednocze-
śnie krajem europejskim. Tak jak mosty łączące ponad Bosforem dwie części 
miasta, tak i Turcja jest łącznikiem, mostem między Europą a Azją. Od czasów 
Osmanów dyskutuje się coraz więcej na temat stosunku Turcji do Zachodu. Od 
około 300 lat temat ten był poruszany na wysokich szczeblach. W wyobrażeniu 
Turków „złote jabłko”43 symbolizuje cel, który należy osiągnąć. To „złote jabłko” 
jest symbolem Europy. 

Imperium Osmańskie zorientowane było w swoich reformach na Europę, 
aby zapewnić sobie przetrwanie. Pierwsze kroki do stworzenia konstytucji na 
wzór europejski poczynione były w 1839 roku. Znane w Turcji jako „Edykt Gül-
hana” (Tanzimat Fermanı) pismo było na rozkaz sułtana czytane na głos naro-
dowi przez ministra spraw zagranicznych. W edykcie tym zaakcentowano, że 
ponad prawem nie istnieje żadna władza a prawa własności wszystkich obywateli 
mają być chronione.  

W historii Turcji Edykt ten uznany jest jako pierwszy krok do europeizacji. 
Od tego dnia coraz więcej zachodnich instytucji zostało połączonych w celu 
zmodernizowania państwa. 

W 1876 roku powstałą pierwsza Konstytucja Imperium Osmańskiego. 
W 1908 r. została ogłoszona monarchia parlamentarna (türk. Meşrutiyet) i zostały 
założone pierwsze partie. Jednak wszystkie te procesy nie mogły zatrzymać 
upadku Państwa Osmańskiego. Po I Wojnie Światowej Imperium Osmańskie 
zniknęło z politycznej mapy świata. 

                                                                        
43 Złote jabłko symbolizuje w mitologii tureckiej ideał, którego się poszukuje w celu jego 
osiągnięcia. Im bliżej próbuje się do niego podejść tym bardziej oddala się ono za horyzont i tym 
samym jest wciąż bardziej pożądane. Mistrz wskazuje poprzez to, że Europa stała ideałem dla 
Turków: do okresu sprzed 300 lat – ideałem militarnym, a później kulturowym. 
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Wraz z założeniem Republiki Turcji odżył na nowo temat „Związku z Za-
chodem”. Można powiedzieć, że od tamtej pory niezwykle nośnym i nieprzerwa-
nym tematem na wysokim szczeblu w Turcji jest europeizacja i stosunek do Za-
chodu. 

Czy Turcja ma zwrócić się ku Zachodowi? Czy raczej ku Wschodowi? 
Czy można być jednocześnie orientalnym i zachodnim? 

Od ustanowienia republiki temat Zachodu i cywilizacji zachodniej jest nie 
tylko ciągle powracającym tematem poruszanym na porządku dziennym, ale 
również podzielił on naród na dwa obozy.  

Podróż Turcji ku Zachodowi nie ma końca. W 1987 r. Turcja ubiegała się 
o członkostwo w ówczesnej Unii Gospodarczej. Przygoda pod tytułem ‘Europa’ 
szła odtąd dalej. 

Fethullah Gülen nieustannie wspierał starania Turcji o przyjęcie do Unii 
Europejskiej. Podczas wizyty Gülena w Niemczech w 1977 r. gdzie miał odwiedzić 
tureckich obywateli, namawiał ich podczas swoich wykładów, wygłaszanych 
w wielu miastach do posyłania swoich dzieci do gimnazjów i studiowania na uni-
wersytetach. W tamtych dniach Turcy zamknięci byli w dzielnicach dla migran-
tów, nie uczyli się języka niemieckiego a nawet przewozili swoich zmarłych do 
Turcji. 

Gülen prosił w 1998 r. w rozmowie z Janem Pawłem II o wsparcie dla Turcji 
w jej staraniach o przyjecie do UE. Z powodu proeuropejskiej postawy Fethullah 
Gülen stał się celem radykalnych islamistów i jego życie było zagrożone. Doszło 
do tego, że państwo zapewniało mu ochronę. W wywiadzie dla Die Zeit opowiada 
o tym następująco: 

„Na samym początku, jak wyraziłem swoje argumenty za przystąpieniem do 
UE, zwolennicy Erdoğana potępili mnie jako antyislamistę. Później prezydent 
zmienił zdanie.”44 (29 września 2016, Die Zeit, Evelyn Finger) 

Gülen ma rację. Erdoğan czynił wiele zmian w swoich poglądach w ostat-
nich latach: z dawnego przeciwnika Unii Europejskiej stał się zwolennikiem 
a później znowu się z tego wycofał. Za jego prezydentury Turcja wykonuje tylko 
kroki wstecz jeżeli chodzi o reformy na drodze do Unii Europejskiej. Zaszło już 
tak daleko, że proces przystąpienia wręcz zamarł. Erdoğan doszedł już nawet do 
tego, że publicznie grozi UE mówiąc o zaniechaniu związków z Unią Europejską 
na rzecz Chin i Rosji. 

Oczywiście był to również jeden z najbardziej popularnych tematów w wy-
wiadach, których Gülen udzielił od lat 90-tych. Dokąd zmierzała Turcja w latach 
90-tych i po roku 2000? Jak wierni traktują świat zachodni, Unię Europejską 
i Amerykę? Czy integracja ze światem zachodnim jest w ogóle możliwa? 

 

                                                                        
44 Partia Refah przypisała wówczas UE etykietę „Klubu chrześcijańskiego“ i opowiedziała się za 
unią pan-islamską. Jej zdaniem wstąpienie do UE oznacza bycie członkiem „Unii Chrześcijań-
skiej” co miało stać w sprzeczności z islamem. 
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N i g d y  n i e  ob a w i ał e m  si ę  a s y m il a cj i  z  Z a ch o d e m  
W emitowanym przez stację telewizyjną Star TV wywiadzie z dnia 6 lipca 

1995 r. Gülen odpowiedział na pytanie: „Jak zapatruje się Pan na temat integracji 
z Zachodem?” w następujący sposób: 

„Istnieją wszak rzeczy, których nie da się uniknąć. Od wprowadzającego 
reformy tanzymatu do chwili obecnej do pewnego stopnia pielęgnowano marze-
nie bycia częścią Zachodu, a społeczeństwo tureckie żyło nadzieją na rodzaj za-
ślubin, wyczekiwane zjednoczenie dwojga kochających. Podczas pierwszego 
konstytucyjnego okresu (1876) uczyniliśmy jeden krok, w kolejnym okresie (1908) 
– następny. Po utworzeniu republiki (1920) ruszył kolejny proces. Z czasem było 
to jednoznaczne. 45 W 1963 r. podpisana została Umowa Stowarzyszeniowa mię-
dzy EWG a Turcją. Chodziło o wewnętrzny rynek, później o Wspólnotę Europej-
ską. Chwilami mówiono też o unii celnej. Niektórzy nastawieni byli do tego 
sceptycznie, w całej swej szczerości trwożąc się o to, że na skutek takiej integracji 
doprowadzi ona do zaniku naszych narodowych poglądów, naszych narodowych 
wartości jak również poglądów i wartości religijnych, a społeczeństwo tureckie 
zostanie wchłonięte.” (6 lipca 1995, Star TV [InterStar], https://fGülen.com/tr/turk-
basininda-fethullah-Gülen/fethullah-Gülenle-tv-dergi-roportajlari/fethullah-
Gülen-televizyon-roportajlari/1471-InterStar-InterStar-Televizyonunda-Ozel-
Haber-Programinda) 

 
U n i a  E u r o pe j s k a :  P r a gn i e n ie  l u d zi  w  T u r cj i  

Dziewięć lat po emisji tego wywiadu w Star TV Gülen następująco wypo-
wiedział się w telewizji Samanyolu 14 lipca 2004 r.: 

„Turcja od roku 1960 jest w trakcie procesu przystąpienia do Unii Europej-
skiej – to fakt. [...] Od dawna byłem zwolennikiem tego przystąpienia. Niektórzy 
nazywają ją ‚klubem chrześcijańskim’. Zawsze na to odpowiadałem: Kto wątpi 
w swoją wiarę i w swoją religię, ten może się obawiać. Znam Europę i jestem 
blisko niej. Wyjaśnię im moją kulturę, mogę też przedstawić samego siebie. Mogę 
przybliżyć im moje uczucia i moje myśli. Może to doprowadzi ich do wzruszeń, 
lepszego i bliższego poznania nas. Ale ten, kto ma wątpliwości co do swojej religii 
i wiary, może się obawiać stania się chrześcijaninem jeśli przyłączy się do 
Europy. Ja takich obaw nie miałem nigdy. Od początku opowiadałem się za Unią 
Europejską. Unia była marzeniem niezależnych i wolnych pokoleń od utworze-
nia republiki do chwili obecnej: być razem z Europą, być w jednym rzędzie 
z Europą, być europejskim. Marzenie to do pewnego stopnia zdaje się spełniać. 

Tak jak myślałem dawniej, tak i dzisiaj również myślę. [...] Moim zdaniem 
Unia Europejska jest czymś, czego pragną ludzie w Turcji. Mam nadzieję, że owo 
pragnienie spełni się z bożą pomocą. Opracowano plan w czasie, proces się roz-

                                                                        
45 Autor wyraża tu prawdopodobnie, że Turcja wraz z pojawieniem się komunizmu jasno 
opowiedziała się po stronie Zachodu. Pragnienie zbliżenia się do Zachodu zostało jednoznacz-
nie podniesione do rangi politycznej. 
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począł. Jeśli przyjdzie czas, wówczas nas przyjmą. (14 lipca 2004, Samanyolu TV, 
Kemal Gülen) 

 
W i e r n i  o p tu j ą  z a  i n t eg r a c j ą z  Z ac h o d e m 

W nawiązaniu do Unii Europejskiej Gülen reprezentuje od początku jasne 
nastawienie. Mówi, że: 
1. Traktuję integrację z Zachodem jako konieczność. 
2. Jest nie do pomyślenia, aby człowiek wierzący był przeciwny integracji 

z Zachodem. 
W wywiadzie dla gazety Yeni Yüzyıl opublikowanym 27 lipca 1997 r. wyja-

śnił powody swojego stanowiska, jakoby integracja z Zachodem miała być ko-
niecznością: 

„Musieliśmy zrezygnować z wielu rzeczy, które wniosłaby nam Europa jako 
korzyść i zaletę. Tęsknimy za korzyściami oferowanymi przez Amerykę. Mówimy 
o abstrakcyjnym, bezosobowym Wschodzie. Zgadza się, należy trzymać się 
Wschodu, zbliżając się ku Zachodowi, tylko, że na Wschodzie nie znajduje się 
niestety wiele chluby. [...] Wypowiadam to niezależnie: integracja z Zachodem 
jest w moim mniemaniu koniecznością. Byłoby dla nas korzystne, jeśli w przy-
szłości nastąpiłaby poważna współpraca, która miałaby określony cel i była od-
powiednio zaplanowana.” (27 lipca 1997, Yeni Yüzyıl, Nevval Sevindi) 

4 września 1997 r. w jednym z opublikowanych wywiadów przez gazetę 
Zaman hodża efendi wypowiedział się co do opinii, że wierni nie mogliby być 
przeciwko integracji z Zachodem: 

„To, co dzisiaj tworzy Zachód to zdolność do głębokiego zbadania wszyst-
kiego co dotyczy danego przypadku oraz wszechświata. To zdolność wyjaśnienia 
bytu w całej rozciągłości tak jak i interpretacji uniwersum. Księga wszechświata, 
która swój początek bierze z władzy i woli Boga, która może być określona jako 
‘szariat stworzenia’46 i która oznacza źródło fizyki, chemii i astronomii. Zachód 
realizuje tę kompozycję przy pomocy czarującej symfonii. To jest moim zdaniem 
również zadaniem muzułmanów, oni powinni tak działać. Czynienie tego jest 
obowiązkiem wobec naszych przodków.47 

W tym sensie jest zupełnie nie do pomyślenia, że wierzący człowiek mógłby 
być przeciwko integracji z Zachodem, przeciwko integracji z Ameryką. Jednakże 
istnieje jeden czynnik, aby przy tym zachować własne interesy i narodową god-
ność, nasz charakter i naszą tożsamość. Musimy zachować nasz sposób bycia nie 
tak jak płatek śniegu, który wpada w gorącą wodę i natychmiast się topi.” 
(4 września 1997, Zaman, Ali Halit Aslan) 

 

                                                                        
46 El-scharia al-fitrīye: Prawa stworzenia, poprzez które funkcjonuje byt i czas, obejmują każde 
naukowe poznanie naturalne i duchowe. 
47 Pojęcie millet (tur. naród) zbyt często jest pojmowane w języku mistrza jak „towarzystwo 
wiernych”. 
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Z a c h ó d  m a  w i e l e  d ob r e g o  d o  z a o f e r o w a n i a 
W gazecie Milliyet w 2005 r w ciągu 22 dni opublikowano szereg wywiadów 

z Fethullahem Gülenem. W wydaniu z dnia 9 stycznia 2005 postawiono mu na-
stępujące pytanie: „Czy w związku Turcji z Unią Europejską istnieje zagrożenie 
dla religii?” Gülen odpowiedział: 

„Niektórzy myślą, że przystąpienie Turcji do Unii Europejskiej będzie toż-
same z pewnym zwycięstwem Europy nad Turcją, obawiają się wyobcowania 
i tego, że usunie się im grunt pod nogami ... Jeśli chodzi o nasze lęki i wątpliwości 
o narodowym zabarwieniu, to oznacza to, że nasze narodowe wartości są w tak 
bardzo silny sposób zakorzenione w naszych duszach, że nigdy od nich nie odej-
dziemy. Jeśli oni zaakceptują nas takimi jacy jesteśmy to wówczas Unia jest 
w stanie istnieć, również i my akceptujemy ją z jej wartościami. Co się tyczy leku 
przed utratą religijnej tożsamości: Przeżyliśmy jako naród już bardzo wiele. Na-
sze społeczeństwo w porównaniu innymi w tym regionie musiało o wiele więcej 
wycierpieć, tj. biedę i nędzę, eliminację, ale również i ogromną radość – i mimo 
wszystko widzi się, że 80-90% ludności ciągle jeszcze stoją niezmiennie przy 
swoich historycznych wartościach, związani są z korzeniami swej wiary i świa-
domi sensu życia. Jestem pewien, że nasz naród również dzisiaj, w czasach go-
spodarki rynkowej i unii celnej nie zostanie odsunięty ani od jego narodowych 
ani od religijnych wartości. Nie obawiam się także utraty własności ziemi, na 
której zamieszkujemy.” (9 stycznia 2005, Milliyet, Mehmet Gündem) 

Gazeta Zaman cytuje Gülena 15 sierpnia 1995 w następujących słowach: 
„Zachowanie naszego „ja”, naszego charakteru i naszej tożsamości jest na 

pewno konieczne. Ale czy w obliczu zglobalizowanego świata nie jest również 
konieczne rozwijać styl takiej polityki, który odpowiada zróżnicowanym stosun-
kom z innymi państwami? Nieodzownym jest pokazanie swej otwartości wobec 
naukowego i technologicznego postępu. Niestety sprawy takie jak globalizacja 
nie były uwzględniane i stąd przezywamy do dzisiaj na tym obszarze pewien 
rodzaj etapu bezkrólewia. Jeżeli weźmie się pod uwagę jeszcze obietnice i ogólny 
wkład ducha czasu, wówczas mamy do czynienia z sytuacją o której mówi się 
w wielu miejscach Anatolii: każdy przynosi z domu to, co uwarzył i powstaje 
kolorowa, bogato pokryta tabliczka – takie duchowe nastawienie musi znów być 
przywrócone do życia.” 

Hodża efendi przypomina wypowiedź Mehmeta Akifa: „Uznajcie naukę Za-
chodu jako własną” i dodaje: Nie widzę w tym nic zdrożnego, aby być proza-
chodnim.” Dalej wypowiada się: 

„Nie ma nic niegodziwego w tym, aby dążyć do jedności z Zachodem 
i myślą zachodnią w takich punktach, które nie nasuwają wątpliwości i są ko-
nieczne. Tego zresztą nie da się uniknąć. [...] W momencie odnalezienia naszego 
własnego „ja“, przejmiemy od Zachody tylko to co piękne. Mehmet Akif powie-
dział: ‘Uznajcie naukę Zachodu jako własną.’ W tym sensie nie widzę w tym nic 
zdrożnego, aby być prozachodnim.” (15 sierpnia 1995, Zaman, Eyüp Can) 
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Z a c h ó d  n i e  b ył  d r o b i a z g o w y  k i e d y  c z e r p ał  kor z y ś c i  z e  W s c h o d u  
Gülen zwraca uwagę na szczególny aspekt zachodniej cywilizacji, mówiąc: 

„Podstawy zachodniego renesansu są zakorzenione w Azji.” Tymi słowami Gülen 
wskazuje na uwarunkowania historii Zachodu w znacznym stopniu kulturą 
orientalną i w związku z tym w takim samym stopniu z osiągnięć zachodniej 
cywilizacji powinny czerpać korzyści kraje wschodnie: 

„Przypuszczam, iż wypadniemy z obiegu, jeśli wykażemy wrogą postawę 
w stosunku do Zachodu. Z czasem obniżyłaby się nasza ranga. Nadto Zachód nie 
wstrzymał się od czerpania z nas korzyści. Jeśli ktoś chociaż trochę zna historię 
nauki, ten wie, że przed renesansem Zachodu, Azja przeżywała renesans 
w 11 wieku. Mam na myśli Al-Biruniego, Al-Chwarizimiego, Awicennę (Ibn Sina) 
i wielu innych. [...] 

Wielka cywilizacja w Andaluzji podniosła swój głos tak głośno, że dał się on 
usłyszeć aż w Azji. Aby to na nowo podkreślić: wielu historyków potwierdza, że 
korzenie zachodniego renesansu miały swój początek w Azji. Niektórzy zachodni 
zapaleńcy przejęli go pod inną nazwą. Pewni zachodni autorzy nie robią z tego 
żadnej tajemnicy. Dlatego moim zdaniem nie istnieje żaden powód, dla którego 
Wschód nie miałby czerpać korzyści z Zachodu. Podejmujemy te sprawy i je roz-
wijamy. [...] 

W dzisiejszych czasach jest niezbywalne, aby ludzie w Turcji zintegrowali 
się z Zachodem. Jestem przekonany, że nie będzie to dla nas ujmą jeśli Turcja 
wniesie doń swoje zdroworozsądkowe podejście i swój dynamizm, uwzględniając 
też swoje własne wartości. (15. sierpnia 1995, Zaman, Eyüp Can) 

W czasie, kiedy świat stał się globalną wioską hodża efendi przywiązuje 
wagę do zbliżenia Turcji do Zachodu, aby móc dalej istnieć. Wyjaśnia to w wy-
wiadzie wydanym przez Nevvala Sevindiego w roku 1997 następująco: 

„Swoistego rodzaju zjednoczenie z Zachodem jest bardzo ważne. Integracja 
z Zachodem wnosi ze sobą pewien własny wkład. Ważna jest obserwacja i warto-
ściowanie postawy Ameryki, z którą czujemy jedność. Tak więc możemy wydać 
złote pokolenie. Pokolenie, które w dzisiejszym świecie jest przedstawicielem 
technologii i wiedzy. [...] Wierzę w to także z powodów psychosocjologicznych. 
[...] Świat turecki48, który nie pozostaje w konflikcie z Ameryką i Europą, lecz 
rozpoznał bieg czasu i przyjmuje i wartościuje zachodnią myśl; respektuje warto-
ści, które nie pozostają w sprzeczności ich korzeniami i duszą; który jest różno-
rodny i otwarty; który przyczynia się do zachowania pokoju na świecie.” (25 i 27 
lipca 1997, Yeni Yüzyıl, Nevval Sevindi) 

Według opinii Gülena bardzo ważnym staje się przystąpienie Turcji do Unii 
Europejskiej w odniesieniu do jej funkcji jako pomostu do Środkowego i Dale-
kiego Wschodu: 

                                                                        
48 Chodzi tutaj o narody tureckie Azji Środkowej. 
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„Turcja może pełnić funkcję pomostu do Bliskiego i Dalekiego Wschodu. 
Europa potrzebuje Turcji z jej głęboką i wszechstronną znajomością Bliskiego 
Wschodu i jej spojrzeniem w jego nastroje. Do Unii przyjęto Cypr, jednak nale-
żałoby pomyśleć o tym, że Turcja w gruncie rzeczy odgrywa ważniejszą rolę.” 
(8 stycznia 2005, Milliyet, Mehmet Gündem) 

 
T u r c j a  j e s t  z a r ów n o  z a c h o d n i a  j a k  i  o r i e n t a l n a  

Gülen wyjaśnia brak zasadności tezy politycznego islamu, która brzmi: 
„Turcja nie powinna troszczyć się o Europę lecz wprowadzić na Wschodzie świat 
islamski. Turcja poza tym nie jest europejska”: 

„Również tego poglądu nie mogę zaakceptować. Za nami stoi strona euro-
pejska, jak również islamska. Nasza integracja z Europą zrealizowałaby się tylko 
wówczas gdybyśmy mogli wprowadzić do niej świat islamski. Gdyby ci, których 
wypowiedź została przytoczona rzeczywiście tak sądzili, to się mylą. (21 lipca 
1997, Yeni Yüzyıl, Nevval Sevindi) 

Dziennikarz holenderskiej stacji telewizyjnej NMO zapytał Gülena w jed-
nym z wywiadów, przeprowadzonym 19 października 1995 r. „35 lat temu rozpo-
czął się napływ ludności tureckiej do Europy. Jeśliby dzisiaj wrócili z powrotem, 
to nie pozostawiliby żadnych trwałych śladów kulturowych w Europie. Od czego 
to zależy Pana zdaniem?” 

Hodża efendi odpowiedział następująco: 
„Ludzie, o których mowa przybyli do Europy kierując się koniecznością. 

Myśleli o zarobieniu tutaj pieniędzy, aby później po powrocie do Turcji żyć na 
odpowiednim poziomie. Ich zamiarem nie było wprowadzanie swojej religii czy 
krzewienie i pogłębianie swoich duchowych i niematerialnych korzeni. Ich siłą 
napędową nie było respektowanie religijnych dynamik. Raczej mieli na celu, aby 
tu przyjechać, cokolwiek zarobić i wrócić do ojczyzny. Właściwie taki człowiek 
był kierowany tym jedynym celem. 

Z drugiej strony istnieje ogromna niewiedza i braki w wykształceniu. Kolej-
nym aspektem jest to, że islam nie był prawidłowo reprezentowany. Bo przecież 
jednak kultura islamu musiałaby być reprezentowana, aby mogła zostawić jakieś 
ślady. Odziedziczyliśmy z Europy trochę genu niebieskich oczu. Kolejną sprawą 
jest to, że byliśmy kompletnie bez jakichkolwiek środków, nasza bieda nas ośle-
piła. Nie korzystaliśmy z rzeczy, znajdujących się wokół nas. Odnajdowaliśmy się 
w świecie, który był nam obcy. 

Zamiast pozostawić jakiś przykład, godny naśladowania, być może robili-
śmy nawet takie rzeczy, które przyniosły hańbę nam oraz naszym materialnym, 
niematerialnym i duchowym korzeniom” (19 października 1995, Nederlandse 
Moslim Omroep [NMO], https://fGülen.com/tr/fethullah-Gülenin-butun-eser-
leri/69-fGülen-com-turkce/basindan/Televizyon-Roportajlari/1472-NMO-NMO-
Hollanda-televizyonu-ile) 
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T o ż s a m o ś ć  e u r o p e j s k o - i s l a m s k a  je s t  m o ż l i w a  
„Czy chodzi o europeizację Turcji? I czy odpowiednio byłaby możliwa euro-

pejska tożsamość islamu?” Gülen odpowiedział następująco na te pytania w roku 
1997: 

„Przy mądrych założeniach, które w tym samym stopniu uwzględniałyby 
warunki obydwóch stron co do wspólnego kształtowania przyszłości Europy 
byłoby to obiecujące. W takich ramach byłoby niczym niecnym powiedzieć TAK 
Europie. W takiej mierze, w której obydwie strony zbliżają się do siebie, można 
mówić o europejsko-islamskiej tożsamości.” (26 lipca 1997, Yeni Yüzyıl, Nevval 
Sevindi) 

Na wiązując do świata zachodniego i tejże cywilizacji, kontrowersyjnym te-
matem w Turcji stają się Stany Zjednoczone. Jednym z powodów takiego stanu 
rzeczy jest okoliczność istnienia szczególnych relacji między Turcją a Ameryką 
trwających od lat 50-tych XX wieku, które są silniejsze od tych z innymi zachod-
nimi krajami Europy. Tureccy i amerykańscy żołnierze walczyli ramię w ramię 
w Korei a późniejsze przyjęcie Turcji do NATO zintensyfikowało owe relacje tych 
dwóch państw. Fakt ten ukształtował pewien obraz Ameryki i doprowadził od 
dawna do intensywnych dyskusji zarówno na politycznej jak i kulturalnej scenie 
Turcji. Niektórym politykom zarzucano amerykanizm; istnieli wojskowi i poli-
tycy, którzy nawet żądali wystąpienia z NATO. Podczas protestów studenckich 
w 1960 roku widziano często antyamerykańskie slogany. 

 
S t a n y  Zj e d n o c z o n e  u t r z y m u j ą  d em o k r a c ję  pr z y  ż y ci u  
i  u p o d a b nia j ą  s i ę  d o  s t a r e g o  B a b i l o n u 49 

Wskazane jest skierowanie swojego spojrzenia na wypowiedzi Gülena na 
temat Stanów Zjednoczonych Ameryki z roku 1997. Do tego momentu Gülen 
jeszcze nie mieszkał w Ameryce i jeszcze nic nie wskazywało na to, że po dwóch 
latach wyemigruje on do Pensylwanii (USA). I właśnie w tym fragmencie, w 1997 
roku, Gülen powiedział: „Ameryka oznacza naród, który wciąż trzyma w dłoni 
ster światowej łodzi.” Amerykę opisuje on następująco: 

„W Ameryce zakorzeniała się demokracja i pewne narodowe tradycje. Wi-
dać to na przykładzie społecznej mozaiki w Stanach Zjednoczonych. W [Nowym] 
Meksyku i Teksasie – stanach, w których mieszkało 30-40 milionów czarnej lud-
ności, dochodziło do powstań. [...] Ameryka upodabnia się do antycznego Babi-
lonu. Gdyby tutaj nie istniała demokracja na wzór amerykański, taka jak oni ją 
rozumieli, ukonstytuowali i ją utrzymywali, wówczas pod żadnym względem nie 

                                                                        
49 Babilon, położony na południe od Bagdadu nad Eufratem, był kiedyś wpływową stolicą 
Babilończyków. Na Bliskim Wschodzie jest on symbolem historycznej potęgi państwa. Wieża 
Babel – jedna z najbardziej imponujących budowli w historii – symbolizuje wspólny język 
i potęgę różnych narodów. Gülen wyraża w swojej wypowiedzi, że Stany Zjednoczone repre-
zentują dzisiaj potęgę i różnorodność, którą kiedyś reprezentował Babilon. Babilon rozciągał się 
na powierzchni ponad 40 km2 wraz ze swoimi zamkami, ogrodami i twierdzami i miało sto 
bram. Wiszące ogrody Babilonu zaliczały się do siedmiu cudów świata antycznego. 
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można by było zachować jedności. Demokracja pozwala każdemu na zgodne 
współżycie dzięki swej elastyczności. Ameryka utrzymuje swoją pozycję w świe-
cie i nie zginie w Atlantyku jak niektórzy by tego oczekiwali. Co więcej, w Ame-
ryce można bardzo wiele osiągnąć. [...] 

Kiedy niektóre organizacje pozarządowe w różnych częściach świata otwie-
rają szkoły w imię integracji, to projekty te mogą być tylko wtedy zrealizowane, 
jeśli nie stoją w sprzeczności z amerykańskim interesem. Ameryka oznacza 
naród, który wciąż utrzymuje ster światowej łodzi. Każda jednostka i każdy naród 
ma swój wiek; na końcu jest grób, do którego się schodzi. Ameryka nie jawi się tu 
jako wyjątek. Jednak jest ona systemem demokratycznym, upadek następowałby 
w ciągu 25-30 a nawet do 40 lat. Ponieważ upadek demokracji podobny jest do 
spadania pióra i jego oporu wobec siły ziemskiego przyciągania – na ziemię 
spada bardzo powoli. [...] 

Ameryka znajduje przyjemność w tym, aby jej zamiary były miarowo i zgod-
nie napędzane, Ameryka nie chce zakłócać swojego porządku. Ameryka nasta-
wiona jest na kontynuację i ciągłe trwanie harmonijnych stosunków. Nie widzę 
w tym nic niegodziwego. Gdyby na miejscu Ameryki było państwo Osmańskie, 
prawdopodobnie postępowałoby tak samo. Nie należy tego oceniać. To jedna 
sprawa. 

Kolejny aspekt postawy wrogiej Ameryce to nieprzyjazna postawa ludzi wo-
bec siebie a konflikty z innymi państwami prowadzą donikąd. Swego czasu ist-
niał Pakt Warszawski – nie potrzebowano go tylko jako czynnika psychologicz-
nego aby interpretować go jako poczucia ucieczki przed NATO. Stany Zjedno-
czone potrzebne są jeszcze w dzisiejszym świecie. (23 lipiec 1997, Yeni Yüzyıl, 
Nevval Sevindi) 

 
C z y  i s l a m z a g r a ż a  E u r o p i e ?  

Dziennikarz holenderskiej stacji telewizyjnej NMO zadał Gülenowi intere-
sujące pytanie: „Oznacza to, że islam odrodziłby się z Zachodu w czasie Sądu 
Ostatecznego. Jak to chwilowo wygląda, Zachód raczej nie jest życzliwie nasta-
wiony do islamu. Jak Pan to ocenia?” Gülen odpowiedział następująco: 

„To, że Zachód nie jest życzliwie nastawiony do islamu to nic nowego. 
Od dawna odnosi się do niego z rezerwą i się go ignoruje. Jednak Zachód praw-
dopodobnie potrzebuje islamu dzisiaj bardziej niż w czasach jego powstawania. 
Ponieważ jednak na Zachodzie nie było dobrych pionierów i pośredników którzy 
przetarli szlaki, wybierano świat antyczny w miejsce islamu, zamiast w nim szu-
kać schronienia. Szukano go w swej sławnej, zaszczytnej i wspaniałej historii. 
I tak wyrażono sprzeciw co do islamu i w ten sposób stracono okazję. 

Również dzisiaj nie ma dobrego spojrzenia na islam. Ma to oczywiście swoje 
przyczyny. Pierwsza to chrześcijańska gorliwość, która pozwalając sobie na zbyt 
wiele ustawiana była przeciwko islamowi. Między religiami i wyznaniami są 
oczywiście różnice. Stąd mogą wynikać niektóre konflikty i starcia, ale postawa 
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chrześcijaństwa wobec islamu była bardzo szorstka. Zaczęło się od Bitwy nad 
rzeką Jarmuk (636 r.), nie zapominając o Bitwie pod Mu’tah (629 r.). Było jeszcze 
siedem, osiem kolejnych wojen [z wojskami bizantyńskimi]. Nawet Bitwa pod 
Dardanellami [między Państwem Osmańskim a Republiką Wenecką] traktowana 
jest zazwyczaj jako wojna krzyżowa. Wszystko to prowadziło do ciągłych napięć 
między Zachodem a islamem. Zabrakło miejsca na zdrowy rozsądek. Z tego po-
wodu nie można było oczekiwać życzliwego nastawienia do islamu. [...] Zoba-
czywszy [później w czasach współczesnych] muzułmanina, widziano w nim is-
lam: wiecznie biedny, niechlujny i niewykształcony jak nikt inny, nieokrzesany 
(z szacunku do muzułmanów nie użyłem słowa dschahil – głupi) i rozdarty 
w obozie gdzie nawzajem się rozszarpują. Takie spojrzenie nie służyło temu, aby 
skłonić Zachód do zajmowania się islamem. 

Przypuszczam, że takie prymitywne i błędne reprezentowanie islamu ze 
strony muzułmanów stało się pożywką dla dziedziczonych [negatywnych] wrażeń 
i myśli na temat islamu. Z tego powodu nie było możliwe okazywanie sympatii dla 
islamu. To kwestia zrozumienia. [...] Tak samo nie okazywali jej chrześcijańscy 
misjonarze. Również i dzisiejsze media nie chcą jej okazywać. Aby ocenić rzecz 
pozytywnie, potrzebne jest jej rozważenie, wolne od stereotypów – jednak Zachód 
obawia się utraty swej pozycji jeśli by ujawnił swe względy wobec islamu. Z takim 
nastawieniem Zachód od samego początku od ośmiu do dziesięciu wieków wstecz 
okazuje swą wrogość. My jednak nie jesteśmy przyjacielem wrogości. 

Z racji na to, że my [ludzie w Anatolii] nie jesteśmy wrogo usposobieni do 
Zachodu, ubolewamy nad niechęcią Zachodu wobec nas tym bardziej, że konse-
kwencje tego antagonizmu leżą w popełnianych okrutnych czynach. Nie zważa-
jąc na to, nie oczekujemy, że państwa tego świata od razu zaczną traktować islam 
pozytywnie. [...] 

Taki przełom w mentalności potrzebuje oczywiście czasu. Okoliczności 
jeszcze istnieją. Czas jeszcze się nie skończył. [...] Dajcie nam jeszcze pół lub 
ćwierć wieku i zobaczymy co się wydarzy. Później należałoby jeszcze raz usiąść 
do rozmów.” (19 października 1995, Nederlandse Moslim Omroep [NMO], https:// 
fGülen.com/tr/fethullah-Gülenin-butun-eserleri/69-fGülen-com-turkce/ 
basindan/Televizyon-Roportajlari/1472-NMO-NMO-Hollanda-televizyonu-ile) 

 
I s l a m  o b a r c z o n o  o d p o w i e d z i a l n oś c i ą  z a  t e r r o r  i  r a d y k a l i z m  

Wywiad holenderskiej stacji telewizyjnej NMO był kontynuowany, a kolejne 
pytania i odpowiedzi brzmiały następująco: 

„W opinii Zachodu wraz z upadkiem Muru Berlińskiego i reformami w Rosji 
zakończyło się ‘czerwone niebezpieczeństwo’. Teraz mówi się o ‘zielonym nie-
bezpieczeństwie’. Co Pan o tym sądzi? 

„Właściwie można tu nawiązać do poprzedniego pytania. Istnieje wrogość, 
która jest przekazywana kolejnym pokoleniom. Niektóre akcje, podejmowane 
w sposób radykalny umacniają takie nastawienie. [...] Pojedynczy muzułmanie, 
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mieszkający w różnych częściach świata niestety angażowali się w akcje terrory-
styczne. W ten sposób cały islam obarczony jest odpowiedzialnością za taki stan 
rzeczy. Aby osiągnąć swe cele używali wszystkich środków. Działali bardzo prag-
matycznie. Również i w tej sytuacji odpowiedzialność spada na cały islam. Za-
miast spojrzenia na islam poprzez pryzmat księgi, Koranu i muzułmanina żyją-
cego za czasów proroka Mahometa (asr-ı saadet – czas szczęśliwości), całe spoj-
rzenie skupione jest na islam, reprezentowany przez dzisiejszego muzułmanina, 
prowadzącego słabe i rozwiązłe życie. I tylko na takiej podstawie ocenia się islam. 
Na pewno istnieją jednostki, które sobie dokładnie tego życzą: lepiej aby islam 
nie był postrzegany takim jakim jest naprawdę. Ma być postrzegany tak jak my 
tego chcemy. Ma odstraszać ludzi. W tym sensie nastąpił fakt upadku Muru Ber-
lińskiego, wiele na świecie się zmieniło i musiało powstać nowe. W tym czasie 
islam mógł odegrać tutaj znaczącą rolę, istnieje przecież jako religia już od 1400 
lat. W procesie wrzenia i powstawania nowych trendów na świecie islam mógłby 
być znaczącą siłą napędową. Jednak świat odwrócił się plecami do islamu. Przy-
puszczam, że przyczyniła się do tego nasza niemożność godnego jego reprezen-
towania. 

A my prezentowaliśmy go źle. W niektórych miejscach wystąpienia miały 
w sobie coś odrażającego, wywołującego wstręt i nie było reprezentatywne – dla-
tego też spowodowało to powstanie „zielonego niebezpieczeństwa”. Taki obraz 
podtrzymywany jest nadal. Jeśliby jakaś grupa żyła islamem takim jaki jest 
w oryginalnej wersji, a więc tolerancyjnym, nastawionym pokojowo, takim jaki 
był za czasów proroka Mahometa, reprezentując jego wzniosłą postawę, wów-
czas można by było przełamać negatywne o nim wyobrażenie.” 

„Czy ocenia Pan radykalizm jako wrogość wobec islamu?” 
„To są niewielkie ugrupowania i ich wpływ nie jest wielki. Siła destrukcji 

roznosi jednak ich głos. Po prostu korzystają z tej dynamiki, która powstaje 
z zaistniałej szkody i w ten sposób zyskują posłuch. Zamiast postrzegać jako 
prawdziwego takiego muzułmanina, który praktykuje swą religię tak jak to było 
u jej zarania, ocenia się islam miarą radykalistów. Nie chcę wymieniać nazwisk. 
Jednak przypuszczam, że wędrując wokół ziemskiego globu niektórych byśmy 
tam spotkali. To też powoduje negatywne wyobrażenie, oni również nieświado-
mie szkodzą islamowi. I tak ustawia się zachodniemu światu przeszkodę 
w czerpaniu korzyści ze światła Koranu.” 

 
I s t n i e j ą  p ob o ż n i  l ud z ie ,  k t ó r z y  wr o g o ś ć  w o b e c  Z a c h od u  t r a k t u j ą  
j a k o  D ż i h ad 

Dlaczego Zachód postrzega islam tak negatywnie? 
„Tak jak my daliśmy się zwieść, tak i w kręgach kościelnych różnych okre-

sów zaistniały przypuszczalnie podobne fałszywe wnioski. [...] Tak więc islam już 
w czasie swego powstania stanął wobec takiej nietolerancji. Później było to już 
przekazywane z pokolenia na pokolenie. 
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Kolejna sprawa: w tym czasie, kiedy stawaliśmy się silnymi państwami, bro-
niliśmy się używając władzy, gdzie przecież istniały jeszcze rozsądek, rozum 
i inne ludzkie wartości; można by było wtedy dotrzeć do ludzkich serc. Władza 
zepchnęła i zniszczyła wszystko, co przynoszą ze sobą rozsądek i rozum. Posta-
wiliśmy władzę ponad prawem. Na Zachodzie można obserwować owo nega-
tywne piętno. Wszystkie wojska, które wysyłaliśmy przeciwko Zachodowi po-
wstawały, bazując na prawie i niskiej cenie; nie można stwierdzić, że również tak 
działały. Również i wówczas kiedy podstawą myśli były prawo i niska cena, to nie 
można powiedzieć, że zasada ta była wypełniana. Również i to doprowadziło do 
negatywnego wyobrażenia. W późniejszych epokach muzułmanie narzekali na 
ucisk ze strony Zachodu, świat islamski został rozbity na kawałki, pozostały tylko 
malutkie nacje. Uciskano nas. I tak staliśmy się ofiarami, poszkodowanymi, 
więźniami Zachodu. A to doprowadziło na świecie do antypatii wobec nas. Ale 
również w klimacie antypatii można w przyszłości prowadzić dialog z takimi 
ludźmi. Globalny świat nas jednoczy. Po jednej stronie żyją oni, po drugiej – my. 
Drogi informacyjne, komunikacyjne stworzyły z dzisiejszego świata globalną 
wioskę. Jesteśmy zmuszeni do wspólnego życia. Jednocześnie odrzuciliśmy 
wszystkie przemyślenia i rozpoczęliśmy praktykowanie wrogości, które są przy-
czyną tego co dzisiaj słyszymy i jak działamy. A tę wrogość wyznawaliśmy zupeł-
nie otwarcie. 

Ludzie, którzy uważają, że reprezentują w Turcji czysty islam, traktują go jak 
część dżihadu, unicestwiając Zachód bez cienia współczucia. Ogromne zniewagi 
wywyższane są do rangi kunsztu w działaniu. Sądzę, że Zachód kontynuuje te 
myśli, które przejął od swoich praojców, od Ryszarda Lwie Serce i Filipa w zao-
strzonej formie. Stąd wynika fakt mówienia o ‘zielonym niebezpieczeństwie’. 
Dalszą konsekwencją jest zatwardziała i nietolerancyjna postawa. Wierzę jednak, 
że wspólna wyrozumiałość w duchu Mewlany Dżelaleddina Rumi, Yunusa Emre 
i Ahmeda Yeseviego przezwycięży taką negatywną postawę, ideałami stopnienia 
wrogości i zaznajomieniem świata z islamem w swej uniwersalności.” (19 paź-
dziernika 1995, Nederlandse Moslim Omroep[NMO], https://fGülen.com/tr/ fethu-
llah-Gülenin-butun-eserleri/69-fGülen-com-turkce/basindan/Televizyon-Ropor-
tajlari/1472-NMO-NMO-Hollanda-televizyonu-ile) 

 
F a l o c hr o n  w  w a l c e  k ul t u r  

28 stycznia 1995 roku na pytanie gazety Sabah: „Co powiedziałby Pan papie-
żowi, gdyby doszło do takiej rozmowy?” Gülen odpowiedział: 

„Świat przeżywa globalizację. Świat, w którym wiadomość o jakimkolwiek 
wydarzeniu – dobrym czy złym, które wydarzyło się gdziekolwiek na świecie 
i przekazywane jest na cały świat za pośrednictwem różnych kanałów komunika-
cyjnych, powinien być bardziej tolerancyjny. Dialog międzyreligijny powinien 
być prowadzony w dalszym ciągu. [...] 
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Można przekonać cywilizowanych ludzi, ale nie można ich do czegokolwiek 
zmusić.50 Chciałbym, jeśli można, pociągnąć ten wątek. [...] Już od dawna zaj-
muje mnie pewna sprawa, o której bym chciał powiedzieć. Chrześcijaństwo po-
szukiwało schronienia w kulturze antycznej i bałwochwalstwie Rzymu, zamiast 
iść za głosem islamu zaraz po jego powstaniu, wołało na pomoc hellenizm mimo 
iż islam proponował przemyślany, religijny, obrzędowy system, który wystarcza-
jąco obejmowałby wszystkie obszary życia. Moim zdaniem mogliby skorzystać 
z islamu – podjąć część jego dynamiki i mieć możliwość tchnąć w niego swego 
ducha. Stracili tę okazję. Chcę powiedzieć, że taka okazja nie powinna była być 
zmarnowana.” (28. stycznia 1995, Sabah, Nuriye Akman) 

Podczas spotkania z papieżem hodża efendi wręczył mu zaproszenie od 
prezydenta Süleymana Demirela do odwiedzenia Turcji i powiedział: 

„Ludzkość od zarania dziejów wypowiada sprzeczne opinie co do wiary 
i nauki.51 Źródłem wszelkiego poznania Boga i religii jest sam Bóg. Jak więc może 
dochodzić do jakichkolwiek sprzeczności? Możemy przeciwstawić się jak falo-
chrony, jak bariery tym wszystkim, którzy chcą widzieć zainscenizowaną tzw. 
wojnę kultur (zwalczanie się religii).” (24 listopada 2001, https://fGülen.com/tr/ 
fethullah-Gülen-kimdir/fethullah-Gülenin-mesajlari/1459-Fethullah-Gülen-
Papa-II-John-Paule-Verdigi-Mesaj) 

W latach 90-tych zaczęto dopiero mówić o nadchodzącej walce kultur. Taka 
teza została sformułowana przez dwóch Amerykanów, Bernarda Lewisa i Samu-
ela Huntingtona. Gülen wyjaśnia swoje podejście do tak postawionej tezy: 

„Nie wierzę w walkę kultur. Co więcej: jeśli ktoś by taką walkę planował 
i bazując na dogodnej chwili podjąłby kilka pomysłów w tym kierunku to pozwól-
cie, że zbudujemy jeszcze większą zaporę przed grożącą nam falą, aby ją po-
wstrzymać – to jest moja opinia.” (21 lipca 1997, Yeni Yüzyıl, Nevval Sevindi) 

Teza dotycząca walki kultur została przedstawiona przez amerykańskiego 
politologa Samuela Huntingtona w artykule dla poczytnej gazety Foreign Affairs, 
czasopisma poświęconego w szczególności polityce międzynarodowej. Artykuł 
ten nosił tytuł „Walka kultur?”. Według opinii Huntingtona nie jest możliwe 
zgodne życie Zachodu i Wschodu a w najbliższej przyszłości walka tych kultur 
staje się nieunikniona. Natomiast Gülen twierdzi, że ta walka nie jest nieuniknio-
nym losem tego świata, że cywilizacje: zachodnia i wschodnia mogą z powodze-
niem wymieniać się swoimi doświadczeniami i żyć w zgodzie. 

                                                                        
50 Wypowiedź bediuzzmana Saida Nursiego. 
51 Mistrz ma tutaj na myśli, iż raz religia zaprzecza naukę, ponieważ jej się sprzeciwia – przykła-
dem jest postawa kościoła w Średniowieczu, a raz nauka zaprzecza istnieniu religii, ponieważ ta 
sprzeciwia się jej przekonaniom. Jeśli religia pochodzi od Boga to nielogicznym jest przypu-
szczenie jakoby jej przekonania stały w sprzeczności z przekonaniami naturalnymi i odwrotnie. 
W przypadku sprzeczności między rozumem a religią, rozum użyty jest jako główne kryterium 
do interpretacji tez religijnych. Jednak rozum nie może być rozumiany jak ten należącego do 
zwykłego człowieka. Rozum musi być natchniony i dojrzały. 
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Na zakończenie fragment wywiadu, udzielonego przez Gülena 11 czerwca 
2010 r. Brianowi Knowltonowi, dziennikarzowi New York Times: 

Pytanie dziennikarza brzmiało następująco: 
„Na czym polega największe wyzwanie muzułmanów, kiedy próbują pogo-

dzić tradycyjne poglądy religijne i życiowy światopogląd w nowoczesnym społe-
czeństwie? Czy może sobie Pan wyobrazić, albo wierzy Pan w to, że utarczki 
i niezgoda państw zachodnich kiedyś się zakończą?” 

Gülen odpowiedział na to pytanie następująco: 
„Duchowość Islamu opiera się na trzech głównych zasadach. Kiedy jedną 

z nich się pominie, hamuje się dwie pozostałe a duchowość traci swój rytm i słab-
nie. Zasady te możne w skrócie przedstawić następująco: Jeśli chce się zrozumieć 
czas, w którym się żyje należy najpierw wyjaśnić religię w świetle Koranu i Sunny 
[przykładnego i godnego naśladowania Proroka Mahometa]. Po drugie: tak jak 
Koran jest manifestem słowa bożego, tak stworzenie jest manifestem władzy 
i woli Boga. Nakazy tej uniwersalnej księgi należy wypracować i zbadać wraz 
z Koranem. Po trzecie: równowaga między materialną a duchową stroną naszej 
egzystencji, między doczesnością a wiecznością, między metafizyką a fizyką. 

Aż do pięciu wieków po hidżrze istnieli muzułmanie, którzy zakładali sys-
temy filozoficzne, duchowe, mistyczne i sufistyczne, ponieważ posiadali głęboką 
miłość do prawdy i zachwycali się wiedzą. Jednak było im później niezwykle 
trudno wyjaśnić epoki, w których żyli i stąd tracili swój poziom intelektualny. 
W konsekwencji na różnych obszarach rozwinęła się sztywna postawa duchowa 
i z takiej mentalności utworzyła się szczególna postawa – przeciwna Zachodowi. 
Nie było to rezultatem podstaw wiary, lecz z niewłaściwej postawy duchowej. Być 
może niektóre akcje Zachodu przyczyniły się do tego negatywnego spojrzenia 
i postawy. A przechodząc do drugiej części Pańskiego pytania na temat zakończe-
nia poruszonych przez Pana konfliktów: Zależy to całkowicie od tego, czy ludzie 
będą się spotykać, prowadzić rozmowy, przekazywać sobie informacje i pokazy-
wali tolerancję. 

Gdybyśmy rozwijali demokrację opartą na uniwersalnych ludzkich warto-
ściach zamiast stosowania nacisku i przemocy; gdybyśmy zamiast wypominania 
nawzajem zła i obrzucania się błotem umieli szukać dobrych stron, najprawdo-
podobniej nie mielibyśmy kłopotów z fundamentalizmem. Gdyby oni na przy-
kład mieli życzenie, aby spowodować rozwój jakiegoś kraju i wprowadzić do 
niego demokrację, wówczas nie napadali by na niego stosując przemoc, ale spró-
bowali by poprzez humanitarną pomoc otwierać ludzkie serca na drodze miłości. 
Jeżeli rzeczywiście istnieje szczera chęć pomocy, to sądzę, że powinna ona być 
wprowadzana z troską i miłosierdziem. Gdybyśmy w naszym wystąpieniu dali 
prowadzić się filozofii Mewlany Dżelaleddina Rumiego, postawie duchowej Yun-
usa Emrego i drogami Ahmeda Ye-fseviego, to przypuszczam, że częściowo mo-
glibyśmy zniszczyć, złagodzić i osłabić ideologie fundamentalistyczne. Przemoc 
byłaby jednak wedle wszelkiego prawdopodobieństwa domeną przeciwników. 
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Przemoc przenosi na kolejne pokolenia całą nienawiść i wszelkie urazy 
a poprzez to rozprzestrzenia się na wszystkie grupy społeczne. I z tego punktu 
widzenia nieodzownym jest rozwój nowej dyplomacji na arenie światowej, po-
konującej wszystkie negatywne wpływy – coś, co potrafią ustanowić tylko wio-
dące kraje jak Stany Zjednoczone i organizacje takie jak UE i NATO.” (11 czerwca 
2010, The New York Times, Brian Knowlton) 
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5.  Rola kobiety 
 
 
 
 
 
 
„Czy kobiety są predestynowane do roli przywódczych?”  
Hodża efendi usłyszał to pytanie w styczniu 1995 r. a jego odpowiedź 

brzmiała następująco: 
„Nie ma przeciwwskazań aby kobiety przejmowały role przywódcze. 

W prawnym rozumieniu szkoły hanafickiej kobiety mogą wykonywać zawód sę-
dziego. Być może łatwiej jest kobietom opowiedzieć o pewnych sprawach sędzie-
mu – kobiecie.” (23 stycznia 1995, Sabah, Hulûsi Turgut) 

Jeśli chodzi o kobiety i ich prawa, interesująca jest nie tylko kwestia, czy ko-
biety mogą także przejmować role przywódcze. Można tu jeszcze wymienić bar-
dzo wiele tematów tj. pozycja kobiety w społeczeństwie, jej status, zaangażowa-
nie w sprawy państwowe i zawodowe, relacja mężczyzny i kobiety a także prze-
pisy dotyczące ubioru. 

Kobiety, które nosiły nakrycie głowy, nie mogły studiować na tureckich 
uniwersytetach. Ówczesny rodzaj nakrycia głowy odróżnia się jednak wyraźnie 
od hidżabu i burki, o których obecnie się żywo dyskutuje w Europie. Tradycyjne 
nakrycie głowy zakrywa wyłącznie włosy pozostawiając jednak odsłoniętą twarz. 

W momencie, kiedy zadano Fethullahowi Gülenowi to pytanie, premierem 
Turcji była właśnie kobieta.  

Byłoby może bardziej zasadne omówić najpierw kwestię dotyczącą miejsca 
kobiety w stosunku do mężczyzn według Gülena, zanim przejdzie się do pozo-
stałych tematów. W jednym z opublikowanych wywiadów w gazecie Hürriyet 
powiedział on w 1995 roku następujące słowa: 

„To, że zarówno mężczyzna nie powinien być bez kobiety jak i kobieta bez 
mężczyzny uściślono w akcie stworzenia. Cierpienie czcigodnego Adama w Raju 
przed stworzeniem kobiety i okoliczność, że Raja stał się dla niego rzeczywistym 
dopiero wtedy, kiedy zjednoczył się z kobietą pokazują, że obydwa te stworzenia 
należą do siebie. Z islamskiego punktu widzenia wynika, że: ani Prorok, ani Ko-
ran, ani uczeni Koranu nie rozdzielą kobiety i mężczyzny. [...] 

1400 lat temu na Zachodzie ówczesny światopogląd nie dawał kobiecie 
szans na jakiekolwiek godne miejsce w społeczeństwie, 500-600 lat później za-
stanawiano się czy kobieta posiada duszę i czy jest lub nie jest szatanem. Wobec 
tamtych przekonań kobieta w islamie jest w pełni włączona w życie społeczne. 
Aisza, najmądrzejsza żona proroka stała na czele armii. Inaczej niż dzisiaj, wów-
czas nie istniały w meczetach osobne pomieszczenia modlitewne dla kobiet. 
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Stały one bezpośrednio w rzędzie za mężczyznami. (27 stycznia 1995, Hürriyet, 
Ertuğrul Özkök) 

I kolejna wypowiedź Gülena, opublikowana w czerwcu 1998 r. w czasopi-
śmie Aksiyon: 

„Jedna z najdłuższych sur Koranu nosi nazwę ‘Kobiety’. O czcigodnej [Dzie-
wicy] Marii i czcigodnej Asji długo mówiono w Koranie, co dowodzi ich czci. 
Również błogosławiona płeć największego ze wszystkich ludzi, naszego Proroka, 
nadeszła w osobie Jego córki, czcigodnej Fatimy. Miejsce zacnych Aiszy w islamie 
znane jest każdemu. [...] Wywiady, w których mówiłem, że nie ma żadnych prze-
szkód, aby kobiety pracowały w służbie publicznej, a nawet zostawały sędziami 
były publikowane w najbardziej poczytnych gazetach.” (6 czerwca 1998, Aksiyon) 

W 2012 roku hodża efendi w następujący sposób odpowiada na pytanie 
niemieckiego dziennikarza Rainera Hermanna: „Czy mężczyzna i kobieta są 
równi?”: 

„Również kobieta jest wolną i niezależna osobą. Jej kobiecość ani nie pod-
nosi jej rangi ani też jej nie ogranicza. Jeżeli któreś z jej praw jest naruszane, 
może tak jak mężczyzna domagać się ich poszanowania. Jeżeli coś co do niej 
należy przetrzymywane jest przez kogoś innego, może to odebrać. Muzułmanie 
różnych narodów tworzyli swój bagaż doświadczeń poprzez pryzmat Islamu, 
prezentowali swoje przyzwyczajenie i tradycje tak, jakby były one podstawą reli-
gii. W tym kierunku ugruntowane były niektóre teologiczne analizy dżihadu. Tak 
też stało się z wyrażaniem praw kobiet, z dnia na dzień ograniczała się ona do 
coraz węższego społecznego grona i bez namysłu, dokąd to wszystko może do-
prowadzić, w niektórych obszarach została ona całkowicie wyłączona z życia. 

W żadnym aspekcie, który dotyczy głównych zasad islamu, nie ma różnicy 
między kobietą a mężczyzną, w wolności słowa i wyznania, co do prawa własno-
ści i użytkowania, w równości wobec prawa i równym wobec niego traktowaniu, 
co do prawa do zawierania małżeństwa i zakładania rodziny, prawa do intymno-
ści i nietykalności sfery osobistej. Tak jak w przypadku mężczyzna, również ko-
bietom przysługuje ochrona jej własności, życia i seksualności. Kto te prawa na-
rusza, temu grożą ciężkie kary.” (6 grudnia 2012, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 
Rainer Hermann) 

 
P y t a n ia  d wó c h  k o b i e t -so c j o l o g ó w  

W grudniu 2015 roku odwiedziłem Fethullaha Gülena w Pensylwanii. 24 
grudnia 2015 przyszło do niego czternastu socjologów, w tym trzy kobiety. 

Tego wieczoru zarówno mężczyźni jak i kobiety zadawały Gülenowi pyta-
nia. W tym czasie do stanowisk kierowniczych dochodziły zarówno kobiety 
w gazecie Zaman, należącej do Ruchu Hizmet jak i w organizacji Kimse Yok Mu. 
Jedna z kobiet zapytała Gülena czy podjęta przez niego decyzja co do powierze-
nia tych stanowisk miała związek z rozwojem ekonomicznym czy też była uświa-
domiona. 
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Gülen udzielił następującej odpowiedzi: 
„Nie, to nie było zależne od sytuacji gospodarczej. Zachęcałem do tego od 

pięciu do dziesięciu lat. Islamu nie możemy [jeszcze] dobrze pojąć. Zawarte 
w Koranie wyrażenie kavvamun (nadzorujący kurator) nie oznacza, że mężczyźni 
mieliby górować [nad kobietami]. Chodzi o to, że mężczyzna powinien ponosić 
ciężar w jego bardziej znaczącej części. Powiedziałem Tureckiemu Związkowi 
Przemysłowców i Przedsiębiorców (TUSKON): ‘Powołajcie do zarządu kobietę.’ 
Czcigodna Aisza była dowódczynią armii. Życie kobiet ograniczane jest przez nas 
samych poprzez nasze zwyczaje i przekazy. Tego dnia, po którym Hind bint 
Utbe52 została muzułmanką, walczyła jako żołnierz. Kobiety były wszędzie 
w społeczeństwie. Sytuacja na Zachodzie również i dzisiaj nie jest pocieszająca. 
Ile jest kobiet prezydentów, ile kobiet szefów sztabu generalnego, ile kobiet 
komendantów? Zachód również nie jest wolny od krytyki w tym obszarze. 
Kobiety i mężczyźni zawsze będą rywalizować w każdym obszarze życia. Nie jest 
w porządku ograniczyć kobietę jedynie do obowiązków domowych, chyba że 
sama tego pragnie, wówczas naturalnie może tak uczynić.” 

Pytanie kolejnej intelektualistki, które padło tego wieczoru było rzeczywi-
ście niezwykle: Obydwoje z mężem jesteśmy intelektualistami. Możliwości roz-
woju kariery mojego męża są większe niż moje, zamężne kobiety są ograniczane 
w ich akademickich karierach. Jak można temu przeciwdziałać?” 

Gülen wyjaśnił, że w takiej sytuacji mężczyzna jest zobowiązany do pomocy 
swojej żonie. Rodzinne obowiązki powinny być odpowiednio rozdzielone. Dalej 
wywodził: 

„Troski o utrzymanie domu nie mogą tutaj stanowić przeszkody. Mężczy-
zna musi pomagać swojej żonie i umożliwić jej rozwój jej własnej kariery. Życie 
musi być tworzone wspólnymi siłami. 

 
K o b i e t a  n i e  m u s i  k a r m i ć  p i e r s i ą  s w e g o  d z i e c k a  

Kiedy doszło do rozmowy na temat praw kobiet, hodża efendi powiedział w 
1997 roku w wywiadzie z dziennikarką Nevval Sevindi w Nowym Yorku pamiętne 
słowa: „W naszej religii kobieta nie ma obowiązku karmienia piersią swojego 
dziecka.” 

Oto część wywiadu dotycząca tej kwestii: 
„W czasach antyku istniały boginie, ponieważ dominowały kobiety; odkąd 

mężczyzna przejął panowanie, nastali męscy bogowie. Został stworzony system 
zdominowany przez mężczyzn i niestety została zatracona równowaga. Zamiast 
zagwarantować prawa stronie przeciwnej – mówię o ‘zagwarantowaniu prawa’ 
w sensie stworzenia równowagi i sprawiedliwości – powstał opór. W gruncie 
rzeczy nie należało mówić o wyższości w odniesieniu do kobiety i mężczyzny 
tylko o podziale zadań i pracy. 

                                                                        
52 Hind bint Utbe: słynna żona mekkańskiego dowódcy Muawiye ibn Ebu Sufyana. 



—  118  — 

W naszej religii nie ma przymusu związanego z karmieniem piersią swojego 
dziecka przez kobietę. Yesevi, Mewlana, Yunus i inni bardzo dobrze to zinter-
pretowali. Abu Hanifa również dokonał dobrej wykładni, według której kobiety 
mogą nawet zostać sędziami. Dyskryminację stworzyliśmy sami poprzez Circulus 
vitiosus (diabelski krąg) przyczyny i skutku.” (20 lipca 1997, Yeni Yüzyıl, Nevval 
Sevindi) 

 
P r a w o  u c z ęs z c z a n i a  na  u n i w e r s yt e t  i  k w e s t i a  n a kr y c ia  g ł o w y  

Dziennikarka Nevval Sevindi poruszyła temat nakrycia głowy, pytając o to 
Gülena. Hodża efendi w swojej odpowiedzi wyjaśnił, że w Islam i Koranie zna-
nych jest wiele rodzajów nakryć głowy: 

„W Koranie mówi się o nakryciu głowy, ale nie jest powiedziane, jak należy 
się okrywać. Skupienie się na jednej formie oznacza ograniczanie różnorodności 
Islamu i jest mało gustowne. Czyni się z Islamu religię kostiumową a to jest nie-
właściwe. Nakrycie głowy nie należy do podstawowych wymagań (usūl-ed-dīn) 
Islamu i wiary. To tak jakby widziano człowieka oderwanego od swojej religii, a to 
sprzeciwia się duchowości religii.53 Stawiać tutaj twarde tezy i obstawać przy 
swoich poglądach jest radykalizmem, wymuszeniem, wspiera nienawiść.” 
(20 lipca 1997, Yeni Yüzyıl, Nevval Sevindi) 

Kiedy w 1997 roku kobietom noszącym nakrycie głowy zabroniono studio-
wania na uniwersytecie, hodża efendi wskazał miejsce nakrycia głowy w religii 
i powiedział, że studentki mogłyby podjąć własną decyzję sumienia, czy chcą no-
sić nakrycie głowy czy je zdjąć. W wywiadzie opublikowanym w gazecie Milliyet, 
wyjaśnia on taką postawę w następujący sposób: 

„Ponieważ żyjemy w czasach, w których zaistniały okoliczności uniemożli-
wiające studiowanie naszym dzieciom, przedstawiłem już moje przemyślenia na 
temat nakrycia głowy. Przybliżyłem ten temat z punktu widzenia podstaw religii 
(usūl) i spraw niższej rangi (furūʿ: na drugim i trzecim miejscu w stosunku do 
podstaw religii). Krótko mówiąc stwierdziłem, że temat ten nie ma aż tak wiel-
kiego znaczenia jak pięć głównych filarów naszej religii a temat ‘nakrycie głowy 
albo szkoła’ należy pozostawić sumieniu ludzi. Kiedyś także byłem bliski w moim 
sumieniu przedkładania studiowania nad nakrycie głowy. Postrzegałem to jako 
ważne w odniesieniu do przyszłości Turcji a także po to, by uspokoić szerokie 
kręgi społeczeństwa. [...] 

Chciałbym, żeby prawa kobiet jak na Zachodzie szły w parze z wolnością 
słowa i myśli. Ludzie powinni – bez popadania w konflikt z prawem – wyznawać 

                                                                        
53 Mistrz ma na myśli traktowanie kobiety, która nosi nakrycie głowy jako osobę niereligijną a to 
nie jest zgodne duchowością religii islamskiej. Ponieważ zakładanie nakrycia głowy nie jest 
częścią nauki wiary islamskiej i nie ma takiego znaczenia jak główne prawdy wiary – w Boga, 
aniołów, objawienia, proroków, wieczność i Qadar. Kto nie wierzy w te prawdy wiary nie może 
być uznany za muzułmanina, ponieważ one stanowią trzon i korzenie (usūl) religii. Natomiast 
noszenie nakrycia głowy jest porównywane do konarów i gałęzi religii (furū )ʿ, których pomi-
nięcie nie ograbia człowieka z religijności. 
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swoją religię w całej jej rozciągłości oraz pozostać wolnymi w swoim sumieniu 
i w wierze. Im bardziej rozwiniemy pojęcie „przestrzeni publicznej”54, tym bar-
dziej ograniczymy ludzkie pole działania. Pozwólcie nam w epoce, w której zbli-
żamy się do liberalizmu, jednak umacniać prawa i wolność sumienia jednostki 
i dawać ludziom możliwość wolnego wyznawania swojej wiary zarówno w jej 
głównych zasadach jak i w tych mniejszych rangą.” (25 stycznia 2005, Milliyet, 
Mehmet Gündem) 

Siedem lat po wywiadzie, przeprowadzonym z Gülenem przez Nevval 
Sevindi, kolejna dziennikarka zadała mu pytanie w kwestii pozycji kobiety i praw 
kobiet w islamie. Przeprowadzony przez Nuriye Akman w 2004 roku wywiad był 
publikowany w ciągu jedenastu dni w gazecie Zaman. W części z dnia 24 marca 
Gülen powiedział, co następuje: 

„Mężczyźni i kobiety powinni w wymiarze religijnym się spotykać i wymie-
niać swoje poglądy. Również w czasach naszego Proroka przychodziły kobiety 
z różnymi sprawami. Miały pytania. Czasami zadawały je bezpośrednio jemu bez 
wstawiennictwa Aiszy. Jeśli to były sprawy intymne, sprawy kobiece, to wówczas 
pytały za pośrednictwem Aiszy. W zaufanych zbiorach hadisów takie przypadki 
są spisane. Co się tyczy rytualnej modlitwy – mężczyźni i kobiety odprawiają ją 
wspólnie, jednak kobiety stoją zwykle o jeden rząd dalej niż mężczyźni. Szcze-
gólne są modlitwy w czasie zaćmienia księżyca i słońca oraz o deszcz w czasie 
suszy (inną kwestia jest czy taka jest modlitwą rytualną, co do tego uczeni nie są 
zgodni) kiedy każdy wychodził modlić się na zewnątrz i wszyscy byli razem. Jeśli 
jednak gromadzono się [w meczecie] bezpośrednio przed Bogiem, płcie zosta-
wały rozdzielane, aby zachować czystość serca. Jedni stawali z tyłu, inni z przodu. 
Taki jest fakt i nie należy go ignorować. Jednak powinno się wiedzieć, dlaczego 
uważali to za konieczne. W pojęciach islamskiej metodyki prawnej miało miejsce 
ratio legis (tachridsch el-menāt) takiego sposobu postępowania. moim zdaniem 
kobiety i mężczyźni mogą siedzieć obok siebie na sofie. Nie mam żadnych wąt-
pliwości. Wsiadają razem do samochodu, idą do miasta na spacer, chodzą do tej 
samej szkoły, spotykają się na drodze do szkoły i do domu. W tak ważnej sytuacji 
mogą również tak samo siedzieć razem.” (24 marca 2004, Zaman, Nuriye Akman) 

 
P o l i g a mi a  n i e  j e s t  n ak a z e m  r e l ig i j n y m 

W części wywiadu, przeprowadzonym przez Nevval Sevindi, który został 
opublikowany 28 lipca 1997 roku w gazecie Yeni Yüzyıl, Gülen wypowiada się na 
temat poligamii. Oto część tej odpowiedzi: 

„Właściwie nie ma żadnych doniesień – ani w Koranie ani w hadisach – 
z których wynika, że Prorok miałby nakazywać poślubianie więcej niż jednej ko-
                                                                        
54Gülen ma tutaj na myśli prawno-socjologiczne pojęcie ‘przestrzeni prywatnej i publicznej’. 
Według prawa tureckiego kobiety mogą nosić nakrycie głowy tylko w obszarze prywatnym. 
W koszarach, szkołach i na uniwersytetach wymagano od kobiet zdejmowania nakrycia głowy. 
Doszło nawet do tego, że chciano tego zażądać w szpitalach. Mistrz Gülen wskazuje na to, 
że takie pojmowanie tego pojęcia ma naruszać prawa i wolności człowieka. 
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biety przez islamskiego duchownego. W surze ‘Kobiety’ mówi się jedynie o do-
zwoleniu pod pewnymi warunkami – jednak raczej w formie wymogu wyrażona 
jest zachęta do monogamii. Stąd nikt nie może postrzegać małżeństwa z czte-
rema kobietami jako wypełnienia religijnego przesłania (sunny), nie może twier-
dzić, jakoby wypełnił nakaz religijny. [...] Małżeństwo z jedna kobietą jest czymś 
elementarnym, a jeśli okoliczności wymagają zawarcie małżeństwa z wieloma 
kobietami, wówczas muszą one być traktowane sprawiedliwie. Koran mówi: ‘Je-
żeli obawiacie się nierównego traktowania swoich żon ze swojej strony, wówczas 
wystarczy jedna. [...] To bardziej odpowiada sprawiedliwości’ (Koran, 4:3). Z tego 
powodu poligamia nie jest częścią sunny a już na pewno nie jest postępowaniem 
zgodnym ze służbą Bogu. Nikomu nie wolno zakrywać swoich osobistych słabo-
ści pod płaszczykiem religii a później przedstawiać siebie samego jak świętego. 
To nadużycie religii. 

Ci, którzy aprobowali poligamię w religii, postrzegali to jako ustępstwo 
(ruhsa). Na wypadek trudnej sytuacji. W czasie wojny. Kiedy wiele kobiet zostaje 
wdowami lub są same.” 

 
Z w y c z a j u  n i e  m o ż n a  pr z e d s t a w i a ć  j a k o  i s l a m u !  

W części wywiadu, który został opublikowany 25 stycznia 2005 roku w gaze-
cie Milliyet, Gülen został zapytany na temat wyrażonej opinii przez niektórych 
naukowców z dziedziny ekonomii, którzy wiążą udział kobiet w produkcji ze 
wzrostem gospodarczym. Oto odpowiedź Gülena: 

„Jeśli uwzględni się fizyczność kobiet i weźmie pod ochronę właściwe jej ce-
chy, wówczas islam nie zabrania włączania kobiet w niektóre obszary życia go-
spodarczego. Kobiety były zresztą zawsze angażowane na miarę ich możliwości. 
[...] Mogły brać udział w wojnie i były zachęcane do uczęszczania do szkoły i do 
edukacji – było to dobrze odbierane i przypisywano temu wysoką rangę. Przykła-
dem takich kobiet są Aisza, Hafsa i Umm Salama, żony Proroka Mahometa: zali-
czają się one do uczonych prawa islamu (mudżehid). 

Jednak to jeszcze nie wszystko, w późniejszych epokach znów były uzdol-
nione kobiety, które zostawały nauczycielkami. W związku z tym w islamie nie 
może być mowy o ograniczaniu i zawężaniu życia kobiety. 

Ważne jest uwzględnienie szczególnych predyspozycji fizycznych kobiety. 
Czy musi ona na przykład być zatrudniona w pracy w kopalni, czy musi być po-
woływana do służby wojskowej, czy musi być szkolona na ciężkim sprzęcie? Jeśli 
to ma być konieczne, to każdy to uwzględni, o tym jestem przekonany.” (25 stycz-
nia 2005, Milliyet, Mehmet Gündem) 

Złym zwyczajem, który istnieje w wielu krajach a błędnie przypisywanym 
islamowi jest obrzezanie kobiety. W czasach przed islamem ludy arabskie zako-
pywały swoje żyjące córki. Islam dokonał oceny pozycji kobiety w islamie i uznał 
jej równość wobec mężczyzny. W podobny sposób w niektórych krajach zabro-
niono dziewczętom dostępu do edukacji, a tego także nie uznaje islam. Wręcz 
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przeciwnie: Islam zachęca mężczyznę i kobietę w tej samej mierze do zdobywa-
nia wiedzy i badania zagadek natury. 

 
K o b i e t y  m o g ą  s t a ć  n a  c z e l e  p a ń s tw a  

Gülen nawiązuje do tego samego tematu, odpowiadając dziennikarzowi 
Rainerowi Hermannowi z Frankfurter Allgemeinen Zeitung na pytanie: „Jaką rolę 
w Pańskim odczuciu odgrywa kobieta?” 

„Kobiety mogą podejmować się prawie wszystkich zadań, mogą być sę-
dziami i prezydentami. Na uwagę zasługują wprawdzie ich natura i wrażliwość 
religijna, jednak rola kobiety nie jest ograniczona jedynie do zadań domowych 
i wychowywania dzieci. ‘Kobieta w islamie’ to kwestia, która jest na Zachodzie 
postrzegana negatywnie. Powodem takiego stanu jest praktykowanie przez mu-
zułmanów takich rzeczy, które są sprzeczne z głównymi zasadami islamu. 

To co jawi się jako negatywne należy ocenić w kontekście warunków panu-
jących w danej epoce i państwie. Ponadto w niektórych regionach i społeczeń-
stwach nadal dominują zwyczaje i tradycje, które miały miejsce w czasach przed 
islamem i nadal istnieją. Przypisywanie ich islamowi nie jest właściwe. W religii 
muzułmańskiej nigdy nie było zgody na ograniczanie roli kobiety w społeczeń-
stwie. 

Niestety, muzułmanie to ignorują. Prymitywne rozumienie wielu kwestii 
zniszczyło system, który zbudowany był na wzajemnej pomocy mężczyzny i ko-
biety, jak również wspólnym podziale obowiązków. Zniszczenie tego systemu 
wpłynęło również na degradację rodziny i społecznego porządku. (6 grudnia 
2012, Frankfurt Allgemeine Zeitung, Rainer Herrmann) 

Podobne pytania do tych zadanych przez Rainera Hermanna skierował do 
Gülena Brian Knowlton z New York Times w 2010 roku: „Jakie jest Pana zdaniem 
najlepsze miejsce dla kobiety w społeczeństwie? Jaką rolę odgrywają kobiety 
w Pańskim Ruchu?” 

Gülen udzielił następującej odpowiedzi: 
„W islamie nie może być mowy o jakichś limitach dla kobiet czy też ograni-

czeniach skali ich działań. W dzisiejszych czasach rola kobiety nie może być zre-
dukowana do zajęć w gospodarstwie domowym i wychowywania dzieci. 

W rzeczywistości ponosi ona odpowiedzialność, aby wypełnić przypisane 
jej zadania. Musi to nastąpić w zgodzie z jej naturą i religijną wrażliwością. Zbyt 
często jednak sprawa ta była lekceważona przez muzułmanów a rygorystyczne 
i prymitywne sposoby myślenia zniszczyły tę naturalną konstrukcję. 

Jednak do społeczeństwa wkroczył Ruch. Mam nadzieję, że w krótkim cza-
sie zostanie osiągnięty ważny postęp. [...] Kobiety spełniają istotne funkcje 
w służbie ludzkości. Zarówno kobiety jak i mężczyźni wykorzystują wszystkie 
swoje możliwości. W swej postawie i działaniu są dobrym wzorem dla innych. 
Jeśli to konieczne, jadą na koniec świata, aby pełnić rolę nauczycieli i stanowić 
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dobry wzór stosowny dla własnej płci.” (11 czerwca 2010, The New York Times, 
Brian Knowlton) 

 
„ W  i s l a m ie  n i e  i s t n i ej e  p r o b le m  kob i e t ”  

Dziennikarka Nicole Pope z francuskiej gazety Le Monde w wydaniu z 28 
kwietnia 1998 roku stwierdza: „Wśród osób świeckich islamu najczęściej boją się 
kobiety.” Gülen wskazuje, w jaki sposób zwyczaje i tradycje znalazły z czasem 
swoje miejsce w islamie i zepchnęły kobietę na margines społeczeństwa: 

„Długi czas starałem się w wyczerpujący sposób przedstawić kwestię kobiet 
przemawiając z kazalnic meczetów. [...] Islam nie ma problemu z kobietami. Jeśli 
istnieją jakieś trudności, spowodowane są one pojawieniem się w późniejszych 
czasach takich ludzi, którzy islam zaostrzyli, utrudnili do niego dostęp, zniszczyli 
istniejące możliwości i przypisali kobiecie zbyt mało przestrzeni. W czasach na-
szego Proroka i jego prawowiernych kalifów kobiety znajdowały się w centrum, 
nie było żadnych komplikacji.” 

Jakie zadania może podejmować kobieta w służbie publicznej, a jakich nie 
powinna? Czy może być na przykład sędzią, adwokatem czy żołnierzem?  

Gülen udzielił na to pytanie w roku 2005 następującej odpowiedzi: 
„Kobieta może pełnić wszystkie role, [...] również być żołnierzem czy leka-

rzem. Najważniejsze, aby mogła praktykować swoją religię. Tak samo mogą jed-
nak istnieć kobiety, które pełniąc służbę publiczną praktykują swoja religię, jak 
też i takie, które w zaciszu swojego domu, nie pełniąc żadnej służby publicznej, 
tego nie czynią.” (25 stycznia 2005, Milliyet, Mehmet Gündem) 

 
K o r a n  z ac h ę c a  m ał ż o n k ó w  d o  o k a z y w a n i a  s ob i e  w z a j emn e g o  
s z a c u n k u  

Przyjrzyjmy się rozmowie, którą przeprowadzili z hodżą efendim prof. Zeki 
Sarıtoprak i Ali Ünal w Stanach Zjednoczonych dla czasopisma Muslim World. 
Obydwaj zadali Gülenowi następujące pytanie: „Jednym z najbardziej porusza-
nych tematów w islamie jest wzajemna relacja kobiety i mężczyzny. Czy możemy 
Pana prosić o opinię na temat miejsca kobiety w społeczeństwie?” 

Gülen udziela na to pytanie rzeczywiście dość wyczerpującej odpowiedzi. 
Porusza tutaj jeden z ważniejszych tematów, mianowicie: prawo kobiety do wol-
ności słowa i wyznania, prawo do życia, prawo własności i posiadania majątku, 
do równości i równego traktowania wobec prawa, do zawierania małżeństwa 
i zakładania rodziny i do nietykalności w sferze prywatnej i intymnej. Prawa te 
nie różnią się od tych, które posiadają mężczyźni. Tak jak w przypadku męż-
czyzn, tak i kobietom gwarantuje się własność, życie i godność, a temu, kto to 
pogwałci grożą poważne kary. W rozumieniu prawnym kobieta jest także wolną 
i samodzielną jednostką. Przyjrzyjmy się zatem odpowiedzi Gülena: 

„Koran zachęca do zakładania rodziny i pokazuje sens i korzyści płynące 
z małżeństwa. W Koranie małżeństwo jest postrzegane jako układ pomiędzy 
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partnerami i traktowane jako poważna obietnica. Poza tym Koran mówi stanow-
czo o stosownym zachowaniu w kontekście religijnym i kładzie nacisk na to, aby 
partnerzy dobrze się ze sobą obchodzili.  

Małżonek ponosi główną odpowiedzialność za utrzymanie małżeństwa. 
W przypadku niezgodności pewną odpowiedzialność przejmuje także społeczeń-
stwo. Kiedy jednak dojdzie do całkowitej ruiny, wówczas Koran wskazuje na 
ostatnie wyjście – niepożądane zupełnie przez Boga – jakim jest rozwód. 

Jak w każdej kwestii, tak i tutaj jest tak, że Koran oprócz mniej znaczących 
praw i obowiązków małżonków wobec siebie szczególnie naciska na podstawową 
ludzką wobec siebie przyzwoitość; nakazuje im respekt wobec Boga i wzajemną 
uczciwość. Bo wzajemne i prawne relacje mogą dobrze funkcjonować tylko 
wtedy, kiedy panuje atmosfera szacunku i przyzwoitości. Islam zwraca się za-
równo do mężczyzny jak i do kobiety, a kobietę bardzo szybko wyniósł do błogo-
sławionego stworzenia poprzez nadanie jej nowego statusu. Uwolnił ją od pozo-
stawania środkiem do osiągnięcia celu i uczcił ją kładąc Raj u jej stóp. 

Te szczególne, wartościowe stworzenia nie powinny być degradowane do 
rangi towaru, który się kupuje i sprzedaje. Dziewczęta nie powinny być trakto-
wane jako bezwartościowe a już na pewno nie powinny być zabijane. 

Drobne fizjologiczne różnice, którymi wyróżnia się kobieta nie powinny 
prowadzić do obniżania jej wartości. Przedstawiona w Koranie historia stworze-
nia mówi, że najpierw został stworzony Adam a później jego partnerka, która 
powstałą z niego, lub z jego „zaczynu”55. Taki obraz przedstawia dokładnie, 
że obydwoje pozostają nierozdzielnie związanymi ze sobą partnerami. A jeśli ktoś 
ma wątpliwości co do takiego przedstawienia w Koranie dzieła stworzenia, na-
tychmiast widzi, że stanowią oni dwie osobowości, które się uzupełniają. A kiedy 
jednak między nimi wystąpią różnice, są to w większości przypadków kwestie na 
poziomie projekcji, a w żadnym razie na poziomie umysłu. Tak jak w islamie nie 
może być mowy o różnicy na poziomie wartości samej w sobie lub wobec Boga, 
tak też nie istnieją szczególne różnice w zakresie ich praw i obowiązków. 

Prawa kobiety do wolności słowa i wyznania, prawo do życia, prawo wła-
sności i posiadania majątku, do równości i równego traktowania wobec prawa, 
do zawierania małżeństwa i zakładania rodziny oraz do nietykalności w sferze 
prywatnej i intymnej nie różnią się w żaden sposób od tych, które posiada męż-
czyzna. 

Tak jak w przypadku mężczyzn, tak i kobietom gwarantuje się własność, ży-
cie i godność, a temu, kto to pogwałci grożą poważne kary. W sensie prawnym 
kobieta jest również wolna i samodzielna jednostką. Jej kobiecość nie poszerza 
posiadanych przez nią kwalifikacji ani też ich nie ogranicza. Jeżeli któreś z jej 

                                                                        
55 Mistrz przedstawia tu jednocześnie dwie interpretacje: W opinii większości Ewa powstała 
z Adama, według mniejszej liczby osób natomiast powstała z tego samego stworzenia, z którego 
został stworzony Adam. Mistrz określa to w swoich wywodach jako „zupę proteinową”. Oni 
obydwoje powstali z tej samej zupy proteinowej. 
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praw jest naruszane, może ona tak jak mężczyzna to zaskarżyć. Jeśli została ode-
brana jej własność, może ją odebrać. 

W Islamie zostały ustalone pewne uregulowania w odniesieniu do cech mę-
skich i kobiecych. Kobieta zwolniona jest z obowiązku służby wojskowej, służby 
wojennej i obowiązku utrzymywania członków swojej rodziny.” (Muslim World, 
lipiec 2005, Zeki Sarıtoprak i Ali Ünal) 

 
C z y  k o b i e ta  j e s t  „ u w o d z ą c y m  w ęż e m ” ? 

Czy islam traktuje kobietę jako uwodzicielkę? 
W lipcu 2012 r. hodża efendi udzielił w Pensylwanii lekcji swoim studentom 

z wykładni Koranu. Werset, którym wówczas się zajmował dotyczył kobiet. 
Obecny gość szepnął na ucho studentowi Gülena Ahmetowi Kurucanowi, że ten 
tekst na Zachodzie miałby być wykorzystany do tego, aby udowodnić, że kobieta 
w islamie traktowana jest jak uwodzicielka. Kurucan to powtórzył, a mistrz od-
powiedział następująco: 

„W moim rozumieniu jest dokładnie odwrotnie, tutaj nie mówi się o kobie-
cie jako uwodzicielce, lecz o słabościach mężczyzny wobec niej. [...] Ponieważ 
może ona jawić się dla mężczyzny jako pokusa, została określona już jako kusi-
cielka. Niektórzy wierni modlą się od rana do wieczora tymi słowami: ‘Boże mój, 
uchroń nas przed uleganiem naszej męskości i pokusie kobiet oraz przed popeł-
nieniem zła. Mój Boże, strzeż nas przed uleganiem wdziękom kobiet i przed zej-
ściem z dobrej drogi!’ Ich ucieczka do Boga bierze się stąd, że kobieta jawi im się 
jako potencjalny sprawdzian. Nasz Stwórca dał kobiecie podmuch nieskazitel-
nego piękna i stworzył ją z jej wdziękiem, urokiem, czarem i jej kształtami tak, że 
działa ona na mężczyznę niezwykle pociągająco. Niektórym może sprawiać to 
wielką trudność, aby pozostać silnym w obliczu takiej podniety.; widzą oni ko-
bietę jako obiekt pokusy. Aby się temu oprzeć i nie osłabnąć, zwracają się – jak 
już powiedziano – do Boga i proszą o ochronę i wsparcie. Ale wierzący nigdy nie 
myślą, że kobiety zostały stworzone źle, jako przekleństwo czy jako uwodzicielki, 
nie modlą się, jak to wyżej opisano, z wiary w zabobony. W pewnym sensie rów-
nież i mężczyzna stanowi pokusę dla kobiety i kobiety także muszą zwracać się 
do Wielkiego Protektora, aby ten ochronił je przed złem i pokusą, które mogą 
przyjść do nich za pośrednictwem mężczyzny. Istota relacji mężczyzny i kobiety 
stanowi o ich wzajemnym kuszeniu się i stawianiu się nawzajem jako źródeł 
sprawdzianu cierpień i uwodzenia.” (7 lipca 2012, Ahmet Kurucan, https://fGülen. 
com/tr/turk-basininda-fethullah-Gülen/fethullah-Gülen-hakkinda-kose-yazilari/ 
2012-kose-yazilari/32835-ahmet-kurucan-zaman-sen-yusuf-ol-kac-kac-ki-gomle-
gini-arkadan-yirtsinlar) 
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K ob i e ty  d ośw i a d c z a j ąc e  p r z e m ocy  d om ow e j  p ow i n n y  uc z y ć  si ę  
s p o r t ó w  w a l k i  

Kolejnym problemem w relacji mężczyzny i kobiety jest pogląd iż bicie 
swojej żony jest zgodne z prawem. Gülen stanowczo sprzeciwia się takiemu po-
dejściu. Niestety problem ten istnieje w większości krajów muzułmańskich, także 
w Turcji. Gülen wypowiada się stanowczo na ten temat co jakiś czas. Mówi, że 
naturalnym prawem kobiety, która miałaby być ofiarą domowej przemocy jest 
nauka sportów walki takich jak karate, aby móc się obronić: 

„Jeżeli kobiety, które doświadczają przemocy domowej, nie miałyby dzieci, 
wówczas poleciłbym im rozwód. Jaka jest różnica między uderzeniem kobiety 
przez mężczyznę a despotyczną klauzulą: silniejszy uciska słabszego? Czy mogli-
byście mi wskazać chociaż jeden przypadek w życiu naszego Proroka, kiedy za 
jego sprawą miałby spaść choćby jeden włos z głowy jego żony? Czy Abu Bekr 
albo Umar, którzy w czasach zamętu stali się wielcy, chociaż raz spoliczkowali 
swoje żony? Oznacza to, że zostawili za sobą wszystko z czasów zamętu. [...] 
Gdyby tak kobiety, które są bite przez swoich mężów mogłyby uczęszczać na 
kursy judo, karate czy taekwondo! [...] Gdyby mężczyzna ją spoliczkował, odda-
łaby mu w dwójnasób. [...] Bicie jest bezprawnym stosowaniem przemocy i jest 
karalne. Dozwolona jest obrona w przypadku ataku. Brak obrony byłby kolejnym 
czynem karalnym [czyn zaniechania].” (https://fGülen.com/tr/turk-basininda-
fethullah-Gülen/fethullah-Gülen-hakkinda-kose-yazilari/2008-kose-yazi-
lari/16338-Ahmet-Kurucan-Zaman-Aile-Ici-Siddet-Uzerine-Zaruri-Aciklamalar-
1) 
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6.  Tolerancja,  
 Dialog i Koegzystencja 

 
 
 
 
 
 
Islam nie jest tożsamy z uciskiem ludzi. [...] Tylko ten kto chce nakrywa 

swoją głowę. Trzyma się on wszystkich nakazów islamu. Innemu, który nie jest 
wyznawcą islamu i jest ateistą, który nie wierzy w nic należy dać wolną rękę 
i pozwolić żyć własnym życiem.” 

Słowa te są fragmentem piątej części wywiadu z opublikowanej serii w ga-
zecie Hürriyet, z dnia 27 stycznia 1995 roku. Cała seria zamieszczona była w ciągu 
sześciu dni stycznia 1995 roku. 

W tym roku Turcja przeżywała niewiarygodną polaryzację. Społeczeństwo 
zdawało się być podzielone na różne obozy: alawici-sunnici, laicy-religijni, 
Turcy-Kurdowie, wierzący-niewierzący, muzułmanie – nie-muzułmanie ... 

W opinii Gülena Turcja mogła spojrzeć wstecz na historię [skutecznego] 
współżycia; dotyczyło to także islamu. Stąd należało spojrzeć na różnice i od-
mienności. Z tego powodu Gülen udał się w pewnego rodzaju „Podróż Dialogu”. 
Tą podróżą rozpoczął przedstawianie swoich myśli poprzez spotykanie się 
z przedstawicielami mediów, intelektualistami, przedstawicielami religijnych 
gmin i politykami. 

Od 1995 roku mieszkającego wówczas w Stambule uczonego Gülena od-
wiedziło więcej niż 90 przedstawicieli mediów i pisarzy. On sam odwiedził dzien-
nikarzy, artystów i ludzi biznesu, odwiedził w Stambule wielkie koncerny pra-
sowe, zarówno ich właścicieli jak i redaktorów naczelnych. 

 
D y s k r y m i n a c j a  j e s t  z a p r z e c z e n i em  w a r to ś c i ,  k t ó r ą  B ó g  p r z y p i s a ł  
c z ł o w i e k o w i  

18 października 1995 roku uczony Gülen odwiedził Gazetę Milliyet i rozma-
wiał z jej redaktorami. Obecny na spotkaniu Taha Akyol przedstawił następnego 
dnia, tj. 19 października 1995 roku odpowiedź hodży efendiego na pytanie 
o szkoły Ruchu Hizmet poza Turcją: 

„Turcja jest opasana kryzysem. Turcja musi zapewnić swoich sąsiadów 
o swojej przyjaźni. [...] Syria, Irak, Iran, Arabia Saudyjska, Armenia nie udzielają 
pozwolenia na otwieranie naszych szkół, mimo naszych usilnych starań. Jeśli na 
to pozwolą, zostaną i tam otwarte podobne szkoły. Także w Grecji. [...] Jakie to 
byłoby piękne, gdyby i tam mogły powstać nasze szkoły. [...] Od czasu po tanzy-
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macie otworzyły się u nas szkoły zagraniczne. Jedynym wyjściem jest zakładanie 
szkół na całym świecie, które mają wysoki poziom kształcenia, które pokazują 
atrakcyjność edukacji w naszym kraju. Prymitywna wrogość nie jest rozwiąza-
niem.” 

Czy Turcja mogła stać się krajem, który swoim sąsiadom może zapewnić 
przyjaźń, zależało przede wszystkim od zakończenia wewnętrznych konfliktów 
pomiędzy różnymi obozami. Kto ze sobą samym ma problemy, nie może mieć 
wokół siebie przyjaciół. 

Gülen powiedział pisarzom: „Musimy zjednoczyć się wokół narodowych 
interesów i pomyśleć o teraźniejszości i przyszłości Turcji.” 

Uczestniczący w spotkaniu Altan Öymen zapytał o najbardziej aktualny stan 
tworzenia się obozów pomiędzy wierzącymi i niewierzącymi, a Gülen odpowie-
dział: 

Bóg przypisuje człowiekowi wartość. Zaprzecza temu jakakolwiek dyskry-
minacja. Człowiek musi być zarówno swoim własnym obrońcą jak i adwokatem 
innych. Przeciwieństwem byłyby fanatyzm, buta i choroba. Nawet wtedy, kiedy 
ludzie zbierają się, a nie jednoczy ich wiara w Boga, to przecież istnieją rzeczy, 
o których mogą rozmawiać. Nie wolno nam rozmawiać o różnicach, ale o tym co 
nas łączy.” 

Kontynuując myśl w spornych politycznych punktach Gülen mówi jeszcze: 
„Bądź wyważony w swej bliskości do ukochanego człowieka. Może być tak, 

że pewnego dnia odkryjesz w nim coś, czego nie będziesz chciał i poczujesz się 
zawstydzony. Nawet kiedy zdenerwujesz się z czyjegoś powodu, czyń to z roz-
wagą, bo może być tak, że on się zmieni a ty pewnego dnia zaczniesz go miło-
wać.” (19 października 1995, Milliyet) 

3 lipca 1995 roku podczas wizyty w studiu telewizji TRT w programie Rehy 
Muhtara „Ateş Hattı“ [Gorąca Linia], Gülen wypowiedział się na końcu pro-
gramu, że współżycie w atmosferze tolerancji ma być również wymogiem islamu: 

„Moim zdaniem, pokój i bezpieczeństwo w naszym kraju będą możliwe 
tylko wtedy, gdy będziemy się wzajemnie tolerować. Wyjaśnię to pozostając 
w zgodzie z naszą Księgą (Koranem), w którzy wierzymy, że został zesłany 
z Nieba i pozostaje w zgodzie z Sunną. Jeśli inni w tej sprawie posiadają inne 
przekonanie, stoi to w sprzeczności z moim pojmowaniem Koranu i Sunny. [...] 
Moje rozumienie Koranu i Sunny odpowiada egzegezie Koranu tureckich uczo-
nych ostatnich dziewięciu wieków. Jeżeli w tym kraju istnieje wspólny mianow-
nik do dialogu, musimy go koniecznie wykorzystać, wzajemnie się porozumieć 
i tolerować. Dopóki będzie istnieć między nami tak wiele zgodności, nie musimy 
z powodu jakichkolwiek różnic czynić się nawzajem chłopcem do bicia. Postę-
puję z takim przekonaniem. Mamy tego samego Boga, tę samą Księgę, tę samą 
religię i wspólny kraj, a dzisiaj mamy też [niestety] wspólną dyskryminację, ucisk 
i potępianie.” 
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R e l i g i jn y m l u d z i o m  nie  p r z y z na no  d o  t e j  p o r y  n a w e t  j ed n e j   
d z i esi ą te j  d e m okr a c j i  

Na pierwszym posiedzeniu Fundacji Dziennikarzy i Pisarzy, które odbyło się 
29 czerwca 1994, Gülen, jako urzędujący honorowy przewodniczący wygłosił 
wykład: „Nie ma odwrotu od demokracji”. Oto niektóre fragmenty: 

„Wkroczyliśmy w Turcji w nieodwracalny proces: proces demokratyzacji [...] 
Do tej pory tylko niektórzy mogli zasmakować jednej dziesiątej tej demokracji. 
W tym procesie demokratyzacji, z którego – ujmując rzecz globalnie – nie można 
już wrócić, również ludzie wierzący mogą czerpać z praw i wolności, które będą 
mieć wpływ na ich modlitwę i służbę Bogu. W ten sposób znajdują rozległe pola 
działania dla swojej służby. Problemy międzyludzkie są rozwiązywane poprzez 
przypisanie każdej jednostce i kulturze ich wartości. [...] Przeżywamy kryzysy 
zagrażające społeczeństwu i atakujące go od wewnątrz. Poprzez emitowane 
w mediach dyskusje o tym czy wybrać: laicyzm czy go porzucić, czy wybrać 
demokrację czy coś wręcz przeciwnego ludzie dzielą się na przeciwstawne sobie 
obozy. [...] W tej Fundacji znajdują się ludzie wyważeni i sądzę, że dzięki nim 
również w tej epoce, w której kryzys ten się pogłębia, będzie można tę sytuację 
załagodzić.” (5 lipca 1994, Millî Gazete, Mehmet Metiner) 

Uczony Gülen w swojej wypowiedzi „Do tej pory niektórzy ludzie mogli za-
smakować tylko cząstkę demokracji” miał na myśli ludzi religijnych. Był to zarzut 
w stosunku do tych, którzy zakrywali przed wierzącymi błogosławieństwa demo-
kracji. Żądania ludzi wierzących co do ich demokratycznych praw i wolności 
w takiej mierze zostało wprowadzone w Turcji przez Gülena po raz pierwszy jako 
punkt obrad.  

 
P o r o z u m i e n i e :  n i e  p o p r z e z  k o n f l i k t  l e c z  w  d r o d z e  d i a l o g u  

Starania Fundacji w obszarze tolerancji i porozumienia społecznego nie 
ograniczyły się tylko do tego pierwszego spotkania. Wieczorem 22 lutego 1995 
roku Gülen wziął udział w Święcie Przerwania Postu w Stambulskim hotelu Polat 
Renaissance. W wygłoszonym tam wykładzie „Jedności nie osiągniemy poprzez 
konflikt, lecz na drodze dialogu” powiedział: 

„Błagam Boga, aby spełnił nasze pragnienie i poprzez Fundację Dziennika-
rzy i Pisarzy oraz innych podobnych organizacji w Turcji pozwolił powiać wia-
trowi tolerancji; aby na nowo poskładał to społeczeństwo, które od lat jest jak 
porozkręcany kryształowy świecznik, którego części porozkładane są w różnych 
częściach regału i aby ożywił obumarły dialog. Nasze społeczeństwo ma o wiele 
większe niż kiedykolwiek zapotrzebowanie na to, aby jego rozdzielone warstwy 
na nowo się zrosły, znajdując kompromis i zgodę. Jeśli byśmy mogli to zrobić to 
osiągnęlibyśmy coś bardzo ważnego. 

Nasze społeczeństwo w swojej postawie duchowej jest otwarte wobec takiej 
sprawy. Jednak tutaj wiodącą rolę muszą przejąć media. Telewizja, nadawcy ra-
diowi, każda medialna jednostka musi dążyć w swoim obszarze do tego celu. Nikt 
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nie może oskarżać innych z powodu swoich przekonań, nikt nie może także kry-
tykować innych z powodu religijności czy jej braku. Sądzę, że media to potrafią. 
W takim czasie i w tej sytuacji nieodzowne jest nie tylko radzenie sobie z innymi 
jako jednostka, ale też, jak wyraził to Wielki [Bediuzzaman Said Nursi], że [oby 
tylko] przejściowo odłożymy na bok wiodące duchowe sprawy dyskusyjne chrze-
ścijaństwa, które prowadzą do konfliktu i stworzymy możliwość dialogu. 

Ludzie nieokrzesani, wybaczcie mi proszę to określenie, wyjaśniają swe 
spory walcząc. Ludzie szlachetni i oświeceni wierzą, że mogą osiągnąć swój cel 
poprzez rozmowę. Żywię przekonanie, że czasy brutalności są daleko za nami. 
W dobie cywilizacji zwycięstwo nad kłamstwem osiąga się poprzez przekony-
wanie. Sądzę, że audiowizualne media to osiągną.” (15 marca 1995, Meydan, 
Rahmi Turan) 

Po Ramazanie, podczas swojej rozmowy z pisarzami Gülen wezwał polity-
ków do porozumienia i powiedział: „Turcja oczekuje dzisiaj takiej bezinteresow-
ności.” 

Fundacja Dziennikarzy i Pisarzy rozdała w 1996 roku nagrody za Tolerancję. 
Uczony Gülen uczestniczył nie tylko w uroczystościach w Stambule, ale także 
w Ankarze, na przykład w połączeniu ze Świętem Przerwania Postu w Stambule 
27 stycznia 1996 roku i w Ankarze 2 lutego 1996 roku. 4 stycznia 1996 roku została 
przekazana Nagroda za Tolerancję w Pałacu Çırağan w Stambule; również tam 
Gülen znajdował się pośród obecnych. W swoim wykładzie podczas uroczystości 
w Stambule hodża efendi po raz pierwszy zwrócił uwagę na to, że w Turcji wystę-
pują siły, które mają niszczyć tolerancję i rujnować mosty pomiędzy poszczegól-
nymi warstwami społecznymi. 

„O jedno się troszczę. Pewna mniejszość na marginesie społeczeństwa po-
woduje zniszczenie spokoju w społeczeństwie poprzez wrzaskliwe wyrażanie 
swojej słabości co może wzbudzać wrażenie jakoby posiadała władzę. Tym sa-
mym grzebią oni tolerancję i niszczą łączące nas mosty. Dzisiaj jest już zrozu-
miałe, że będziemy poddani coraz większym sprawdzianom. Jeśli uda nam się to 
wytrzymać, jeśli zaciśniemy zęby, damy radę i zdamy ten egzamin. [...] Bijącemu 
nie pokażemy pieści, przekleństwu nie odpowiemy żadnym słowem, nie będziemy 
rościć pretensji56, wszystko delikatnie obejmując z miłością – tak wyjdziemy ra-
zem na spotkanie jutra.” (Abdullah Ergün: Medya Aynasında Fethullah Gülen, 
Merkür Yayınları, İstanbul 1999, 242, cyt. za: https://fGülen.com/tr/fethullah-
Gülen-kimdir/Gülen-hakkinda/fethullah-Gülen-bir-portre-denemesi/7966-Ali-
Unal-Fethullah-Gülenin-Aksiyonunda-Hosgoru-ve-Diyalog) 

16 sierpnia 1996 roku Gülen spotkał się w Stambule z dziennikarzami, pi-
sarzami i intelektualistami w ramach rundy rozmów. Kolejne fragmenty są od-
powiedziami na zadane mu tam pytania: 

                                                                        
56 Cytat z Yunusa Emre, tureckiego poety i sufiego z 13 wieku. 
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„Zgoda, zrozumienie i spotkanie jest trochę związane z gotowością wza-
jemnej akceptacji w swej różnorodności myśli i pozycji społecznych. Jeśli każdy 
przedstawia swój punkt widzenia jako jedynie właściwy a jeden z naszych czci-
godnych profesorów oraz górski pasterz nie akceptują się nawzajem, wówczas 
jesteśmy na przegranej pozycji, mimo że znajdujemy się w centrum procesu 
zjednoczenia. Jeśli mówimy, że to inni powinni do nas przyjść i przejąć nasz 
punkt widzenia, wówczas oczekujemy od innych posłuszeństwa. To oni powinni 
porzucić swój sposób myślenia. Ale to nie ma związku z demokracją, absolutnie 
nie ma.” 

A oto kolejny cytat z tej samej rozmowy: 
„Prorok zarządził: zachowaj wobec Boga swoja pokorę, bądź pełen sza-

cunku i nie pogardzaj najmniejszym czynem wykonanym na chwałę Boga. Wów-
czas on je policzy: cokolwiek, co powoduje człowiekowi cierpienie usuwaj z drogi 
– to jest dobry uczynek (sevap), za to możecie wejść do Raju. Dalej mówi: Kiedyś 
przynoszono wodę ze studni albo z cystern. Spuścić wiadro, napełnić i tak napeł-
nić naczynie kogoś innego jest jałmużną (sadaqa). Jeśli jednak i tego nie możesz 
dla niego uczynić, to przynajmniej się do niego uśmiechnij. 

Mówi też: Włożyć kęs do ust swojej żony to jałmużna. Znaczenie jałmużny 
w islamie jest następujące: Udowadniając czyjąś wierność wobec Boga jesteś 
jednocześnie dla niego darem. Ponieważ sadaqa, siddīq i sadāqat posiadają ten 
sam rdzeń słowotwórczy. Jeśli zatem religia w ten sposób wyjaśnia tą sprawę 
i w ten sposób przybliża tę tematykę, wówczas należy tak to przyjąć – adekwatnie 
do źródeł religijnych. Nie wolno traktować dobra i przyjaźni jako nic nie 
znaczących, nie wolno ich pomijać; mają one podstawowe znaczenie. Jeśli to 
przeoczymy i będziemy szukać rozumienia islamu [nie w sobie samym, lecz] 
w życiowym doświadczeniu innych ludzi, wówczas nie uwolnimy się od sprzecz-
ności. 

Zamiast godzić ze sobą poszczególne warstwy społeczne możemy je jednak 
też stawiać wobec siebie w opozycji i doprowadzać do niepotrzebnych konflik-
tów. Szkoda, że czynią tak pewne programy telewizyjne, są one platformą dla 
kłótni i powodują poważne napięcia. Czynią z ludzi wrogów, kiedy my przecież 
mamy tak wielką potrzebę pojednania.” (Oktay Ekşi, Aysel Ekşi, Halit Refiğ, 
Mithat Bereket, https://fGülen.com/tr/fethullah-Gülen-kimdir/Gülen-hakkinda/ 
fethullah-Gülen-ile-yapilan-roportajlar) 

 
D o  k o g o  z b l i ż y my  s i ę  c h o c i a ż  o  je d e n  kr o k ,  t e n  w y k o n a d o  n a s  
i c h  t y s i ą c 

Wieczorem 1 października 1996 roku z okazji trzeciej rocznicy założenia 
Fundacji Dziennikarzy i Pisarzy Gülen wygłosił przemowę, w której zawarł co 
następuje: 

„Przez dwa wieki ścieraliśmy się nawzajem. Nie akceptowaliśmy się i w ten 
sposób utraciliśmy naszą jedność, nasz Raj [naszą harmonię]. I do dzisiaj w po-
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nownym żądaniu tego co utracone chodzi o wzajemną akceptację. To największa 
potrzeba ludzi w dzisiejszych czasach. Od trzech lat jesteśmy świadkami tego, że 
nasze społeczeństwo otwarte jest na dialog i tolerancję. 

Jeśli w trakcie tego dialogu zbliżymy się do kogoś chociaż o jeden krok, ten 
przybiegnie do nas robiąc ich tysiąc. Oczekujemy chwili, w której tolerancyjni 
ludzie wszystkich warstw społecznych nawzajem się obejmą, w której media 
i intelektualiści będą pełnić wiodącą rolę, w której rządzący jeszcze raz przemyślą 
swój sposób postępowania i swoje poglądy i wzajemne relacje oprą na tolerancji 
i w której wszyscy razem, ramię w ramię wyjdą na przeciw przyszłości.” 

 
J e ś l i  t o  k o ni e c z n e ,  na le ż y  w  s p r aw i e  tol e r anc j i  w y w o ł a ć  d ż i h a d  

W roku 1997, a więc trzy lata po tym, jak Gülen rozpoczął proces tolerancji 
i dialogu, dziennikarka i pisarka Nevval Sevindi zadała mu w Nowym Yorku 
następujące pytania: Czy tolerancja jako Pańska metodyka odniosła sukces? Jak 
osiągnie się pokój w Turcji, która dotknięta jest domową walką kulturową?” 
Oto odpowiedź: 

„Utarte zwyczaje mogą się zmienić tylko z czasem. Niektórzy socjologowie 
i psycholodzy widzą wielkość naszego Proroka (pokój niech z Nim będzie) w na-
stępującej kwestii: Robi to wrażenie cudu, że potrafił on podnieść moralność 
i skłonności tych dzikich, prymitywnych plemion [z tamtych czasów] na tak wy-
soki poziom. Tolerancja w naszym społeczeństwie zasadniczo już istnieje; aby ją 
wydobyć, muszą się w to zaangażować wszystkie warstwy społeczne – od sztuki 
do nauki. Należy włożyć dużo wysiłku, aby ją dobrze zakotwiczyć. Atmosfera 
konfliktu nie odejdzie tak sama z siebie. 

Znaczącą role odgrywają tu media. Należy jednak uważać: łatwo jest coś 
zniszczyć, ale naprawić już gorzej. Odnowienie czegoś nie przychodzi z dnia na 
dzień. Uczucie musi być rozwijane, przekonanie uzyskiwane, punkty widzenia – 
zmieniane – na to wszystko potrzeba dużo czasu. Powiem, że społeczeństwo 
musi poświęcić się dla tolerancji. Należy poprowadzić delikatną duchową walkę 
nie przeciwko ludziom, lecz przeciwko szkodliwym uczuciom i niewłaściwym 
pasjom, aby przekonać ludzi o dobru i pięknie. 

Nie tracę nadziei, jednak obawiam się, że rzuciliśmy się w ogromne przed-
sięwzięcie. Ale to co wymaga kosztów, warte jest każdego wysiłku. W naszych 
czasach potrzebny jest nowy typ człowieka, taki, który stoi ponad przeszłością 
i ponad teraźniejszością.” (21 lipca 1997, Yeni Yüzyıl, Nevval Sevindi) 

 
P o z w ó l c i e  n a m  n a  n ow o  s k l e i ć  r o z b i t ą  k r y s z t a ł o w ą  k o l i ę  

Wieczorem 3 lutego 1998 roku na uroczystości artystów i pisarzy Gülen po-
wiedział następujące słowa: 

„Aby móc w naszym regionie zbudować ziemski raj, duchowym architek-
tom i umysłowym robotnikom (intelektualistom) przypadają w udziale ważne 
zadania.” (5 luty 1998, Zaman) 
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W styczniu 1999 roku powiedział: 
„Nasz naród rozpadł się jak kryształowy łańcuch. Kryształy te należy ko-

niecznie na nowo poskładać i połączyć tak, aby powstała kolia. Nikt nie powinien 
tu stawiać oporu. [...] Nawet bardzo mi bliscy przyjaciele mówią mi od lat, że 
istnieje walka między faszystami i komunistami, między wierzącymi i niewierzą-
cymi i pytają czy ja sądzę, że będę w stanie je zakończyć. Zamiast jednak upra-
wiać takie czarnowidztwo, mogliby lepiej poczynić kroki na rzecz jedności i po-
stępować tak, jak to się mówi w angielskim przysłowiu: Zapal jedną świecę. Dla-
czego pytacie, czy zlikwiduję kłótnie? Traktuję to jako moją odpowiedzialność. 
Wierzę, że wówczas wypełnię mój obowiązek względem Boga. Ci wątpiący chwi-
lowo rzeczywiście byli kilka kroków za naszym Ruchem, później jednak się 
otworzyli i zawarli solidarność.” (14 stycznia 1999, Aktüel, Necdet Açan) 

 
D o b r y  c z ł ow i e k  n i e  wc h o d z i  w  k o n f l i k t  n a w e t  z e  s k o r p i o n a m i  
i  w ę ż a m i 

Sześć miesięcy później, w wywiadzie stacji telewizyjnej TRT z dnia 3 lipca 
1995 roku uczony Gülen został zapytany o następującą rzecz:  

„W demokracjach nikogo się nie zmusza do podobnego myślenia, nikt nie 
musi dawać się przekonywać. Życie płynie dalej. Ale jak mamy żyć dalej?” 

Gülen udziela następującej odpowiedzi: 
„Może to zależeć od naszej postawy wobec przekonywania. Nie chodzi o to, 

aby bezwarunkowo przekonywać każdego do naszych poglądów. Rzecz w tym, 
aby najpierw każdego zaakceptować i uznać w jego stanowisku. Jeśli posiadam 
jakiś dobry pomysł, który wzbudza wśród ludzi zaufanie i daje im spokój, który 
powoduje w nich zapał i miłość, który rozwija ich uzdolnienia i dotyka ich szcze-
gólnych upodobań i duchowego dobra, który sprawia im radość, wówczas zreali-
zuję go, niezależnie od tego jaki wywoła to z drugiej strony opór. Wprowadzę go, 
ponieważ w niego wierzę i uważam, że jest potrzebny. 

Jeśli ludzie nie zaakceptują tego pomysłu, nie muszę z tego powodu zrywać 
z nimi kontaktu. Zasadniczo akceptuję każdego takim jaki jest i mimo wszystko 
szukam sposobu, żeby z nimi dojść do dialogu. I to wiedzą moi przyjaciele, który 
są blisko mnie. Dobry człowiek, który wiele osiąga to taki, który potrafi dogadać 
się ze skorpionami i wężami. Z każdym znajdzie wspólny język.” (3 lipca 1995, 
TRT, program „Ateş Hattı“ [Gorąca Linia], Reha Muhtar) 

 
K t o  c h c e  zm i e n i a ć  ś w i a t ,  m u s i  z a c z ą ć  o d  s a m e g o  s i e b i e  

Aby tolerancja i gotowość do życia w jedności rzeczywiście mogła się roz-
wijać, należy według Gülena najpierw pozbyć się uczucia wyniosłości w stosunku 
do innych: 

„Ważne jest serce. Serce stanowi o człowieku. Człowiek [wierzący] traci na 
swojej pozycji, jeśli w stosunku do innych ludzi posiada uczucie wyniosłości, 
także w stosunku do niewierzących. Dla innych musi on być jak adwokat, który 
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bierze pod uwagę nawet ich najmniejsze zalety i postrzega je jako możliwy po-
wód ich ratunku w Dniu Ostatecznym; ale w stosunku do czynów popełnionych 
przez siebie musi zbierać dowody jak prokurator. [...] Jak byłem młody, w mojej 
rodzinnej miejscowości Alvar był jeden imam, którego bardzo poważałem. Miał 
takie powiedzenie, które często powtarzał. Ze swoim azerbejdżańskim akcentem 
powiadał: ‘każdy jest dobry, ja jestem zły.’57 Dzisiaj mówię to ja w podobny spo-
sób, że nie biorę wszystkiego do siebie, co inni mi przypisują, nawet ambicji by-
cia przywódcą jakiegoś Ruchu.” (30 stycznia 1995, Sabah, Nuriye Akman) 

Tę samą myśl powtórzył 16 kwietnia 1997 roku w Kanale D w programie 
Yalçına Doğana: 

„Ludzie znają mnie z ambony meczetów. Czasami miałem okazję głosić na 
ogromnym terenie. Istnieje tylko jedno lub dwa miasta, w których nie wygłosiłem 
kazania czy nie uczestniczyłem w konferencji. W związku z tym znany jestem 
w dość szerokim gronie, mimo iż nie traktuję się do tego ani uprawniony ani upo-
ważniony. Czy tę popularność należy traktować jako klęskę, utrapienie czy też 
jako łaskę – tego nie wiem. Jednak postrzegać mnie jako uczonego Gminy czy – 
przesadnie mówiąc – jej przywódcę, tego który nią kieruje odbieram – wybaczcie 
proszę – jako obrazę. 

Widzę to tak, jak mówiłem: Odczuwam to jako brak szacunku wobec mojej 
osoby. Jestem prostym człowiekiem i jest mi z tym całkiem dobrze. Jak mówił 
czcigodny Ali: Bądź dla ludzi człowiekiem wśród ludzi. Już teraz mówię memu 
Panu, kiedy jestem z nim sam na sam na modlitwie, że to wszystko dla mnie to za 
dużo. Często mówię mu, weź ode mnie to powierzone mi dobro i uwolnij mnie 
od tego jarzma.” 

W wywiadzie wydanym przez Daily Nation, gazety codziennej w Kenii 
i wschodniej Afryce z nakładem 3,5 milionów egzemplarzy, Gülen miał powie-
dzieć, że ci którzy chcieliby ulepszać świat, najpierw muszą zmienić się sami: 

„Egoizmem jest uznawanie siebie za przyzwoitego i pomijanie dobrych 
cech u innych, od tego musimy się uwolnić. Musimy bezwarunkowo skoncen-
trować się na pokonaniu przyczyn, które prowadzą do rozpadu społeczeństwa, 
takich jak kierowanie się zyskiem, konflikty o podłożu rasowym, etnicznym oraz 
porzucić myślenie plemienne. Musimy obchodzić się ze sobą bez rozdźwięku, 
w całkowitym spokoju oraz postępować według kontraktu społecznego [contract 
social]. Będzie to możliwe jeśli jeszcze raz przeanalizujemy wspólne i konieczne 
do życia aspekty, które czynią koniecznym takie zjednoczenie i wprowadzimy je 
w życie. [...] Kto chce zmienić świat, musi spróbować najpierw zmienić siebie 
samego. Jeśli chcesz innych wprowadzić w lepszy świat, to musisz najpierw 
uwolnić swoje wnętrze od nienawiści i zazdrości, a to co na zewnątrz – przyob-
lecz w cnoty. Słowa tych, którzy sami siebie nie kontrolują i nie dyscyplinują 
i którzy nie potrafią oczyścić swych uczuć mogą na pierwszy rzut oka brzmieć 

                                                                        
57 pierwotnie: „Każdy jest dobry, ja jestem zły, każdy jest pszenicą, ja jestem słomą”. 
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zwodniczo i pozornie wywierać na innych wrażenie. Szybko jednak stracą swe 
oddziaływanie a rozbudzone uczucia odpłyną. Nie wolno nam pozostać bez od-
wagi. Dobro, życzliwość, prawo i cnota są istotą człowieczeństwa. Stąd ludzkość 
odkryje zapewne swoje prawdziwe Ja. Na podłożu wiary, miłości, miłosierdzia, 
dialogu, akceptacji innych, wzajemnego szacunku, prawa i sprawiedliwości zbu-
dujemy na pewno nowy świat.” (30 lipca 2004, Daily Nation, Hezron Mogambi) 

 
W y w o ł a ć  w o j n ę  w a l c e  k u l t u r  

Hodża efendi od początku traktuje myśl o tolerancji i zbliżeniu nie tylko 
w odniesieniu do Turcji. Niektórzy twierdzą, że w przyszłości będzie miała 
miejsce na Ziemi walka kultur. Zdaniem Gülena środkiem zaradczym jest 
tolerancja rozwinięta na całym świecie, dialog i zbliżenie się do siebie ludzi. 
W wywiadzie opublikowanym w czasopiśmie Time z 4 czerwca 1997 roku określa 
on proces tolerancji i dialogu jako wywołanie wojny przeciwko walce kultur: 

„Mamy dosyć kłótni wewnętrznych i zewnętrznych, jesteśmy już wyczer-
pani. Zastanawiamy się, czy tych konfliktów możemy pozbyć się w ogóle czy 
chociaż odsunąć je na jakąś długą chwilę, na kilka wieków. Poglądy niektórych 
naukowców pchają nas w tym właśnie kierunku, ponieważ oni sądzą, że w przy-
szłości nastąpi walka kultur i wówczas przeleje się dużo krwi. Kiedy zamykam 
oczy i wyobrażam sobie tę przyszłość, widzę strumienie krwi. I jeśli oni już teraz 
tak przypuszczają, a nawet przewidują – to przecież to się spełni jeśli tylko nada-
rzy się ku temu najmniejsza okazja. 

Z tego powodu musimy wypowiedzieć jakby wojnę. Jaką wojnę? Musimy 
przeciwdziałać tym brutalnym myślom i działaniom w sposób cywilizowany; 
szukając dialogu poprzez spotkania, poznając się nawzajem, ze zrozumieniem 
i gotowością do kompromisu. Wszyscy jesteśmy tacy sami, wszyscy pochodzimy 
– jak powiedział Bóg prorokowi – od Adama, a ten został stworzony z prochu 
Ziemi. W pewnym sensie jesteśmy tymi samymi żyjącymi figurkami ulepionymi 
z tej samej gliny. Jeśli poszukujemy przesłania, które musi poznać cały świat: 
to nie straciłem wiary, że możemy podzielić się tą Ziemią po bratersku – nawet 
wtedy kiedy prognostycy i wróżbiarze rysują obraz58, który nas przeraża. Zawsze 
tak myślę w odniesieniu do ojczyzny [Turcji] i do zagranicy.” (4 czerwca 1997, 
Time, Henry Muller) 

Według Gülena, aby uniknąć możliwej walki kultur, potrzebujemy „poko-
jowych wysp”, które posiadałyby funkcję falochronów: 

„Pośród tych, którzy zapowiedzieli tyrady nienawiści i okrucieństwa wojny 
znajdowali się wiarygodni ludzie. Tym musimy przeciwstawić ‘wyspy pokoju’. 
Kiedy fale się spienią i zagrożą ludzkości, to wówczas musimy się im przeciwsta-
wić. Taka funkcję – według woli Bożej – może sprawować proces tolerancji i dia-
logu.” (14 lipca 2004, Samanyolu TV, Kemal Gülen) 

                                                                        
58 Jest to odniesienie do tezy Huntingtona: ‘Clash of Civilisations’. 
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D o p ó k i  i s t n i e j ą  gr o b y,  n i e  j e s t  moż l i w a  i n t eg r a c j a 
W wywiadzie dla gazety Yeni Yüzyıl w 1997 roku Gülen określa tolerancję 

i dialog jako mosty do porozumienia między cywilizacjami i kulturami i pod-
kreśla jedną rzecz bardzo wyraźnie: tolerancja oznacza akceptację strony 
przeciwnej w jej postawie – i stąd zyskują obydwie strony: 

„Tolerancja oznacza otwartość na każdego i na każdy pogląd. Jeśli jednak 
będą powstawały groby to znaczy to, że jednemu odmówiono korzyści wynikają-
cych z integracji. [...] Tolerancja jest takim szczególnym mostem pozytywnej 
wymiany cywilizacji i kultur – wszystko inne pozostaje bezbarwne. [...] Duch 
tolerancji oznacza dla nas akceptację różnych stanowisk i poglądów. Czyniąc to, 
wzrasta okazja do poznania myśli i pomysłów wielu ludzi i czerpać z tego korzy-
ści. Na przykład systematyczna myśl Zachodu – właściwie cecha charakteru wie-
rzącego muzułmanina – posiada wiele pożytecznych aspektów.  

Ale w praktyce często tak nie jest: jeśli jest się osobą wierzącą, powinno się 
wprawdzie posiadać cechy człowieka wierzącego, ale się ich nie ma. Chodzi tu 
o ważny szczegół. Bóg postępuje przynajmniej z ludźmi tu na Ziemi według ich 
cech. W związku z tym decydujące są nasze cechy i nasze zachowanie.59 Na przy-
kład podziwiam bardzo tutaj w Stanach Zjednoczonych, że wszystko funkcjonuje 
tutaj bez zakłóceń: 

Lekarze w szpitalach troszczą się o wszystkich równocześnie, nie są wynio-
śli. Mogłem obserwować dwudziestu lekarzy i co najmniej trzydzieści pielęgnia-
rek. Poza jednym przypadkiem nie widziałem nikogo tak mrukliwego jak nasi 
lekarze [w Turcji]. Są serdeczni, przekonujący, uśmiechają się. To [właściwie] 
cecha muzułmanina. Nasi wierni są wprawdzie ciągle w meczecie, ale kiedy bra-
kuje im cech wierzącego, wówczas nie pojęli ducha wiary i brakuje im go przez 
całe życie. To moim zdaniem jest bardzo ważne.” (27 lipca 1997, Yeni Yüzyıl, 
Nevval Sevindi) 

 
S z k o ł y  ł ą c zą  l u d z i  r ó żn y c h  n ar o dów  

30 listopada 1999 roku kanadyjski dziennikarz A. Fred Reed zadał Gülenowi 
następujące pytanie: „Jaki jest Pana pomysł na tak niesprawiedliwy porządek 
świata?” 

W swojej odpowiedzi kładzie nacisk na to, że powodem kryzysu na świecie 
jest to, że narody nawzajem się nie znają. Gülen nawiązuje tutaj do szkół, które 
jego zdaniem mogą być rozwiązaniem tego problemu, ponieważ umożliwiają 
one wzajemne poznawanie się ludzi: 

                                                                        
59 Chodzi tu o następującą rzecz: nie każda cecha człowieka wierzącego odpowiada cechom czy 
też wymogom wiary. Wiedza jest cechą wierzącego muzułmanina. Niewiedza natomiast nie. 
W ten sposób Gülen podobnie jak Nursi wskazuje na różnicę między cechami jakiejś osoby, a jej 
wiarą. Nierozumny muzułmanin może być w odniesieniu do swojej wiary nazywany wprawdzie 
‘muzułmaninem’, mimo że posiada cechę nie muzułmańską jaką jest niewiedza. Systematyczne 
myślenie jest zatem cechą wierzącego muzułmanina. Jeśli jednak nie potrafi on myśleć systema-
tycznie, brakuje mu tej „muzułmańskiej” cechy. 
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„Poprzez proces globalizacji staje się coraz bardziej konieczne aby znajdo-
wać nowy sposób tworzenia relacji międzyludzkich, który przeciwdziała sztucz-
nemu wyobcowaniu. W ten sposób ludzie będą mogli się spotykać i lepiej wza-
jemnie się poznać. Być może później pojawią się o wiele lepsze rozwiązania, ale 
moim zdaniem państwa muszą budować mosty i pozostawać otwarte na wza-
jemne inwestycje i handel. Tylko w ten sposób mogą one się nauczyć rozumienia 
stylu życia i odpowiedniego postrzegania świata myśli innych ludzi. 

W odniesieniu do oczekiwanych rezultatów, dla narodów jeszcze ważniej-
sze zdają się być systemy edukacyjne. Otwieranie szkół na całym świecie mo-
głoby być niezwykle użyteczne. Tutaj mogliby zakładać szkoły Amerykanie, a my 
u nich. Kanadyjczycy mogliby otworzyć szkoły w Turcji a my w Kanadzie. Jeśli 
przepisy i uregulowania zabraniałyby otwierania międzynarodowych szkół i nie 
pozwoliły tym samym na swobodną wymianę myśli, wówczas można by było 
wziąć pod uwagę alternatywne sposoby realizowania tego pomysłu tj. wymianę 
międzyszkolną. Moim zdaniem, głównym powodem dzisiejszych konfliktów na 
świecie jest fakt, że ludzie po prostu się nie znają. 

Takie działania edukacyjne mogą także, zarówno tutaj jak i w innych miej-
scach świata pomóc w rozwiązywaniu takich problemów jak obojętność, nie-
kompletne wykształcenie, bieda i brak równości społecznej. Problemy te dotyczą 
wprawdzie natury globalnej, jednak bardziej niebezpieczny wymiar osiągnęły na 
półkuli południowej. Możemy też rozmawiać o spotkaniach państw i narodów, 
którzy dzielą podobny los. [...] Ludzie nie mają takiej świadomości, że ogarnia ich 
religijna energia w postaci Bożego zaufania i Jego woli. I nie są zadowoleni z tego 
co mają. Większość zachowuje się tak jak ziemscy posiadacze pod władzą rosyj-
skiego cara. Obserwujemy, że ani oni sami, ani kapitanowie ludzkiego okrętu nie 
podejmują niczego w celu pokonania tych problemów. Stąd w dalszym ciągu 
toczą się działania wojenne w różnych miejscach świata. Jeszcze raz powtarzam: 
Rozwiązanie zależy od właściwego działania krajów uprzemysłowionych. To one 
muszą się spotkać i uznać, że owe kryzysy są problemem całej ludzkości i wspól-
nie pracować nad ich rozwiązaniem. Jestem muzułmaninem a czcigodny Ali, 
uczony Abd al-Qadir al-Dschilani, Ahmed Yesevi, Mewlana Dschelaleddin Rumi 
i Yunus Emre także byli muzułmanami. Wyżej wymienieni budowali swój sposób 
myślenia na idei miłości bliźniego i idei, aby akceptować innych takimi jacy oni 
są. Byli dla wszystkich otwarci i obejmowali wszystkich. 

Kolejnym dominującym tematem, któremu się poświęcili był pokój i poro-
zumienie. Jednak ich działanie nigdy nie było sztuczne i nigdy też nie poniosło 
poza granice islamu, rozwadnianie przepisów islamu nie wchodziło w grę. Wręcz 
przeciwnie, ich postawa nawiązywała do pierwotnej istoty islamu.” (30 listopada 
1999, A. Fred Reed, https://fGülen.com/tr/turk-basininda-fethullah-Gülen/ fethul-
lah-Gülenle-gazete-roportajlari/fred-a-reedle/3774-Fred-A-Reed-Fred-A-Reedle-
Yeni-Bir-Uzlasi-Hatti-Icinde) 
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„ D l ac z e g o  p o s t r z e g a  P a n  ed u k ac j ę  z a  t a k  w a ż n ą ? ”  
Na zlecenie francuskiej gazety Le Monde 28 kwietnia 1998 roku doszło do 

spotkania Gülena z dziennikarką Nicole Pope, która zadała mu następujące py-
tanie: „Dlaczego tyle szkół, dlaczego traktuje Pan edukację ze wszech miar jako 
najważniejszą?” Gülen zwrócił uwagę, że globalna integracja możliwa jest tylko 
poprzez nowoczesną edukację: 

„Ostatecznie wszystko ma związek z edukacją, bez niej nic się nie dzieje. 
Zarówno kiedyś jak i obecnie głównym powodem trudności w Turcji i na całym 
świecie jest zaniedbanie edukacji, która jest dla ludzi i dobrze finansowana. 
My wegetowaliśmy, podczas gdy Zachód przeżywał renesans. A w czasie nauko-
wych i technologicznych rewolucji pogrążeni byliśmy w głębokim śnie. Również 
o tym winno się otwarcie mówić.  

Państwo może mieć tu swój udział i zapewne tak zawsze czyniło. Poziom 
[kształcenia] odgrywa jednak ważną rolę, ponieważ edukacja ma podstawowe 
znaczenie dla wzrostu świata. Żaden kraj nie potrafi dzisiaj [m.in w obszarze 
edukacji] działać samodzielnie. 

Globalną integrację osiągniemy poprzez nowoczesną edukację. W naszej 
historii po okresie tanzymatu mieliśmy bliskie stosunki z Francją. Wówczas 
w każdej bogatej rodzinie tureckiej można było znaleźć przynajmniej jednego 
francuskiego wychowawcę. Później a przede wszystkim w pierwszych latach 
Republiki większy był wpływ angielski. Stopniowo rósł także wpływ niemiecki na 
rząd. Od II Wojny Światowej byliśmy bardziej związani z Ameryką. Jeśli będziemy 
działać wspólnie, wówczas kierunki kształcenia mogą stworzyć ważne platformy. 
Podczas niedawnego spotkania z kilkoma niemieckimi przyjaciółmi, powiedzia-
łem to samo, także w Ameryce. Również w Watykanie wyraziłem to samo. 

Wierzę, że dzięki tym kierunkom kształcenia wkroczymy w bardziej ugrun-
towaną i trwałą relację z Zachodem. Przyjedźcie – jak tylko pozwoli na to nasz 
rząd – otwierajcie tu [w Turcji] kierunki kształcenia i udzielajcie się. Stwórzcie też 
taką możliwość dla nas, chcemy otwierać szkoły we Francji, Niemczech i Anglii. 
Wówczas stanie się oczywiste, że tureckie społeczeństwo otwarte jest na dialog 
z każdym narodem i posiada wewnętrzną przestrzeń i tolerancję do objęcia ludzi 
wszystkich narodowości.” (28 kwietnia 1998, Le Monde, Nicole Pope) 

 
P o w i n n i ś m y  z g r om a d zi ć  s i ę  w ok ó ł  u n i w er s a ln y c h  w ar t o ś c i  

W wywiadzie udzielonym przez Gülena Brianowi Knowltonowi z New York 
Times w roku 2010 została poruszona kwestia potrzeby tworzenia szkół w 170 
krajach. Gülen wypowiedział się na ten temat następująco: 

„Istnieje taka tęsknota za światem, w którym panuje pokój, spokój i spokój 
ducha. I to jest powodem naszej pracy nad rozwojem edukacji. Przez całe lata 
mówiłem w moich kazaniach w meczetach i na konferencjach, a także w moich 
pismach to samo: Musimy wspierać pokolenie, które wobec każdego jest pełne 
miłości i szacunku; pokolenie, które jest gotowe do stworzenia pokoju i życia 
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z innymi. Radzę wszystkim, którzy podzielają moje poglądy, aby tworzyli kierunki 
kształcenia, zachęcam ich do tego. 

Każdemu z osobna mówię co następuje: W naszym kraju i na całym świecie 
pokój i porozumienie są możliwe tylko wtedy, kiedy wesprzemy pokolenie, które 
będzie się kształcić, które potrafi myśleć, które kocha ludzi, jest otwarte i gotowe 
do ich przyjęcia oraz skłonne do dzielenia się swoją wiedzą z innymi. Istniało coś, 
co mi w tym pomogło: przed laty czytałem książkę Bertranda Russella. Był tam 
fragment, który mnie szczególnie poruszył. Spytał: jeśliby była III Wojna Świa-
towa, jakby wówczas uciekł? Russell odpowiedział: zamordowani idą do grobu, 
mordercy na oddział intensywnej terapii. 

Wypowiedź ta właściwie jest stara, ale zawarta w niej prawda zupełnie 
oczywista. Kiedy myślimy o wszystkich bombach atomowych, o bombach wo-
dorowych i broni nuklearnej, wówczas to oczywiste, że właściciele tychże broni 
w każdym czasie mogą je skierować ku innym. Niestety zdaje się to prawie 
niemożliwe, aby tę broń ludziom odebrać, a jeżeli będzie kiedyś nakierowana 
i odpalona, nie będzie już można zatrzymać ani jej, ani jej oddziaływania. Nawet 
takie organizacje jak ONZ dążą do sprostania takim wyzwaniom. 

Zapytałem także: Jeśli my będziemy motywować ludzi do dialogu na temat 
wiedzy, mądrości, wzajemnego szacunku i rozumienia oraz gdybyśmy mogli 
zebrać się wokół uniwersalnych wartości i jeśli moglibyśmy znaleźć wspólna 
płaszczyznę, to czy byłoby możliwe udaremnienie takiej strasznej przyszłości? 
Takie pytania skłoniły mnie do zastanowienia się nad możliwościami edukacyj-
nymi, i o tych przemyśleniach mówię przy każdej okazji. Zachęcam ludzi do 
kształcenia się. Ci, którzy wierzą w wartość tego dążenia oraz w zdrowy ludzki 
rozsądek, otworzyli szkoły wszędzie na świecie. 

Prowadzą swoja działalność z takim samym przekonaniem i tęsknotą oraz 
z tym samym zapałem. Edukację postrzegają jako główną część składową i waż-
nym elementem ludzkiego bytu, i z tego powodu nie wykorzystują jej jako broni 
do rozprzestrzeniania jakichkolwiek ideologii, polityki czy religii. Z racji na to, 
że szkoły te koncentrują się jedynie na wspólnych cechach ludzkości, popierane 
są wszędzie przez ludzi najróżniejszych przekonań, koloru skóry i pochodzenia 
etnicznego.” (11 czerwca 2010, The New York Times, Brian Knowlton) 

Tu chcielibyśmy zacytować fragment rozmowy, która została przeprowa-
dzona przez Gülena z dziennikarzami, pisarzami i intelektualistami, w Stambule, 
16 sierpnia 1996 roku: 

„Pragnienie zakładania szkół w Turcji prowadzi nas do celu jakim są dobre 
stosunki z krajami sąsiadującymi. Pod jednym dachem, wspólnie chcemy uczo-
nych szkół przyszłości, duchowych architektów świata myśli. Powiedzieliśmy już 
wam, że to jest nasz zamiar w staraniu się o współpracę. [...] Z zapałem będziemy 
stale dążyć do osiągnięcia przyjaznych stosunków z naszymi sąsiadami. Poin-
formowałem o tym patriarchę [kościoła prawosławnego], naczelnego rabina 
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żydowskiego, powiem o tym także przy najbliższej okazji patriarsze ormiań-
skiemu. [...] 

Ormianie byli największymi niewolnikami Imperium Osmańskiego. Wro-
gość do nich [Ormian] jest zniekształcona i nic wam nie daje. Chcielibyśmy 
otworzyć u was szkoły a wy przyjdźcie proszę do nas, realizujcie wasze projekty, 
tak jak to już niektórzy z was czynią. Świat stał się jedną wioską – nie możemy tej 
wrogości wprowadzać w przyszłość, mając na względzie globalizację. W zamian 
pozwólcie nam rozwinąć przyjaźń. W związku z tym przedstawię moje myśli na 
ten temat, już to przekazałem patriarsze, także naczelnemu rabinowi.” (Oktay 
Ekşi, Aysel Ekşi, Halit Refiğ, Mithat Bereket, https://fGülen.com/tr/fethullah-Gülen-
kimdir/Gülen-hakkinda/fethullah-Gülen-ile-yapilan-roportajlar) 

 
N a s t ę p n e  pok o l e n i e  b ę d z i e  g w ara n t e m  b e zp i e c z e ń s t w a  n a  Z ie m i 

W wywiadzie udzielonym w lipcu 2004 roku, dziennikarzowi Daily Nation 
Hezronowi Mogambiemu, Gülen powiedział następujące słowa: 

„Najbardziej niebezpiecznymi przyczynami niepokojów w dzisiejszych cza-
sach są podziały z powodów rasowych i etnicznych. W dobie, kiedy Ziemia coraz 
bardzie przypomina jedną wioskę, kiedy kraje łączą się na mocy unii jednocząc 
tym samym uniwersalne cele ludzi każdego regionu, trudno te podziały zrozu-
mieć, są one niepotrzebne i szkodliwe. 

Kolejnymi przyczynami niezgodności panujących wśród ludzi mogą być 
brak równowagi na obszarze ekonomicznym, ogromna niesprawiedliwość 
w podziale zysków i dochodów oraz brak instytucji, które mogłyby pośredniczyć 
między jednostkami a grupami społecznymi. Do tego dochodzi brak ostatecz-
nego dokonania podziału władzy w mechanizmach zarządczych, niemożność 
doprowadzenia demokracji do takiego funkcjonowania, jakie byłoby konieczne 
oraz brak równowagi pomiędzy prawem, władzą a mądrością. Można jeszcze 
przytoczyć uprawianą partyzantkę, chaos, zbyt duży wpływ zbyt małej ilości ludzi 
jak również inne błędy, braki na obszarach zarządzania i polityki. [...] 

W konsekwencji ważnego rozwoju w komunikacji oraz infrastruktury świat 
globalizuje się coraz bardziej. Narody upodobniły się do bliskich sąsiadów. Jed-
nak to nie oznacza, że narody czy też ich cechy miały zanikać. Wręcz przeciwnie, 
dalej będą się utrzymywać, jednak nie po to by stanowić przyczynę konfliktów 
i nieporozumień, ale aby stanowić części składowe pięknej mozaiki, którą tworzą 
kraje i narody. U nas jest takie przysłowie: ‘Sąsiad potrzebuje popiołu sąsiada’.60 
Jeśli nie będziemy posiadać popiołu, który moglibyśmy dać naszemu sąsiadowi, 
w oczach innych pozostaniemy bezwartościowi. Jednak każdy naród ma rzeczy, 

                                                                        
60 Popiół jest najmniej wartościową rzeczą w gospodarstwie domowym, nie jest potrzebny. 
Jednak nadchodzą takie czasy, w których będzie potrzebny chociaż popiół sąsiada. W bied-
niejszych gospodarstwach domowych w Anatolii używano popiołu jako środka czyszczącego do 
mycia naczyń.  
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które może przekazać innym, a także ma świadomość rzeczy, których od innych 
potrzebuje. 

Najważniejsze środki do tej cudownej wymiany to edukacja i jej instytucje. 
[...] Ponieważ wszystkie nasze problemy stanowią podstawę bycia człowiekiem, 
podstawą jest również ich rozwiązywanie poprzez edukowanie ludzi a kształce-
nie jest najważniejszą drogą w służbie ludzkości. Z racji na to, że dzisiaj żyjemy 
w globalnej wiosce, droga do tej służby i do dialogu z innymi cywilizacjami 
wiedzie zasadniczo poprzez edukację. Musimy wychować pokolenie, które 
przypisze jednakową wartość edukacji, mądrości i doświadczeniu a przy tym nie 
pozostawi bez znaczenia wartości jaką jest sumienie, postrzeganie samego siebie. 
To pokolenie będzie poszukiwało wszędzie tylko to co najlepsze można osiągnąć, 
połączy ze sobą doczesność i wieczność tak jak zjednoczy też serce i rozum. 
Będzie myślało, dociekało, wierzyło i rozkoszowało się duchowymi doznaniami. 
Wykorzysta nowoczesne osiągnięcia w pełnym tego słowa znaczeniu, nie zanied-
bując wartości duchowych i moralnych. 

Pokolenie to wyposażone jest w aspekty moralne i cnoty, które czynią czło-
wieka ludzkim, okaże się wolnym od egoizmu dla dobra innych żyjąc w pełnym 
oddaniu tak, aby inni mogli żyć. Będzie gotowe do poświęcenia dla dobra innych 
jeśli będzie to konieczne. W interesie lepszej przyszłości musimy odkrywać 
prawdziwe ludzkie wartości, które czynią nas ludźmi.” (30 lipca 2004, Daily Na-
tion, Hezron Mogambi) 

Jeszcze raz chcemy wrócić do wywiadu, który Gülen udzielił czasopismu 
Time. W wywiadzie tym mówi: „Z naszą kampanią edukacyjną wpisaliśmy się 
w poszukiwanie przyjaźni na świecie, chcemy, aby nowo powstałe pokolenia 
wzajemnie się poznały” i kontynuuje: 

„Poszukiwanie przyjaźni można rozpocząć poprzez nawiązywanie stosun-
ków handlowych, jednak jesteśmy zdania, że może być ona utwierdzona też 
przez klarowne wychowanie. W pewnym sensie wychowujemy w różnych czę-
ściach świata pokolenia na poczet [lepszej] przyszłości. Możemy je ze sobą zapo-
znawać, a to przyczyni się do tego, że ludzie ci staną się sobie bliżsi i będą mogli 
razem wzrastać.” (4 czerwca 1997, Time, Henry Muller)  

Brian Knowltons z New York Times zadał w 2010 r. Gülenowi pytanie: 
„Poświęcił Pan swoje lata na międzyreligijny dialog i współpracę, ale świat 

stoi w obliczu coraz bardziej narastających problemów. Jaką ma Pan nadzieję 
i strategie, aby dalej ten dialog kontynuować? Jak można to wykonać?” 

A oto jego odpowiedź: 
Nigdy nie stracę nadziei, ponieważ sam doświadczyłem tego, że wiele pro-

blemów da się z czasem rozwiązać. Jeszcze 20-25 lat temu ludzie w Turcji, na 
przykład muzułmanie i zwolennicy tzw. mniejszości, także tej samej religii, któ-
rzy jednak posiadali różne style życia i mieli inne przekonania byli rozdzieleni 
strumieniami przelanej krwi, symbolicznymi górami i przepaściami. Wyglądało 
to tak, jakby niemożliwym było pokonanie tego dystansu, który powstał dzięki 
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nabytym i poprzez tradycję przyzwyczajeniom. Ale rozpoczęliśmy z tymi ludźmi, 
którzy żyją inaczej niż my, wspólną drogę i wymieniliśmy nasze poglądy. Usiedli-
śmy przy jednym stole i razem jedliśmy. Miałem w tym swój skromny udział 
i przedstawiłem następującą opinię: Nie powinniśmy powodować nowych kon-
fliktów dyskutując o starych nieporozumieniach i wrogościach. Zakopmy głę-
boko te negatywne wydarzenia w przeszłości połóżmy na nich wielkie ciężkie 
kamienie. Nie pozwólmy im odżyć i dopuścić do nowych antagonizmów. Żyjmy 
jak przyjaciele emitując w przyszłość fale miłości. W Turcji właściwie każdy po-
piera taką myśl.” (11 czerwca 2010, The New York Times, Brian Knowlton) 

Poprzez swoje słowa: „Nie liczymy na kraj i władzę. [...] Kto chce, może zo-
stać muzułmaninem, kto nie chce, zostaje szamanem” uczony Gülen pokazuje 
jak ważny jest demokratyczny sposób myślenia: 

„Nie chcemy nikomu ograniczać obszaru jego panowania, nikomu nie 
chcemy odbierać kraju czy władzy. Jednak mamy zamiar wnieść do całego świata 
rzeczy, które podarował nam Bóg, każdemu je wyszeptać, każdemu położyć na 
sercu inspiracje naszego ducha – w tym sensie całym sercem chcemy objąć cały 
świat. Moje serce bije dla całego świata. Zwrócimy swoją uwagę na każde miej-
sce, żadnego miejsca nie przeoczymy. [...] 

Naszym zadaniem jest zanosić wszędzie taką misję i przyczynić się do roz-
woju gospodarczego, politycznego i kulturalnego życia na Ziemi. [...] W demo-
kratycznym sensie każdy kto chce, może zostać muzułmaninem; a kto tego nie 
chce, zostaje szamanem; kto chce, przyjmuje Pańskie uczucia i pomysły, kto nie 
chce, decyduje się na coś innego.” (17 sierpnia 1995, Zaman, Eyüp Can) 

 
Lu d z i  r oz są d n yc h  je st  d z i e si ę ć  r az y  w i ę c e j  ni ż  l u d z i  r ad y k a ln y c h  

4 czerwca 1997 roku Gülen udzielił wywiadu dla czasopisma Time i powie-
dział co następuje: 

„Mimo, że konflikt nie jest domeną religii, to jej interpretacje prowadzą do 
konfliktów. Winy takiego stanu rzeczy nie należy doszukiwać się po stronie samej 
religii. Wówczas w przyszłości możemy oczekiwać, że nie będzie konfliktów mię-
dzy religiami, tylko spór o właściwą – ew. złą jej interpretację. Antagonizm po-
chodzi ze zniekształconej religii. Potwierdził to także Boski prorok. Sądzę, że 
wśród Żydów i chrześcijan istnieją także grupy, które są bardzo trudne i nie są po 
stronie religii. [...] 

Z perspektywy realnego bycia muzułmaninem nie można określić go jako 
dobrego albo złego. Jednak w oczach Boga istnieje różny stopień czy głębia od-
dania się Bogu, a to wie tylko sam Bóg. Jeśli warstwy radykalne, czy też jak wyraża 
to Zachód ‘fundamentaliści’ traktują siebie jako dobrych a innych za złych, to nie 
ma to oparcia w religii. Służy to jedynie zaspokojeniu własnego ego oraz do tego, 
aby oczernić stronę przeciwną, a być może też do tego, aby przeciągnąć ich na 
swoją stronę. W prawdziwym byciu muzułmaninem nie ma właściwie żadnych 
podziałów, kierując się mottem: ten jest dobry, tamten zły. Tylko Bóg wie, co jest 
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dobre. Koran daje wytyczną: ‚Inne ekramekum ʿind Allāhi etqākum’. (Najbardziej 
czcigodny, najlepszy pośród was jest ten, kto wypełniony jest boską świa-
domością El-Hudschurat 49:13.) Więc jeśli koniecznie ma być poczyniony jakiś 
wyjątek, to w odniesieniu do Boga. [...] W każdym społeczeństwie, w każdej cywi-
lizacji może być kilku ekstremistów. 

W naszym religijnym słownictwie nazywamy ich ‘przesadzającymi’, ew. 
‘ekstremistami’. Jednak istnieją też osoby, które zachowują się całkiem umiarko-
wanie. Myślę, że rozsądnie myślących jest dziesięć razy więcej niż ekstremistów, 
radykałów. [...] I stąd mamy nadzieję i spodziewamy się, że skończy się znowu 
ten chaos i na nowo zostanie zbudowana równowaga.” (4 czerwca 1997, Time, 
Henry Muller) 

W wywiadzie, którego udzielił 29 marca 1997 roku w telewizyjnym kanale 
Samanyolu, jeszcze dokładniej wyjaśnia swoje poglądy: 

„Nie chcę wierzyć, że istnieją tacy ludzie, którzy dialogowi i tolerancji mogą 
powiedzieć NIE. Zwracamy się do Dalai-Lamy i patriarchy [Konstantynopola] jak 
również do innych patriarchów: chodźcie, nie czekajmy, aż wybuchnie wojna na 
tle kulturalnym albo religijnym. Podejmijmy inicjatywę w celu wzajemnego zjed-
noczenia. Spróbujmy stworzyć świat miłości, tolerancji i [wzajemnego] zrozu-
mienia. Omówmy to i zdecydujmy zbierając się w trzech lub pięciu. Wszystko 
zaczynało się od małej rzeczy, posiadającej ważny punkt centralny. Za kilka lat 
rozrośnie się ona do wielkich kręgów. Jeśli chcemy, aby przyszłe pokolenia do-
brze nas wspominały, musimy się o to postarać dzisiaj. Wówczas zasłużymy na 
ich modlitwy. Jeden patriarcha objął mnie, i on wraz z jego asystentem i także 
papież i jego asystent powiedzieli mi: Modlimy się za ciebie w czasie naszych 
nabożeństw. Nie mogę twierdzić, jakobym był godny tych modlitw; powiedzieli 
tak być może dlatego, że byli pod wrażeniem naszej wizji. W tle rośnie generacja, 
która otwarta jest na takie sprawy. Będą czuć się związani uczuciowo zarówno ze 
swoją wiarą, jak i z rozsądkiem, rozumem i myśleniem. 

To mądre i myślące pokolenie będzie również pokoleniem tolerancji i dia-
logu. Mocno wierzę w to, że tak będzie. Noszę w sobie takie przekonanie, 
że przeciwstawimy się tym walkom kultur i je złamiemy – nawet gdyby miały na-
dejść już dzisiaj, podobni do falochronów, które stawiają opór strasznie wysokim 
falom.” (29 marca 1997, Samanyolu TV, Osman Özsoy i Mim Kemal Öke) 

Rozdział ten chcemy zakończyć dwoma krótkimi cytatami z dwóch różnych 
wywiadów z Gülenem z lat 2010 i 2014: 

„Jakie podstawowe wartości trzymają Pańskich zwolenników? Czy są to ja-
kieś szczególne poglądy na wiarę czy trochę inne spojrzenie na świat?” Na takie 
pytanie dziennikarza Briana Knowltona z New York Times Gülen udzielił nastę-
pującej odpowiedzi: 

„Nawet gdyby zabrzmiało to zawile: Aby stosownie przedstawić charakter 
tego Ruchu, można by nazwać go ‘Ruchem zjednoczenia ludzi posiadających 
ludzkie wartości’ [...] Ruch ten trzyma się z daleka od konfliktów wojennych; 
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opowiada się przeciwko ich rozszerzaniu; chce tworzyć wyspy pokoju, które 
chronią przed ekstremalnymi poglądami, które wspierają wrodzone ludzkie 
uczucia i gdzie każdy będzie żył w zgodzie ze swoim ludzkim potencjałem; Ruch, 
co do którego każdy może powiedzieć TAK, niezależnie od tego czy jest biedny 
czy bogaty. To coś, na co każdy może wyrazić swoją zgodę. 

W centrum, w sercu, w rdzeniu tego Ruchu jest szacunek dla poglądów in-
nych ludzi i idea akceptacji każdego z jego ideologiami, filozofią i dogmatami 
oraz wyjście na przeciw ze zrozumieniem oraz przyjęcie go takim jaki jest. Nasza 
religia określa prawdziwy szacunek jako respekt dla ludzkości, ponieważ każdy 
jest dziełem Boga i z tego powodu musi być traktowany z poważaniem. Mewlana 
zwracał się w takim duchu do całej ludzkości ze swoim wezwaniem: ‘Przyjdź, 
kimkolwiek byś był, przyjdź!’ 

Być może trochę dzisiaj jest to zmienione. Mówimy: ‘Jeśli chcecie przyjść, 
przyjdźcie proszę, nasze serca są dla was otwarte. Jednak nie czujcie się do tego 
zobowiązani, nie czyńcie tego wbrew własnej woli. Pozwólcie nam wejść do wa-
szych krajów i waszych domów. Posłuchajcie nas trochę i pozwólcie nam posłu-
chać siebie, być może w ten sposób możemy odkryć piękne rzeczy i dopisać 
w ten sposób jeszcze jeden werset do wiersza ludzkich myśli.” (11 czerwca 2010, 
The New York Times, Brian Knowlton) 

W wywiadzie dla gazety Asharq al-Awsat ukazały się następujące wypowie-
dzi Gülena, które pokazywały zarówno charakter Ruchu Hizmet jak też szerokie 
spektrum ludzi, których on wspiera: 

„Mimo, że nasza wspólnota inspirowana jest religią, nasze projekty opierają 
się na rozumie i w pełni są zgodne z uniwersalnymi wartościami ludzkimi, któ-
rych celem jest wolność każdego z osobna, prawa człowieka oraz wspólne życie 
przepełnione pokojem. Stąd ludzie z każdego narodu i każdej wiary spośród 160 
krajów są otwarci na nasz Ruch, ew. go wspierają czynnie lub biernie, pośrednio 
albo bezpośrednio. W związku z tym nie można powiedzieć, że nasz Ruch jest 
jednolity i to nie tylko w odniesieniu do wartości, ale też do jego sympatyków 
i stopnia udziału. Są tam ludzie, którzy nauczają zagranicą, inni udzielają stypen-
diów, jeszcze inni angażują dobrowolnie swój czas, itd.” (24 marca 2014, Asharq 
al-Awsat, Manuel Almeida) 
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7.  Dialog z przedstawicielami  
 mniejszości w Turcji  
 i prawa tych mniejszości 

 
 
 
 
 
 
Mówiąc o mniejszościach w Turcji, przychodzą komuś na myśl Żydzi, 

grecko-prawosławni chrześcijanie i Ormianie. Ogólnie stosuje się w stosunku do 
nich wyrażenia Gminy, mówiąc: gmina żydowska, grecko-prawosławna, ormiań-
ska. 

Każdej z tych trzech gmin przyznano status mniejszości na mocy traktatu 
z Lozanny, a komu wówczas go nie przyznano, nie posiada go pod względem 
prawnym także i dzisiaj. 

Traktat z Lozanny podpisany zawarty został w 1923 roku przez państwa 
europejskie i Republikę Turcji w szwajcarskiej Lozannie. W umowie tej uznano 
istniejące granice Turcji oraz jej niepodległość. 

Z tego powodu na przykład gmina syryjsko-prawosławna, zdziesiątkowana 
do kilku tysięcy, nie została oficjalnie uznana jako mniejszość. Statusu tego nie 
posiadają także Kurdowie i Alawici tureccy.  

W pierwszych latach Republiki przebywała w Turcji znaczna liczba Żydów, 
Ormian oraz grecko-katolickich chrześcijan. Liczba ludności grecko-katolickiej 
znacznie się zmniejszyła na skutek przemieszania się ludności [1923] między 
Grecją a Turcją, a ludność żydowska z powodu utworzenia państwa izraelskiego 
w 1948 roku. 

Brutalne ataki w nocy z dnia 5 na 6 września 1955 roku, które weszły do hi-
storii jako Pogrom w Stambule skierowany był przeciwko tym mniejszościom. 
W konsekwencji miał miejsce kolejny spadek liczby ludności wchodzący w skład 
tych trzech gmin. 

Rozmowy z przywódcami tych mniejszości zajmują ważne miejsce w rozpo-
czętym przez Fethullaha Gülena w roku 1994 procesie dialogu, tolerancji i wspól-
nego życia.  

W kwietniu 1994 roku hodża efendi spotkał się najpierw w Stambule z Bar-
tłomiejem I, patriarchą kościoła grecko-prawosławnego z siedzibą na Fanarze. 
Jego spotkanie z papieżem 9 lutego 1998 roku w Watykanie wywołało nie tylko 
w Turcji ale też na całym świecie duże poruszenie. W tym samym czasie miały 
miejsce rozmowy pomiędzy Fethullahem Gülenem a ormiańskim patriarchą 
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Mesropem II Mutafyanem jak również naczelnym rabinem Turcji, Davidem 
Asseo. 

 
S p o t k a n i e  z  p a p i e ż e m  b ył o  o k a z ją  d o  d ia l o gu  

Hodża efendi opowiedział o swojej podróży do Watykanu dnia 27 lutego 
1998 roku w programie Tahy Akyola i Cengiza Çandara na kanale telewizyjnym 
NTV: 

„Watykański ambasador w Stambule, monsigniore Georges Marovich czynił 
intensywne starania aby doszło do spotkania z papieżem. Nagle znalazłem się 
w centrum takiego procesu. Odesłanie przedstawiciela tak wielkiej religii, 
papieża na Watykanie odbierałem jako brak szacunku, nie mogłem tego 
pogodzić z moją przyzwoitością. I tak nadarzyła się dobra okazja: tak czy inaczej 
w Turcji poszukujemy okazji do dialogu, dlaczego mielibyśmy nie skorzystać z tej 
okazji? Wszystko to jednak miało wcześniej swoje początki. Po tym jak spotka-
liśmy się z Bartłomiejem I, ten pojechał do Ameryki i o tym opowiedział. Potem 
mieliśmy okazję rozmawiać tam z kardynałem. 

Nasza relacja z obecną gminą żydowską jest bardzo dobra. Wiadomość 
o tym również dotarła do Ameryki. Przedstawiciele gminy żydowskiej przyszli do 
mojego skromnego domu, gdzie przebywałem z powodu leczenia i powiedzieli: 
‘chcielibyśmy wspierać szkoły, które Pan tutaj otworzy. W obliczu toczonych 
walk na tle religijnym i kulturowym, o czym mówi się coraz więcej, postrzegamy 
Ruch [Hizmet] jako wał wstrzymujący fale konfliktu (falochron) i chcemy być po 
Pańskiej stronie.’ Sprawa ta została już omówiona na różnych platformach. 
Ostatecznie doprowadziło to do tego, że mogliśmy spotkać się z papieżem. 

Z racji na to, że już i tak znalazłem się w centrum tego dialogu, zgodziłem 
się. Zaproszono nas, a my przyjęliśmy to zaproszenie. Marovich nie zorganizował 
tej podróży, ale pojechał z nami jako tłumacz. [...] Właściwie nie żałuję tego, że 
się spotkaliśmy. Gdyby jeszcze raz doszło do takiej sytuacji, znowu bym się zgo-
dził. A jak się rozstaliśmy, powiedziałem do moich towarzyszy: Mogę umrzeć. 
Papież także. Ale moim zdaniem ten proces [dialogu] musi być kontynuowany.” 
(27 luty 1998, NTV, Sendung „Püf Nokta“ [Sedno Sprawy], Taha Akyol und Cengiz 
Çandar) 

 
W  i m i ę  c z łow i e c z e ń s t w a  m u s i m y m y ś l e ć  p oz y t y w n i e 

13 maja 1998 roku, trzy miesiące po spotkaniu z papieżem w Watykanie, 
hodża efendi spotkał się z grupą włoskich dziennikarzy. Dziennikarz Giulio Gea-
libter z włoskiej agencji prasowej ANSA zapytał Gülena o ocenę dialogu między-
religijnego oraz spotkania z papieżem, a Gülen odpowiedział: 

„Nawiązaliśmy ze sobą stosunki. Odwiedzamy się nawzajem z okazji naj-
różniejszych świąt i uroczystości religijnych. Ciągle się spotykamy, siadamy przy 
wspólnym stole i razem spożywamy posiłki – stało się to dobrym przyzwyczaje-
niem. [...] Taki stosunek do zwolenników innych religii zawsze był pielęgnowany, 
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było tak już przed spotkaniem z papieżem. Zgodziliśmy się co do tego, że takie 
spotkanie jest pożądane. 

To nie było tak, że to spotkanie spadło nam z jasnego nieba. Wcześniej ist-
niało takie pragnienie i wola. Postanowiliśmy, że byłoby dobrze spotkać się 
z przedstawicielami Watykanu. Następnie Watykan w ciągu roku rozważył ten 
temat. Spotkanie w ubiegłym roku w Ameryce z kardynałem było kolejnym kro-
kiem na tej drodze. Już i tak znaleźliśmy się na drodze, co do której byliśmy prze-
konani, drodze dialogu a to wszystko rozwinęło się jako logiczna konsekwencja 
tego stanu rzeczy. Dobrym zakończeniem było szybkie i bez przeszkód spotkanie 
z papieżem. [...] 

Jesteśmy przekonani co do tego, że religia nas nie dzieli, lecz nawet może 
nas zjednoczyć, pojednać i pokazać w naszych spotkaniach z przedstawicielami 
różnych religii, że urzeczywistnienie tych idei jest możliwe. Również nasze dąże-
nia do spotkania z Watykanem służyło do pewnego stopnia właściwie tylko temu 
celowi.” (ANSA, Giulio Gealibter, https://fGülen.com/tr/turk-basininda-fethullah-
Gülen/fethullah-Gülenle-gazete-roportajlari/italyan-haber-ajansindan-ansa-
giulio-gealibterla/1478-ANSA-Dinlerarasi-Diyalog-ve-Papa-Gorusmesi) 

 
M u s i m y  n aw i ą z a ć  d ia lo g  t a k ż e  z  b u d d y s t a mi  i  b r a mi n am i 

Pisząca dla Le Monde dziennikarka Nicole Pope zapytała Gülena, dlaczego 
w czasie spotkania z papieżem uważał on za konieczne wręczenie mu dodatkowo 
pisemnej wiadomości i co było w niej zawarte. Fethullah Gülen odpowiedział: 

„Papież jest już w podeszłym wieku; stąd może być tak, że nie jest on w sta-
nie zrozumieć wszystkiego, co jest powiedziane. Z tego powodu spisaliśmy 
w formie listu to, co chcieliśmy mu powiedzieć. [...] Ogólnie rozmawialiśmy 
o teoriach takich jak walka kultur i religii. Przypuszczam, że owe teorie powstają 
z nieporozumień albo jednak ze szczególnych zamiarów. Jeśli by tak rzeczywiście 
było, to byłoby sensowne przeciwdziałać temu już teraz w postaci falochronu. 
Jeśli my jako osoby wierzące podamy sobie ręce i będziemy współpracować, 
to również ogromna liczba osób będzie na nas patrzeć i nas naśladować. 

Podejmiemy ważne kroki, aby w przyszłości uniemożliwić takie walki na 
świecie. Tego rodzaju myśli zostały wyrażone przeze mnie [podczas spotkania 
z papieżem]. Po drugie zaproponowałem kolejne spotkania co jakiś czas. W celu 
wzmocnienia tego zbliżenia przedstawiłem też pomysły na realizacje wspólnych 
projektów. Na przykład zaproponowałem utworzenie uniwersytetu w Harran, na 
którym mogłyby być nauczane trzy wielkie religie Abrahamowe: islam, chrześci-
jaństwo i judaizm. Wszystkie propozycje zostały przyjęte pozytywnie przez Waty-
kan. 

Poza tym zaoferowaliśmy naszą pomoc na takich obszarach, w których mo-
glibyśmy być potrzebni – na przykład towarzysząc im w podróży do Jerozolimy, 
jeśliby planowali odwiedzić Palestynę. Te właśnie idee wyraziłem również wobec 
konsula.” (28 kwietnia 1998, Le Monde, Nicole Pope) 
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W swoim programie z dnia 27 lutego 1998 roku na kanale NTV Taha Akyol 
zadał hodży efendiemu pytanie na temat jego wizyty u papieża: 

„Spotkanie z papieżem zasadniczo jest ważne w odniesieniu do dialogu 
międzyreligijnego, ponieważ w końcu mogą spotkać się ze sobą muzułmanin 
i chrześcijanin. Czego Pan spodziewa się po tym dialogu? Co by się działo, gdyby 
tego dialogu między religiami nie było i nadal trwałoby panujące od wojen krzy-
żowych nastawienie ‘to są poganie, my jesteśmy muzułmanami’ albo ‘traktują 
nas jak barbarzyńców’? A poza tym nie chodziło tylko o dialog międzyreligijny. 
Próbował Pan wpłynąć na papieża, aby ten poparł przyjęcie Turcji do Unii Euro-
pejskiej. Wszedł Pan zatem w dialog z papieżem jako duchowny, jako zwierzch-
nik gminy religijnej, jako przywódca islamskiego Ruchu, ale chciałby Pan osią-
gnąć przyjęcie Turcji do UE. Z jakiego powodu? 

Przyjrzyjmy się zatem odpowiedzi Fethullaha Gülena: 
„Należy się spodziewać, że w przyszłości znowu wybuchną międzykultu-

rowe konflikty ostatnich czasów. Jeśli się myśli o przyszłości, ma się wręcz na 
myśli gigantyczny koniec świata. Również i ten temat poruszyłem podczas wizyty 
u papieża. Już wcześniej w rozmowach zakulisowych a później osobiście z papie-
żem powiedziałem o obawach i marzeniach ludzi. Zanim spotkaliśmy się z pa-
pieżem, przeprowadziliśmy jeszcze dłuższą, prawie półtoragodzinną rozmowę 
w [watykańskim] konsulacie [w Stambule]. Notatka z tego spotkania została prze-
słana do papieża. Sprawy te [w końcu] również osobiście przedstawiliśmy papie-
żowi.  

Aby zapobiec zapomnieniu niektórych ważnych aspektów, spisałem je 
w formie listu i wieczorem poprosiłem znajomego, aby przetłumaczył go na język 
angielski. I tak Watykan otrzymał wszystko, co chcieliśmy mu przekazać. A to 
przyjęte zostało z nieoczekiwaną serdecznością. Już wcześniej podjęte były sta-
rania co do podjęcia dialogu, ale po raz pierwszy odbył się on w takim wymiarze 
i również Watykan przyjął to jako coś niebywałego. [...] 

Co się zaś tyczy tych dialogów: są to dialogi pomiędzy zwolennikami róż-
nych religii i stąd muszą być budowane na elementach, które są wspólne. Między 
Starym a Nowym Testamentem i nami istnieje tak wiele podobieństw, jeśli je 
uchwycimy to wspólnie się odnajdziemy. Wielki myśliciel naszego stulecia po-
wiedział, że w obecnych czasach nie powinniśmy ze spornych tematów czynić 
przedmiotu debaty. Mówi, że wymaga tego szczególny czas, w którym żyjemy.61 
Ponieważ są ludzie, którzy chcą widzieć Ziemię w takim chaosie. Chcą się kiero-
wać swoją złością a o krok dalej ojcem ich myśli stają się ich pragnienia i iluzje. 
Stąd muszą najpierw spotkać się właściciele czasopism (ehl-i kitap). Następnie 
muszą się odbyć spotkania z przedstawicielami innych religii, a więc przykła-
dowo z buddystami, konfucjanistami i braminami. 

                                                                        
61 Wspomniany myśliciel to Bediuzzaman Said Nursi (zm. 1960). 
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Najpierw religie objawienia, ponieważ w większej części świata traktowane 
są one jako te właściwe. Taki dialog powinien zachować format teologiczny – 
kładąc na stół cechy wspólne, traktując z szacunkiem wszystkie jego strony. 
A jeśli podczas jego realizacji powstanie – jak mówiono wcześniej – dynamika do-
środkowa, to wierzymy, że będzie miał on przyszłość. Stwierdziłem, że i oni tak to 
widzą.” (27 luty 1998, NTV, program „Püf Nokta“ [Sedno Sprawy], Taha Akyol und 
Cengiz Çandar) 

 
Ś w i a t o w y  pr z y w ó d c a  m u z u ł m a n ó w ?  

W niektórych kręgach w Turcji doszło do krytyki spotkania Gülena z papie-
żem. Niektórzy twierdzili nawet, że hodża efendi ma zamiar stać się światowym 
przywódcą wszystkich muzułmanów. 6 czerwca 1998 roku w wywiadzie dla cza-
sopisma Aksiyon Gülen odpowiedział następująco na te zarzuty: 

„Nie potrzebuję lobbowania na moją rzecz poza kulisami. Ale nie ma ni-
czego bardziej oczywistego jak wchodzenie w dialog z innymi w interesie mojego 
kraju i całej ludzkości jako prosty człowiek. [...] Ci, którzy stawiają taką tezę (że 
Gülen ma zamiar stać się przywódcą muzułmanów) mylą islam turecki a nawet 
islam jako całość z szyityzmem w Iranie. W islamie nie ma żadnych instytucji i 
instancji dla religijnego przywództwa tak jak w chrześcijaństwie czy w szyityzmie. 

Co więcej: od dawna zachowuję ogromny dystans do zamiarów przywód-
czych, ambicji otrzymywania państwowych posad i walki o władzę. [...] W cza-
sach, kiedy mówi się o kulturowej i religijnej walce cywilizacji, nasz kraj ma być 
jednym z jej centralnych punktów, zatem wchodzę w dialog z przedstawicielami 
innych religii wewnątrz Turcji i poza nią. Także mimo spodziewanej ostrej kry-
tyki. Chcę pokazać, że islam nie jest religią konfliktu, kłótni, przemocy i terroru – 
wręcz przeciwnie, że jego podwaliną jest miłość, miłosierdzie, przebaczenie 
i tolerancja; że w każdej religii panują takie zasady; że w efekcie zakończenia hi-
storycznych konfliktów i rozpoczęcia serdecznego dialogu zostanie osiągnięty 
istotny wkład, który umożliwi wprowadzenie całego świata, który cierpi z po-
wodu wojen i konfliktów w lepsze, bardziej pokojowe i spokojniejsze jutro. 

Chciałbym pokazać twarz islamu, która jest zwrócona do dzisiejszego świata. 
Jeśli niektórzy sądzą, że muszą go odpowiednio zaszufladkować, to już jest 
problem ich, nie mój.” 

W opublikowanym przez gazetę Milliyet wywiadzie z dnia 27 stycznia 2005 
roku, Gülen zauważa następującą rzecz: 

„Jak nasz prorok przybył do Medyny to w swojej Karcie Medyńskiej62 nawo-
ływał zwolenników różnych religii do dialogu, zawierał z nimi umowy i chronił 

                                                                        
62 Karta Medyńska (622): Karta podobna do Konstytucji, w której uregulowano stosunki 
muzułmanów z politeistami i plemionami żydowskimi w Medynie. Karta uznała wszystkie 
plemiona Medyny i okolic jako równouprawnionych członków Gminy Medyńskiej. Ma ona 
w części charakter umowy. Umowy te znane były w czasach przed islamem jako „układy – 
nusra”, ew. związki obronne. Ponieważ Karta Medyńska ogłosiła równouprawnienie gmin 
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ich. [...] Prawowierni kalifowie robili to samo, co on. Czyny Saladyna, Nureddina 
Zengi, Alpa Arslana i sułtana Mehmeda II są wystarczająco znane. Wiadomo też, 
że Bayezid II sprowadził na statkach Żydów. Na pamiątkę tego wydarzenia zało-
żono Fundację 500-lecia. W czasach Republiki tolerancja obowiązywała dalej, 
a ludzie którzy uciekali przed nazistowskim reżimem, znajdowali schronienie 
w Anatolii. To część naszej kultury. Pod naszymi rządami były meczety, kościoły 
i synagogi i wszyscy bez problemu żyli wspólnie. [...] 

Terror, akty samobójcze i [odczłowieczone] stworzenia, które uciskane 
upodobniły się do robotów zaciemniły oblicze islamu. Jednak rozpoczęty proces 
dialogu przedstawi go w jego własnym pięknie, a proces ten będzie wciąż trwał. 
[...] Przedstawianie naszego proroka jako założyciela religii, do której przyznają 
się terroryści byłoby wobec niego wysoce niesprawiedliwe. Ważnym zadaniem 
jest przedstawianie go we właściwym świetle w ramach dialogu z przedstawicie-
lami tolerancji. I to zadanie nie może być zaniedbane. Zdradą jest też ewentualne 
sprzeniewierzanie tych pięknych przekonań, które odnoszone były do samego 
siebie i zmiana myślenia. [...] 

W toku procesu dialogu przychodzili też do mnie [przedstawiciele innych 
religii].; rozmawialiśmy ze sobą przy różnych okazjach. Podczas jednego spotka-
nia nadeszła godzina modlitwy, i kiedy chcieliśmy z tego powodu wyjść, było to 
odebrane z szacunkiem. Proszę bardzo, powiedzieli, kiedy Pan będzie się modlił 
w tamtym miejscu, my pomodlimy się tutaj.” (27 stycznia 2005 Milliyet, Mehmet 
Gündem) 

 
D i a l o g  i  m is j a  

Dziennikarz Marco Ansaldo zadał Gülenowi następujące pytanie: „Niektó-
rzy komentatorzy w Turcji a także w innych częściach świata przedstawiają Pań-
ski stosunek do przedstawicieli innych religii albo jako ustępstwo albo jako misję 
i tak też o tym piszą. Jak Pan wypowie się w tej kwestii?” 

Gülen odpowiada na to pytanie 28 marca 2014 roku na łamach włoskiej ga-
zety La Repubblica następująco: 

„Niektórzy krytykują ten dialog jako okazję dla propagandy religijnej, ujed-
nolicenia religii albo odstępstwo od religii własnej. Nigdy tak tego nie postrzega-
liśmy i nigdy nie wchodziliśmy w dialog z takimi zamiarami. W zamian za to wi-
dzieliśmy w nim okazję do wzajemnego poznawania ludzi, każdego jako wier-
nego wyznawcy swoich przekonań, jako możliwość poszukiwania rozwiązań 
wspólnych problemów ludzkości, jako sposobność do spotkania w uznaniu wyż-
szych ludzkich wartości. Od dawna wiemy coś o sobie tylko ze słyszenia – po-
przez dialog znamy się teraz twarzą w twarz. 

                                                                        
żydowskiej, politeistycznej i muzułmańskiej, była jak na swoje czasy bardzo innowacyjna 
i postępowa. 
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W zglobalizowanym świecie zbliżamy się do siebie, a my pojmujemy to jako 
okazję, aby przed Bogiem czynić dobro wykorzystując naszą wolę i budując mię-
dzyludzkie relacje, które mają służyć pokojowi i dobremu życiu. 

Istnieją, uzasadnione historycznie, bodźce podświadomości, niewłaściwe 
sposoby myślenia i stereotypy. Istnieją otwarte rany czasów wojen, kolonizacji 
i dążeń niepodległościowych. Wydarzenia historyczne należy pozostawić za sobą 
i nie wprowadzać ich do teraźniejszości. Należy otworzyć nową stronę i pozosta-
wić w spokoju demony przeszłości. W przeciwieństwie do tych, którzy uznają 
różnice religijne jako pretekst do konfliktu i sporu, my poprzez dialog między 
ludźmi pragniemy zaszczepić przekonanie do wzajemnego szacunku i traktowa-
nia każdego człowieka jak świętego.” 

Te same myśli hodża efendi wyraził w 2014 roku w BBC i w 2010 roku w wy-
wiadzie dla New York Times. W BBC powiedział, co następuje: 

„Na nowo spotkaliśmy się w Turcji z odesłanymi i odrzuconymi chrześcija-
nami prawosławnymi i ormiańskimi. Usiedliśmy przy jednym stole. Dzięki bo-
skiej dobroci nasi przyjaciele otworzyli po raz pierwszy te drzwi.” (27 stycznia 
2014, BBC, Güney Yıldız) 

Kolejna wypowiedź pochodzi z wywiadu w New York Times: 
„Nasz stosunek do wszystkich przedstawicieli różnych chrześcijańskich re-

ligii, do Ormian, grecko-prawosławnych chrześcijan, jak też do gminy żydowskiej 
jest wypełniony wzajemnym zaufaniem. Poprzez osobiste znajomości oraz od-
wiedzanie się, które służy wymianie poglądów, lepiej się poznaliśmy. Gotowość 
do wzajemnej akceptacji ludzi takimi jacy oni są oraz dążenie do dialogu pozwo-
liło stworzyć nam środowisko, które ukształtowane jest przez wzajemny szacu-
nek. Przedstawiciele władz zaakceptowali ten proces a nawet objęli swoim patro-
natem niektóre inicjatywy, aby pokazać uniwersalność tych idei. [...] Jestem 
o tym przekonany, że te akcje, nawiązujące do wzajemnego dialogu, które 
w Turcji są tak cenione i oczekiwane, z czasem także w innych częściach świata 
spotkają się z uznaniem. Ale tak wielkie projekty, ponad granicami nie mogą być 
realizowane za pięć czy dziesięć lat. To nie są też sprawy, które mogłyby być 
wyjaśnione za sześć miesięcy. 

Jednak gwarantem sukcesu będzie sam Bóg. Możemy go prosić i błagać, aby 
nam pomógł, abyśmy my ludzie mogli się nawzajem kochać i objąć.” (11 czerwca 
2010, The New York Times, Brian Knowlton) 

 
S p o s ó b  p o s t ę p o w a n i a  c z c i g o d n e g o  p r o r o k a  M a h o m e t a  w o b e c  
c h r z e ś c ij an  

W rozmowie ze zwolennikami innych religii hodża efendi wskazuje na 
ważne przykłady z historii islamu. W marcu 2004 roku w wywiadzie dla gazety 
Zaman Gülen opowiada dziennikarce Nuriye Akman, jak zachowywał się prorok 
Mahomet wobec innowierców: 
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„W ramach dialogu i tolerancji spotykałem zupełnie różnych ludzi. Niektó-
rzy wątpili, czy to co robią jest słuszne czy nie. Nasz prorok był pierwszym, który 
właściwie postępował wobec chrześcijan. Kiedy czcigodny Umar zajął Palestynę, 
również właściwie obchodził się z chrześcijanami i Żydami. Tak samo było z Sa-
ladynem. Kiedy Mehmed II zajął Stambuł, prawosławni i Ormianie, zobaczywszy 
tolerancję i wspaniałomyślność muzułmanów, powiedzieli że zostali wreszcie 
uwolnieni od barbarzyństwa zachodniorzymskiego Cesarstwa. 

Po tym pokoleniu przyjdą następne. Jeśli nie zniwelujecie tych przepaści, 
jutro już nie znajdziecie takiej okazji, aby przekazać im waszych idei. Do dzisiaj 
dzielą nas wciąż te różnice, a my zastygamy w takiej postawie: przecież i tak one 
nadejdą. Ale tak nie wolno. Różnice muszą być przezwyciężone. To sprawa wła-
ścicieli czasopism. Koran głosi w nawiązaniu do nich: ‘O, wy właściciele pism!’ 
Komentuje to jak jeszcze nikt inny do tej pory tego nie czynił, mówiąc: O wy lu-
dzie Mektebu! Jesteście wykształceni. Pogódźmy się w jednym wspólnym słowie, 
słowie „Bóg”. Tak komentuje on ten werset.63 Jest to ogólnie znane i tworzy ramy 
dla działalności w zakresie podejmowania inicjatyw w odniesieniu do tolerancji. 
Każda platforma będzie wykorzystana. Mówi się też o naszych wielkich ducho-
wych przywódcach: o Muhyiddin Ibn Arabi, o Mewlanie.” (30 marca 2004, Za-
man, Nuriye Akman) 

Najpiękniejszym przykładem zachowania proroka Mahometa wobec chrze-
ścijan była jego gościnność dla chrześcijan z Nadżranu, którzy go odwiedzili, 
a którym on pozwolił przenocować w małych meczetach (mesdschid). Niestety 
dzisiaj niektórzy muzułmanie twierdzą mimo wszystko, że wątpliwa sprawą jest 
wchodzenie w dialog z chrześcijanami czy też budowanie z nimi dobrych stosun-
ków. Gülen od lat dziewięćdziesiątych dąży do dialogu z przedstawicielami 
wszystkich gmin chrześcijańskich w Turcji i odkąd spotkał się w 1998 roku z pa-
pieżem nazywany jest przez radykalnych islamistów ironicznie jako „tajny kar-
dynał”. Mimo gróźb i zarzutów Gülen nie zmienił swej postawy i nawołuje 
wszystkich muzułmanów do wchodzenia w dialog z ich chrześcijańskimi sąsia-
dami. 

 
C z c i g o d n y A l i  m ó w i :  in n o w i e r cy  s ą  n a s z y m i b r a ć m i   
w  c z ł o w i e c z e ń s t w i e  

15 października 1996 roku ukazał się wywiad z Fethullahem Gülenem 
w bułgarskiej gazecie Trud. Zapytany o sprawy związane z pogarszającymi się 
stosunkami prawosławnych chrześcijan z muzułmanami na Bałkanach, Gülen 
udzielił następującej odpowiedzi: 

„Religie nie służą temu, aby ludzi dzielić, ale po to by ich jednoczyć. Jest 
o wiele więcej wątków, które łączą islam i prawosławne chrześcijaństwo niż tych, 

                                                                        
63 Chodzi o egzegetę bediuzzamana Saida Nursiego, który komentuje werset: „o, posiadacze 
ksiąg, zespólcie się w jednym słowie, które jest dla nas wspólne, żebyśmy nikomu innemu nie 
służyli oprócz Bogu [...] (Koran, 3:64). 
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które je dzielą. W obydwóch religiach jest mowa o Bogu, prorokach, aniołach, 
Sądzie ostatecznym i o świętej księdze. W obydwóch religiach występują te same 
pojęcia etyczne i prawne. To prawda. Spór powstaje dzięki ludziom, którzy za-
pominają o Bogu i gonią za politycznymi korzyściami, albo też przez nieporozu-
mienia. Koran mówi jasno i wyraźnie: ‘przyjdźcie, bądźmy zawsze zjednoczeni. 
Módlmy się do Boga i nikogo nie stawiajmy mu na równi.’64 

Może to być ostrzeżenie dla tych, którzy maja zamiar siać niezgodę między 
religiami. Ponieważ jest tysiące mostów, przez które możemy przejść i się połą-
czyć. W moim przekonaniu edukacja jest jedyną drogą, aby doprowadzić do jed-
ności i skutecznej wymiany. Też tego pragniemy. Naszą zbroją jest nauka. I w tym 
przemijającym świecie chcemy towarzyszyć ludziom w poszukiwaniu szczęścia. 
I jest to nam o milion razy bliższe niż widok samotnego władcy jakiegoś kraju, 
który pokonał wszystkie inne kraje. [...] 

Czcigodny Ali, który w naszej religii odgrywa ważną rolę, powiedział: ‘mu-
zułmanie są naszymi braćmi w wierze. Innowiercy są naszymi braćmi w człowie-
czeństwie.” Człowieczeństwo – dokładnie to jest naszym wspólnym mianowni-
kiem. Z tego powodu ludzie muszą być prowadzeni w duchu szacunku dla fun-
damentalnych etycznych wartości, ich serca muszą być przepełnione miłością do 
ich braci. Tylko w ten sposób podarujemy obecnym i przyszłym pokoleniom 
szczęśliwą i lepiej prosperującą Ziemię. I dokładnie to jest celem mojego życia 
i mojej działalności.” (15 października 1996, Trud, Ivan Genov) 

 
S p o t k a n i e  z  g r e c k o - pr a w o s ł a w n ym  p a t r i ar ch ą  B ar t ł o mi e j e m  I  

W gazecie Milliyet z dnia 11 stycznia 2005 roku hodża efendi opowiada 
o swoim spotkaniu z grecko-prawosławnym patriarchą Bartłomiejem I: 

„Z patriarchą spotykałem się kilka razy. [...] O ile go dobrze zrozumiałem, 
jego postulat brzmi następująco: Jestem obywatelem tureckim. Można by wydać 
mi pozwolenie na otwarcie seminarium duchownego. Ci, których mam wysyłać 
do innych krajów, kształcili by się w Turcji. [...] Jest to korzystne dla Turcji, kiedy 
prawosławni księża, którzy są wysyłani w świat, wzrastają w Turcji i w jej kultu-
rze. 

Jeśli ta sprawa65, która powstała za czasów sułtana Mehmeda II i trwa do 
dzisiaj mogłaby tak zostać rozwiązana, wówczas emocjonalne reakcje, które 
prowadzą do wrogości, nie byłyby do twarzy temu dojrzałemu, opartemu na 
tradycji narodowi z jego wspaniałą historią. [...] „Ekumeniczny patriarcha” to 
tytuł, który został nadany głowie [konstantynopolitańskiego kościoła prawosław-
nego] od czasu powstania tego patriarchatu. Używają tej nazwy i tego tytułu 

                                                                        
64 wierne tłumaczenie wersetu Koranu 3:64 
65 Chodzi o seminarium duchowne na Chalki, szkołę dla księży na Hybeliadzie. Mistrz krytykuje 
nacjonalistyczną politykę Turcji, która zamknęła to seminarium. Seminarium duchowne było aż 
do powstania Republiki trwałym elementem Imperium Osmańskiego, a Republika zamknęła je 
podpierając się ideologią kemalistyczną.  
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w całkiem naturalny sposób. [...] W Turcji nie ma akceptacji dla określania ich 
jako ekumenistów, ale oni tej nazwy używają od dawna.66 

W Turcji nie istnieje na przykład także tytuł hodża efendi (uczony), vaiz 
efendi (kaznodzieja) czy mufti efendi (mufti).67 Z racji na to, że ludność do tego 
się przyzwyczaiła, są one nadal stosowane. Mimo, że nie przykładam do tego 
wagi, ludzie zwracają się także i do mnie tytułując mnie. Myślę, że jednak nale-
żałoby uwzględnić tę okoliczność.” (11 stycznia 2005, Milliyet, Mehmet Gündem) 

Ze swojej strony patriarcha następująco wypowiedział się na temat spotka-
nia z Gülenem w gazecie Zaman 13 maja 1996 roku: 

„Od 1971 roku wysyłamy naszych współpracowników na studia teologiczne 
do Salonik. Mimo, że otrzymują od nas stypendium, to nie wracają on z powro-
tem [do Turcji]. Od tamtej pory jesteśmy w krytycznym położeniu. Cierpimy na 
chroniczny brak księży. [...] Do momentu zamknięcia seminarium duchownego 
mieliśmy studentów, którzy przybywali z Turcji i innych krajów. Jeśli szkoła ta 
byłaby znów otwarta, to tak jak wcześniej moglibyśmy przyjmować studentów 
z Turcji i z zagranicy. [...] 

Aż do [Układu z] Lozanny patriarchat miał daleko sięgające uprawnienia, na 
przykład dotyczące edukacji czy kwestii \ związanych z prawem do dziedziczenia 
i prawem rodzinnym. W traktacie z Lozanny zredukowano je do spraw stricte 
religijnych. Jednak „sprawy religijne” nie ograniczały się tylko do modlenia się 
w kościele. W ramach naszej religii muszą być poruszane problemy etyczne, du-
chowe i społeczne. Tych nie można oddzielić od religii. Jednak będzie to źle zro-
zumiane, jeśli się co do tego wypowiemy. [...] 

Fethullaha hodżę śledziłem od czasu do czasu w telewizji. Tego dnia po raz 
pierwszy miałem okazję spotkać się z nim osobiście. A to, co szczególnie mnie 
uderzyło, to jego niezwykła pokora, sympatia w stosunku do innych i skromność. 
W swoim ubraniu, wypowiedzi i wizerunku jest człowiekiem nie rzucającym się 
w oczy. To pokazuje, że jest on prawdziwie wierzącym człowiekiem, który nie 
przypisuje żadnego znaczenia wartościom świeckim.” 

 
   

                                                                        
66 Bartłomiej I tytułowany jest przez chrześcijan jako „ekumeniczny patriarcha konstantyno-
politański”, podczas gdy według obowiązującego prawa tureckiego już nie jest księdzem 
i podlega władzom Stambułu. Z tego powodu Turcja nie akceptuje Bartłomieja I jako patriarchy 
ekumenicznego a Gülen to krytykuje mówiąc: Wprawdzie możemy tego nie akceptować, ale jest 
to uznane w świecie chrześcijańskim. 
67 Uczony Gülen krytykuje prawo Republiki kemalistycznej w odniesieniu do tytułów religijnych. 
W roku 1934 na mocy prawa o numerze 2590 zostały zniesione wszystkie tytuły religijno-
społeczne: Ağa, Hacı, Hafız, Hoca, Molla, Efendi, Bey, Beyefendi, Paşa, Hanım, Hanımefendi und 
Hazretleri. Jednak ludzie w Turcji nadal używają tych tytułów honorowych. Tytuł hodża efendi, 
którym tytułowany jest uczony Gülen, jest również prawnie zabronionym tytułem. Przekro-
czenie tego prawa nie wywołuje jednak żadnych sankcji. Stąd w języku tureckim określa się takie 
prawo jako „prawo martwe”. 
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G d yb y  w  G re c j i  i  A rm en i i  z o s t a ł y  o t w a r t e  s z k o ł y 
Gülen mówi o tym, że w innych częściach świata, także w Grecji, Armenii 

i Izraelu należałoby otwierać szkoły [Ruchu Hizmet]. Wyjaśnia to w wywiadzie 
dla czasopisma Aksiyon 13 kwietnia 1996 roku: 

„To droga do przyjaźni. Ludzie, którzy znają nasze zwyczaje, naszą kulturę 
i naszą przeszłość, przyczyniają się do dialogu między dwoma krajami. Chcieliby-
śmy wysyłać uczniów do Grecji; oni mogliby wysyłać uczniów do nas. Jesteśmy 
sąsiadami, nie można nas dzielić. Będziemy żyć zawsze obok siebie, dzielić ten 
sam los. [...] 

W innym miejscu powiedziałem już raz, że my również chcemy otworzyć 
szkoły w Armenii, jeśli oni wykażą ku temu gotowość. To mój pomysł. [...] 
Chcemy ze sobą dobrze żyć i nawzajem siebie nie niepokoić. Jesteśmy dziećmi 
tego samego regionu – dziećmi Mezopotamii. Socjologowie mówią, że poza cy-
wilizacją grecką, hellenizmem stoją ludzie z Mezopotamii, a więc cywilizacja 
wschodnia.” 

 
N i e  w o l n o  u ż y w a ć  s ł o w a  c h r z e ś ci j a n in  j ak o  w y z w i s k a  

Skierowane do Gülena pytanie holenderskiego nadawcy NMO z dnia 19 
października 1995 roku brzmiało następująco: 

„Jeśliby w Turcji była sprawowana władza według praw islamskich, to czy 
wówczas miałaby miejsce zmiana stylu muzułmańskiego i nie-muzułmańskiego 
życia jak przed 1400 laty, a więc odseparowanie zimmich, czy stworzono by rów-
nouprawnienie według dzisiejszych standardów?” 

Gülen udzielił na to pytanie następującej odpowiedzi: 
„Określenie zimmi68 musi być ustalone biorąc pod uwagę kontekst histo-

ryczny. Oznacza on konieczną integrację tych ludzi z ich własnym porządkiem 
prawnym, z ich własnym rozumieniem i z ich własnym światem idei oraz akcep-
tacja ich wolności w zakresie religii, wiary, pracy, handlu i przedsiębiorczości. 
Taka akceptacja służy ich ochronie, państwo czuje się za nich odpowiedzialne. 
Określa się ich jako zimmi, aby pokazać, że nie pozwolimy na to, aby ktokolwiek 
ich zaatakował. Zimmi jest słowem arabskim. 

Ale jeśli akceptujemy dzisiaj ich prawa i ich porządek takimi jakie są – islam 
nakazuje nam tak czynić – otworzylibyśmy im swoje tolerancyjne ramiona, wów-
czas nie potrzebowalibyśmy stosowania tego rodzaju określeń i tytułów; one 
należą do przeszłości. A już szczególnie, kiedy słowo zimmi ma być wypowiadane 
jako obraza, nie powinniśmy w ogóle go używać. A jeśli postrzegacie słowo 
„chrześcijanin” jako przekleństwo, to też nie powinniśmy go wymawiać. 

                                                                        
68 Zimmi jest instytucją prawa islamskiego, która ustala prawny status nie-muzułmańskich osób 
„wymagających prawnej ochrony” (ahl adh-dhimma). Uczony jest zdania, że status ten musi 
być rozpatrywany w kontekście historycznym. Oznacza to, że innowiercy w dzisiejszych czasach 
nie powinni mieć statusu zimmy. 
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To są nakazy islamu, nakazy naszego proroka. Przejdźmy do pojęcia Kāfir- 
niewierzący. Kāfir oznacza kogoś, kto odrzuca Boga, jest ateistą. Jeśli jednak od-
biera on to słowo jako określenie go poniżające, to nie możemy do niego tak mó-
wić. W imieniu islamu musimy być właśnie tak nastawieni, tak wypada. To znak, 
że jesteśmy przyzwoici. Taki jest nasz sposób bycia. W ten sposób można by 
w pewnym stopniu poznać problemy naszych czasów, delikatnie ich dotykając 
tak, aby nikogo nie skrzywdzić słowem. Gdybyśmy tylko potrafili żyć islamem 
w takiej jego czystości jak na początku. Gdybyśmy tylko mogli żyć tak perspekty-
wicznie tak jak to rozumiał Mahomet. Z tak otwartymi ramionami jak prawo-
wierni kalifowie. Tak, za tym tęsknimy. 

Ale tutaj chodzi o szczegóły. Takie bilateralne sprawy są traktowane 
z uwzględnieniem poczucia sprawiedliwości i zrozumieniu drugiej strony i za-
wierane są układy. To nie odbywa się jednostronnie. Intelektualistów, którzy 
atakują Imperium Osmańskie czy islamskie rządy można uświadomić, że Impe-
rium Osmańskie ujmując tę sprawę filozoficznie było laickie i funkcjonowało 
nienagannie przez cztery wieki. Tak nie byłoby w państwie policyjnym. Mimo 
nowoczesnych środków komunikacji, infrastruktury i telekomunikacji, ani Rosja 
ani Ameryka jako rządząca światem nie były w stanie stworzyć takiego systemu 
państwowego. 

Kiedyś trzeba było trzy miesiące pędzić galopem zanim dotarło się do miej-
sca jakiegoś wydarzenia. Czynnik ludzki był bardziej istotny. Każdy był naprawdę 
zadowolony. Dzisiaj rozumiemy to coraz lepiej. Z powodu braku takiego państwa 
na wagę takiego, które reprezentuje zarówno władzę jak i prawo, w regionie 
zniknęła równowaga.69 Zachód być może nie jest w stanie chwilowo tego pojąć, 
ale pewnego dnia to zrozumie. (19. października 1995, Nederlandse Moslim 
Omroep [NMO], https://fGülen.com/tr/fethullah-Gülenin-butun-eserleri/69-fGülen 
-com-turkce/basindan/Televizyon-Roportajlari/1472-NMO-NMO-Hollanda-
televizyonu-ile) 

 
K t o  s z y k a n u j e  i n n o w i e r c ó w  z a d aj e  b ól  p r o r o k o w i  

W literaturze religijnej mniejszości były przedstawiane jako „nie-muzułma-
nie”. Hodża efendi udziela następującej odpowiedzi na pytanie holenderskiej 
telewizji, które dotyczy nie-muzułmanów: 

„Nasz prorok mówił umierając: ‘Kto zadaje cierpienie nie-muzułmanom, 
dręczy mnie.’ Ponieważ oni akceptują nas jako swoją władzę, to w pewnym stop-
niu zaufali naszej sprawiedliwości i zwierzchności. Jeśli będziecie traktować ich 
niesprawiedliwie, to będzie tak jakbyście mnie zadawali cierpienie. To nie jedyny 
pogląd naszego miłosiernego proroka. 

Czcigodny Umar mówił kiedy umierał: „Polecam nie-muzułmanów waszej 
opiece.’ Powierzył dwie sprawy – a jedna z nich to innowiercy. Dzieje się to za ich 
                                                                        
69 Prawdopodobnie ma na myśli Bliski Wschód, który był zarządzany przez Osmanów ponad 400 
lat bez większych konfliktów. 
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zgodą. Muzułmańscy zaborcy weszli do kraju, zostały zawarte ugody i kompro-
misy. Innowiercy musieli płacić dżizję, podatek, który naliczany był w takiej sa-
mej wysokości jak zakat70 albo uschr71 muzułmanów. Układy między muzułma-
nami a innowiercami były zawierane ciągle w taki sposób. Kiedy islamscy za-
borcy weszli na przykład do Aleppo, do Damaszku, do Hims, to spotykali chrze-
ścijan. Kiedy chrześcijanie bliżej poznali muzułmanów, wówczas akceptowali 
warunki układu ochronnego zimmy. 

Mewlana Schibli el-Nuʿmānī [zm. 1914] mówi w swojej pracy badawczej na 
temat epoki proroka Mahometa, że Heraklejos ze swoją ogromną armią, której 
nikt nie był w stanie dorównać przybył do Antiochii. Abu Ubeyde, który udał się 
do Damaszku, wziął pod ochronę chrześcijan w zamian za dżizję. Jak się zorien-
tował, że nie będzie w stanie dorównać tej armii wezwał przywódców chrześcijan 
i powiedział im, że nie może ich chronić. Pobierał od nich podatek w tej samej 
wysokości co zakat, ale tylko pod tym warunkiem, że pozostaną oni pod jego 
ochroną. ‘Chodźcie, weźcie go z powrotem, inaczej będę działał nieuczciwie’, 
powiedział. Oddał im podatek i wycofał się. Następnie chrześcijanie poszli do 
kościoła i płakali: ‘Dałby Bóg, abyście wrócili.’ To właśnie jest tolerancja, kiedy 
władza jest miła ludziom.72 Podobnie było prawdopodobnie także na początku 
istnienia Imperium Osmańskiego. Rozważcie, oni zachowali się wyrozumiale, 
tolerancyjnie. Gdzie tylko głosili przesłanie islamu, przyłączano się do nich. 

Wśród akindżajów73 było kilku przywódców chrześcijan: Gazi Evrenos74, 
który nie zmienił swego nazwiska i Zaganos75 pasza. Na jego cześć zbudowano 
meczety i mosty. Kto zna Edirne albo Stambuł, to o tym wie. Köse Mihal76 na 
przykład albo ci, którzy walczyli po stronie Osmana Gaziego. Bardzo dużą wagę 
przywiązano do tolerancji, ludzie ci nie byli zmuszani. Gdyby tak było, wówczas 
w regionach, gdzie Osmanie wkraczali w imię islamu, nie istnieliby już chrześci-
janie. Poza tym można powiedzieć, że islam dostosowywał się do innowierców 
i działał w stosunku do nich bardzo pokojowo; a z racji na to, że akceptacja 
innych ludzi należy do ich zasad i ich uniwersalizmu, przyjęli również Żydów 
i chrześcijan.77 

                                                                        
70 Podatek przewidziany dla chronionych prawem innowierców odprowadzony w formie służby 
wojskowej. Imperium Osmańskie zniósł dżizję w roku 1856. 
71 Uschr jest zakatem od zboża; 1/10 plonu musi być zapłacona jako obowiązkowa danina 
72 Wydarzenie to jest udokumentowane. Por. Samāhat Al-Islām, Al-Qurayschi, Umar ibn 
Abdulaziz, Riyad, 2006, s. 270-273. 
73 Jazda turecka, osmańska jednostka wojskowa, odpowiedzialna za obronę kraju na obszarach 
granicznych. 
74 Gazi Evrenos (1288-1417): jeden z najsłynniejszych zdobywców Imperium Osmańskiego. 
Przypuszczalnie nazwisko jego to turecka forma Uranosa albo Auranosa 
75 Gazi Zaganos (zm. 1469): był najważniejszym wezyrem sułtana Mehmeda Zdobywcy. Prawdo-
podobnie jego nazwisko to turecka forma od Tsaganos. 
76 Gazi Mihal (Michał) (zm. 1340): bizantyjski renegat, który przeszedł na islam i służył jako emir 
Osmanowi Gaziemu, założycielowi Imperium Osmańskiego. 
77 Uczony Gülen wspomina te nazwiska, aby udowodnić Turkom o poglądach nacjonalistycz-
nych, że ich przodkowie nie przekładali na język turecki nazwisk swych chrześcijańskich sług 
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Dopóki innowiercy nie zrywali ochronnego układu zimmy, także strona is-
lamska również go nie wypowiadała. Na opór nie-muzułmanów reagowano tak 
samo jak na rebelie i zapędy powstańcze muzułmańskich poddanych; prawdo-
podobnie w stosunku do innowierców byli nawet bardziej tolerancyjni.” (19 paź-
dziernik 1995, Nederlandse Moslim Omroep [NMO], https://fGülen.com/tr/ 
fethullah-Gülenin-butun-eserleri/69-fGülen-com-turkce/basindan/Televizyon-
Roportajlari/1472-NMO-NMO-Hollanda-televizyonu-ile) 

O stosunku mistrza do Żydów mówi następujący cytat z gazety Zeit: „Gülen 
powiedział o swojej emigracji do Stanów Zjednoczonych: ‘Każdego dnia tęsknię 
za Turcją. W Pensylwanii znalazłem wprawdzie przyjaciół, jednak tęsknota za 
domem trwa nadal. . Na pytanie, czego żałuje, kaznodzieja odpowiada, że oceniał 
Zachód zbyt ogólnie. Dzisiaj widzi to inaczej. Osobiste spotkania z chrześcija-
nami i Żydami nauczyły go zmiany myślenia. W każdej religii są ludzie, którzy 
dają zły przykład i inni, którzy są wzorem. Nie chodzi o to czy ktoś jest muzułma-
ninem, lecz o to, jak postępuje.’” (28 września 2016, Zeit Online, http://www.zeit. 
de/politik/ausland/2016-09/fethullah-guelen-prediger-tuerkei-islamist-terrorist) 
 
Z b u r z e n i e  M u r ó w  w  S t a m b u l e  n i e  m a  ż a d n e g o  z w i ą z k u  z  r e l i g i ą  

W 1995 roku niektóre osoby ze świata polityki zażądały zburzenia Murów 
Stambułu. W swej historii Stambuł jawił się jako kolebka wielu cywilizacji. Miej-
ski Mur Stambułu jest jedną z ważniejszych budowli z czasów bizantyjskich. 
Niektórzy polityczni współtowarzysze Erdoğana doszli do władzy w 1994 roku 
i za swój cel postawili sobie oczyszczenie Stambułu z jego chrześcijańskiego i bi-
zantyjskiego dziedzictwa. Z tego powodu zażądali zburzenia Miejskiego Muru 
w Stambule. Niestety takie duchowe nastawienie wciąż zbiera swoje owoce: Tali-
bowie w Afganistanie zniszczyli statuy Buddy a historia ISIS w Palmirze jest przy-
kładem fanatycznej postawy, która innym cywilizacjom nie daje prawa do egzy-
stencji. Smutne jest to, że czyni się tak w imię islamu.  

Wracając do muru w Stambule. Reakcja Fethullaha Gülena na dążenia do 
jego zniszczenia wyraża się następująco: 

„Mehmed II Zdobywca, którzy był o wiele bardziej wierzący niż my, nie 
zburzył murów Stambułu w momencie zdobycia miasta. Możliwe, że zniszczyły 
go już armatnie wyrwy, jednocześnie wykopaliska jak wkraczał do miasta. Wła-
ściwie [w sensie przenośnym] sami później zniszczyliśmy te mury. Stoją one od 
pięciu wieków. W naszej kulturze nie przyjęło się niszczenie historycznych bu-
dowli, które są dziełem innych. Troja nadal istnieje. Z czasów hellenizmu na 

                                                                        
oraz ich nie islamizowali. Zachowywali oni swoje nazwiska i tożsamość, ponieważ Osmanie ich 
nie zasymilowali. Szał asymilowania ultrakemalistycznej Turcji nie jest związana z tolerancją 
osmańską. Ultrakemalistyczny nacjonalizm zmieniał nazwy wsi w Turcji, które miały pocho-
dzenie rzymskie, bizantyjskie, kurdyjskie, arabskie albo ormiańskie. Na bazie takiej polityki 
asymilacyjnej kemalistycznej Turcji wielu innowierców musiało przyjąć tureckie albo muzuł-
mańskie nazwiska, mimo, że nie byli Turkami czy muzułmanami. 
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przykład pochodzą ruiny miasta Sardes, które wciąż można zobaczyć w drodze 
do Salihli. 

Łączenie tego z religią jest fałszem; nawiążę przy tym do zasad, które są 
przedstawione w hadisach. Innymi słowy: jeżeli pokonacie jakiś naród – mó-
wimy, jeśli wkroczycie do Rzymu, nie pozostanie wam nic innego jak zniszczenie 
Watykanu? Byłoby to nie do pomyślenia! Gdyby na świecie panowała tolerancja 
podobna tej za czasów Imperium Osmańskiego, to prawdopodobnie istniałaby 
stabilna podstawa dla dobrego dialogu nie tylko wśród muzułmanów, ale wśród 
całej ludzkości. W zglobalizowanym świecie jest niezwykle ważne, aby na taki 
dialog być otwartym.” (26 stycznia 1995, Hürriyet, Ertuğrul Özkök) 
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8.  Alawici i Sunnici 
 
 
 
 
 
 
Konflikty między alawitami i sunnitami sięgają czasów Imperium Osmań-

skiego – podobnie jak kwestia kurdyjska. W historii islamu tak jak w świecie 
chrześcijańskim powstały różne prądy i wyznania. W islamie po śmierci Proroka 
powstały dwa główne nurty: sunnici i szyici. Z biegiem czasu pojawili się jeszcze 
wahabici i salafiści. 

Trzydziestoletni czas po śmierci Proroka, czas czterech kalifów określany 
jest przez sunnitów jako złoty wiek. Szyici natomiast wychodzili z założenia, 
że pierwszym kalifem powinien był zostać zięć Proroka i poczuli się oszukani. 
Stąd też nie uznali też pierwszych trzech kalifów. 

W historii islamu istnieje jeszcze jeden bardzo smutny epizod. W walce 
o przejęcie władzy zięć Proroka, czcigodny Ali stał się męczennikiem jak również 
kilka lat później w Karbali, położonej w dzisiejszym Iraku, jego syn, czcigodny 
Husajn. 

Słowo alawita oznacza „zwolennik Alego”. Alawici oraz traktowali czcigod-
nego Alego i jego rodzinę (Ehl-i Beyt) jako legalnych następców Proroka. W Turcji 
od czasów Imperium Osmańskiego mieszka wielu alawitów. Okoliczność ta do-
prowadziła w tym czasie nawet do zbrojnych konfliktów między Imperium 
Osmańskim a perskim Imperium Safawidów. Kiedy [szyiccy] safawidowie chcieli 
zsolidaryzować się z żyjącymi w Anatolii alawitami, doszło wówczas w 1514 roku 
do wielkiej bitwy między sułtanem Selimem I (Yavuz Sultan Selim) a safawidzkim 
Schahem Ismailem I. Bitwa ta przeszła do historii pod nazwą Bitwy na równinie 
Czałdyran (türk. Çaldıran). Osmanie odnieśli zwycięstwo, ale przepaść między 
alawitami a sunnitami pogłębiła się jak nigdy dotąd. 

Alawici domagają się tak jak Kurdowie swoich praw w Turcji. Ich główne 
żądania skupiają się w ich ośrodkach religijnych (türk. cemevi). Żądają, aby 
ośrodki te otrzymały prawny status jako miejsca kultu religijnego, który jest toż-
samy ze statusem nadanym meczetom. W Turcji państwo ponosi koszty utrzy-
mania meczetów, dokonuje opłat za prąd i wodę oraz wypłaca pensje imamom. 
Są oni jednocześnie postawieni na równi z urzędnikami służby publicznej. 

Alawici domagają się także wypłaty pensji dla swoich duchownych (Dede) 
ze strony państwa. Ponadto żądają, aby z książek do nauki religii usunięto frag-
menty, które jasno wskazują na tendencje antyalawickie. Niestety do tej pory – 
podobnie jak w kwestii kurdyjskiej – nie znaleziono żadnego rozwiązania. 
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„Ja też jestem alawitą” – wypowiedź ta pochodzi z ust Fethullaha Gülena. 
W latach 90-tych wielokroć wypowiadał się w tym kierunku. W wywiadzie dla 
gazety Milliyet z dnia 8 czerwca 1995 roku powiedziało powodach, dla których 
padło to stwierdzenie: 

„Miłość do rodziny Proroka i sufickie wpływy alawizmu były zawsze obecne 
kiedy byłem dzieckiem, następnie podczas mojej nauki w medresie, w Tekke czy 
później wykonując obowiązki bediuzzamana. W domu miłość ta była tak gorąca, 
że byłem bardziej bliski czcigodnemu Alemu niż wszystkim innym towarzyszom 
Mahometa. Znaczenie wszystkich jest bezsprzeczne, tj. czcigodnego Abu Bekra, 
czcigodnego Umara i czcigodnego Uthmena. Również im należna jest miłość 
i przywiązanie. Stąd też czyniłem wielkie starania, aby moje pełne miłości przy-
wiązanie do czcigodnego Alego nie stawiało w cieniu mojej miłości do pozosta-
łych towarzyszy. Czcigodny Ali góruje dzięki swoim szczególnym cnotom jako 
‘Lew Boga’, jako zięć Proroka, ale także dzięki faktowi, że jest on praojcem wiel-
kich świętych, którzy spośród wszystkich współtowarzyszy, aż do Sądu Ostatecz-
nego pochodzą z linii posłanych. Pod tym względem takie znaczenie mają jego 
synowie, czcigodni Hassan i Husajn. Oto powód, dla którego wypowiedziałem się 
w ten sposób w odniesieniu do sufizmu i świętych alawizmu. Tak samo jak praw-
nicza szkoła hanafitów, do której należę, opiera się na czcigodnym Alim, tak też 
istnieje ścisły związek między czcigodnym Abu Hanifą, założycielem szkoły 
prawniczej hanafitów a czcigodnym Dżafarem as-Sadikiem, założycielem szyic-
kiej szkoły prawniczej. W naszej grupie zawodowej Hassan odgrywa kluczową 
rolę. W sporze o kalifat czcigodny Hassan ustąpił miejsca czcigodnemu Muawiy-
emu i tak ochronił jedność wspólnoty islamskiej i nie dopuścił wśród muzułma-
nów do rozlewu krwi. Innymi słowy: poprzez swoje postępowanie pokazał, 
że właściwie najważniejsza jest jedność muzułmanów. Nie chodziło mu o poli-
tykę, o pozycję społeczną i stanowiska. Dokładnie w tym sensie postępuję w ślad 
za czcigodnym Hassanem i myślę, że nasze serca są otwarte wobec alawitów, 
którzy kochają czcigodnego Alego, czcigodną Fatimę oraz czcigodnych Hassana 
i Husajna. Nasze serca otwieramy szeroko i mogę powiedzieć, że ze wszystkich 
grup społecznych najbardziej jesteśmy gotowi wspierać alawitów. Bez wątpienia 
oddałbym w ich ręce swoje życie. 

W tym sensie wypowiedziałem słowa w związku z wydarzeniami w Gazio-
smanpasa: ‘Ja też jestem alawitą.’ W takim odniesieniu również moja matka była 
alawitką. Także mój ojciec był alawitą, ponieważ był człowiekiem, który uczył 
mnie tych uczuć i tych idei. Tak, to on był tym, który zawsze opowiadał mi o bo-
haterskich czynach czcigodnego Alego i w ten sposób zakotwiczył je na stałe 
w mojej duszy i w mojej pamięci.” 

 
 
 
 



—  161  — 

„ N i e  b u r z my  w s z y s t k i c h  m o s t ó w  n a  r z e c z  je d n e g o ”  
Zanim przejdziemy do tego, jak Fethullah Gülen wyjaśnia swój stosunek do 

kwestii alawickiej, chcielibyśmy jeszcze spojrzeć na wydarzenia w Gaziosman-
pasa. To była noc 12 marca 1995 roku, kiedy w dzielnicy Stambułu Gaziosman-
pasa na osiedlu Gazi nieznani mężczyźni wdarli się do kawiarni i zabili duchow-
nego alawitów. Tej nocy i w ciągu kolejnych dni doszło w dzielnicach Stambułu 
Gaziosmanpasa i Ümraniye do poważnych zamieszek. 21 osób zostało zabitych, 
a dziesiątki rannych. 

Istnieje jeszcze jedno wydarzenie, które – tak jak incydenty z Gaziosman-
pasy – uczyniło z alawitów przedmiot debaty politycznej w latach 90-tych: śmierć 
37 osób, którzy 3 lipca 1993 roku w wielkich cierpieniach udusiło się w płomie-
niach hotelu Madımak w Sivas. W historii Turcji była to jedna z największych 
prowokacji, mająca na celu podgrzać konflikt między alawitami a sunnitami. 

Porządkując te wątki, które są na pierwszych stronach i o których Gülen 
mówił od początku lat 90-tych do dzisiaj zarówno w telewizji jak i w prasie, po-
wstałaby w ten sposób także kwestia alawicka. Rzeczywiście temat alawitów po-
jawił się latem 2013 r. przy okazji protestów w parku Gezi w Stambulskiej dziel-
nicy Taksim, w związku z projektem dla meczetów i alawickich centrów kultu 
religijnego (Dschem-Evi) w Ankarze w dzielnicy Mamak oraz w związku z nada-
niem imienia trzeciemu mostu bosforskiemu „Yavuz Sultan Selim” 

Demonstracje na placu Taksim były na początku reakcją na plany zabu-
dowy parku Gezi. Jednak później doniesiono mediom „pocztą pantoflową” co 
następuje: „Za tymi demonstracjami stoją alawici. Większość zatrzymanych to 
alawici.” 

Następnie doszło do rozdrażnienia w gminie alawickiej, jak dowiedziano 
się, że trzeci most bosforski ma nosić imię Yavuz Sultan Selim (Sułtana Selima I). 
W kulminacyjnym punkcie napięcia w Turcji Gülen wypowiedział się 18 czerwca 
2013: 

„Dźwięk tworzy muzykę. O tym powinno się myśleć. Możecie cieszyć się 
z jakiejś rzeczy, która odpowiada waszemu stylowi życia i waszej naturze; jednak 
jeśli zaczynacie to uogólniać, może tak być, że niechcący powstają antypatie. 
To niewłaściwe przypisywać znaczenie rzeczom, które dotyczą drobiazgów. 
Istniejące mosty zostaną zburzone. Jeśli takie drobne kwestie oddalają ludzi od 
siebie, należałoby moim zdaniem zachować dystans. Z ludźmi trzeba się porozu-
mieć na bazie podobieństw. [...] Czym różni się na przykład taniec Derwiszów 
(sema) czcigodnego Mewlany Dżalaluddina Rumiego od rytualnych tańców ala-
wickich (semah)? Wprowadzacie taniec sema do waszych wieczorów folklory-
stycznych i oklaskujecie go. Co by było gdyby dwóch sunnickich wiernych wzięło 
udział w rytualnym tańcu alawitów? W ten sposób można by obchodzić raz 
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w miesiącu muharram78, a raz ramadan79, wspólnie przerwać post i przyglądać 
się jak tańczą derwisze i alawici. Wobec tak wielu cech wspólnych alawitów 
i sunnitów nie pozwólmy dla jakichś mniej ważnych rzeczy poświęcać podwa-
liny.80 Modlimy się do Jedynego Boga, wierzymy w jednego Proroka i mamy jedna 
religię; jeden, jeden, jeden – jesteśmy jednością. 

Gdybyśmy zaczęli odliczać, zobaczylibyśmy, że między nami istnieje wiele 
mostów: Bóg, Prorok i Koran. Zobaczylibyśmy wówczas, że łączą nas mosty, które 
opierają się na wspólnych wartościach jak te, na których opierali się Ahmed 
Yesewi, Mewlana Dżalaladdin Rumi i Yunus Emre. Budując most, który łączy 
dwie strony Bosforu i nadając mu imię Yavuz Sultan Selim, ew. uwypuklając taki 
szczegół w sposób, że jest to na ustach wszystkich, jakby było to na wskroś decy-
dującym tematem, dewaluuje się wtedy wszystkie takie mosty [wartości]. [...] 
Kiedy zbliżasz się do ludzi, oni zbliżają się do ciebie. Jeśli jesteś dla nich 
uprzejmy, będą oni tacy sami w stosunku do ciebie; akceptujesz ich, a oni ciebie 
będą też akceptowali. Nigdy nie zapominaj, że ludzie oczekują od ciebie tego 
samego, czego ty od nich oczekujesz.” (20 czerwca 2013, Zaman) 

 
A l a w i ci  i  su n n i c i  n a wz a j e m  s i eb ie  n i e  u z n ają  

Kiedy obserwuje się wypowiedzi Gülena dotyczące kwestii alawitów, można 
zobaczyć, że od lat 90-tych aż do jego wypowiedzi z 18 czerwca 2013 roku z okazji 
nadania imienia trzeciemu Mostu Bosforskiemu („Z powodu jednego mostu nie 
burzmy wszystkich pozostałych”) akcentowane są następujące trzy wątki: 
1.  Alawici i sunnici właściwie siebie nawzajem nie uznają. Mimo mostów, 

które między nimi istnieją, panuje tu jednak wyobcowanie. Należy to od-
dalenie zniwelować. 

2.  Kultura alawitów, oparta przede wszystkim na ustnym przekazie jest 
nadużywana i nie dopuszcza się do dyskusji młodszego pokolenia z pisa-
nymi źródłami alawizmu; należy doprowadzić do takiej dyskusji. 

3.  Należy otworzyć alawickie centra kultu religijnego (Dschem-Evi). Co więcej: 
w imię alawicko-sunnickiego pojednania meczety i alawickie domy modli-
twy powinny być budowane obok siebie. 
Pomysł budowania obok siebie meczetu i Dschem-Evi został wypowie-

dziany przez hodżę efendiego zarówno w latach 90-tych jak i w jego przemowie 
w roku 2013.  

8 września 2013 roku w Ankarze wreszcie rozpoczęto przygotowania do ta-
kiego projektu. Jego nazwa brzmiała: „Meczet, Dschem-Evi i centrum kultury w 
kompleksie”. Czy Turcja nie byłaby w stanie wznieść meczetu obok Dschem-Evi, 
gdzie przecież od wieków istnieją obok siebie meczety, synagogi i kościoły? 
                                                                        
78 Miesiąc muharram jest pierwszym miesiącem kalendarza islamskiego. W tym miesiącu 
przypada święto Aszura, na pamiątkę masakry w Karbali i jej ofiar, wśród których znajdowali się 
również wnuk Proroka Husajn i jego rodzina. W tym miesiącu alawici poszczą od 3 do 12 dni. 
79 Sunnici poszczą w miesiącu ramadan, natomiast alawici przeważnie w miesiącu muharram. 
80 Usūl: najważniejsze podwaliny religii. 
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Czy to nie my zapewnialiśmy od 600 lat egzystencję prawie 20 narodowości jak 
też 20 religii i wyznań?81 

 
M e c z e t y  i  al a w i c k i e d om y  m o d l i tw y  –  z n a c ze n i e  pr o j e kt u  

W wywiadzie dla gazety Milliyet z dnia 8 lipca 1995 r. Fethullah Gülen na-
wiązał do wspólnego projektu szkoły, meczetu i Dschem-Evi, którego był inicja-
torem na początku lat 90-tych w Izmir-Narlıdere, mówiąc: 

„Usiedliśmy razem przy jednym stole z ważnymi przedstawicielami gminy 
alawickiej, wśród nich byli także alawiccy duchowni (Dede) i wyjaśniliśmy kilka 
tematów. Zaoferowali mi współpracę przy budowie Dschem-Evi. [...] Mogę tu 
jeszcze powiedzieć rzecz następującą: Alawizm przez lata zachowywał swoją 
kulturę, która była przekazywana ustnie. Sądzę, że jednak w dobie rozwoju nauki 
powinni wrócić do swoich źródeł pisanych. Ponadto moi alawiccy współobywa-
tela okażą szacunek moim uczuciom i ideom, tak jak ja wyrażę respekt w sto-
sunku do ich domów modlitwy. [...] W czasach, kiedy wewnątrzislamskie walki 
o władzę i różne wydarzenia pomiędzy towarzyszami Mahometa należą już do 
przeszłości, konflikt pomiędzy alawitami i sunnitami nie powinien mieć miejsca 
i dzisiaj nie ma mowy o takich czynach, które pogłębiałyby ten rozłam.” 

W ten temat zagłębił się jeszcze raz w styczniu 2014 roku podczas wywiadu 
dla BBC. Dziennikarz zapytał go:  

„Mówi Pan o dialogu między różnymi przekonaniami religijnymi na pozio-
mie międzynarodowym; jednak już w Turcji istnieje głęboka przepaść między 
sunnitami a alawitami. Pańskie wypowiedzi z lat 50-tych dotyczyły już społecz-
nego projektu Dschem-Evi i meczetu. Jednak jak miało już dojść do urzeczywist-
nienia tego projektu, pewne kręgi alawickie wyraziły ogromną obawę przed tym, 
że dojdzie do ich asymilacji z sunnitami. Co Pan powie na takie obawy?”  

Gülen odpowiedział następująco: 
„Wspomniał Pan już, że musiało to już być w latach 50-tych jak rozpoczął 

się projekt meczet-Dschem-Evi. Wierzyliśmy, że w odniesieniu do pokojowego 
współistnienia alawitów i sunnitów w Turcji jest to ważny krok do przodu. Być 
może błądziliśmy, człowiek może błądzić we wszystkim. Wielu jednak popierało 
ten projekt. Niektórzy postrzegali go jako ‘asymilację’.  

W projekcie meczet-Dschem-Evi nigdy nie chodziło o niczyją asymilację. 
Jednak od lat sugerowano sunnitom, że alawici – Boże uchroń – zjedliby ich jak 
kanibale; również alawitom sugerowano, że sunnici zjedliby ich jak kanibale. 
Z tej racji, że tureckie państwo wykazało wobec alawitów już taką postawę, zwa-
żywszy na wydarzenia lat 1937/1938 w Dersim82 – a na tle tej traumy dawano 
                                                                        
81 W Berlinie od 2019 powstanie coś unikatowego na cały świat: Żydzi, chrześcijanie i muzuł-
manie budują razem jeden dom, pod którego dachem znajdą się synagoga, kościół i meczet. 
Zob. https://house-of-one.org/de 
82 Powstanie w Dersim ew. masakra w Dersim miałą miejsce w latach 1937 i 1938. W prowincji 
Dersim (dzisiaj Tunceli) doszło do powstania, którym dowodził Seyyid Riza, a które zostało 
brutalnie stłumione. Szacuje się, że zostało zabitych 5%-10% 65 000 mieszkańców regionu.  
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wiarę niepotwierdzonym plotkom. Tacy są ludzie: jeden chodzi do meczetu 
i odprawia rytualną modlitwę, inny chodzi do Dschem-Evi i tańczy semah. Kiedy 
gdzieś wychodzą, czasami jadają w tych samych miejscach, siedzą w herbacia-
nych ogródkach, piją herbatę i widzą, że nikt nikogo nie pożera. Ta idea kanibali-
zmu weszła wręcz do podświadomości. Czas pokaże, jak długo można żyć z ta-
kimi urojeniami. 

15-20 lat temu projekt był właściwie sprawą postanowioną. Nawet donosiły 
o tym media. Tak więc to nic nowego. Ale powstał medialny szum, który może też 
był potrzebny. Można było zrealizować podobne projekty także w innych miej-
scach; co było możliwe w Ankarze, byłoby do przemyślenia też w Izmirze i Stam-
bule, we wszystkich miejscach, gdzie przeważającą liczbę mieszkańców stanowią 
alawici. 

Ze strony władz religijnych stworzono równe możliwości, zagwarantowane 
również społeczeństwu sunnickiemu. To było jeszcze sprawdzane. Duchowni 
alawiccy (dede) mogą przychodzić, podejmować swoje obowiązki w swoich gmi-
nach i zapewniano by im miesięczne pensje. Mogą oni żyć swoimi wartościami 
i je reprezentować. Także sunnici mogą tak czynić. To była wiążąca sprawa, aby 
wprowadzić w życie braterstwo. Nikt nie myślał nawet przez chwilę o asymilacji.” 
(27 stycznia 2014, BBC, Güney Yıldız) 

 
K u l t u r a  al aw i c k a  p r z ed s t a w i a  s z c z e g ó l n e  b og a c t w o  

W lipcu 1997 roku w serii wywiadów dla gazety Yeni Yüzyıl Gülen podkreślił 
znaczenie rozpoczętego w roku 1994 procesu dialogu i tolerancji dla więzi ala-
wicko-sunnickiej; w części dziewiątej tejże serii, która została opublikowana 28 
lipca 1997 roku, wypowiedział się jak następuje: 

„Znam kilku, którzy zajmują się badaniem alawizmu. Ich zdaniem alawizm 
przedstawia w rzeczywistości szczególne bogactwo. Sądzę, że kultura ta nie po-
winna być odrzucona z powodu sunnickich wątpliwości, należy ją szanować. 

Jeśli nie będzie się na to wszystko zwracać uwagi i na nowo zbudujemy 
między sobą jedność i braterstwo, których potrzebuje naród, to myślę, że kultu-
rowy strumień i wymiana kultury nastąpi sama z siebie. Oznacza to, że wynikną 
możliwości, które nas wzajemnie ubogacą.  

 „Ich kenne einige, deren Forschungsgebiet speziell das Alevitentum ist. 
Ihrer Meinung nach stellt das Alevitentum in der Tat eine besondere Bereiche-
rung dar. Ich denke, diese Kultur sollte nicht aufgrund sunnitischer Bedenken 
abgelehnt werden, man sollte sie würdigen. Zbliżać się do siebie i wzajemnie 
poznawać w taki sposób wymaga szczególnego rodzaju wyczucia. Głębokie 
wchodzenie w duszę i świat duchowy innych osób i wzajemne czerpanie z tego 
korzyści to kolejny aspekt tego tematu. W odniesieniu do tej więzi i wewnętrz-
nego bogactwa także alawici powinni otworzyć się wobec sunnitów. Obecnie 
jednak zdaje się, że niektóre kręgi niewłaściwie to wykorzystują. 
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Jak już wyżej wspomniano: tolerancja i dialog mogą wprawdzie zwiastować 
w Turcji niektórym kręgom ważne rzeczy, ale właściwe korzyści, tak to widzę, 
wynikną dla stosunków alawicko-sunnickich: roztopi się między nami sztucznie 
stworzona lodowa góra.” (28. lipca 1997, Yeni Yüzyıl, Nevval Sevindi) 
 
S p ó r  w  m e cz e c i e ,  p o k ó j  n a  c m e n ta r z u  

W czerwcu 1995 roku podczas rundy rozmów z redaktorami i prezesami ga-
zety Zaman Gülen powiedział: „Moje starania mają znaczenie dla zjednoczenia 
się prawicy i lewicy, alawitów i sunnitów.” (24 czerwca 1996, Zaman) 

W sierpniu tego samego roku hodża efendi wypowiedział się w wywiadzie 
z Oralem Çalışlarem, redaktorem gazety Cumhuriyet, w jaki sposób można by od-
wrócić niebezpieczeństwo konfliktu między alawitami a sunnitami: 

„Jeśli przynajmniej po jednej stronie moglibyśmy wytępić brutalne ciosy 
zadawane ideom strony przeciwnej, wówczas pięści tej ostatniej trafiałyby 
w pustkę.” (22 sierpnia 1995, Gazeta Cumhuriyet, Oral Çalışlar) 

W rozmowach z grupą pisarzy i dziennikarzy Gülen powiedział w marcu 
1995 roku: 

„Fale w Turcji rozbijają się same, one się nie uzupełniają. Te fale, które jed-
nocząc się, powinny stawać się silniejsze, krzyżują się zamiast tego i w ten sposób 
się neutralizują.” (19 marca 1995, Akşam, Ömer Çavuşoğlu i Meriç Köyatası) 

Według Gülena był to wynik, który właściwie chciano osiągnąć poprzez po-
laryzację świecki-antyświecki, kemalistyczny-religijny. W 1997 roku Gülen po-
wiedział: „Rozłamy te są dążeniami do sabotażu promowania Turcji. Właściwie 
Turcja musiałaby teraz wspiąć się na sam szczyt – inaczej podcina się nam skrzy-
dła.”83 (24 stycznia 1997, Sabah, Hulûsi Turgut) 

O ile wszystkie grupy społeczne w Turcji będą się do siebie zbliżać i burzyć 
dzielące ich mury, skończył by się podział i nie dano by mu większej szansy na 
sukces w postaci organizowania takich zajść jak te w Gazi czy Madımak. Hodża 
efendi podsumowuje to bardzo dobitnie: 

„Jeżeli w meczetach napadamy na siebie, powinniśmy się postarać jeszcze 
podczas drogi do meczetu, na jego dziedzińcu szukać drogi pojednania.” 

Gülen uważa, że w przezwyciężeniu tej krytycznej fazy w Turcji decydującą 
rolę powinni odgrywać intelektualiści. Jednak jest możliwe tylko wtedy, kiedy 
wszyscy intelektualiści w Turcji niezależnie od swojego światopoglądu usiądą 
przy jednym stole i rozpoczną rozmowy. Po latach anarchii i gospodarczym re-
gresie, wywołanych przez konflikty pomiędzy lewicą a prawicą, tylko w ten spo-
sób można załagodzić obecne walki między Turkami i Kurdami, alawitami i sun-
                                                                        
83 Gülen optuje za Turcją, która żyje w harmonii, w której obok siebie mogą żyć zarówno ludzie o 
przekonaniach kemalistycznych jak i religijnych. Przy tym opowiada się za silniejszą Turcją, 
która na swojej drodze do UE potrafi stworzyć ład między światem islamskim i chrześcijańskim. 
Uczony jest przeciwny rozłamom. Nie wypowiada się przeciwko temu, że ludzie mogą mieć 
różne poglądy, lecz przeciw rozłamom z powodów etnicznych czy różnych przekonań 
religijnych. W harmonijnej strukturze państwa ma być miejsce dla wielu przekonań. 
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nitami, siłami świeckimi i antyświeckimi. Podejrzewając każdą osobę o poglą-
dach lewicowych, jakoby był totalitarnym i komunistycznym fantastą; każdego 
nacjonalistę, jakoby był rasistą, szowinistą, faszystą i nazistą; każdego poboż-
nego, jakoby był reakcjonistą i fanatykiem, nie sprzyja rozwojowi tego kraju. 

 
 „ A la w i c k a  k u l t u r a ,  o pa r t a  n a u s t n e j  t r a d y c j i  p o w i n n a  p o ś w i ę c i ć  
u w a g ę  s w o i m  ź r ó d ł o m  p i s a n y m ”  

Fethullah Gülen w wywiadzie dla gazety Yeni Yüzyıl z dnia 28 lipca 1997 za-
chęca, aby alawici, których kultura opiera się na ustnie przekazywanej tradycji 
rozwijali swą tożsamość także ze swoich źródeł pisanych: 

„Alawizm jest kulturą ukształtowaną poprzez ustny przekaz. Zachęciłem do 
wyłożenia we wszystkich Dschem-Evi pisanych źródeł alawickich, aby ich tożsa-
mość zyskała naukowy charakter. To, co było przekazane z ojca na syna, może 
nie przejść na kolejne pokolenie w takim kształcie jak to było pierwotnie. Stąd 
też: potrzebujecie miejsc, w których będzie można je przeczytać, centrów kształ-
cenia i czytelni. [...] Tu w regałach na książki powinny stać Maqālāt Hadżiego 
Bektasza Veli, dzieła Mewlany Dżelaladdyna Rumi, Yunusa Emre i Niyazi Misri – 
a więc dzieła wszystkich, których kochacie. Przemieńmy kulturę alawicką, opartą 
na ustnej tradycji w kulturę ksiąg, która przetrwa. Potrzeba współrzędnych, we-
dług których będziecie mogli się kierować podczas waszych rozmów. W przeciw-
nym razie podłoże jest zbyt gładkie, można się ześliznąć i mieć problemy z poro-
zumieniem. To były moje przemyślenia i moja zachęta. 

Zachęciłem nawet moich znajomych do tego, aby przejściowo wspierać 
alawickie domy modlitwy (Dschem-Evi). W izmirskim Narlıdere wymyślono 
wspólny projekt szkolny. Mieszka tam były poseł, duchowny alawicki; bardzo 
szanujemy się nawzajem. Rozmawialiśmy o budowie Dschem-Evi obok meczetu. 
[...] Tolerancja Osmanów: obok kościoła meczet, obok meczetu – synagoga. [...] 
Wszystko było realne i bardzo pocieszające. Zakończenie zaciekłości i srogości, 
które powstają poprzez ignorancję i brak rozsądku jest niezwykle ważne.” 
(28 lipca 1997, Yeni Yüz-yıl, Nevval Sevindi) 

 
N a j w i ę k s z e n i e b e z p i e cz e ń s t w o :  k o n f l i k t  w y zn a ń 

Hodża efendi powiedział w swoim przemówieniu w sierpniu 1993 roku: 
„Najstraszliwszym terrorem, którego może spodziewać się Turcja w przyszłości 
jest konflikt wyznań.”  

Ostrzeżenie zostało wypowiedziane przez Gülena dwa lata przed wydarze-
niami w stambulskim osiedlu Gazi. 

Półtora miesiąca przed wydarzeniami w Gaziosmanpaszy Gülen przekazał 
ówczesnemu premierowi Tansu Çillerowi swoje obawy i pomysły w odniesieniu 
do rozwiązania kwestii alawickiej. W opinii Gülena Turcja znajdowała się wów-
czas w procesie rozpadu. Tenże rozpad jak twierdził Gülen miał doprowadzić 
Turcję do krwawych starć w czasach przed 1980 rokiem. Ludzie w Turcji ustawili 
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się wobec siebie jak dwa przeciwne obozy, które rozdzielone ogromną przepaścią 
spoglądają na siebie oczami przepełnionymi nienawiścią. Jednak przepaść ta 
była sztuczna, stworzona przez nas samych, której istnienie nie miało żadnego 
racjonalnego powodu. 

Kolejnego dnia po wydarzeniach w Gazionsmanpaszy, 13 marca 1995 roku, 
Fethullah Gülen udzielił wywiadu dla stacji telewizyjnej Samanyolu. Oto istotne 
jego fragmenty: 

Pierwsze pytanie brzmiało: 
„Wczoraj w Gaziosmanpaszy, w Stambule znowu doszło do zbrodni, której 

sprawcy nie są znani. Na skutek działania w amoku w czterech najchętniej 
uczęszczanych przez alawitów kawiarniach byli zabici i ogromna liczba rannych. 
Co Pan sądzi o tym wydarzeniu?”  

Jestem alawitą, wypełnionym miłością do Alego. 
Hodża efendi odpowiedział wyczerpująco na to pytanie, mówiąc: 
„Opłaca się przybliżyć ten temat z wielu perspektyw. Można powiedzieć, że 

przez wieki nie było problemu w zjednoczonym społeczeństwie złożonym z sun-
nitów i alawitów. W ostatnim czasie odnotowano w różnych miejscach drobne 
zajścia. Jestem pewien, że w przyszłości próby poróżniania ludzi między sobą nie 
udadzą się. Ci, którzy sądzą, że mogliby podburzać nawzajem alawitów i sunni-
tów, nie osiągną swojego celu. Ich żądza utknie im w gardłach. 

Można w jakiejś mierze powiedzieć, że tureckie społeczeństwo jako całość 
jest alawickie. Nawet na obszarach, gdzie wiara alawicka jest świadomie prakty-
kowana, szczera miłość do Alego nie jest tak trwale ukształtowana jak w Turcji. 
Każdy nasz wierny czuje się związany z czcigodnym Alim tak samo mocno jak 
z samym islamem i prawowiernymi kalifami. Biorąc pod uwagę tę tematykę zwią-
zaną z czcigodnym Alim, można powiedzieć, że wszyscy muzułmanie są alawi-
tami a konflikt pomiędzy alawitami a sunnitami jest bezprzedmiotowy. 

Potępiam ten potworny atak na alawickich obywateli w Gaziosmanpaszy. 
Alawici są naszymi braćmi. 

Jak już wspomniałem, noszę w moim sercu miłość do Alego tak jak każdy 
alawita. Z powodu Karbali wylałem morze łez. W żadnym domu alawickim, 
w żadnym Dschem-Evi nie było prawdopodobnie takiej żałoby. Taki już jestem 
z natury, aby podobne wydarzenia jak[w Gaziosmanpaszy] odbierać ze wstrętem. 
[...] I sądzę, że również nasz naród podziela takie uczucia. Sądzę, że naród zdusi 
w zarodku takie poczynania. [...] 

Przypuszczam, że te ataki na alawitów były przez kogoś zaplanowane, aby 
pogłębić konflikt między sunnitami a alawitami. Rozsądni ludzie mogą w swoim 
opanowaniu zdusić ten problem w wielkości swoich serc. Jednak nie należy ba-
gatelizować stanu ducha i nastroju szerszych mas społecznych. [...] 

Broniąc się przed taką anarchią nie należy samemu sięgać po anarchi-
styczne środki. W przeciwnym razie każdy sięgnąłby po broń, w celu przekonania 
do swoich racji; Troska o sprawiedliwość według własnego uznania prowadzi do 
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dalszego bezprawia, a prawa wszystkich byłyby podeptane. Jest państwo, jest 
służba cywilna. Odnosząc się do państwa prawa mogą niektórzy mieć swoje wąt-
pliwości, ale bezpieczeństwa należy wymagać.” (13 marca 1995, Samanyolu TV, 
Hidayet Karaca) 

 
G d yb y  t e ż  S u ł t a n  S e lim  I  w kr o c z y ł  na  dr o g ę d y p l o ma c ji  

Na koniec chcemy przytoczyć jeszcze jeden fragment przemówienia Gülena 
z czerwca 2013 roku, w której przestrzegał przed „burzeniem innych mostów”. 
Nawiązuje on do konfliktu między sułtanem Selimem I84 i szachem Ismailem I85 
w następujący sposób: 

„Zawsze mówiłem: Czy dla sułtana Selima I nie istniała żadna możliwość 
dyplomatycznego rozwiązania konfliktu, kiedy w bitwie pod Czałdyranem po-
wstał przeciwko niemu szach Ismail? Gdyby jednak kroczył do końca drogą dy-
plomacji. Wówczas nie spadłoby na nich to nieszczęście . Nie wyniknęłyby z tego 
nienawiść, uraza i złość.” (20 czerwca 2013, Zaman) 

Konflikt między alawitami a sunnitami jest bardziej kwestia polityczną niż 
religijną. Nie ma żadnego racjonalnie wytłumaczalnego powodu, dla którego 
alawici i sunnici nie mogliby w Turcji żyć zgodnie obok siebie tak jak wiele in-
nych religii. Niestety tak jak w kwestii kurdyjskiej tak i tutaj istnieje wiele histo-
rycznych problemów, które nie znalazły do dzisiaj swojego rozwiązania i nadal 
powodują napięcia między obydwiema grupami. Od powstania Republiki 
krwawe konflikty z setkami ofiar pogłębiają nadal ten spór. W celu zagwaranto-
wania nowego rozdziału w stosunkach alawicko-sunnickich, należałoby poświę-
cić więcej uwagi żądaniom alawitów i wypracować rozwiązania. Z racji na to, że 
w Turcji nie ma żadnych wyliczeń statystycznych na temat przynależności wy-
znaniowej, nie ma więc wiarygodnych danych dotyczących liczby ludności ala-
wickiej. Szacuje się, że jest ich 10-15 milionów. To samo dotyczy liczby ludności 
kurdyjskiej, ponieważ w liczeniu narodu nie pytano o przynależność etniczną. 

Alawici i Kurdowie nie posiadają w Turcji statusu mniejszości. W Traktacie 
z Lozanny nadano taki status Grekom, Ormianom i Żydom. Zagwarantowanie 
takiego statusu alawitom i kurdom leży jednak w gestii Turcji, tak aby mogliby 
oni się poczuć obywatelami pierwszej klasy. Jednak politycy od lat nie podejmują 
żadnych kroków w tym kierunku. 

W 2007 roku zdawało sie, że istnieje jakiś przełom. Erdoğan, alawicki inte-
lektualista i autor powieści Reha Çamuroğlu zajęli się tą problematyką i rozpo-
czął się proces otwierania się. W tamtym czasie Çamuroğlu był posłem do parla-
mentu i doradcą Erdoğana. Znów spotykano się z religioznawcami, socjologami, 
                                                                        
84 Sułtan Selim I (zm. 1520): Uznany za jedenego z najpotężniejszych sułtanów dynastii osmań-
skiej. Podczas jego ośmioletnich rządów prowadził skuteczną politykę wschodnią i doprowadził 
imperium do świetności pod względem militarnym, terytorialnym i gospodarczym 
85 Szach Ismail (Hatā’ī) (zm. 1524): Najbardziej znany i skuteczny szach turkmeńskich safa-
widów, którego niezwykła retoryka do dziś jest żywa w jego słynnej tureckiej liryce sufich. Zalicza 
się do najważniejszych siedmiu poetów alawizmu i znany jest pod pseudonimem szach Hatā’ī. 
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politologami i przedstawicielami interesów różnych związków alawickich. Nie-
stety nie osiągnięto żadnego rezultatu. Z tego powodu Reha Çamuroğlu odszedł 
od Erdoğana. Çamuroğlu, autor powieści „Szach Ismail” oszacował koszty, które 
państwo musiałoby ponieść na uposażenie alawickich duchownych (Dede) 
i uznanie Dschem-Evi za miejsca modlitwy na trzy miliony dolarów – drobna 
suma w obliczu ogromnej korzyści, która mogłaby zostać osiągnięta z powodu 
załagodzenia tego konfliktu. W zamian za to rozwiązanie tej sprawy odwleka się 
z roku na rok. 
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9.  Sprawa Kurdyjska 
 
 
 
 
 
W Imperium Osmańskim mieszkało ze sobą wiele grup etnicznych i reli-

gijnych. Po tym jak w 1923 roku została utworzona Republika Turcji, zyskała ona 
charakter „państwa narodowego” i Kurdowie od tej pory utracili status odrębnej 
etnicznej grupy. Definicja obywatela państwa w konstytucji opierała się na 
„tureckości” i nawet stawiano tezy, jakoby Kurdowie mieli być starymi „Turkami 
Gór”. W pierwszych latach Republiki aż do roku 1938 na wschodzie Turcji 
dochodziło do wielu powstań ludności kurdyjskiej, które były krwawo tłumione. 
Prominentne rodziny kurdyjskie były stopniowo zmuszane do opuszczania 
swojej ojczyzny i osiedlały się w prowincjach położonych na zachodzie kraju. 
W latach 70-tych kwestia kurdyjska poruszana była przede wszystkim w kręgach 
uniwersyteckich. Po wojskowym puczu z dnia 12 września 1980 roku junta 
wojskowa podjęła zaostrzone środki: wszystkie ruchy kurdyjskie były potrakto-
wane jako działalność kurdyjsko-separatystyczna i zostały zdelegalizowane. 
Doszło do wielu aresztowań. Zostało nawet wydane rozporządzenie zakazujące 
używania języka kurdyjskiego. W 1978 roku powstała PKK (Partiya Kerkerên 
Kürdistanê – Partia Pracujących Kurdystanu) [która także w Niemczech zakwali-
fikowana była do organizacji terrorystycznych]. Zbrojny opór rozpoczął się 
w sierpniu 1984 roku atakiem na posterunek policji i budynek mieszkalny 
żołnierzy w Siirt, we wschodniej prowincji Turcji. To był początek niezwykle 
krwawego etapu w Turcji. We wschodnich prowincjach, w których przeważała 
ludność kurdyjska wprowadzono stan wyjątkowy. Od roku 1984 w czasie zbroj-
nych ataków PKK zginęło tysiące żołnierzy i urzędników policyjnych a dziesiątki 
tysięcy zwolenników PKK zostało zabitych podczas operacji tureckich wojsk 
w Turcji i w północnym Iraku. 

Przywódca PKK, Abdullah Öcalan przez trzydzieści lat ukrywał się w Syrii, 
w końcu roku 1998 musiał ją opuścić i został ujęty w lutym 1999 r. przez amery-
kańską służbę bezpieczeństwa w Kenii i sprowadzony do Turcji. Ale to nie był 
koniec PKK. Öcalan był wprawdzie skazany na dożywocie i zesłany na wyspę na 
Morzu Marmara, ale po pięciu latach, w ciągu których PKK zobowiązana była do 
zaprzestania wszelkich akcji zbrojnych, w 2004 roku na nowo je wznowiła. 
Dla Turcji oznaczało to rozpoczęcie kolejnej fazy przelewania krwi. 

Pod naciskiem czołowych intelektualistów w Turcji w roku 2013 rozpoczęły 
się rozmowy między rządem a PKK, które zostały określone jako „proces napraw-
czy”. Posłowie reprezentujący w sejmie kurdyjską partię HDP próbowali nego-
cjować między rządem a dowództwem PKK, które wycofało się w góry Kandil 
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w Iraku. Podczas toczących się rozmów dochodziło do względnie niskiej liczby 
zbrojnych ataków. Jednak prezydent Tayyip Erdoğan po wyborach z dnia 
7 czerwca 2015 roku przerwał proces naprawczy; 80 posłów Kurdyjskiej Partii 
HDP (Ludowa Partia Demokratyczna) weszło do parlamentu. Erdoğan spodzie-
wał się, że partia kurdyjska przy 10% progu nie wejdzie do parlamentu a on w ten 
sposób głosami posłów swojej własnej partii mógłby wprowadzić w Turcji system 
prezydencki. I tak nagle zakończył się proces naprawczy, który trwał już od 
dwóch i pół roku a krwawe starcia z PKK rozpoczęły się na nowo. PKK wypo-
wiedziała się jeszcze, że Erdoğan miał wykorzystać ją do własnych celów 
politycznych i zwodzić przez dwa i pół roku. W minionych latach wspierani przez 
PKK syryjscy Kurdowie w północnej Syrii przejęli te tereny; w mieście Kobane 
ogłosili autonomię tego regionu. Jednak Turcja nie uznała władzy syryjskich 
Kurdów na tym obszarze. Zwolennicy PKK z Syrii odgrywali w ubiegłych latach 
coraz większą rolę w czasie ataków bombowych, które doprowadziły w wielu 
tureckich miastach do śmierci setek osób. Syryjscy Kurdowie twierdzą, jakoby 
turecka armia miała wejść do Syrii w celu wstrzymania powstania autonomii 
kurdyjskiej. 

Po nieudanym puczu wojskowym z dnia 15 lipca 2016 roku Erdoğan znowu 
wzmógł naciski na Kurdów. Razem z Selahattinem Demirtaşem, prezesem kur-
dyjskiej partii parlamentarnej zostało aresztowanych także cały szereg posłów. 
Więcej niż dziesięć tysięcy członków partii zostało wówczas zatrzymanych 
i aresztowanych. 

10 października 2011 roku, 15 miesięcy przed rozpoczęciem przez rząd 
„procesu naprawczego” w celu zakończenia terroru Fethullah Gülen rozmawiał 
ze swoimi najbliżej zaufanymi ludźmi. Kiedy doszło do rozmowy na temat spra-
wy kurdyjskiej, powiedział: 

„Jeśli to potrwa tak jeszcze kilka lat, państwo będzie miało problemy z roz-
wiązaniem kwestii kurdyjskiej.” W swojej przemowie wówczas 10 października 
2011 roku Gülen wskazał na ogólne warunki do rozwiązania problemu kurdyj-
skiego w Turcji. Szczególną uwagę zwrócił na aspekt ludzki: 

„Tam potrzeba empatii. [...] Należy rozpoznać główny problem i rozwiązać 
go poprzez solidną dyplomację. [...] Nie można deptać uczuć ludzi, obok których 
żyjemy od setek lat. [...] Przemoc nie jest rozwiązaniem. [...] Należy jak najszyb-
ciej doprowadzić do gospodarczego rozwoju tego regionu. Jeżeli w tym regionie 
ludzie nadal będą cierpieć z powodu ciągłego zaniedbania, podczas gdy w pół-
nocnym Iraku gospodarka idzie szybko do przodu, to wówczas w tym będzie 
leżeć przyczyna różnych problemów. W odniesieniu do Wschodu i Południowego 
Wschodu [Turcji] nigdy nie traciłem nadziei, ale nie należy zapominać, że tam 
potrzeba ludzi współczujących. Ludzi o duchu Yunusa86 i Mewlany87. [...] Trzeba 

                                                                        
86 Yunus Emre (zm. ok. 1321): słynny turecki poeta i sufi anatolijskiego humanizmu. Emre ew. 
Imre oznacza „przykładny zakochany” (āschiq), który jaśnieje boską miłością. Niektóre wiersze 
Yunusa Emre zostały przetłumaczone na język niemiecki przez Annemarie Schimmel 
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przyjąć to społeczeństwo jako całość.” (24 października 2011, http://www.herkul. 
org/bamteli/teror-ve-izdirap) 

 
„ B r a k  r e a kc j i  n a  m ó j  l i s t  s k i e r o w a n y  d o  r z ąd u ” 

27 grudnia 2015 roku odwiedziłem [F. Mercan] Fethullaha Gülena w Pensyl-
wanii. Tego dnia napływały z Turcji wiadomości o poległych żołnierzach. Hodża 
efendi wskazał na to, że dziesięć lat temu w związku z rozwiązaniem problemu 
Kurdów wystosował list do rządu: 

„Dziesięć lat temu napisałem list. Zatroszczcie się o rozwój gospodarczy 
tego regionu. Północny Irak coraz bardziej zyskuje na znaczeniu. Zagwarantujcie 
im w parlamencie ich prawa. Powiedziano mi, że w Stambule jest tysiąc lekarzy 
ogólnych bez specjalizacji. Otwórzcie centra zdrowia, ci lekarze powinni prowa-
dzić w szkołach kursy zdrowotne a dzieci powinni to, czego się nauczyły, wnosić 
do swoich rodzin. W regionie kurdyjskim policja powinna podchodzić do ludzi 
otwarcie i koniecznie powiedzieć kilka zdań w języku tych ludzi. [W tym miejscu 
Gülen używa kilka zwrotów po kurdyjsku, tj. ‘Jak się masz’ i ‘Jak się nazywasz’.] 
Kurdyjscy prawnicy i przedstawiciele samorządów powinni być mianowani. Du-
chowni meczetów powinni być ich własnymi ludźmi – imamami wykształconymi 
w ich medresach88, którzy również powinni odprawiać piątkową modlitwę. Wszy-
scy, którzy zostaną wysłani tam przez państwo, powinni opanować kilka zdań 
w języku kurdyjskim. Wysłałem ten list dziesięć lat temu . Z uwagi na to, że te 
propozycje były jednak mojego autorstwa, zostały odrzucone. Jeszcze kiedyś 
dojdzie to do głosu. [...] Turgut Özal podejmował wiele obiecujące próby. 
Nie wiem co z nim zrobili, czy go otruli? Lekarz sądowy powiedział, że miano go 
otruć i dlatego nie może on w tej sprawie wydać ekspertyzy. Samolot komen-
danta Eşrefa Bitlisa został zestrzelony; także i on chciał tak jak Turgut Özal przy-
czynić się do rozwiązania tej kwestii i miał w związku z tym plan.”89 

                                                                        
87 Mewlana Mahomet Dżelaleddin Rumi (zm.1273): słynny mistrz pochodzenia tureckiego, sufi, 
poeta i reformator, który tworzył swoje dzieła w języku perskim. Znał język turecki, arabski, 
perski i grecki, mieszkał w Konya. Znany był z powodu swojej miłości do Boga i do ludzi, którą 
w imponujący sposób przedstawiał w swych dziełach. Rumi jest znany na cały świat jako mistrz 
miłości i tolerancji. 
88 Medresa: dosłownie „miejsce studiowania”. Ten terminus technicus oznacza miejsce, gdzie 
nauczane są wstępne nauki islamskie. W medresach wykładany jest Koran, hadisy, Fiqh i Usūl el-
Fiqh (islamska nauka normatywna i metodyka prawnicza ew. filozofia), językoznawstwo, logika 
i matematyka. Osmański system szkolnictwa uznawał zarówno szkoły świeckie (mekteb) jak 
i szkoły wyznaniowe (medrese). Wraz z ustawą o ujednoliceniu szkolnictwa (Tevhid-i Tedrisat 
Kanunu) w roku 1924 Republika zlikwidowała wszystkie medresy. Jednak kontynuują one nadal 
swoją działalność, szczególnie we wschodniej Anatolii. 
89 Pierwsza ekspertyza oznaczała, że w 1993 roku Turgut Özal zmarł na zawał serca. Ówczesne 
orzeczenie pominęło tego rodzaju ekspertyzę i zaświadczyło, że Turgut Özal zmarł w wyniku 
otrucia. Ekspertyza ta była zmanipulowana. Na wniosek jego krewnych ciało byłego prezydenta 
było jeszcze raz badane. Lekarzom sądowym grożono, jednak napisali oni w swoich eksper-
tyzach, że Turgut Özal był otruty. Zob. http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/ 50316.aspx. 
Fethulah Gülen wskazuje na to, że ci, którzy oferowali dobre rozwiązania w kwestii kurdyjskiej, 
ginęli w tajemniczych okolicznościach. 
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N i e  m a  wł a ś c i w e g o  p o s t ę p o w a n i a  p a ń s t w o w e g o ,  
 k t ó r e  o d p ow i e d n i o  u wz g l ę d ni a ł ob y  p r z e s z ł o ś ć  

Fethullah Gülen wypowiedział te myśli w mediach właściwie już na po-
czątku lat 90-tych. Temat, na który wciąż zwracał uwagę to: Nie zapominajcie 
nigdy o ludzkim wymiarze sprawy kurdyjskiej. 

Wreszcie powiedział w wywiadzie dla gazety Zaman z dnia 5 listopada 1993 
roku, że z powodu błędnej polityki w latach od założenia Republiki ma się coraz 
bardziej nerwowo reagować na słowo „Kurd”: 

„Do dzisiaj i szczególnie od utworzenia Republiki wypiera się temat „połu-
dniowy wschód” w ramach poważnej polityki państwowej, która pozbywa się 
naszej przeszłości. Problem ten jednak rozprzestrzenia się jak gangrena. I teraz, 
co wielu potwierdza, powstała atmosfera, w której przemoc pokonywana jest 
przemocą. Taki sposób postępowania jest obrzydliwy i wprowadza niepokój 
w życie naszych obywateli na wschodzie [Turcji]. Tak jak pyłek wywołuje swę-
dzenie przy kontakcie z ciałem, tak samo pojęcie ‘Kurd’ prowadzi już do reakcji 
alergicznych. Moim zdaniem powinno się zmienić ten styl i przemyśleć prowa-
dzoną politykę minionych lat.” 

 
S z c z ę ś c i e  m a  ź r ó d ł o  w  p o k o j u  –  p o k ó j  z a w s z e  p r z y n o s i  s z c z ę ś c i e  

20 lat po wypowiedzianych słowach Gülena ‘Jeśli chcecie zahamować po-
dział tego kraju, musicie inaczej zabrać się do tej sprawy” turecki rząd rozpoczął 
w grudniu 2012 roku „proces naprawczy”. 

Pod koniec roku 2012 rozpoczęto prowadzenie rozmów z aresztowanym na 
wyspie Imrali przywódcą kurdyjskiej PKK. 

W tych dniach każdy pytał jak też Fethullah Gülen ocenia wprowadzony 
przez rząd „proces naprawczy”. 9 stycznia 2013 roku Gülen powiedział w pewnej 
rozmowie: „Szczęście ma źródło w pokoju. pokój zawsze przynosi szczęście”. 
A oto fragment jego przemowy, którą wygłosił tego samego dnia i która wywołała 
wielkie poruszenie w mediach i kręgach politycznych: 

„Należy być otwartym na porozumienie z każdym; lepiej: należy – nawet jak 
to przychodzi z trudem – być otwartym na pokój. Tak szczery człowiek jest rów-
nież otwarty na strategie, które w ramach prawnie dozwolonych służą pokojowi. 
[...] Trzeba angażować się w imię pokoju we wszystkich kręgach społecznych 
i pokazywać, że można razem żyć w pokoju. Weźmy Turcję: w jakich obszarach 
czynicie starania o społeczny pokój? Tutaj mamy najróżniejsze opinie: wierzący-
niewierzący, a więc monoteiści, ateiści, deiści i ci, którzy znajdują się w limbusie. 
[...] Należy wyjaśnić, że nawet wspólne życie tych grup osób jest możliwe. 
W związku z tym muszą być opracowane strategie. Jednak aktualne problemy 
pokazują, że jeszcze jesteśmy daleko: myśląc o konfliktach między alawitami 
i sunnitami, Kurdami i Turkami, Lazami i Czerkiesami. [...] Właściwie dzisiaj 
powinno się być w stanie zaprowadzić pokój między tymi grupami. Należałoby 
zebrać wszystkie ludzkie siły; jeśli to konieczne powinno się stwierdzić, że wypito 
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sok z czereśni, a pluje się krwią. Jak długo będzie się głosiło szacunek dla tych 
ideałów, nie depcząc przy tym narodowej godności i dumy, będzie można moim 
zdaniem zachowywać się godnie i z szacunkiem wobec inaczej myślących. [...] 
Szczęście ma źródło w pokoju, pokój zawsze przynosi szczęście. [...] Niektóre 
rzeczy mogą nam iść na opak. Gdyby jednak takiego spotkania nie było, nie 
doszłoby do żadnego porozumienia, nie zawarto by żadnego kompromisu. 
Przecież jako turecki naród mamy naszą godność i naszą dumę, nie musimy się 
wszystkim kłaniać, nie musimy wszystkim i wszystkiemu przytakiwać – można by 
tak pomyśleć. Nawet jeśli może w ten sposób można by rozwiązać kilka proble-
mów, należy realizować pokój z Hudeybiye90, wypełniać jego mądrość i jego 
postanowienia, czynić to, co jest do wykonania.” (9 stycznia 2013, http://tr.fGülen. 
com/content/view/21600/11) 

 
T o ,  c z e g o  s a m i  p r a g n i e m y ,  p o w i nn i ś m y  ż y c zy ć  t a k ż e  i nn y m 

Sześć miesięcy po tych deklaracjach Fethullah Gülen poparł program na-
prawczy słowami, które wypowiedział24 czerwca 2013 roku w wywiadzie dla 
kurdyjskiej gazety Rudaw wydawanej dla północnoirackiego miasta Erbil oraz dla 
stacji telewizyjnej o tej samej nazwie: 

„To do pomyślenia, aby nie wspierać starań, służących zakończeniu wielo-
letniego przelewu krwi i łez w tym regionie. Podstawowym znaczeniem jest po-
stawienie zapory dla cierpienia z przeszłości, które zamyka przyszłość oraz zaan-
gażowanie się w konstruktywne inicjatywy mające dobre perspektywy. Szczerość 
i wzajemny szacunek, jak to jest wyrażone w hadisie, mianowicie to, czego sami 
sobie życzymy, mamy życzyć także innym. To zepchnie problemy do korzeni, 
wysuszy je i zniszczy – o tym jestem przekonany.” (24 czerwca 2013, Rudaw, 
Rebwar Kerim) 

W wywiadzie telewizyjnym BBC, który został wyemitowany 27 stycznia 2014 
roku, Gülen został zapytany m.in.: 

Chciałbym zadać Panu kolejne pytanie, czy mógłby Pan skonkretyzować 
swój pogląd dotyczący sprawy kurdyjskiej. Mówi Pan, jakoby się Pan już wcze-
śniej przyczynił do rozwiązania tej kwestii, że otworzył Pan szkoły. Później po-
wiedział Pan, że w tamtym czasie nie było to przyjęte z życzliwością. Następnie, 
szczególnie w ciągu minionych czterech, pięciu lat podejrzewa się Pana o to, że 
ma Pan coś wspólnego z KCK (Unia Wspólnot w Kurdystanie) a także później, jak 
                                                                        
90 Traktat Pokojowy w Hudeybīye: W roku 628 prorok Mahomet udał się z 1400 towarzyszami do 
Mekki, aby odbyć pokojową pielgrzymkę. Mekkanie zagrodzili im jednak drogę i zabronili mu 
i jego wyznawcom tej pielgrzymki. Ludzie proroka chcieli walczyć przeciwko arcywrogom, 
politeistycznym Mekkanom. Prorok zaproponował jednak traktat pokojowy, którego oni z kolei 
nie chcieli zaakceptować. Przedstawiciele Mekki chcieli sprowokować proroka, aby ten rozpo-
czął wojnę – ten jednak obstawał przy zawarciu pokoju. Mimo, że większość przedstawicieli 
z Mekki jako uprawnieni ambasadorzy pokoju przybyli do Hudeybīye, atmosfera nadal była 
podgrzewana. Jeden z przedstawicieli chwycił proroka za brodę i użył słów, których użyć nie 
wypadało. Nawet przy podpisywaniu tego traktatu prowokowali proroka. Mimo wszystko był on 
opanowany i podpisał porozumienie pokojowe, które miało obowiązywać dziesięć lat. 
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podczas konsultacji w Oslo dotarły do opinii publicznej zawarte w niej szczegóły, 
oraz w związku z operacją przeciwko tureckim służbom specjalnym (MIT) 
w lutym tego roku. W jednym z wywiadów wypowiedział się Pan, jakoby nie było 
konieczne prowadzenie dyskusji o ojczystym języku Kurdów. A więc jest Pan 
szczególnie przeciwny rozmowom, które prowadzone są z organizacją PKK?” 

Hodża efendi odpowiedział: 
„W Republice Turcji mówimy często o ‘Anatolijczykach’ i mamy na myśli 

Kurdów, Turków, Lazów, Czerkiesów i Abchazów jako jeden lud. Jeśli chcemy 
osiągnąć jedność, ogromną rolę odgrywa nasz dobór słów. Nigdy nie byliśmy 
przeciwni konsultacjom z Oslo, rozmowom z przewodniczącym PKK na wyspie 
gdzie został zesłany a także nie byliśmy przeciwni rozmowom z partyzantami 
w górach. Przy okazji wywiadu przed chwilą moja skromna osoba powiedziała: 
‘Pokój jest fundamentem, podstawą jest ugoda.’ Z pewnością 80% społeczności 
[Kurdów] to respektuje. [...] Zawsze mówiłem i proponowałem tym, którzy spoty-
kali się z moją skromną osobą, że w telewizji powinny być emitowane lekcje ję-
zyka kurdyjskiego, że powinna istnieć stacja telewizyjna, która będzie ich repre-
zentowała. Następnie kurdyjski powinien być jednym z obowiązkowych przed-
miotów do wyboru w szkołach i uniwersytetach. Wszystkie te rozsądne propozy-
cje były z naszej strony przekazywane dalej. Gdyby tak je wszystkie zebrać razem, 
mogłaby z tego powstać książka. Jednak sprawa ta jak zwykle została przedsta-
wiona zupełnie inaczej przez poszczególne grupy i media, które były przeciwko 
procesowi naprawczemu – być może po to, aby postawić w złym świetle Ruch 
[Hizmet] i jego osiągnięcia. [...] Mam również wrażenie, że turecki rząd robi 
wszystko, aby obarczać winą jedną grupę ludzi, których określa jako cemaat, 
camia i hareket, zamiast w imię przyszłości mieć dobre relacje z ludźmi w każ-
dym regionie, zamiast wychodzić im na przeciw i zbierać do tego swoją energię. 
[...] Już 10 lat temu złożyliśmy im nasze propozycje. [...] Dlaczego zawsze było to 
przedstawiane opacznie tak jakby te propozycje skierowane były przeciwko pro-
cesowi naprawczemu. W przeciwnym razie jest to przypadek!” (27 stycznia 2014, 
BBC, Güney Yıldız) 

 
P a ń s t w o  m u s i  t r a k t o w a ć  s p r a w i e d l i w i e  s w o i c h  o b y w a t e l i  

W trzeciej części pięciodniowego wywiadu, który został opublikowany w ga-
zecie Zaman w dniu 20 marca 2014 roku, zapytano Gülena o opinię na temat 
procesu naprawczego i o to, co do tej pory zostało osiągnięte. Oto jego odpo-
wiedź: 

„Już wiele razy na ten temat się wypowiadałem. Religijny muzułmanin stoi 
po stronie pokoju. Zachowuje się w taki sposób, aby służyć pokojowi. Tu napię-
trzyło się wiele problemów. Każdego razu próbowano rozwiązać je z użyciem 
broni. W ten sposób problemy się potęgowały. Obecnie mamy proces pokojowy. 
Tego procesu nie należy zakłócać. To dobra okazja dla obydwóch stron do zapo-
mnienia o wrogości i analizy swoich błędów. Państwo powinno być sprawiedliwe 
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w stosunku do wszystkich obywateli. Prawa i wolności człowieka nie powinny 
być przedmiotem handlu i rozgrywane przeciwko innym jego elementom. Już 
zanim rozpoczął się proces naprawczy poinformowałem o moich szacunkach 
w związku z lekcją języka ojczystego. Ale nie zostało to jakkolwiek zrealizowane. 
Wciąż się ta sprawa odwleka. Należy jak najszybciej to rozpocząć, wykształcić 
stosownych nauczycieli, którzy potrafią uczyć języka kurdyjskiego. to nie jest 
sprawa narodu, państwo musi być aktywne w tym zakresie. Jeśli zostaną tu po-
czynione kroki, należy uważać na to, że wrażenie nie powstaje na skutek słów, 
postawy czy działania, byłaby wówczas wyświadczona szczególna życzliwość. 
Region ten w historii zawsze był kolebką cywilizacji, mieszkało tam wielu inteli-
gentnych ludzi. Turcji nie wolno się powstrzymywać przed podaniem pomocnej 
dłoni również tym Kurdom, którzy zamieszkują inne regiony; kurdyjskim oby-
watelom nie wystarczy przyznanie koniecznych praw i wolności. Również z tymi 
ludźmi jesteśmy powiązani kulturowo i historycznie i związek ten powinien być 
zacieśniany i nigdy więcej już nie zerwany. Ludzie, którzy tam mieszkają powinni 
mieć możliwość samodzielnego rozwiązywania własnych problemów. Jeśli bę-
dziemy działać zbyt powoli, to obawiam się, że proces naprawczy mógłby utknąć 
w martwym punkcie. Może wystarczy, gdy powiemy: ‘Najważniejsze, że nie ma 
przelewu krwi.’ Nawet i to zawiera pewien pragmatyzm. Ale powinniśmy chcieć 
osiągnąć więcej: pokoju, szczęścia i dobrobytu dla ludzi w tym regionie; stworze-
nia takiej atmosfery dla Turków, Kurdów, sunnitów, alawitów, Arabów i Aramej-
czyków, która pozwoli im żyć w poczuciu bycia członkami jednej rodziny.” 
(20 marca 2014, Zaman, Ekrem Dumanlı) 

 
W  i s l a m i e  n i e  m a  m i ej s c a  n a  r a s iz m ;  n a c j o na l i z m  ni e  sta n o w i  
c z ę ś c i  z a m ie n n e j  r el i gi i  

Od lat 90tych Fethullah Gülen w swoich przemówieniach zwraca szczególną 
uwagę na następującą rzecz: „W islamie nie ma miejsca na rasizm.”  

Na przykład na pytanie „W islamie nie ma rasizmu. W praktyce jednak to nie 
działa. Jak to się dzieje?”, które 19 października 1995 roku zostało mu zadane 
w wywiadzie holenderskiej stacji telewizyjnej NMO, Gülen odpowiada: 

„Bóg włożył w naturę człowieka niektóre emocje. [...] Umiłowanie swojego 
własnego narodu leży w naturze ludzkiej. Bóg mówi, utworzyłem was gałąź po 
gałęzi, pień po pniu. Istnieją różne narodów i różne idee. Ta okoliczność jest 
esencją dla tego, aby ludzie byli razem. [...] Te uczucia nosimy więc w sobie, zo-
stały one nam dane. Jeżeli to umiłowanie będzie modyfikowane i łagodzone 
przez zasady religijne i nowoczesny progresywny system prawny, jest ono nie-
winne. Jeżeli jednak pozwoli się na rozpętanie żądzy i uporu, powstanie straszny 
rasizm. Taki, jaki przeżywano we Włoszech i w Niemczech. Taki, jaki można dzi-
siaj zobaczyć w różnych miejscach jak w konflikcie Serbii i Bośni a także w Rosji. 
[...] To wszystko może doprowadzić do ogromnej liczby złych cech, katastrof 
i pustki, i my to też tak przeżywamy. Hipoteza islamu na ten temat brzmi: żyć 
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w zbliżeniu i umiłowaniu własnego narodu, nie żywić wrogości w stosunku do in-
nych. Dokładnie to jest pozytywnym nacjonalizmem.91 Również i ten nie powi-
nien zajmować miejsca religii. Być może powinien funkcjonować jako jej tarcza 
ochronna. Pozytywny nacjonalizm powinien pomagać religii, ale nie zastępować 
jej. Ponieważ jej wytyczne i zasady są jak diamenty. Sądzę, że próbuje się modyfi-
kować narody rasistowskie, które nie mają udziału w islamie poprzez różne sys-
temy prawne i różne polityczne sojusze. To zupełnie normalne, że wszyscy ci, 
którzy nie mają udziału w islamie tacy są. Również i ci, którzy zdają się być mu-
zułmanami a mimo to noszą w sobie rasistowskie idee, nie zrozumieli moim 
zdaniem islamu. Można też powiedzieć, że nie rozumieli uniwersalności islamu.” 
(19 października 1995, Nederlandse Moslim Omroep [NMO], https:// fGülen.com/ 
tr/fethullah-Gülenin-butun-eserleri/69-fGülen-com-turkce/ basindan/Televizyon-
Roportajlari/1472-NMO-NMO-Hollanda-televizyonu-ile) 

 
L e k c j e  w  j ęz y k u  o j c z y s t y m  –  z a d an i e  d l a  s p r a w i e d li w e go p a ń s t w a  

Podczas gdy w latach 2012 i 2013 utworzona w parlamencie komisja wspie-
rana przez cztery partie zajmująca się tematem „lekcja kurdyjska” nie osiągnęła 
porozumienia, Fethullah Gülen wypowiedział się w czerwcu 2013 r.: 

„Sprawiedliwość państwa wobec swoich obywateli warunkuje wychowanie 
szkolne w języku ojczystym jako główny filar tej koncepcji.” 

Wypowiedź ta pochodzi z wywiadu, który był opublikowany w języku kur-
dyjskim w Erbil w czasopiśmie Rudaw 24 czerwca 2013 roku. 

Gülen mówi, że urzędnicy państwowi, którym powierzono by te stanowiska 
wraz z rozwiązaniem tej wielowarstwowej sprawy powinni wejść w szeroko ro-
zumiany dialog z ludźmi ze wszystkich grup społecznych: 

„W świecie, w którym każdy jest sobie najbliższy, sądzi się, jakoby było 
możliwe pokonanie wszystkiego i stosowne poukładanie własnego życia, nikomu 
nawet nie może Pan powiedzieć o prawych rzeczach, nie może Pan w takiej po-
stawie duchowej przekonać o tym, co odpowiedzialne i zlecone. To prawdziwe 
utrudnienie; nawet jeśli wymyślimy poważne strategie i rozwiązania – nikt tego 
niestety nie słucha! Dzisiaj nie jest to już możliwe. To była łaska, która była dana 
tylko prorokom, ale nawet jeśli Pan dzisiaj przekazałby nowinę opartą na obja-
wieniach czy Pańskich inspiracjach, nikt by Pana nie posłuchał.”92 

Lekcje w języku ojczystym i język ojczysty jako język wykładowy to temat, 
o którym mówi się od dawna i przedstawia główny aspekt problemu kurdyj-

                                                                        
91 Pojęcie, które wymyślił bediuzzaman w celu modyfikacji ultrakemalistycznego nacjonalizmu, 
ew. rasizmu oraz skierowania na tor, gdzie nacjonaliści wprawdzie kochają swoją ojczyznę, ale 
nie wolno im nienawidzić innych 
92 Według islamskiej teologii prorocy otrzymują legalnie bezpośrednie objawienie (wahy). Kiedy 
wraz z ostatnim prorokiem Mahometem krąg proroków się zamknął, to z islamskiego punktu 
widzenia nie jest już możliwe, aby ktoś otrzymał jeszcze bezpośrednie objawienie. Bezpośrednie 
objawienie obwieszcza absolutne prawdy, w które nie może zakraść się żaden błąd. Inspiracje 
natomiast są objawieniami pośrednimi i epistemologicznie nie tak pewnymi ja te pierwsze. 



—  178  — 

skiego. Gülen otwarcie wypowiadał się na ten temat, wywodząc w czerwcu 2013 
roku w wywiadzie dla ukazującego się w północnym Iraku czasopisma Rudaw, 
że nauczanie w języku ojczystym ma być pierwszym prawem każdego człowieka 
i żadną łaską od państwa. 

Hodża efendi następująco odpowiedział na pytania dziennikarza Rebwara 
Kerima: 

„Prawa i wolności człowieka nie są zapożyczone od jakiejkolwiek władzy 
i nie oczekuje się również, że ludzie je oddadzą w ramach spłaty jakiegoś długu. 
W zamian za to prawa i wolności zostały nadane wszystkim ludziom przez Boga, 
Stwórcę i tego, który podtrzymuje życie. Człowiekiem i stworzeniem jest każdy, 
także prorok był nim, naprawdę każdy. Jeśli ta równość nie jest nadana z góry, 
wówczas nie może być żadnego prawa i żadnej sprawiedliwości. Stąd jest rzeczą 
konieczną, aby nie sprawiać wrażenia na innych poprzez słowo i czyn, chodzi-
łoby o świadczenie życzliwości, kiedy zagwarantowane są już prawo i wolność; 
tak samo podstawowe prawa i wolności człowieka nie powinny być doliczane do 
innych wartości. Z drugiej strony oznacza to konieczny dystans do bezprawnych 
środków i sposobów, które oscylują poza granicami uniwersalnego prawa, 
a szczególnie do metod, które niezależnie od celu kończą się przemocą.”93 
(24 czerwca 2013, Rudaw, Rebwar Kerim) 

 
R o z w i ą z a n ia  s i ł o w e  t y lk o  w z m a g a j ą  k o n f li k t  

W wywiadzie w 1993 roku Gülen zwrócił uwagę na to, że przez długi czas 
poznaje się problem kurdyjski z militarnego punktu widzenia. Wojsko jest od 
dawna w tym regionie obecne, co w ostatnim czasie stało się kolejnym proble-
mem: 

„Jak długo to państwo będzie trzymać stacjonujących tam żołnierzy? Jak 
długo będzie jeszcze trwał tam stan wyjątkowy? Tego nie wiadomo.94 W tej kwe-
stii państwo potrzebuje jasnej wytycznej. Moim zdaniem w najbliższej przyszło-
ści stacjonujące tam wojska powinny być wycofane. Jest to bardzo ważne w celu 
uniknięcia utraty wizerunku państwa, ponieważ można się spodziewać, że naród 
będzie żywić trwałą urazę do wojska a to budziłoby obawy. Już i tak nie ma har-
monijnej i stosownej współpracy, która jednak jest konieczna.” (5 listopada 1993, 
Zaman) 

Niestety nie stało się tak do końca aż do dzisiaj. Gülen powtórzył swoje my-
śli 3 września 1997 roku w gazecie Zaman: 

                                                                        
93 Gülen sądzi podobnie jak ojcowie założyciele, którzy w 1776 roku ogłosili niepodległość 
Stanów Zjednoczonych Ameryki, że prawa człowieka zostały zagwarantowane przez Boga, 
dlatego posiadają uniwersalną rangę, niezależnie od konstytucji państwowych i ramowych 
warunków prawnych. 
94 Stan wyjątkowy na terenach kurdyjskich w Turcji zaprowadzony został w roku 1987 a zniesio-
ny dopiero w 2002. Po tak zwanej próbie puczu w lipcu 2016 stan wyjątkowy został zaprowa-
dzony na terenie całego kraju. 
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„Kiedy mówi się o południowym wschodzie Turcji, byłoby to w stosunku do 
ludzi w tym regionie a także w stosunku do samego regionu niesprawiedliwe, aby 
przerzucać na wszystkich ludzi przyczynę tego problemu w regionie. Jestem 
przekonany, że wystarczająco zrozumiano to w minionych czasach. Państwo 
ulokowało tam swoje wojska. Wojsko działa tam z pozycji siły i władzy. Poszukuje 
się rozwiązań, które opierają się na władzy i sile, a daremnie na racjonalnych, 
wyważonych i oryginalnych pomysłach rozwiązania problemu. Ludzie władzy 
rzadko używają swego rozumu i zdolności myślenia. Na południowym zachodzie 
jest kilka spraw, które są rozwiązywane przemocą w celu zastraszania. Jeśli jed-
nak sprawy rozwiązane przemocą nie zostaną później uprawomocnione rozsąd-
kiem, rozumem i zdrową zdolnością wyrokowania i nie następuje po nim żadne 
polityczne rozwiązanie, wówczas mamy problem z edukacją. [...] (3 września 
1997, Zaman, Ali Halit Aslan) 

W swoim przemówieniu z dnia 10 października 2011 roku hodża efendi 
wskazuje na istnienie ugrupowań, które były utworzone po to, aby rozwiązać 
„konflikt turecko-kurdyjski”: 

„Od dawna złe siły nastawiały ludzi przeciwko sobie, namawiając jednych 
do wyjścia na ulicę, a drugich znowu podburzając do użycia siły wobec tych 
pierwszych; w ten sposób próbowali załatwiać swoje interesy. Zaczęło się tak już 
przed 27 maja i także po wojskowym puczu w 1980 roku kontynuuje się podobne 
prowokacje; te same dłonie tworzą między ludźmi podziały, klasyfikując ich jako 
prawicowych albo lewicowych, podburzają jednych przeciwko drugim i nakazują 
dzieciom tej ojczystej ziemi siebie nawzajem zabijać, aby później na tej krwi 
ustanowić swoją dyktaturę.95 Jest wielce prawdopodobne, że i dzisiaj wobec tak 
rozwijających się na naszych oczach okoliczności, przeprowadzane będą po-
dobne scenariusze, konflikt turecko-kurdyjski zostanie podsycany, aby na koniec 
jeszcze wezwać USA do jego złagodzenia. Każdy, kto miłuje wszystkie zakamarki, 
kolory, wzory, różności i dialekty naszego kraju i naszych ludzi, musi mieć się na 
baczności, aby się nie podburzyć i nie dać ponieść, według tej okrutnej zasady 
‘odpłacić pięknym za nadobne’. Poprzez skandowanie takich haseł jak ‘Męczen-
nicy nie giną, ojczyzny się nie dzieli’ nie rozwiąże się tego problemu. Ci, którzy 
chcą przeciwstawić się intrygom i nagonkom, mogą przedstawić rozsądnie swoją 
krytykę i propozycje odpowiedzialnym władzom w formie dobrze opracowanych 
doniesień. Nie poprzez skandowanie głośnych haseł, plądrując, niszcząc i mor-
dując, ale z rozsądkiem, rozumem i życzliwością.” (24 października 2011, http:// 
www.herkul.org/bamteli/teror-ve-izdirap) 

Gülen nawiązuje do historii, mówiąc o rozwiązaniu kwestii kurdyjskiej: 
„Za czasów sułtana Selima I spotykano się z kurdyjskimi książętami i nego-

cjowano – skutkiem tego był brak jakichkolwiek problemów w ciągu czterystu lat. 

                                                                        
95 Gülen ma na myśli tradycję puczów wojskowych z lat 1960, 1971, 1980, 1997 i ostatniego 
z 2016 roku. 
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Żyli jak książęta i jednocześnie byli lojalni wobec państwa.” (13 maja 1998, ANSA, 
Giulio Gealibter) 

 
T e rr or  n i e  j e st  d obr ą  d r og ą  d o doc h od z e n i a sw oi c h  p r aw  

Według słów wypowiedzianych przez Gülena istnieją środki i sposoby w do-
chodzeniu swoich praw na skutek spotykanych niesprawiedliwości. Jednak pod 
żadnym względem nie wchodzą tutaj w grę anarchia i przelew krwi niewinnych 
ludzi: 

„Zabijanie ludzi dla osiągnięcia własnego celu nie znajduje miejsca w księ-
dze żadnego proroka i żadnego sprzymierzeńca naszego pana. Mimo ucisku, 
który trwał 13 lat w Mekce boży posłaniec Mahomet nie skrzywdził nawet muchy; 
wobec wszystkich zatwardziałych, despotycznych ludzi zachowywał się po 
ludzku. Dokładnie taka postawę duchową należy przekazać tym ludziom, aby 
zablokować ich ucieczkę w góry, gdzie rozpoczną walkę partyzancką. Chęć zabi-
jania ludzi i osiągania swych celów poprzez przelew niewinnej krwi jest bestial-
stwem, jest przestępstwem, tyranią, niezależnie od tego która strona się tego 
dopuszcza. Nigdy nie będzie to działać na ludzkość pozytywnie.” (24 paździer-
nika 2011, http://www.herkul.org/bamteli/teror-ve-izdirap) 

Hodża efendi przytacza przykłady z życia Bediuzzamana96, który zamieszki-
wał w tym regionie: 

„Nasz czcigodny Badiuzzaman jest dzieckiem tego regionu. Ten mężczyzna, 
który kiedyś zebrał swoich uczniów, aby dobrowolnie walczyć przeciwko ormiań-
skim dasznakom97, który brał udział jako dowódca w walce przeciwko rosyjskim 
okupantom, złamał nogę, trafił do niewoli, był w więzieniu w Kostromie, któremu 
udało się uciec do Turcji, który wspierał ruch niepodległościowy, któremu otwo-
rzyła się droga do parlamentu, który jednak uznał, że nie może służyć polityce 
i wycofał się w góry – ten mężczyzna był jednak pod różnymi pretekstami drę-
czony. Przeżył tak dużo cierpienia i smutku, że powiedział: ‘mam teraz trochę 
ponad 80 lat, jednak nie przeżyłem nic, co by mi pozwoliło odczuć radość życia. 
Całe moje życie spędziłem na wojennych polach bitew, w więzieniach i w niewoli 
wojennej albo w zakładach karnych we własnym kraju. Nie ma takiego cierpienia 
i bólu, którego bym sam nie doświadczył. Przed sądami wojennymi traktowany 
byłem jak przestępca; jak włóczęga wędrowałem przez kraje mojego wygnania. 
W ojczystych więzieniach odmawiano mi miesiącami kontaktu ze światem ze-
wnętrznym. Wiele razy byłem otruty. Musiałem znosić najróżniejsze obelgi.  

                                                                        
96 Chodzi o słynnego mającego korzenie kurdyjskie uczonego bediuzzamana Saida Nursiego 
(zm. 1960). Gülen nigdy nie poznał Nursiego, ale jest on mistrzem, który miał na niego 
największy wpływ. Gülen prawie na pamięć zna zarówno starsze jak i nowe pisma Nursiego 
i w swoich pismach porządkuje je w systematyczny sposób. 
97 Jednostka wojska rosyjskiego, która nie stacjonowała na terenie Imperium Osmańskiego. 
W czasie I Wojny Światowej zaatakowali razem z armią rosyjską Anatolię. Bediuzzaman uratował 
ponad 1500 ormiańskich cywilów, kobiet i dzieci przed masakrą. Jest to dobrze udokumento-
wane we francuskich protokołach wojskowych.  
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Bywały czasy, że tysiące razy przedkładałem śmierć ponad życie. Gdyby moja 
religia nie zakazywała samobójstwa, moje ciało już dawno byłoby już rozłożone 
pod ziemią.’ Jednak on nigdy nie pokazywał negatywnego nastawienia i nigdy nie 
dopuścił do takich czynów, które naruszyłyby spokój i porządek narodu.” 

Na koniec Gülen kieruje wątek na swoją osobę i kontynuuje: 
„Nie jestem godzien, aby być jego uczniem, jego sługą albo jego parob-

kiem,98ale także i ja od lat mieszkam z dala od mojej ojczyzny. Z racji na to, że 
moja obecność [dla niektórych] mogłaby zakłócać ogólny porządek, dobrowolnie 
zgodziłem się na mieszkanie tutaj. [...] Nie ma w historii takiego przykładu [po-
śród reprezentatywnych osobowości] na to, aby w ten sposób obstawać przy 
swoich prawach człowieka. Ani w przejrzystym życiu proroków, ani w życiu czę-
ści przywódców społeczeństwa, czy w życiu Zaratusztry, Hermesa, Buddy i bra-
manów nie było czegoś takiego. [...] Nasz czcigodny Bediuzzaman mimo cierpie-
nia, które ponosił nigdy nikogo nie uraził ani nie wezwał do odwetu. Przeciwnie. 
Tym, którzy go do tego nawoływali, odpowiadał: ‘Turecki naród zawsze głosił 
hasła islamu. Od was wyszło wielu świętych i wielu męczenników. Nie wznosi się 
miecza przeciwko potomkom takiego narodu. Jesteśmy muzułmanami, braćmi, 
nie możemy nawoływać się do bratobójczych morderstw. Nie byłoby to zgodne 
z islamską nauką normatywną. Wznosi się miecz [tylko] przeciwko wrogom z ze-
wnątrz. Wewnątrz nie wyciąga się miecza.’ Takie myśli należy przekazywać każ-
demu, ale niestety nie odniesiono sukcesu na tym obszarze.” (24 października 
2011, http://www.herkul.org/bamteli/teror-ve-izdirap) 

 
K u r d o w i e  pr z e j m u ją  s z k o ł y  w  p ó ł n o c n y m  I r ak u  

Na koniec jeszcze raz jeden fragment z wywiadu dla kurdyjskiej gazety Ru-
daw, która ukazuje się w Erbil w północnym Iraku: 

„W Iraku i w Kurdystanie istnieją szkoły, które należą do Pańskiego Ruchu 
Hizmet. Na razie słyszy się tu i ówdzie w niektórych kręgach zarzut uprawiania 
w tych szkołach ‘ideologicznej propagandy’. Czy ma Pan w tym jakiś ideologiczny 
cel? Co Pan o tym myśli?” 

„W ciągu historii zarzucano prawie wszystkim Ruchom, które stawiały sobie 
za cel bycia potrzebnym ludzkości, że narzucają określoną wizję świata. Nawet 
przedsięwzięcia i projekty, które służyły wsparciu cech, cenionych przez wszyst-
kich ludzi, tj. pracowitość, szczerość i altruizm określane były przez niektórych 
jako indoktrynacja. Od więcej niż połowy wieku jestem pośród mojego ludu po-
przez moje kazania, rozmowy, konferencje, pisma i wizyty, które pochłaniają 
moją skromną osobę. W ciągu tych wszystkich lat wciąż zarzucano mi to, o czym 
Pan wspomina. Być może z drugiej strony moje inicjatywy miały częściowo taki 
efekt, że ludzie się otwierali szczególnie przy pomocy instytucji edukacyjnych 

                                                                        
98 Typowa dla mistrza Gülena skromność może mieć przesadny wydźwięk w znaczeniu zachod-
nim. Jednak takie zachowanie w stosunku do wielkich uczonych jest dla niego charaktery-
styczne. W dalszym ciągu mówi, że żyje poza ojczyzną na rzecz pokojowego życia w Turcji. 
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i rozpowszechniali na cały świat to, czego się tu nauczyli. Dzisiaj, według donie-
sień medialnych istnieją takie instytucje w ponad 140 krajach – w krajach, któ-
rych języki, religie, światopoglądy, poglądy religijne, ideologie, historie, zwyczaje, 
grupy etniczne i kolory skóry nie mogłyby być bardziej różnorodne. 

Z niektórymi krajami byliśmy od wieków w stanie wojny. Ogromna część 
tych, którzy pomagali w budowie tych instytucji, utrzymaniu ich przy życiu 
i wspierania ich działalności swoją pracą, nigdy nie próbowali tego ukryć, że są 
muzułmanami i jest im bliski islam. Oczywiście są kraje, w których te instytucje 
są aktywne i nastawione jak najbardziej krytycznie wobec ‘ideologicznej propa-
gandy’. To, co niektórzy muzułmanie czynią niecnego w imię islamu, szkodzi 
jego wizerunkowi, wspiera i wzmacnia tą krytyczną postawę. Gdyby miała istnieć 
ideologia przeciwstawna i ta ideologia miałaby być propagowana – czy mogłaby 
pozostawać w ukryciu w świecie, w którym można obserwować i śledzić każdą 
osobę aż do jej sfery prywatnej i w którym daje się tajnym służbom wiele możli-
wości inwigilacji i śledzenia? Od ponad pół wieku nikt nie był w stanie przedłożyć 
żadnej poszlaki wskazującej na prawdziwość takich oskarżeń. Dlatego pozosta-
wiam to subtelnemu umysłowi i poczuciu sprawiedliwości każdego z osobna, aby 
sam osądził, co mają jeszcze wyrażać takie oskarżenia.  

Nadto należy przypomnieć, że ‘ideologiczna propaganda’ nie zalicza się do 
naszej terminologii. Celem Ruchu Hizmet jest ciągły rozwój etyczny, szerzenie 
pokoju i wysokiej jakości edukacja, która dorównuje poziomowi krajów uprze-
mysłowionych, z uwzględnieniem wartości i praw danego miejsca. Cele w Iraku 
i w Kurdystanie są te same. Propaganda ideologiczna jest obrazem świata, który 
nie jest nasz. Nie znamy go. Bycie zwolennikiem rozwiązywania konfliktów, dia-
logu, zgody, walki z niewystarczającą edukacją, dogodnego środowiska dla nau-
kowego i technologicznego postępu, spokoju, pokoju i bezpieczeństwa i jedno-
cześnie uprawiać ideologiczną propagandę nie może do siebie pasować. Tak czy 
inaczej szkoły związane dobrowolnie z tym Ruchem są w ścisłym kontakcie 
z miejscową władzą, przedstawiają jej plan nauczania do zatwierdzenia i zwra-
cają szczególną uwagę na przejrzystość w trakcie kontroli jej przedstawicieli 
i uprawnionych wychowawców. Poza tym, jak już było powiedziane, każde 
państwo obserwuje czy to co się w tych szkołach dzieje jest zgodnie z prawem 
i na pewno nie będzie przymykać oczu na działalność, która szkodzi interesom 
jego narodu. Jeżeli jeszcze nie istnieją konkretne dowody, a są powierzchowne 
oceny i wymyśla się teorie spiskowe, aby wzbudzić podejrzenia co do naszych 
instytucji, w które bezinteresownie zaangażowanych jest tysiące ludzi, to takie 
postępowanie jest zarówno niesprawiedliwe jak i bezprawne. 

Z tego co mogłem się dowiedzieć, szkoły w autonomicznym regionie Kurdy-
stanu w Iraku agitują według zasady integracji ze światem z jednoczesnym za-
chowaniem miejscowej kultury. Różnorodna działalność jak na przykład kurdyj-
skie festiwale, które są organizowane przez te szkoły pokazują, że ideologiczne 
albo inne różnego rodzaju separatystyczne dążenia filozofii założycielskiej tych 
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szkół są oddalone od nich tak daleko jak tylko jest to możliwe. Mówiąc otwarcie, 
mądrość naszych przyjaciół i braci przyczyniała się w tym regionie w ciągu tych 
minionych 20 lat rzeczywiście do tego, żeby te szkoły zostały na tych terenach 
przyjęte. Kurdowie, którzy od dawna podzielają nasze poglądy religijne i współ-
cierpią z nami, na przekór wszystkim plotkom doprowadzają na polach Kurdy-
stanu do rozkwitu te szkoły, pochodzące z serca Anatolii, zamiast przyjmować tę 
czczą gadaninę do serca. I w ten sposób na nowo udowadniają nasze brater-
stwo.” (24 czerwca 2013, Rudaw, Rebwar Kerim) 

 
R u c h  H i z m e t  p r o p o n u j e  m o d el  koe g z y s t e n c j i  

„W Turcji rozpoczyna się właśnie proces pokojowy.99 Obserwujemy, że Kur-
dowie i Turcy całym sercem wspierają ten proces. Jak ocenia Pan starania, 
podejmowane przez obydwa bratnie narody w odniesieniu do ich koegzystencji? 
Ludy Bliskiego Wschodu potrzebują bardziej niż kiedykolwiek pokojowego 
współistnienia obok siebie – jak mogłaby być ustanowiona taka kultura w tym 
regionie?” 

„Nie możemy robić nic innego jak tylko wspierać te dążenia, zakończyć dłu-
goletni rozlew krwi w regionie i zatroszczyć się o to, aby nie była już uroniona ani 
jedna łza. Najważniejsze jest to, aby nie pozwolić na to, żeby cierpienia, które 
miały miejsce w przeszłości nie zaciemniały już naszej przyszłości oraz zaanga-
żować się w konstruktywne inicjatywy. W tym kontekście należy koniecznie zre-
zygnować z sytuacji, gdzie dobre imię innych ma zależeć od pochodzenia etnicz-
nego i wyznania oraz z prowokowania do konfliktów, walki i niepokojów oraz nie 
pozwolić używać się dla takich celów. Nadto bardzo ważne jest, aby zwrócić 
uwagę na to, aby zarówno w poszczególnych krajach jak i w całym regionie nie 
zasiano jeszcze więcej podziałów i niepokoju i żeby nigdy one nie wykiełkowały. 
Takie inicjatywy i taka działalność stosowna jest także dla władz tego regionu. 

W szczególności instytucje edukacyjne i społeczność cywilna jako taka od-
grywają ważną rolę w tworzeniu takiej kultury. Obydwa te czynniki – szczególnie 
nowoczesne wychowanie – są konieczne dla rozwoju pacyfistycznych społecz-
nych wartości. W przeciwieństwie do wydarzeń z niedalekiej przeszłości narody 
tzw. Bliskiego Wschodu mają zakorzenioną tradycję i historię pokojowego życia 
obok siebie. Kurdowie, Turcy, Arabowie, chrześcijanie, muzułmanie i żydzi po-
siadają kulturę wzajemnego współżycia. Aby na nowo odkryć tę kulturę i na nowo 
ją ożywić, potrzeba ‘modeli kształcenia i instytucji społeczności cywilnej.’ Młodzi 
ludzie nie powinni opierać swojej nadziei na przemocy, wojnie i terrorze. Jeśli im 
się da w zamian za to możliwość stworzenia porównania z alternatywnym syste-
mem wartości, to starania o zgodną koegzystencję w tym regionie będą uwień-
czone sukcesem. 

                                                                        
99 Od 2012 r. do 2014 r. 
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Model kształcenia, który Ruch Hizmet powołał do życia, został przyjęty 
z [rdzennego kurdyjskiego] społeczeństwa; Szkoły, które przedstawiają na przy-
kład możliwość na wypracowanie sposobu wspólnego życia nie zważywszy na 
religię, język, przynależność etniczną, wyznanie i pochodzenie. Dzieci i młodzież 
z ugrupowań, które w świecie na zewnątrz raczej hołdują wrogości, znajdują 
w tych szkołach, w tych samych klasach, we wspólnym ogrodzie, na tej samej hali 
sportowej, w tych samych laboratoriach atmosferę pokoju, która daje im wspar-
cie i podaje im pomocną dłoń. Oby – jeśli Bóg dozwoli – zachowali w życiu te 
wartości na ich dalszej drodze życiowej i w ich społecznym otoczeniu. 

Celem Ruchu Hizmet jest zasadniczo przekazywanie i ożywianie wartości, 
które stanowią podwalinę dla pokojowego i wspólnego życia obok siebie różno-
rodnych grup.” 

W centrum politycznego chaosu ubiegłych lat rozwiązanie kwestii kurdyj-
skiej w Turcji staje się coraz bardziej nieprawdopodobne. Może Turcja przegapiła 
w latach 2013-2015 historyczną szansę. Po udaremnionym puczu wojskowym 
15 lipca 2016 roku położenie stało się jeszcze bardziej beznadziejne, Erdoğan za-
mknął przecież wszystkie kurdyjskie gazety i stacje telewizyjne. To jeszcze nie 
dosyć, ogromna liczba legalnych kurdyjskich centrów kultury i stowarzyszeń 
zostało zdelegalizowanych. Centralny oddział PKK znajduje się obecnie w górach 
Kandil na północy Iraku a iracki rząd nie chce żadnych wojskowych i operacyj-
nych ataków wojska tureckiego na suwerenny kraj, jakim pozostaje Irak. Przy-
wódcy autonomicznego regionu Kurdystanu w Iraku potępiają postępowanie 
Erdoğana w Turcji oraz zatrzymania kurdyjskich polityków i presję, którą wy-
wiera. Kurdowie syryjscy angażują się coraz bardziej dla partii PKK i postawa 
Erdoğana wobec Kurdów syryjskich podsyca znowu terroryzm w Turcji. 

Niestety Erdoğan nie zważa na propozycje Fethullaha Gülena co do rozwią-
zania kwestii kurdyjskiej. Mimo, że Gülen wzywał już Erdoğana w 2006 roku 
w swoim liście do tego, aby zbliżyć się do kurdyjskiego narodu, proces ten rozpo-
czął się dopiero w 2013 roku na skutek wywarcia ogromnej presji publicznej. 
Mimo, że dwa główne żądania Kurdów mogły zostać spełnione poprzez tylko 
jedno uchwalenie zmiany ustawy przez parlament – edukacja szkolna w języku 
ojczystym i zmiana pojęcia obywatela w Konstytucji – rozmowy przebiegały bez 
rezultatu. Partia Erdoğana miała większość parlamentarną i do tego konieczny 
czas. Niestety nikt nie podjął żadnych kroków i w Turcji rozpoczęły się od nowa 
krwawe starcia. W ciągu 33 lat od 1984 roku Turcja płaci za to wysoką cenę i jak 
widać nieprędko się to zmieni. 
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10.  Terroryzm i Dżihad 
 
 
 
 
 
 
 
Terroryzm nie zna granic. ISIS przenosi terror także na kontynent europej-

ski. Akty terroryzmu w metropoliach europejskich takich jak Berlin, Paryż, Nicea 
i Bruksela noszą rękojmię państwa islamskiego. Niestety terroryści twierdzą, 
że czynią to w imię islamu, gdzie przecież Europa od lat nie jest ojczyzną dla 
muzułmanów. 

Kiedy przed laty przywódca Al-Kaidy, Osama bin Laden wypowiedział 
światu dżihad, to właśnie Fethullah Gülen był tym, który jako islamski uczony 
najgłośniej mu się przeciwstawiał. Gülen powiedział: „Odczuwam wstręt do bin 
Ladena, plami on czysty blask islamu.” Gülen dalej wskazuje na to, że bin Laden 
nie ma prawa ani nie posiada upoważnienia do wywoływania dżihadu. 

Obecnie ISIS przejmuje rolę Al-kaidy. Od samego początku Gülen ostrzega 
muzułmańską młodzież i świat islamski przed tymi terrorystami. W odniesieniu 
do samobójców, którym ISIS obiecuje Raj mówi: „Ci, którzy są odpowiedzialni za 
śmierć tych niewinnych ludzi, nie pójdą do Raju tylko do samego piekła.” 

Jeżeli islam i terroryzm nie są ze sobą powiązane to jak do tego dochodzi, że 
Osama bin Laden występuje w imię islamu i Al-kaida mogła szerzyć latami terror? 
Jak to możliwe, że dzisiaj ISIS kontynuuje go w podobny sposób? 

We wszystkich udzielonych przez Gülena wywiadach od 2001 roku były to 
najczęściej zadawane pytania. Ponieważ po atakach z 11 września wymierzonych 
przede wszystkim przeciwko Stanom Zjednoczonym, islam i temat dżihadu są 
głównymi tematami dla całego świata. 

Gülen wypowiedział się w prawie każdym wywiadzie na temat terroryzmu 
i dżihadu w sposób zwracający naszą uwagę: 

„Muzułmanin nie jest terrorystą, terrorysta nie jest muzułmaninem. Zabija-
nie nie prowadzi do Raju.” 

„Bin Laden wzbudza we mnie wstręt. Plami on czysty blask islamu.” 
„Jeśli można coś w ogóle osiągnąć poprzez terroryzm, to tylko cierpienie na 

Ziemi i piekło w wieczności.” 
„Pojedyncze osoby nie mogą wywoływać dżihadu.” 
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Z a b i j a n i e  n i e  m a  w  B og u  u p o d o b a n i a   
Niżej przytoczone wypowiedzi hodży efendiego są fragmentami wywiadu, 

którego udzielił on w lipcu 2005 roku czasopismu Muslim World, które ukazuje 
się w stanach Zjednoczonych od 1911 roku: 

„Islam nie jest dzisiaj wystarczająco znany. Muzułmanie musieliby wystąpić 
i powiedzieć, że w prawdziwym islamie nie ma miejsca na terroryzm. Nie wolno 
wam zabijać ludzi. Nawet w czasie wojny nie wolno wam atakować niewinnych. 
Nikt nie może dopuścić tutaj fetwy100. Nikt nie ma prawa do wydawania komendy 
dokonywania aktów samobójczych, przywiązywania ładunku wybuchowego do 
własnego ciała i wchodzenia w tłum niewinnych ludzi. Z islamskiego punktu 
widzenia jest to nielegalne, niezależnie od tego jakiego wyznania są potencjalne 
ofiary tych aktów. 

Nawet na wypadek wojny nie ma na to pozwolenia. Powiedziano, nie 
krzywdźcie dzieci, zostawcie w spokoju modlących się w kościele. To nie jest tak, 
że kiedyś się o tym mówiło, a teraz nie ma to znaczenia. To, o czym mówił nasz 
Prorok Mahomet, mówił także czcigodny Abu Bakr, a to co mówił czcigodny Abu 
Bakr, powiedział także czcigodny Umar, po nim zostało to powiedziane przez 
sułtana Saladina, po nim przez Alparslana, później przez Kılıçarslana a nawet 
przez Mehmeda II. I właśnie z tego powodu z tego chaosu w Konstantynopolu 
mógł powstać Stambuł. Wówczas zwolennicy kościoła grecko-prawosławnego 
i Ormianie nie czynili sobie krzywdy a także nie czynili jej im muzułmanie. 

Po tym jak zajęto Stambuł, w patriarchacie wisiał ogromny obraz Mehmeda 
II Zdobywcy. Kazano go wówczas namalować. Wezwano wówczas patriarchę 
i przekazano mu klucz [do miasta]. Wspomina się go z szacunkiem. Do wszyst-
kich idei wykazywano respekt, jednak dzisiaj przedstawione jest wszystko 
opacznie i pod pewnym względem również opacznie interpretuje się islam.  

Z żalem muszę stwierdzić, że w świecie muzułmańskim niektórzy zacie-
trzewieni uczeni (hodża), niedojrzali muzułmanie nie mają innej broni do dyspo-
zycji. Islam jest religią prawdy i musi być przeżywany prawdziwie. Na tej drodze 
nie można jednocześnie posługiwać się bezprawnymi środkami. Cel jest dobry, 
tak więc i środki, które do niego prowadzą, muszą być uczciwe. 

Patrząc w ten sposób poprzez przelew krwi nie wejdzie się do Raju. Żaden 
muzułmanin nie może powiedzieć, zabiję kogoś i za to pójdę do Nieba. Łaski 
boskiej nie osiągnie się poprzez zabijanie. Najważniejszymi zadaniami muzuł-
manina są osiągnięcie upodobania w Bogu i rozpowszechnianie jego wzniosłego 
imienia.” (Muslim World, lipiec 2005, Zeki Sarıtoprak i Ali Ünal)  

W opublikowanym 22 marca 2004 roku w gazecie Zaman Gülen następująco 
odpowiedział na zadane mu pytania: „Czy ci, którzy w imię islamu szerzą terror 
traktują go jako wojnę czy jako dżihad? Czy sądzi Pan, że otworzą się przed nimi 
bramy Raju za to co on robią?”  
                                                                        
100 Fetwa: „opinia prawna muftiego, w której stwierdza się, czy jakieś działanie jest zgodne 
z głównymi zasadami prawa islamskiego” (definicja słownika „Duden”)  
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„Nakazy islamu są jednoznaczne. Pojedyncze osoby nie mogą wywoływać 
wojny. Również mniejsze partie ew. grupy czy organizacje tego nie mogą czynić. 
Tylko jakieś państwo może ją wywołać. Zanim wojny nie wypowie prezydent albo 
wojsko, nikt nie może zacząć walczyć. W innym przypadku nie mielibyśmy końca 
wojen. Wówczas zebrałby jeden wokół siebie trzech do pięciu grabieżców i utwo-
rzył front wojenny. Inny skupiłby wokół siebie innych współawanturników. 
Pomyślcie o Turcji. Nawet ludzie o zdrowym rozsądku mogliby nastawiać się 
przeciwko sobie, jeśliby odkryli po drugiej stronie coś, czego by nie mogli znieść. 
Wśród nich znaleźliby się tacy, którzy by wstali i powiedzieli: ‘Niniejszym wywo-
łuję temu czy tamtemu wojnę.’ Przeciwko osobie, która tolerancyjnie podchodzi 
do chrześcijan podniesie się kolejny i krzyknie: ‘ten pomaga chrześcijanom 
i osłabia islam. Musimy wypowiedzieć mu wojnę, trzeba go zabić’ i wywołuje tę 
wojnę. Wchodzi się w walkę tylko wtedy, kiedy wojnę wywołuje państwo. 
Wszystko inne przeciwstawia się duchowi islamu, islam przewiduje reguły za-
równo dla czasu pokoju jak i dla stanu wojny.” (22 marca 2004, Zaman, Ekrem 
Dumanlı) 

 
K to te r r or yz u j e  i n n ych  w  i m i ę  r el i g i i ,  t en  i d z i e  p r o s t o  d o  p i e k ł a  

Rainer Hermann, niemiecki dziennikarz i autor książki „Dokąd zmierza tu-
reckie społeczeństwo?”, zapytał w 2012 roku hodżę efendiego w nawiązaniu do 
terrorystów islamskich: „Ale oni prowadzą wojnę i zabijają przecież w imię is-
lamu?” 

Gülen wyjaśnia, że terroryści, którzy mordują w imię islamu, pójdą prosto 
do piekła: 

„Także w świecie zachodnim istnieje terroryzm w odniesieniu do walki 
o kapitał, o pracę, o dobrobyt. U nas będzie on pewnie szerzony w imię religii. 
Uważam jednak, że nie chodzi tu o religię. Główną rolę odgrywają tu osobiste 
interesy, ludzkie ego. W imię religii pozwalają na mordowanie ludzi. W rzeczywi-
stości morderstwa są przeciwstawne religii. Profesor, który również jest księ-
dzem, zapytał mnie czy do morderstw i ataków samobójczych zachęca tych ludzi 
silna wiara w istnienie piekła i raju. Bez zastanowienia się odpowiedziałem, że te 
osoby nie trafią do raju, tylko pójdą prosto do piekła. Coś takiego nie może być 
czynione w imię religii. Nie wolno w imię religii zabijać i przekraczać ram spra-
wiedliwości, grabić i czynić tego, co pokazuje religię jako coś bestialskiego. Reli-
gia nie może tego usprawiedliwiać.” (6 grudnia 2012, Frankfurter Allgemeine Zei-
tung, Rainer Hermann) 

W wywiadzie z New York Times z roku 2010 Gülen tak samo wyraźnie od-
niósł się do powyższych myśli: 

„Kiedyś miałem okazję przelotnie wypowiedzieć się, że każdy prawdziwy 
muzułmanin jest symbolem pokoju, wewnętrznego opanowania i spokoju. 
W prawdziwym islamie nie ma miejsca na terroryzm. Religia nie uprawnia do 
zabijania dla osiągania jakichkolwiek celów. Poprzez zabijania nie osiągnie się 
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raju. Nawet w czasie wojny nie wolno krzywdzić niewinnych ludzi. Te aspekty są 
niezaprzeczalne, są one niezbite. Do tej pory tak to było przedstawione i nadal 
tak będzie.” (11 czerwca 2010, The New York Times, Brian Knowlton) 

 
C z y  ś w i a t  is l a m s k i  j e st  s p r z e c z n y z  d u c h e m  isl a m s k i m ? 

Jeżeli jest uregulowane postępowanie na wypadek wojny w islamie i nie jest 
dozwolone mordowanie w imię religii, dlaczego świat islamski nie przedstawia 
ducha islamu? 

Odpowiedź, której hodża efendi udzielił na to pytanie w 2004 roku jest 
wstrząsająca: 

„Moim zdaniem świat islamski nie istnieje, są tylko tereny, gdzie mieszkają 
muzułmanie, na niektórych miejscach więcej, na niektórych mniej. Tutaj właści-
wie bardziej chodzi o islam kulturowy, ponieważ są muzułmanie, którzy tworzą 
islam od nowa według swoich pomysłów. Nie myślę tu o radykalnych muzułma-
nach. Człowiek musi wierzyć w to, w co wierzy tak, jak to jest naprawdę, a później 
też w prawidłowy sposób praktykować. Islam należy przyjąć [w jego oryginalno-
ści].  

Nie można powiedzieć, że w tym geograficznym regionie Ziemi, który okre-
ślimy jako świat islamski, istnieją społeczeństwa, które reprezentują taką postawę 
duchową i filozofię. Twierdzenie czegoś przeciwnego byłoby oszczerstwem 
w stosunku do islamu. Jeśli jednak się mówi, jakoby nie było żadnego islamu, 
wówczas byłoby to zniesławienie [wierzących] ludzi. Nie wychodzę jednak z tego 
założenia, że muzułmanie w tym momencie przyczyniają się międzynarodowej 
harmonii i równowagi. Nie widzę koniecznej do tego postawy państwowych 
przywódców muzułmańskich. Pominąwszy istniejące w ograniczonej mierze 
uświadomienie, w islamskim świecie ogólnie rzecz ujmując brakuje jednak wy-
kształcenia. 

Widzicie to na przykładzie hadżu. Widzicie to – jak tylko jesteście w stanie to 
śledzić – na konferencjach, dyskusjach panelowych, w telewizji i w czasie posie-
dzeń parlamentu. Panuje poważny brak poziomu. Nie możecie rozwiązać pro-
blemów świata. Być może kiedyś później.” (22 marca 2004, Zaman, Nuriye Akman) 

 
I s l a m  n i e  pop i e r a  w o jn y ,  n ie  m ów i ą c  o  t e r r o r y z m i e 

Korespondent kenijskiej gazety Daily Nation skierował 30 lipca 2004 r. do 
Gülena następujące pytanie: „Niektórzy traktują islam i terroryzm tak, jak gdyby 
te dwa pojęcia były ze sobą tożsame. Jakie jest Pana zdanie w tej kwestii?” 

Hodża efendi mówi o pięciu głównych wartościach, które musiałyby 
wzmocnić szacunek dla tej religii a jedną z nich miałoby być prawo do życia. 
Koran traktuje zabicie człowieka tak jakby zabito całą ludzkość. Islam nie za-
chęca do wojny, nie mówiąc o terroryzmie. Gülen szczególnie podkreśla, że od 
samego początku istniały w islamie „reguły wojenne”: 
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„Najpierw muszę zaznaczyć, że jest rzeczą nie do pomyślenia, iż religia 
o boskim pochodzeniu, czy to będzie islam, czy judaizm, czy chrześcijaństwo 
miałaby pozwolić na terror, nie mówiąc już o tym, że miałaby go nakazywać. 
W oczach Boga życie jest niezwykle wartościowe. Z tego powodu Bóg chroni je 
i zachowuje. 

Jest to na tyle ważne, że islam, który traktuje każdego z osobna w porówna-
niu do innych stworzeń jako swoisty gatunek, postrzega zabicie jednostki tak, 
jakby zabito wszystkich, a uratowanie jednostki tak, jakby uratowano wszystkich. 
W tym sensie nie istnieją w obszarze podstawowych praw człowieka prawa pod-
rzędne i nadrzędne. Stąd prawo jednostki jest prawem całego społeczeństwa, nie 
można poświęcić jednego na korzyść kogoś innego. Po drugie islam nakazuje, 
aby to co robi każdy z osobna było usankcjonowane prawem i zaznacza z naci-
skiem, że również sposoby, które prowadzą do celu muszą być legalne. Przypo-
mina się o tym, że kto szuka osiągnięcia [godnego pochwały] legalnego celu 
w nielegalny sposób, nie będzie nagrodzony, lecz przeciwnie – ukarany. 

Z tego punktu widzenia możemy powiedzieć, że terroryzm nie może jawić 
się jako środek do osiągnięcia islamskich celów. I właśnie ew. mimo, że islam jest 
ludzką rzeczywistością i najbardziej wyróżniającymi się faktami historii ludzko-
ści, nie optuje on za wojną. Wcześniej zezwalał na nią w celu obrony i dopiero 
później zaczął traktować jako legalną – w ramach koranicznej zasady ‘anarchia, 
niezgoda i przymus jest gorsze niż zabijanie w czasie wojny – aby uniknąć wojen 
i jej przyczyn takich jak anarchia, nieład, ucisk i defetyzm. Stąd jednak pojawiły 
się po raz pierwszy w historii ludzkości ważne ograniczenia a islam ogłosił w tej 
wczesnej epoce międzypaństwowe prawne zasady. Islamscy uczeni, którzy na 
tym obszarze są ekspertami, pisali na ten temat rozprawy naukowe 1300 lat 
temu.  

Zważcie na to, abyście z waszych serc nigdy nie wykorzenili najwyższego 
szacunku przed Stwórcą i jego nakazów i czcijcie go. Nie depczcie uprawnych pól 
i ogrodów. Okazujcie respekt mieszkającym w domach bożych kapłanom i mni-
chom, ludziom, którzy poświęcili się Bogu i nie obrażajcie ich. Nie zabijajcie cy-
wilów, nie zachowujcie się wobec kobiet nieprzyzwoicie i nie rańcie uczyć tym, 
których zwyciężycie. Nie przyjmujcie żadnych prezentów od tubylców. Nie pró-
bujcie kwaterować waszych żołnierzy w domach miejscowej ludności. Uważajcie, 
abyście nie przegapili waszych pięć pór modlitwy. Czcijcie Boga i nigdy nie za-
pominajcie, że kiedyś może doścignąć was śmierć także tysiąc mil od wojennego 
frontu. Bądźcie zatem gotowi w każdym czasie na jej spotkanie. ‘Patrząc wstecz 
na historię widzimy, że prawie wszyscy muzułmańscy przywódcy państwowi 
przypominali swoim komendantom w swoich rozkazach i rozporządzeniach 
o tych zasadach, jak wysyłali ich na front. Te zasady były dokładnie realizowane 
i umieszczone w historycznych księgach. 

 Ani jednostki ani organizacje nie mają pozwolenia sięgania po broń w imię 
islamu czy muzułmanów i wywoływania wojny, lecz wyłącznie państwu – i to 



—  190  — 

tylko wtedy, kiedy istnieje absolutna konieczność i dodatkowo w ramach okre-
ślonych pryncypiów. Opierając się na tym jest to oczywiste, że dzikie akty terroru, 
które atakują obrońców podstawowych praw człowieka i całkowicie niszczą bez-
pieczeństwo, nie mogą mieć miejsca w islamie. 

Jeżeli – czy to w świecie islamskim czy też na innych obszarach – będą nadal 
dokonywane ataki terrorystyczne, musi być postawiona solidna diagnoza, aby 
wprowadzić odpowiednie środki zaradcze.” (30 lipca 2004, Zeitung Daily Nation, 
Hezron Mogambi)  

 
R e l i g i a  n i e  w y m a g a  a gr e s j i  i  w r o go ś c i  

W wywiadzie, który przeprowadziła z mistrzem dziennikarka i pisarka 
Nevval Sevindi w roku 1997, wymienił on dwa powody, dla których islam i terro-
ryzm są ze sobą kojarzone. Po pierwsze uprzedzenia wobec islamu, które uwa-
runkowane historycznie istnieją w podświadomości cywilizacji zachodniej i po 
drugie sposób, w jaki muzułmanie przedstawiają islam w różnych regionach 
świata z korzyścią dla własnych interesów stawiając w miejsce religii własne żą-
dze i osobiste skłonności: 

„Nastawienie Zachodu zbudowane jest na bardzo starych doświadczeniach. 
Myślę, że jak po raz pierwszy spotkali się z islamem, nie mam na myśli ich wojska 
czy przywódców wojskowych, lecz tych, którzy byli kompetentni i nadający od-
powiedni kierunek swoim ideom we własnym społeczeństwie; reagowali wobec 
istoty islamu z uprzedzeniami, zamiast o nim się więcej dowiedzieć i go przeana-
lizować. W konsekwencji wypowiedzieli islamowi wojnę. A gdyby tak go zbadali 
w jego zasadniczej dynamice i fundamentalnych zasadach. 

Zależnie od interpretacji ogólnych warunków z czasem zmieniła się postać 
islamu i stosownie do tej postaci zrodził się islam afgański, islam irakijski. Nie 
wystarczy do tego się ograniczyć, należy dodać jeszcze jego formy tj. saudyjsko-
arabska i syryjska. Zachodni myśliciele, badacze i orientaliści zajmują się tym 
tematem, szufladkując go, chrześcijanin/muzułmanin, wy/my – i wówczas łatwo 
znaleźć rzeczy, które można krytykować. 

Takie nastawienie nie doceniło zarówno realiów jak też Wschodu. Jak 
można temu przeciwdziałać? To dobre pytanie. Istnieje jeszcze jedna strona tego 
problemu, która dotyczy muzułmanów. Dostosowali oni islam do takich warun-
ków, w których sami się znajdują, według ich własnych odczuć, według ich wła-
snych interesów. Można to zaobserwować bardzo dokładnie na przykładzie wy-
darzeń w Turcji w ostatnim czasie. Wygląda to tak jakby myślenie życzeniowe 
zajęło miejsce bożego kierownictwa, rozsądnego myślenia i prawidłowego na-
stawienia. Ludzie traktują swoje własne uczuciowe nastroje jako rozsądek i na-
zywają to religią. Jeśli w życiu uczuciowym chodzi o sprawy religijne, dokładają 
do tego religię. 

Stąd też uważają nawet, że wymogiem religijnym są agresja i wrogość. 
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W niektórych miejscach w świecie islamskim emocje i zamierzenia przyjęły 
kształt poglądów. Irracjonalnie i przesadnie utożsamiane są one z religią według 
jednostkowych upodobań; a więc nie w ramach boskich Objawień, nie poprzez 
rozum, bez rozwagi. Dobry komentator Koranu naszych czasów mówi: ‘Koran 
zwraca się ze swoimi zasadami do ludzkiego rozumu. Nie ma w nim zasad, które 
są sprzeczne z rozsądkiem.’ Jeśli jednak ktoś podchodzi do tej sprawy [rozumie-
nie świętego tekstu] z niskimi instynktami w poczuciu osobistego interesu nieu-
chronnie straci boskie właściwe kierownictwo. Każdy prowadzi własną walkę 
w imię swych celów i upodobań. Z jednej strony mamy więc punkt widzenia  
Zachodu, a z drugiej irracjonalną interpretację ludzi, którzy dają się opanować 
chwilowym upodobaniom. 

Zachód jest pełen uprzedzeń wobec islamu, to fakt. I wciąż niestety mają 
miejsce rzeczy, które wzmacniają ich poglądy i przekonania w tym zakresie.” 
(28 lipca 1997, Yeni Yüzyıl, Nevval Sevindi) 

 
A l - k ai d a  i  B i n  L a d e n  n i e  m aj ą  c ze g o  s z u k a ć  w  i s l a m i e 

Dziennikarz Rainer Hermann zapytał Gülena jak to jest możliwe, że islam 
może być tak różnorodnie interpretowany. Gülen wyjaśnia, że w islamie są 
sprawy, które są otwarte na idżtihad101 i że jest niewielu mudżtahidów102 (inter-
pretatorów), którzy oferują prawną wykładnię: 

„W religii wiele jest do wyjaśnienia w zakresie jej interpretacji i egzegezy. 
Powodem tego są wymagania ducha czasu. Najpierw mamy główne zasady 
(muhkemāt, nass), a z drugiej strony jednak elastyczne interpretacje, na podsta-
wie których opinie prawne mogą być uzasadniane zależnie od epoki. Zapotrze-
bowania zmieniają się z czasem. Taka interpretację nazywamy idżtihadem. Jeśli 
dzisiaj nikt nie uważa, że może dokonać idżtihadu, to dlatego, że brakuje ludzi 
z odpowiednimi kompetencjami i kwalifikacjami. Brama do idżtihadu stoi otwar-
ta. Jeśli uwzględni się czas, rozwój naukowy i techniczny jak również stosunki 
międzynarodowe, to istnieje wiele powodów, dla których idżtihad musi być prze-
prowadzony. Z jego powodu istniały w przeszłości rozłamy. Ktoś kiedyś powie-
dział: ‘Jest tak wiele dróg do Boga ile oddechów w stworzeniach.’” (6 grudnia 
2012, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Rainer Hermann) 

Dobrze. Jak można wyjaśnić więc terroryzm Osmay bin Ladena i Al-kaidy z 
punktu widzenia islamu? Gülen wyjaśnia, że w islamie na to nie ma żadnej prze-
strzeni: 

„Bin Laden może twierdzić, że opiera się on na Koranie i Sunnie. My jednak 
– jeśli Bóg okaże taką łaskę i potraktuje mnie jako najmniejsze indywiduum po-
śród muzułmanów – bazujemy na opinii uczonych islamskich (myślicieli, socjo-

                                                                        
101 idżtihad: „W islamie zasada prawno-teologiczna do indywidualnego formułowania swojego 
poglądu w kwestiach prawnych, które nie są wyjaśnione w Koranie i w hadisach” (Definicja 
Dudena). 
102 mudżtahid: ten, który posiada kompetencje w zakresie idżtihadu. 
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logów, prawników). A ogromna większość tych muzułmańskich filozofów, so-
cjologów i ekspertów z zakresu islamu ma takie samo zdanie jak my.103 

Jeżeli podwaliną ma być wzór postępowania Proroka Mahometa i prawo-
wiernych kalifów, bin Laden wówczas nie jest warty tego, aby o nim w ogóle 
wspomnieć; czyny jednego nie pasują do czynów innego. Kiedy bada się godne 
operacje wojskowe (seriye-i seniyye) Proroka z punktu widzenia filozofii, zawar-
tych w sirach.104 Można zobaczyć, że użył on swego prawa do obrony, aby bronić 
swego paktu przed każdym, kto chciał przeciągnąć go na swoją stronę. Albo 
wzywał tych do porządku, którzy byli nielojalni i zrywali zawarty z nim sojusz – 
a to jest zupełnie uprawnione. Zajęcie Mekki nastąpiło po takiej zdradzie. 

Wziąwszy pod uwagę praktyki Proroka, staje się jasne, że bin Laden tej 
sprawy zupełnie nie rozumie. Nie traktuje Koranu, sunny, rozumienia muzułma-
nów z pierwszych trzech pokoleń jako całości, podchodzi do tego bardzo selek-
tywnie. 

Tak samo wyrywa się z kontekstu wypowiedzi Koranu i zwraca uwagę na 
przykład tylko na tę część: ‘Gdzie tylko zobaczycie niewiernych, zabijajcie ich.’ 
W podobny sposób wyciąga się jeszcze kolejne błędne wnioski. 

[Prawdziwe] znaczenie tej wypowiedzi odnosi się do powinności karania 
zachowania ludzi, którzy najpierw do nas przystali, a później jednak porzucili 
i dopuścili się wobec nas rebelii i najwyższej zdrady. Przeciw takim rebeliom 
broni się każdy kraj i karze buntowników. Jeśli jednak oni później się nawrócą 
i znów będą z nami, będą odprawiać rytualną modlitwę, pościć i odnajdą się na 
drodze, którą kiedyś kroczyli, wówczas zostawcie ich w spokoju. Takie ma to 
znaczenie. Jeśli więc wyrywa się jakiś temat z kontekstu i analizuje pojedyncze 
słowa, wówczas powstaje sposób myślenia bin Ladena i jego współkompanów. 
[...] 

Jeśli nie będzie można już dobrze zinterpretować zawartych między sło-
wami wzorcowych czynów Proroka, myśli Koranu i sunny, jakby były zakryte 
przez zasłonę naszego niecnego postępowania i zaciemniały ich blask, to ozna-
cza to, że nie osiągnęliśmy niczego dobrego, lecz uczyniliśmy wiele zła. Czy bin 
Laden żyje czy nie, nie wiadomo. Chciałbym, żeby nie żył. Obyśmy my muzuł-
manie byli wolni od tak wytworzonego sposobu myślenia.” (18 stycznia 2005, 
Milliyet, Mehmet Gündem) 

 
   

                                                                        
103 Mistrz Gülen ma na myśli, że bin Laden postępuje według własnego uznania, on natomiast 
opiera się do dzisiaj na tradycji uczonych, którzy powzięli swą wiedzę od towarzyszy Proroka  
104 Filozofia sir (siyer felsefesi) jest często stosowanym pojęciem mistrza Gülena i oznacza, 
że w nauce o prorokach należy uwzględniać zarówno wydarzenia historyczno-chronologiczne 
jak też i socjologiczne, aby móc ustalić faktyczne powody, dla których działał prorok. Jest on zda-
nia, że 80% wypowiedzi prawniczych zawartych w sirach powinny być na nowo przemyślane. 
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B u d d y ś ci  in t e r pr e t o w a l i  i s la m  j ak o  r e li g i ę  w o j n y 
Hodża efendi przypomina zarówno o tym, że różne interpretacje islamu 

w różnych regionach Ziemi zaszkodziły jego wizerunkowi, jak również o tym, 
że buddyjscy mnisi w pewnej chwili określali islam jako religię wojny: 

„Wówczas wystąpił ktoś w Algierii i powiedział, że to jest prawdziwe. [...] 
To samo wydarzyło się w Syrii. Na Filipinach tworzy się Islamski Front Wyzwo-
lenia Moro. W Bangladeszu i w Kaszmirze dzieje się podobnie. [...] Wówczas 
Zachód mówi: Patrzcie, nie mówiliśmy wam? Kościół a nawet buddyści to mówią: 
zobaczcie! 

Kiedy nasi przyjaciele po raz pierwszy spotkali się z buddystami, ich reakcja 
była następująca: ‘Czy to nie jest religia wojenna?’ Tak, tak nas widzą. Aby ogłosić 
stan wojny muszą istnieć dostateczne powody. Dlatego na tym obszarze muszą 
istnieć reguły i prawa. A co, jeśli wojnę wymuszą okoliczności? Wojna nie po-
winna nigdy mieć miejsca bez reguł i zasad. Krzyżowcy popełniali okrucieństwa 
ponad regułami i prawami, ponieważ w Ewangeliach takich zasad dla stanu 
wojny nie ma.105 W drodze do Palestyny powiesili na drzewach 70 000 ludzi. 
To wydarzenie jest każdemu znane i jest dobrze opisane. Błędnym jest ocenianie 
tej sprawy tylko z tego punktu widzenia a islamu – w pozytywnym lub negatyw-
nym sensie – utożsamianie z wojną i konfliktem. 

Ale niestety tak jest, że wydarzenia na świecie potwierdzają przekonania lu-
dzi, którzy chcą w taki sposób postrzegać islam. Niektórzy nieuważni nie wiedzą, 
kiedy, wobec kogo i jak się zachowywać. [...] Sprawy są źle przyjmowane, popeł-
niano błędy i na islam rzucono w końcu złe światło.” (28 lipca 1997, Yeni Yüzyıl, 
Nevval Sevindi) 

 
T u r c y u w z g l ę d ni l i  u n iw e r sa l n ą str on ę  i sla mu  

Uwzględniwszy muzułmańską mapę świata Gülen zauważa, że najlepiej 
interpretowany islam jest w Anatolii. W odniesieniu kulturowym można by po-
wiedzieć „turecki muzułmanizm”, ale z religijnego punktu widzenia wyrażenia 
takie jak islam turecki, kurdyjski czy arabski nie są właściwe. Fragment wyczer-
pującego wywiadu przeprowadzonego przez Nicole Pope dla francuskiej gazety 
Le Monde dotyczy tego zagadnienia: 

„Islam jako religia imperium, które opanowało ten region na ponad setki 
lat, zawsze był interpretowany w Anatolii tak, jak jest to czynione do dzisiaj – jeśli 
nawet nie bardziej miękko. Jeśliby tak nie było, to Imperium Osmańskie nie mo-
głoby istnieć tak długo i na tak ogromnym obszarze – od Wiednia do Chin (poza 
Iranem), od Moskwy do centrum Afryki, to tereny, które podlegały jego ochronie 
                                                                        
105 Mistrz zwraca uwagę na to, że zasada zakazu wojen w chrześcijaństwie w przypadku 
wystapienia wojny prowadzi do niewyobrażalnych okrucieństw. Ponieważ wojna sama w sobie 
jest zakazana, dopuszcza się każde bezprawie, ponieważ tak czy inaczej znajdujemy się 
w obszarze niedozwolonym przez religię. Podobnie dzieje się u muzułmanów jeśli chodzi 
o spożywanie alkoholu: ponieważ jest on zabroniony, zapomina się o granicach w przypadku 
przekroczenia tego zakazu. 
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i panowaniu. W stosunku do ludzi dobrze się odnosili, nie ingerowali w ich religię 
i modlitwy. [...] 

W rozporządzeniu Mehmeda II czytamy: ‘Każdy może w swoim kościele 
modlić się tak, jaką ma wolę, może żyć, jak wymaga od niego jego religia, nikt nie 
może w to ingerować.’ To jest bardzo ważne. Działaniem tego tak młodego zdo-
bywcy Stambułu nie kierowało pewne poczucie zemsty, lecz Koran i czyny Pro-
roka, które przyjął jako wytyczne w swoim myśleniu i działaniu. 

Mehmed II nie tknął obrazów w Hagii Sophie, zostawił zebranych tam ludzi 
w spokoju. W dzisiejszym rozumowaniu działał niezwykle demokratycznie. 
Stworzona przez niego państwowość w formie zewnętrznej równała się wpraw-
dzie formie imperialnej, jednak była niezwykle demokratyczna. Przed Osmanami 
działali tak samo Seldżucy. Tak również władzę sprawowali Ilchanidzi, a także 
Karachanidzi. Tak więc Turcy po przyjęciu islamu, od razu rozpoczęli praktyko-
wanie go w takiej formie; Iranie, którzy przyjęli go mniej więcej w tym samym 
czasie, myśleli zupełnie inaczej.106 

Po czterech prawowiernych kalifach, którzy nastali po Proroku, nastąpili 
Umajjadzi, którzy jednak inaczej praktykowali islam. Różnili się od Turków, rów-
nież Abbasydzi byli inni. Jednak Turcy zreformowali aspekty islamu otwarte na 
ich interpretację i rozpoczęli dynamiczne procesy takie jak idżtihad, w tym 
wszystkim pozostawali jednak wierni głównym zasadom islamu. Podtrzymując 
uniwersalnego ducha islamu byli w stanie reagować na zmieniające się z czasem 
warunki życia. Islam był przez nich interpretowany prawidłowo. Dlatego też są-
dzę, że łagodność i wrażliwość właściwie istniały zawsze w tym regionie, do któ-
rego należy też Turcja. Z tego powodu myślę, że stosowne jest mówienie o ‘turec-
kim muzułmanizmie’, nawet jeśli nie da się tego uzasadnić religijnie. Ponieważ 
z religijnego punktu widzenia nie istnieje islam turecki, kurdyjski czy arabski. 

Turcy utworzyli państwo, które panowało ponad setki lat i obejmowało 
swoim władaniem ogromne obszary, rozpowszechnili na bazie swych religijnych 
przekonań praktyki w zastosowaniu islamu w życiu społecznym, socjalnym 
i gospodarczym jak również w postępowaniu, sporządzili pakiet ustaw i w tym 
wszystkim z wielkim zaangażowaniem dążyli do ogarnięcia uniwersalnego ducha 
islamu.” (28 kwietnia 1998, Le Monde, Nicole Pope) 
 
  

                                                                        
106 Spojrzenie mistrza na seldżucko-osmańską historię z powodów dydaktycznych jest częściowo 
wyidealizowana. Patrząc z historyczno-naukowej perspektywy, ani Seldżucy ani Osmanowie, 
Ilchanidzi czy Karachanidzi niewiele mieli wspólnego z nowoczesnym rozumieniem demokracji. 
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11.  Polityka 
 
 
 
 
 
 
W tym rozdziale poznamy poglądy Fethullaha Gülena dotyczące tematu 

polityki, które wyrażane były przez niego w wywiadach od lat 90-tych. Po kon-
trolowanej, ew. inscenizowanej próbie puczu z 15 lipca 2016 roku w Turcji, 
przedstawicieli zagranicznych mediów interesowała odpowiedź Fethullaha 
Gülena przede wszystkim na jedno pytanie: 

„Wcześniej wspierał Pan Erdoğana. Dlaczego wasze drogi się rozeszły?” 
Evelyn Finger, redaktorka Zeit odpowiedzialna za dział Wiara i Zwątpienie, 

zadała Fethullahowi Gülenowi w związku z tym między innymi następujące py-
tanie: 

„Dlaczego wspierał Pan Recepa Tayyipa Erdoğana i jego partię AKP, która 
wyrosła z ruchu islamistycznego?” 

Gülen odpowiedział: 
„Ponieważ obiecał, że otworzy naszemu krajowi drogę do Unii Europejskiej. 

Na samym początku, jak opowiadałem się za wstąpieniem do UE, zwolennicy 
Erdoğana potępiali mnie jako przeciwnego islamowi. Ich zdaniem przystąpienie 
do Unii miałoby być antyislamskie. Później prezydent zmienił zdanie. Miał na-
dzieję, że Hizmet uczyni z niego przywódcę wszystkich muzułmanów i będzie 
zabiegać o niego na całym świecie.” 

Dziennikarka pytała dalej: 
„Co osobiście łączyło Pana z prezydentem?” 
Odpowiedź Gülena rzuciła pewne światło na zmiany ostatnich lat: 
„Ani ja, ani moi przyjaciele nie byliśmy blisko Erdoğana, nawet jeśli dzisiaj 

się tak twierdzi. Osobiście spotkałem go tylko kilka razy, jeszcze zanim został 
prezydentem w 2003 roku. Jak tworzył AKP, obiecywał wolność i demokrację, 
chciał wzmocnić prawa człowieka i ograniczyć polityczną władzę wojskową. 
Dlatego Hizmet go wspierał. Jednak po trzecim zwycięstwie AKP w wyborach 
w 2011 roku złamał swoje obietnice i uczynił w tył zwrot [odwrócił się od demo-
kracji]: z dala od państwa konstytucyjnego, w drodze do systemu prezyden-
ckiego.” (29 września 2016, Die Zeit, Evelyn Finger) 

Jak Gülen zauważył, rząd Erdoğana obiecywał w pierwszych latach po wy-
borach kontynuowanie reform mających wprowadzić Turcję do Unii Europej-
skiej, które zostały wprowadzane przez poprzednie rządy. Rząd ten nawet podjął 
pewne kroki w tym kierunku. Erdoğan sprawiał wrażenie, jakby był przeciwko 
„tureckiemu gladio”, przeciwko militarnemu państwu w państwie. Jednak bardzo 
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szybko odstąpił od tego, jak referendum dotyczące zmiany konstytucji z dnia 12 
września 2010 roku ucięło hegemonię wojska a on 12 czerwca 2011 roku wygrał 
wybory. Erdoğan, który poprzez utworzenie systemu prezydenckiego z nim jako 
jedynym władcą Turcji, zamierzał wypełnić wolne miejsce powstałe poprzez 
odebranie władzy wojsku, tym samym od tego momentu ustawił się po przeciw-
nej stronie Fethullaha Gülena. 

Rozpoczęto zamykanie szkół i centrów wspierania, prowadzonych w Turcji 
przez zwolenników Gülena, tajna służba MIT została zobligowana do tworzenia 
obszernych list w aparacie państwowym w celu ustalania sympatyków Gülena 
i jego Ruchu, aby usunąć ich z urzędów. 

Odtąd Erdoğan przedstawia Gülena jako potencjalnego sprawcę każdego 
negatywnego wydarzenia i w ten sposób próbuje zniszczyć uznanie Gülena, któ-
rym cieszy się w tureckim społeczeństwie. 

Punktem zapalnym były wydarzenia po woskowym puczu z 15 lipca. Er-
doğan twierdził, że to Gülen wydał rozkaz wywołania przewrotu. W konsekwencji 
został ogłoszony stan wyjątkowy i rząd rozpoczął zawieszanie w obowiązkach 
i aresztowania tysięcy ludzi według listy, która w ostatnich latach została utwo-
rzona przez tajną służbę MIT. Do momentu przygotowania tej książki liczba 
zwolnionych z pracy urzędników państwowych w prawie każdym urzędzie wy-
niosła 146 674. Wśród nich sędziowie Sądów Najwyższych, gubernatorzy, profe-
sorowie, nauczyciele, generałowie, dyrektorzy państwowych służb bezpieczeń-
stwa, oficerowie i przedsiębiorcy. 126 158 zostało zatrzymanych, 58 889 z nich 
aresztowanych. Aby było dla nich miejsce w więzieniach, uwolniono 30 000 nie-
bezpiecznych przestępców. Erdoğan zatroszczył się jeszcze o to, aby zatrzymać 
17 000 kobiet. Niektóre z nich stały się zakładniczkami ich mężów, którzy znaj-
dowali się za granicą. 

Dziennikarz Thomas Friedman zapytał 20 lipca 2016 roku w związku z tym 
polowaniem na czarownice Erdoğana w dodatku do New York Times: „Erdoğan 
usunął od razu po puczu 2 750 sędziów i urzędników z ich stanowisk. Jak to moż-
liwe, że w ciągu zaledwie dwóch dni po puczu zebrano wszystkie ich nazwiska?” 

Pytanie jest zasadne. Przedtem zostały sporządzone listy tych ludzi a Er-
doğan tylko czekał odpowiednią okazję, aby się ich pozbyć. Pucz wojskowy 
z 15 lipca otworzył mu taką możliwość. Tak czy inaczej określił on publicznie ten 
pucz jako „łaskę boską”. 

Erdoğan skorzystał z okazji i zamknął ponad 1000 szkół, setki akademików 
dla studentów i 17 uniwersytetów, prowadzonych przez zwolenników Gülena. 
Następnie Erdoğan rozwiązał setki stowarzyszeń i instytucji społecznych i aresz-
tował setki przedsiębiorców, którzy byli sympatykami Gülena oraz przejął 800 
znanych firm w Turcji, które były ich własnością. Erdoğan wywłaszczył także 
mieszkania i domy aresztowanych dziennikarzy poprzez postanowienie Sądu. 

Erdoğan rozprzestrzeniał swoje czystki, które miały następnie na celu sa-
mego Gülena. Aresztował setki kurdyjskich polityków i usunął ich z urzędów 
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państwowych. Uwięził przewodniczącego kurdyjskiej partii w parlamencie, Sela-
hattina Demirtaşa i niektórych jego posłów. Wszyscy burmistrzowie z ramienia 
tej partii zostali odwołani. Następnie przyszłą kolej na laików. Największa turecka 
laicystyczna gazeta Cumhuriyet stała się celem operacji służb bezpieczeństwa. 
Na naczelnego redaktora gazety Cumhuriyet, Cana Dündara, zwolnionego wcze-
śniej z aresztu dokonano zamachu. Zanim Erdoğan był w stanie nakazać kolejne 
jego aresztowanie, Can Dündar opuścił kraj i od tej pory mieszka w Niemczech. 

Erdoğan, który obciążył Gülena odpowiedzialnością za budowanie równo-
ległego państwa, sam rozpoczął obsadzanie państwowych urzędów i sądów 
ludźmi, którzy byli jemu wierni i oddani. Jak mówi Kemal Kılıçdaroğlus, prze-
wodniczący największej partii opozycyjnej CHP, sądy już rozpoczęły wydawanie 
wyroków zgodnie z zarządzeniami, wydanymi przez pałac prezydencki Erdoğana. 

Każdy, kto jest w opozycji do Erdoğana, uznany jest za terrorystę i jest 
aresztowany. Kilka tysięcy ludzi, którzy wyrażają swoją opinię, zostało wczesnym 
rankiem w ich mieszkaniach zatrzymanych pod zarzutem obrazy Erdoğana 
i aresztowanych. W Turcji Erdoğana, w której w ramach stanu wyjątkowego 
został wydłużony czas zatrzymania w celu przesłuchania do 30 dni, na poste-
runkach policji i w więzieniach dochodzi coraz częściej do torturowania więź-
niów i niewyjaśnionych przypadków śmiertelnych. 

 
„ N i gd y  ni e  z a j m o w a ł em  s i ę  p o l i ty k ą ,  n i gd y  w  n i e j   
n i e  u c z e s t ni c z y ł em ” 

Takiej odpowiedzi udzielił Gülen na pytanie gazety Hürriyet: „Patrząc z ze-
wnątrz wygląda to zawsze tak jakby realizował Pan cele jakiegoś politycznego 
ugrupowania. Czy zajmował się Pan kiedykolwiek polityką?” 

Od lat 90-tych w prawie wszystkich wywiadach z Gülenem przewijały się 
dwa wątki: pierwszy to stosunek islamu do demokracji – czy islam pasuje do 
ustroju demokratycznego – i drugi dotyczący osobistego związku Gülena z poli-
tyką. 

W wyemitowanym programie stacji TRT 3 lipca 1995 roku Gülen powiedział 
do prowadzącego Rehy Muhtara: 

„Moim prawdziwym zadaniem jest mówienie ludziom o Bogu. Moim celem 
jest sprawnie i z przyjaznym nastawieniem związać ludzkie serca z wiarą w Boga 
poprzez wyjaśnianie im dróg, które do niego prowadzą. To daje mi najgłębszą 
satysfakcję. Podzielam od dawna poglądy myślicieli tj. Mewlana, Ahmed Yesevi, 
Yunus Emre, Hadschi Bektasch Veli i Bediuzzaman Said Nursi. Sądzę, że wiara w 
Boga jest podstawą do zjednoczenia ludzi. Stąd też nie chciałbym przesłaniać 
moich czystych myśli i mojego związku z Bogiem politycznymi dywagacjami. 
Byłoby to w moich oczach wyrazem braku szacunku i upodobniłoby się do pry-
mitywnego targowania się. 

Pójdę jeszcze dalej w mojej wypowiedzi twierdząc, że moje życie na Ziemi 
byłoby bezsensowne, gdyby moje zadanie, moja misja, jeśli już koniecznie tak ją 
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nazwać, zostałaby zakończona; ten cel, który traktuję jak coś własnego, jak roz-
poznanie Boga, jako duchową rozkosz opiera się na umacnianiu ludzi w ich 
wnętrzu, budowaniu ich woli tak, aby w końcu mogli zjednoczyć się w swoich 
przedsięwzięciach.” 

 
P o s t a n o w i ł e m  n i gd y  ni e  w c h o d z ić  w  p o l i t y kę  

Po tych wypowiedziach padały kolejne pytania w programie prowadzącego 
Rehy Muhtara: 

Pytanie: „Czy rzeczywiście nie rozpocznie Pan działalności politycznej?” 
Gülen: „Jeszcze nigdy nie przeszło mi to przez myśl. W moich oczach ozna-

czałoby to o wiele bardziej krok wstecz, jeśli człowiek odnaleziony przez Boga, 
który zbudował w stosunku do niego relację, zwróciłby się do takich spraw.”107 

Pytanie: „A jeśli by ktoś z Pańskiego najbliższego otoczenia, zainspirowany 
Pańskimi poglądami chciałby zaangażować się politycznie?” 

Gülen: „Gdyby ktoś, kto chce wchodzić w politykę, zapytał mnie o mój po-
gląd, powiedziałbym mu dokładnie to samo. Naprawdę ciągle powtarzam te my-
śli w rozmowach z przyjaciółmi, którzy mnie często odwiedzają. Nawet uroczy-
ście pochwalałem nieangażowanie się w politykę i mam nadzieję, z pomocą bo-
ską, że będę trwał w tej postawie. Myśl o wchodzeniu w politykę, w obliczu na-
szych szczerych dążeń do rozwiązania ludzkich problemów wydaje mi się zupeł-
nie zbyteczna. Uwaga moich przyjaciół skierowana w moją stronę jest pewnego 
rodzaju kredytem zaufania, który wykorzystujemy do wspierania edukacji i kul-
tury. Tak jak Goethe wyraził w „Fauście”: Problemem człowieka jest on sam i jego 
kultura. A więc musimy te ludzkie problemy rozwiązać. Nie umiem naprawdę 
zrozumieć, jak niektórzy mogą uznać to za możliwe, że moglibyśmy wejść w dro-
biazgi codziennej polityki, podczas gdy zajęci jesteśmy przecież tak wielkimi 
zadaniami.” (3 lipca 1995, TRT, program „Ateş Hattı“[Gorąca Linia], Reha Muhtar) 

W wywiadzie dla New York Times 11 czerwca 2010 roku Gülen rozmawia 
z dziennikarzem Brianem Knowltonem: 

„Utrzymuję nadal dobre stosunki z przedstawicielami wszystkich partii 
a swoje zdanie wypowiadałem w związku z tematami dotyczącymi ogólnie poję-
tego interesu. Wspierałem zawsze tych, którzy szanowali nasze wartości, którym 
zależało na duchowym życiu i którzy mieli do powiedzenia coś na temat docze-
snych i wiecznych tęsknot ludzkich. Przynależność partyjna nie odgrywa tu żad-
nej roli. Dlatego też nie można powiedzieć, że jestem bliski jakiejś partii, a od 
                                                                        
107 Należy tu zauważyć, że mistrz nie definiuje polityki partyjnej, publicznych posad i doczes-
nego poważania jako celu. Niektórzy chcą uczynić z niego polityka, który przeciwstawiałby się 
Erdoğanowi i zapominaja przy tym, że islam cywilny zawsze był w opozycji do islamu politycz-
nego; nie, dlatego że cywilny islamchciał określić politykę, lecz zupełnie odwrotnie: polityczny 
islam chce ujarzmić islam cywilny. Idealną politykę definiuje mistrz w aforyżmie: „Kto pod 
pojęciem polityki rozumie partie polityczne, walkę wyborczą, wybory i walkę o władzę, 
przegrywa. Polityka jest sztuką zarządzania, które w dalszej perspektywie uwzględnia dzisiaj, 
jutro i pojutrze – zarządzanie, które bierze pod uwagę zadowolenie ludzi i zadowolenie Boga.” 
(Gülen, Fethullah, Ölçü veya Yoldaki Işıklar, S. 85.) 
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którejś z nich stronię; staram się utrzymywać ze wszystkimi tak samo dobre rela-
cje.” 

 
S to su n e k  do r z ą d z ą cyc h 

Brian Knowlton w dalszym ciągu pytał Gülena: „Skoro ma Pan kontakty 
z kręgami rządowymi – jaki jest Pana stosunek do obecnego rządu tureckiego? 
Czy są sprawy, do których by Pan podszedł inaczej?” A oto odpowiedź Gülena: 

„W mojej ocenie najgorszy rząd jest wciąż lepszy od jego braku i panującego 
w związku z tym chaosu, który prowadzi do anarchii i nihilizmu. Dbanie o pozy-
tywne relacje z państwem w moich oczach jest obywatelskim obowiązkiem 
i deklaracją przeciwko anarchii. Zawsze przykładałem do tego szczególną wagę, 
aby być po stronie państwa prawa. Ale też sądzę, że to ważne, aby przekazywać 
przedstawicielom państwa swoje przemyślenia, które służą dobru kraju i jego 
obywateli. Stąd też moje dążenia do stosownej bliskości z państwem, do kontaktu 
z jego przedstawicielami, okazując im szacunek i pozytywnej z nimi relacji – nie-
zależnie od tego, kto akurat był przy władzy. Biorąc to pod uwagę nigdy nie wy-
powiadaliśmy się negatywnie na temat jakiejkolwiek władzy. 

Oczywiście staraliśmy się popierać i wspierać pozytywne dążenia osób, 
które podzielają nasze poglądy i uczucia. Popieramy i szanujemy starania o stabi-
lizację demokracji, zachowanie prymatu prawa i zapewnienia wolności na pozio-
mie uniwersalnych norm.” (11 czerwca 2010, The New York Times, Brian Knowlton) 

 
C z y  S o kr a te s  m i a ł  r a cj ę ?  

W maju 2010 roku z Gülenem rozmawiała dziennikarka Wall Street Journal 
Joe Lauria. Wychodząc od wypowiedzi greckiego filozofa Sokratesa zwróciła się 
do Gülena z politycznym pytaniem. Zarówno pytanie jak i odpowiedź są pou-
czające. 

Pytanie amerykańskiej dziennikarki brzmiało: 
„Czy zgodzi się Pan z powiedzeniem Sokratesa, kiedy mówi, że ci, którzy 

dążą do władzy politycznej, stają się despotami, jeżeli nie posiadają podstawy 
filozoficznej, a ci, którzy poświęcają się filozofii pozostają mali i nic nie znaczą, 
jeżeli nie mają władzy politycznej?” 

Hodża efendi odpowiedział: 
„Niech mi Sokrates wybaczy, ale to, że władza polityczna uczyniłaby czło-

wieka wielkim – z tym zgodzić się nie mogę. Nawet, jeśli przyznam rację pierw-
szej części tej znaczącej wypowiedzi, to jednak z przykrością odmawiam tej racji, 
jeżeli chodzi o kolejną jej część. Jak Pani wie, istnieją różne dyscypliny filozo-
ficzne. Dziedzina ta zajmuje się także tematami z poza polityki, tj. wiarą, sensem 
życia, kwestią wyższych stworzeń, teorią poznania, pięknem i estetyką, etyką 
i religią. Być może wielki filozof w drugiej części swojego powiedzenia mówił 
w węższym znaczeniu o filozofii politycznej.” (4 czerwca 2010, The Wall Street 
Journal, Joe Lauria) 
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K a ż d y  j e s t  w o l n y  w  s w y c h  p o l i ty cz n y c h  w yb o r a c h 

Tak jak Gülen przywiązuje wagę do tego, aby samemu pozostać apolitycz-
nym, to jednocześnie akcentuje ogromną wagę powinności każdego do stawienia 
się przy urnie wyborczej i podjęcia wolnej decyzji zgodnej z własnymi przekona-
niami politycznymi. Wyjaśnia to w wywiadzie stacji telewizyjnej Star, wyemito-
wanym 6 lipca 1995 roku: 

„Uważam, że służba dla jedności mojego kraju, dla mojej religii i wiary poza 
politycznymi poglądami i zamiarami jest ogromną korzyścią. Moim skromnym 
zdaniem nikt nie może temu zaprzeczyć. Sądzę, że jedność tego kraju i spójność 
w postawie apolitycznej108 może przynieść tylko profity. Chciałbym wykorzystać 
całą uwagę, którą poświęca mi mój naród do realizowania projektów edukacyj-
nych i kulturowych. Nie chciałbym jednak uprawiać politycznej propagandy, 
przechodzić na określoną stronę albo być pod jakimkolwiek naciskiem. Jest to 
w moim przypadku po prostu niemożliwe.” 

Hodża efendi zauważa, że pójście do urny wyborczej jest obowiązkiem 
obywatela państwa i zachęca do tego, aby chodzić na wybory: 

„Zawsze do tego wzywałem z kazalnicy meczetu, aby brać udział w wybo-
rach i oddawać swój głos. To obywatelskie prawo.109 Powiedziałem: Wyrażajcie 
swoje polityczne przekonania, zanieście chorych na swoich barkach na wybory. 
Wszystko jedno kogo i co wybierzecie, oddajcie swój głos. Nasz naród musi przy-
zwyczaić się do demokracji.” (25 stycznia 1995, Hürriyet, Ertuğrul Özkök) 

Obserwując przez lata wypowiedzi Gülena w kwestiach politycznych, 
można zaobserwować, że akcentuje on wciąż to samo. Widać to wyraźnie na 
następującym przykładzie: jednakowe pytanie, dwie odpowiedzi – jedna z roku 
1995 i w załączeniu druga z roku 2005. 

25 stycznia 1995 roku gazeta Hürriyet zapytała go: „Czy ma Pan na przy-
szłość jakiś polityczny cel, jakieś oczekiwanie?” Oto odpowiedź Gülena: 

„Nigdy i już nie mam. Nie mam żadnych pragnień nie tylko politycznych, 
ale też związanych z moim życiem prywatnym. Jestem trochę inny. Spotkałem 
ludzi takich jak Państwo, zyskałem wielu przyjaciół. Nawet zgromadzenie w tej 
sali jest dla mnie zbyt liczne. Tymczasem mówię, że najlepsza dla mnie jest albo 
asceza w cieniu i wycofaniu się albo tamten świat. W 1986 roku odbyłem ostatni 
raz hadż do Mekki, podróż ta była możliwa dzięki mojemu znajomemu. Spotka-
łem się tam z uprzejmością w związku z naszym różnorodnym zaangażowaniem 
                                                                        
108 Gülen ma tutaj na myśli, że w odniesieniu do polityki partyjnej jest on apolityczny, tzn. do 
każdej partii jest mu tak samo daleko jak i blisko. To jednak nie oznacza, że nie aprobuje on poli-
tyki w ogóle. Jako uczony przedstawia on punkt widzenia, który mówi, że religia nie może być 
monopolizowana dzięki partiom. Jako uczony pozostaje wobec wszystkich stron neutralny 
i z tego powodu nigdy nie był członkiem żadnej partii. Jednak jako obywatel wypowiada swoją 
opinię na ważne tematy polityczne. 
109 Artykuł 67 tureckiej Konstytucji definiuje czynne i bierne prawo wyborcze jako prawo oby-
watelskie, gdy tymczasem artykuł 175 dopuszcza kary porządkowe za brak udziału w wyborach. 
Zatem pośrednio wybieranie jest zarówno obywatelskim prawem jak i obowiązkiem. 
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w Turcji. Od tej pory otrzymałem ok. 20 zaproszeń od przyjaciół, którzy wyjechali 
z Turcji do Mekki, aby znowu tam pojechać. Nie jest to dla mnie przyjemne, nie 
mogę przyjąć tych zaproszeń. Bycie słynnym Fethullahem hodżą to dla mnie zbyt 
wiele. Wcześniej byłem kaznodzieją, imamem w meczecie. Dzisiejszy Fethullah 
hodża jest czymś więcej niż tamten Fethullah hodża dawniej w meczecie. 
Dla mnie to za dużo. Nie czuję się z tym komfortowo. Dlatego też zupełnie nie 
chcę o tym myśleć, jak by mi się wiodło, gdybym jeszcze wszedł w świat polityki. 
 
R e l i g i a  i  p ol i t y k a 

Spójrzmy na wypowiedź, która została opublikowana 20 stycznia 2005 roku 
w gazecie Milliyet: 

„Jeśli religię degraduje się do służebnej roli wobec polityki, wówczas igra się 
z ludzkimi uczuciami religijnymi. Byłoby to zarówno wyrazem braku szacunku 
wobec religii, jak również przedsięwzięciem, które skazane jest na niepowodze-
nie.” (20 stycznia 2005, Milliyet, Mehmet Gündem) 

Jak bardzo Gülenowi obce jest mieszanie się do polityki, tak bardzo jest on 
także przeciwny anarchicznej „bezpaństwowej” przestrzeni, która prowadzi do 
politycznego chaosu. Nawet jeśli Gülen z powodu takiej postawy określany jest 
jako „etatysta”, to pokazuje on to, że jest mu zupełnie obce bycie etatystą czy 
idealizowanie państwa. Można to wyczytać z jego słów, które 4 września 1997 
roku zostały opublikowane w gazecie Zaman: 

„Tak jak daleki jest wschód słońca od jego zachodu, tak i my jesteśmy dalecy 
od strasznej idei etatyzmu, który poświęca jednostkę dla państwa. [...] Etatyzm to 
jedno; przeciwstawianie się państwu to drugie. Mówiąc o etatyzmie, mamy na 
myśli etatystyczne rządy, które działając według własnego uznania odrzucają 
osobistą wolność i prawa każdej jednostki. Etatyzm, któremu chodzi tylko 
o przetrwanie narodu albo państwa i który w swoich dywagacjach pomija 
całkowicie dobro jednostki jest odrażający. Od takich poglądów jesteśmy tak 
daleko jak wschód słońca od jego zachodu. Tak czy inaczej każdy naród ma swoje 
państwo. Państwo rządzi narodem. Państwo jest projektem, fundamentem, 
na którym rządy sprawują władzę nad narodem. 

Nie potrafię sobie przypomnieć, aby ktoś kiedykolwiek nazwał mnie etaty-
stą. Jednak zawsze mówiłem: Uprawianie agitacji antyrządowej może ten rząd 
osłabić, może wstrząsnąć w posadach państwo. Zapaść państwa czy też jego za-
chwianie oznacza dla narodu katastrofę. Ci, którym bliska jest taka hipoteza 
z perspektywy etatyzmu, będą się znów łudzić. Mogę oczywiście krytykować 
wolne myśli, inicjatywy, jednostkowe osiągnięcia, w jakiejś mierze liberalizm 
i w jakiejś mierze także dzisiejszą postawę wobec kwestii socjalnych. W tym 
miejscu znów przykład z życia godnego naśladowania proroka Mahometa: 
prorok zesłany przez Boga handlował na rynkach i bazarach. 1400 lat później 
mówi się dzisiaj o ekonomii rynków, o gospodarce rynkowej. Mahomet uczył 
muzułmanów, jak prowadzić handel.” (4 września 1997, Zaman, Ali Halit Aslan) 
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Gülen gruntownie wypowiedział się w ramach 22-u dniowej serii wywiadów 
w wydaniach gazety Milliyet w dniu 15 stycznia 2005 roku na tematy świętość 
państwa, etatyzm, zamach stanu i powodów, dla których trzyma się on z dala od 
polityki. Sprawa, którą szczególnie uwypukla to okoliczność, kiedy etatyzm 
unieważnia wolność słowa, religii i sumienia, czyli znosi poważanie dla podsta-
wowych praw człowieka: 

Kiedy mówię o tym, że potrzebujemy państwa a ono musiałoby dbać o po-
ważanie, informuję go o moim szacunku – mówię świadomie o szacunku – 
stwierdziłem to jasno i wyraźnie, że nawet najgorsze państwo lepsze jest od jego 
braku; jednak nie ogłosiłem państwa świętym. Nie widzę dla tego żadnego po-
wodu. Bez porządku państwowego panuje anarchia, chaos i brak dyscypliny. Nie 
byłyby respektowane tam inne poglądy, przemilczając temat wolności religijnej 
i sumienia, a o respekcie wobec Boga nie mogłoby być w ogóle mowy. 

Niektórzy z nas niezwykle cierpieli z powodu etatyzmu. Z takich powodów 
jak ten traktuję to jako mój obywatelski obowiązek, aby stać po stronie państwa. 
Jeśli są jeszcze ludzie, dla których mają oni szacunek, szanują ich słowa i poglądy, 
to ich zadaniem jest przeszkodzić oszukiwaniu ludzi oraz popadaniu z jednej 
skrajności w drugą. Należy jednak zauważyć tu coś ważnego: Mimo wielu błę-
dów, które widzimy, musimy podjąć dobrą albo złą decyzję: albo dążymy do tego, 
aby dobrze nas traktowano i dobrze o nas myślano, albo budujemy opozycję 
w ten sposób, jak niektórzy to dzisiaj czynią, opartą na ustawicznej krytyce, nisz-
czeniu, wrogości i nienawiści. Nigdy nie twierdziłem, że państwo nie popełnia 
żadnych błędów, jest czyste, podobne prorokom i wszystko co czyni jest sto-
sowne. Również państwo może się mylić. Droga, po której muszą kroczyć ci, 
którzy starają się o stanowisko polityczne jest jasno zdefiniowana; również ja 
mógłby kiedyś po niej kroczyć. Przepraszam, jeśli trochę się cofnę w czasie. Zaw-
sze mówiłem moim przyjaciołom: raz otwarcie, innym razem dawałem do zro-
zumienia: zrzućmy kajdany całej świeckości, poświęćmy nasze życie staraniom 
o łaskę Boga, nie dążmy do innego celu niż głoszenie imienia bożego i imienia 
proroka. Gdyby istniały doczesne dążenia, którymi bym był motywowany, pra-
gnienie bycia na szczycie tego państwa, wówczas od młodości miałbym na to 
baczenie, aby się odpowiednio ulokować. Jednak dokonałem wyboru. Co może 
przejść przez myśl człowiekowi, który w ogniu młodzieńczego zapału płaszczył 
nos o szybę w oknie meczetu – jeszcze dzisiaj na samą o tym myśl odczuwam ból 
w kości nosowej – i swoje życie młodzieńcze spędził w drewnianej chatce? 
W dodatku wtedy było wiele ofert dla osób, które były blisko nas i z nami 
sympatyzowały. [...] Oferowano mi rzeczy, które przerastały moje możliwości, nie 
tylko w polityce. Proszę, wybaczcie mi, szczegółowe mówienie o tym nie jest dla 
komfortowe. Tylko dlaczego człowiek, który odrzucił oferowane mu możliwości 
jeszcze w jego czasach młodzieńczych, który wycofał się do drewnianej chatki 
obawiając się każdej nocy czy nie będzie ona ostatnią, miałby teraz poświęcić się 
polityce? Sprawy, które mnie wypełniają, które nadają piękno moim marzeniom 
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są innej natury. Chciałbym żyć tak jak Ahmed Sirhindi110, El-Gazali111, El-Har-
rani112, Aqil Menbedschi113, w staraniu o prowadzeniu życia jak to, które prowa-
dził Prorok, gorliwie go naśladując, zyskując boską przychylność – to mój wybór. 
Obywatele naszego kraju, których serca są czyste, którzy mają zdrowy rozsądek, 
czyste sumienie i duchową dojrzałość mogą ubiegać się o pracę w politycznych 
urzędach i kierować państwem. Będziemy ich w tym ideowo wspierać. Pokieru-
jemy ich w taką stronę, z której będą mogli wyciągnąć jakieś korzyści. W ten spo-
sób osiągnęlibyśmy nasz cel. [...] 

Chodzi nam o to, aby zostały stworzone ogólne warunki, które zachowują 
godność państwa, nie atakują naszej religii i pozwalają nam ją praktykować.” 
(15 stycznia 2005, Milliyet, Mehmet Gündem) 

 
U t w o r z y ć  w ł a s n ą  p a r t i ę ?  

We wrześniu 1997 roku odbyła się w Stanach Zjednoczonych runda rozmów 
z Fethullahem Gülenem. W odniesieniu do plotek jakoby miał tam być dla 
utworzenia swojej partii, wyjaśnił, że taką gadaninę traktuje jako osobistą urazę: 

„Posiadam swój punkt widzenia. Z tego powodu powiem: można mieć wra-
żenie, jakbym nie brał na poważnie tych, którzy zajmują się polityką. Twierdze-
nia, jakobym miał utworzyć partię i wejść do polityki traktuję jako osobistą znie-
wagę, jaką można by było mi uczynić. Znalazłem dla siebie swoją własną drogę. 
I to jest droga poszukiwania Boga. Traktuję moje wysiłki w tym poszukiwaniu 
jako jeszcze niewystarczające. Mówię o tym bardzo poważnie. 

To były też myśli, które chodziły mi po głowie, jak stałem nad grobem pro-
roka Mahometa w Medynie i modliłem się. Powiedziałem sobie, o boski proroku, 
gdybym posiadał palące z tęsknoty za tobą serce, stałoby się ze mną to co 

                                                                        
110 Imam Rabbānī (Ahmed Fārūq Sirhindī) (1564–1624) był indyjskim sufim i teologiem, który 
wsławił się ożywieniem sunnickiego islamu w Indiach i odrzuceniem synkretystycznych 
tendencji religijnych, które panowały za czasów cesarza Mogula Akbara. Z tego powodu nadano 
mu po jego śmierci tytuł mudscheddid ul-elf eth-thēnī (odnowiciel drugiego [islamskiego] 
tysiąclecia). Suficki klasztor Naqschbendī, do którego należał imam znajduje się w Indiach, 
Chinach, Środkowej Azji, Turcji i Malezji. 
111 Imam Ghazali (1028–1085) był jednym z największych myślicieli i uczonych, który stworzył 
ponad 75 dzieł, w których dotknął prawie wszystkich obszarów tematycznych. Był rektorem 
uniwersytetu Nizamiye w Bagdadzie, znany w średniowiecznej Europie jako Algazel, który 
gruntownie zajmował się filozofią, logiką, matematyką, medycyną, naukami prawniczymi, 
filozofią prawa, mistyką, etyką, wiedzą o Koranie i naukami Kelam. Jest pierwszym, który mówił 
o konieczności wątpienia i który rozsądnymi argumentami krytykował czysty rozum. Później 
zbliżył się do sufizmu i zmarł jako jeden z największych mistrzów w Tus. 
112 Hayat ibn Qays el-Harrani (501–581): słynny boży rzecznik, który szanowany był zarówno 
przez Nureddina El-Zengiego jak i przez Saladyna el-Eyyubiego. Najbardziej znany jest ze swojej 
pobożności i cudów. 
113 Aqil El-Menbedschi: wielki uczony i mistrz z Manbidż w Syrii. Sufici uważają Aqil el-Men-
beschiego i Hayat el-Harraniego za ludzi, których prawo do rozporządzania działa także po 
śmierci. Przypuszczalnie to właśnie powód, dlaczego mistrz wspomniał o tych ważnych uczo-
nych. Ważną okolicznością jest tutaj to, że wszyscy mieli dystans do rządów i królów ich czasów 
i nie przyjmowali żadnych politycznych stanowisk. 
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z Madżnunem.114 Jakże błędna jest wiara w to, że człowiek, który odnalazł swoją 
drogę, poszukiwałby czegoś innego? Kto znalazł Boga, w pewnym sensie znalazł 
wszystko. Zatem szukanie czegoś innego byłoby absurdalne. Oczywiście kraj 
potrzebuje polityków, ludzi, którzy nim rządzą. Jest ich więcej niż trzeba a każdy 
z nich zna się na tej dziedzinie lepiej niż ja. W tym kraju istnieje coś, co zostało 
zaniedbane. Mamy swoje wartości. Należy je realizować, pobudzić do życia. 
W moich oczach to zostało właśnie zaniedbane. 

 Wolałbym włączyć się do ochotniczo prowadzonych instytucji i zająć się 
kwestiami, które zostały do tej pory ignorowane, dotyczącymi naszej kultury, 
naszej historii i naszych wartości, z których świat może odnosić korzyści. Chciał-
bym ożywić te tematy i włączyć je jako spoinę i zaprawę w budowie nowego 
świata – oto moje przemyślenia. 

To wypełnia całkowicie mój horyzont – czasami wpatrujemy się przecież 
w jeden punkt, a w naszej wyobraźni maluje się coś innego i tego punktu już 
więcej nie widzimy. Tak samo mnie wciąga punkt i jego urok, na którym jestem 
skoncentrowany, że nie dostrzegam już wcale polityki, nawet wtedy gdyby stałą 
się ona krwawą areną z jej konfliktami i przelewem krwi.” (4 września 1997, 
Zaman, Ali Halit Aslan) 

Szczególnie odkąd w listopadzie 2013 roku zaczęto dyskutować na temat 
zamknięcia klas przygotowujących na wyższe uczelnie i grudniu tego samego 
roku bezpośrednio po wszczętym dochodzeniu w sprawie zarzutów korupcyj-
nych [wobec osób z najbliższego otoczenia tureckiej partii rządzącej AKP] w kraju 
i zagranicą miał miejsce cały szereg wywiadów z Gülenem. 

 
C a ł k o w i t y  r o z ł a m  z  A K P ?  

Odpowiedzi Fethullaha Gülena na pytania dziennikarzy Joe Parkinson i Jay 
Solomon zostały opublikowane w Wall Street Journal z dnia 21 stycznia 2014 
roku. 

Na pytanie: „Premier [Erdoğan] ostatnio często atakuje Pana i Ruch Hizmet. 
Czy sądzi Pan, że Pański sojusz z AKP jest już całkowicie zakończony?”, Gülen 
odpowiedział: 

„Jeśli w ogóle należy tu mówić o sojuszach: sojusze są zawierane w ramach 
demokracji, praw i wolności człowieka, nie pomiędzy partiami czy kandydatami. 
Zapowiedziałem wsparcie CHP [Republikańska Partia Ludowa] gdyby była go-
towa do wprowadzenia demokratycznych reform, które byłyby powzięte równo-
legle do referendum konstytucyjnego w ramach akcesyjnych negocjacji Turcji 
z Unią Europejską. Wielu ochotników Ruchu Hizmet jak również większość 
tureckiego narodu opowiedziała się za demokratycznymi reformami, za zniesie-
niem politycznego nadzoru wojskowego i za przyspieszeniem negocjacji akce-

                                                                        
114 Madżnun (Quais): słynny zakochany w opowiadaniu o Lajli i Madżnunie, orientalnych 
Romeo i Julii. Z miłości do Lajli Madżnun traci rozum i udaje się na pustynię, gdzie żyje z dzikimi 
zwierzętami. 
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syjnych Turcji z Unią Europejską, ochotnicy ci wspierali w tych dążeniach AKP. 
Zawsze wspieraliśmy starania, co do których słuszności byliśmy przekonani 
i odpowiadały one zasadom demokratycznym. 

Istotnie krytykowaliśmy również sprawy, które ocenialiśmy, że są złe lub 
były sprzeczne z zasadami demokratycznymi. Nasze wartości i nasza postawa nie 
zmieniły się. Nadal będziemy walczyć o demokrację. Co się tyczy postawy poli-
tycznych graczy w odniesieniu do ich kwalifikacji i ich osiągnięć: oceni to turecki 
naród i niezależni obserwatorzy. [...] W okresie rządów AKP wspieraliśmy reformy 
demokratyczne, krytykowaliśmy działalność wrogą demokracji i w końcu stanęli-
śmy w stosunku do niej w opozycji. 

Skrytykowaliśmy na przykład projekt ustawy antyterrorystycznej, ponieważ 
pojmował on pojęcie terroryzmu bardzo szeroko i niósł ze sobą zagrożenie dla 
wolności obywatelskich. W latach 2003 i 2010 miał miejsce ogólny trend wpro-
wadzania reform demokratycznych i ogromna część narodu tureckiego wspierała 
te reformy – są na to dowody, że w 2010 roku 58% głosowało za referendum kon-
stytucyjnym. 

Należy dodać, że Turcja w ostatnich 15 latach rozwinęła się gospodarczo 
i demokratycznie. Pragniemy, aby te demokratyczne reformy były kontynuowa-
ne. Nowa, cywilna i demokratyczna Konstytucja uprawomocniłaby ten proces 
i związałaby Turcję z demokratycznymi wartościami Unii Europejskiej. Niestety 
[rząd] przestał się dalej w to angażować.” (21 stycznia 2014, The Wall Street Jour-
nal, Joe Parkinson i Jay Solomon) 

 
„ T y l k o  r a z  b y ł o  m i  d a n e ,  a b y  o d d a ć  s w ó j  g ł o s ”  

Jedno z pytań, które zadał Gülenowi dziennikarz Güney Yıldız 27 stycznia 
2014 roku dla stacji BBC, brzmiało: 

„Przez dłuższy czas na różnych obszarach wspierał Pan partię rządzącą AKP 
i zmierzaliście we wspólnym kierunku. Komentatorzy wskazują na proces na-
prawczy w związku z kwestią kurdyjską i na różnice w stosunkach z Izraelem po 
ataku na statek Mavi Marmara, jeżeli chodzi o przyczyny konfliktu.” 

Oto odpowiedź Gülena na to pytanie: 
„Jeszcze nigdy nie było pełnej zgody z jakąkolwiek partią we wszystkich 

punktach, niezależnie od tego czy była to MHP czy CHP. To samo dotyczy AKP 
i dwóch partii, które były w międzyczasie, tj. DYP i ANAP. Wspieranie znakomi-
tych i koniecznych projektów tych partii traktowaliśmy jako nasz ludzki 
obowiązek. Poszedłem nawet tak daleko, że wypowiedziałem się w związku 
z referendum konstytucyjnym i powiedziałem to, czego nigdy wcześniej nie 
wyraziłem: To demokratyczny przełom. Jest to demokratyczne referendum. 
Tu każdy powinien zagłosować na „tak”. Wysoka Rada dla Sędziów i urzędników 
państwowych oraz pozostałe instytucje państwowe muszą być zreformowane na 
ogólnych warunkach demokratycznych. 
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Już 20 lat temu jedna moja wypowiedź wywołała oburzenie. Określiłem 
wówczas demokrację jako proces, od którego nie ma odwrotu. Również ludzie, 
którzy dzisiaj otwarcie reprezentują przeciwną opinię, oburzali się wtedy: ‘co to 
ma znaczyć, co islam ma uczynić z demokracją?’ [...] oprócz faktu, że idziemy na 
wybory, nie było żadnego związku z jakąkolwiek partią. Może był ktoś, kto sym-
patyzował z jakąś partią i z własnej woli by do niej wstąpił. Wtedy można by było 
mieć odpowiednio wpływ także na innych. Budowaliby dzisiaj trzon takiej partii 
i byliby jej twarzą. Nie było to jednak naszym dążeniem.” 

Kolejne pytanie dziennikarza BBC Güneya Yıldıza brzmiało: „Czy zagłoso-
wałby Pan na AKP albo na Erdoğana w wyborach prezydenckich, gdyby miał się 
Pan udać na wybory do Turcji?”  

Hodża efendi odpowiedział na to pytanie następująco: 
„Do tej pory dane mi było zagłosować tylko raz. Albo byłem w więzieniu 

albo uciekałem albo wybory były w takim czasie, kiedy odebrano mi prawa oby-
watelskie – głosowałem tylko raz. Kolejny nie był mi dany. Nigdy nie byłem prze-
ciwko wyborom, nigdy nie byłem pasywny. To prawo demokratyczne i chciał-
bym, aby każdy chodził na wybory. 

Daleki jestem od tego, aby się znów wypowiadać tak, jak to czyniłem 
w związku z referendum. Wtedy byłą to inna sprawa. Gdybym miał coś powie-
dzieć: ‘Oddajcie głos na tą czy inną partię.’ Byłoby jednak obraźliwe dla ich prze-
nikliwości, zdolności osądu, rozumu i umiejętności logicznego myślenia, jeśli 
bym miał narzucić wybór jakiejś partii. Sprawy te są przecież jasne i oczywiste dla 
wszystkich. Nie mam takiego prawa, aby wpływać na decyzję wyborczą innych.” 
(27 stycznia 2014, BBC, Güney Yıldız) 

W nawiązaniu do powyższego opublikowano 10 marca 2014 roku w Finan-
cial Times artykuł Gülena. Pod nagłówkiem „W celu utrzymania demokracji Tur-
cja potrzebuje nowej Konstytucji” wyróżniały się następujące wypowiedzi: 

„Ci ludzie, z którymi znajomość jest dla mnie zaszczytem, inwestowali od 
ponad czterdziestu lat swoje możliwości finansowe i swoja energię w edukację, 
dialog i pomoc humanitarną. Jednocześnie z tego powodu świadomie pozostają 
z dala od stanowisk politycznych i partyjnych rozgrywek. To dowód na to, że nie 
dążą oni do uzyskania władzy politycznej i wynikających z tego przywilejów. 
Nigdy nie miałem zamiaru, nie będę też nigdy w przyszłości ani wspierał, ani 
przeszkadzał żadnej partii; radzę każdemu obywatelowi korzystanie z zabezpie-
czonych w Konstytucji swoich praw, aby dokonywać własnego wolnego wyboru. 
Ufam rozsądkowi i przenikliwości naszego narodu i mam nadzieję, wyjdą oni 
poza przynależność partyjną i dobra partii nie przedłożą nad dobro narodu 
i kraju.” 
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„ N i e  j e s t e ś m y  ż a d n ą  pa r t i ą  p o l i t y c z n ą  i  n i g d y  t e ż  n i ą   
n i e  b ęd z i e m y ” 

Podczas gdy trwała dyskusja na temat klas przygotowujących na wyższe 
uczelnie i dochodzenia w związku z aferą korupcyjną, gazeta Zaman opubliko-
wała w ciągu pięciu dni tj. od 18 do 22 marca 2014 roku wywiady naczelnego 
redaktora Ekrema Dumanlıego z Fethullahem Gülenem. Oto fragment tych wy-
wiadów w nawiązaniu do wypowiedzi Gülena na temat polityki: 

„Nie jesteśmy partią polityczną i nigdy nią nie będziemy. W związku z tym 
nie jesteśmy także przeciwnikami żadnej partii. Jesteśmy jednakowo blisko każ-
dej z nich. Mimo to przekazujemy opinii publicznej nasze wątpliwości i nadzieje, 
które dotyczą przyszłości naszego kraju. To oczywiście nasze naturalne i demo-
kratyczne prawo. Zdziwiłoby mnie, gdyby komuś miało to przeszkadzać. Dla-
czego miałoby to być odebrane jako wykroczenie, kiedy przywódcy kraju powie-
działbym: ‘Mam pomysł.’ W rozwiniętych demokracjach poszczególne osoby 
i cywilno-społeczne organizacje wyrażają swoje pomysły i krytykę wobec całej 
opinii publicznej i nikt im w tym nie przeszkadza. [...] 

Z nikim nie zawieraliśmy żadnych układów. Od dawna dystansujemy się od 
tego, ponieważ bliski nam jest Koran i nauki, które czerpiemy z sunny. Trakto-
wałem ubieganie się o polityczne stanowiska jako zdradę naszych wartości. Jak 
do tego podchodzą inni, trudno jest mi to ocenić. W nawiązaniu do wieczności, 
dążenie do tego co świeckie i szukanie poklasku i podziwu, uważałem jednak za 
niebezpieczne. Moi przyjaciele myślą tak samo. Nigdy nie ubiegaliśmy się 
o urząd dyrektora generalnego, burmistrza czy też ministra. 

Jeśli był ktoś, kto się o to starał – ja nie przypominam sobie nikogo – wów-
czas nie miało to związku z nami. W każdym razie na chwilę obecną nikt od nas 
się o to nie ubiega. Dygnitarze państwowi znają moje nastawienie, przy odpo-
wiedniej okazji im to wyjaśniłem. Szczerze zabiegaliśmy dla nich o wsparcie 
w takich kwestiach jak demokracja i promowanie podstawowych praw i wolności 
człowieka. Jesteśmy poza wszystkimi partiami, podejmując kroki w celu zakoń-
czenia tej antydemokratycznej fazy i ustanowienia pluralistycznej kultury demo-
kratycznej. Ślepe poplecznictwo partyjne to co innego. Nam chodzi o wspieranie 
środków demokratycznych. 

Nasza pozycja jest dzisiaj taka sama jak wczoraj. Można by zapytać, kto się 
oddalił? Partia polityczna, która jeszcze kilka lat temu kroczyła drogą praw i wol-
ności człowieka, dzisiaj zabrania dostępu do internetu, bez mrugnięcia okiem 
i uchwala prawo, które upodabnia kraj do państwa policyjnego. To dla nas nie do 
pomyślenia, aby wspierać dążenia, które ciętym językiem niszczą socjalną 
strukturę i odrzucają tradycje demokratyczne. 

Jeśliby chodziło tylko o Ruch Hizmet, można by było spróbować jakoś to 
znosić. Należałoby z szerszej perspektywy ocenić miejsce, do którego doszliśmy. 
Turcja odłącza się niestety od reszty świata i dodatkowo się izoluje. Turcja, która 
się zamyka w sobie i traci demokratyczną różnorodność, szkodzi nie tylko lu-
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dziom w Turcji, ale też wszystkim, którzy latami budowali do niej zaufanie i brali 
ją za wzór.” 

 
Wsp a r c i e  dl a  re f er e ndu m  

Na wypowiedź Ekrema Dumanlıego: „Spekuluje się, na którą partię Ruch 
odda swój głos”, Gülen odpowiedział: 

„Moim zdaniem nie wypada ludziom wierzącym ciągle rozmawiać o wybo-
rach, jak gdyby sens życia zawarty był w urnie wyborczej. Oczywiście odgrywa 
ona ważną rolę w odniesieniu do przyszłości naszego kraju, ale nie jest wszyst-
kim. To smutne, kiedy obserwujemy jak ludzie są skupieni tylko na urnie wybor-
czej, udają, bezwzględnie kłamią i oszukują oraz zapominają o tym, że istnieje też 
urna, skrzynka, w której gromadzone są nasze dobre czyny. 

Wracając do tematu ‘Komu oddamy nasz głos?’: Moja uniżoność mówiła już 
od dawna, słuchajcie swojego sumienia. Wywieranie nacisku poprzez nawoływa-
nie do głosowania na konkretną partię uznaję za złe. Także zaangażowanie 
w działalność jednej partii przyczynia się do izolowania się od wszystkich pozo-
stałych warstw społeczeństwa. Dlatego też nasza klarowna postawa w związku 
z referendum nie wynikała z sojuszu z jakąś partią, tylko chcieliśmy, aby zostały 
poczynione demokratyczne kroki. W rzeczywistości dzisiaj okazuje się, że nie 
wiadomo czy taka postawę należy doceniać. Każdy się rozgląda i ocenia kandy-
datów na urząd burmistrza. Tak jak w wyborach parlamentarnych kandydaci są 
w centrum a nie partie. Każda partia posiada ambitnych, uzdolnionych i warto-
ściowych kandydatów – jeśli jakaś partia nie zostałaby wybrana, zgrzeszono by.” 
(21 marca 2014, Zaman, Ekrem Dumanlı) 

Referendum, o którym mówiłem odbyło się 12 września 2010 roku. To refe-
rendum, w którym chodziło o zmianę Konstytucji w ważnych kwestiach jak 
prawa człowieka, demokratyzacja i niezależnych Sądów zostało przyjęte 58% 
większością. Fethullah Gülen nawoływał wcześniej naród do głosowania na 
„tak”. 

24 marca 2014 roku gazeta Asharq al-Awsat, jedna z największych gazet co-
dziennych świata arabskiego opublikowała wywiad z Gülenem. Zapytano go: 
„Mówi Pan, że nie dąży Pan do celów politycznych. Jednak ma Pan zwolenników 
wśród polityków. Myśli Pan, że jest to dla Pana korzystne w Turcji?” 

Oto odpowiedź Gülena: 
„Ruch od początku nie jest ukierunkowany politycznie, lecz otwarty na idee 

służby dla ludzkości w zakresie edukacji oraz społecznego i kulturowego zaanga-
żowania i całą energię spożytkowało na takie cele. Indywidualnym programem 
naprawczym społecznych niedociągnięć jest dla Ruchu droga edukacyjna. Jestem 
niewyczerpany w ciągłym nawoływaniu w moich kazaniach do budowania szkół; 
meczetów mamy już wystarczającą liczbę a większość świeci pustkami. 

Gdybyśmy mieli ambicje polityczne, takie jak utworzenie partii, na pewno 
nadarzyłaby się ku temu niejedna okazja w ciągu ostatnich 40 czy 50 lat. Ciągle 
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proponowano mnie i moim przyjaciołom w różnym czasie polityczne urzędy 
i godności – zawsze je odrzucaliśmy. W 2001 roku nadarzyła się świetna okazja do 
tego, jak wszystkie dotychczasowe partie przestały istnieć i zostało utworzonych 
wiele nowych. Jednak i takiej okazji nie wykorzystaliśmy.  

Gdybyśmy tego się trzymali, to wczoraj i dzisiaj siedzielibyśmy w szeregu 
sympatyków w partiach rządzących. Ale jak każdy wie, nie ma nikogo poza 
dwójką przyjaciół. 115 Nigdy nie zamierzałem uprawiać polityki w imię religii albo 
instrumentalizować religii dla celów politycznych, oraz prowadzić kampanię 
wyborczą, mając na ustach slogany religijne. Chociaż dążenia polityczne są 
uprawnione i nie moglibyśmy stawiać nikomu przeszkód w takich dążeniach, 
ponieważ bez partii nie może być polityki. My sami jednak do niej nie wcho-
dzimy i nie tworzymy żadnej partii politycznej. Nasz Ruch nie ma żadnych poli-
tycznych ambicji. 

Jednak wśród tematów, które tworzą główną dynamikę Ruchu i wartości 
uniwersalne istnieją także aspekty polityczne. Każdy przedsiębiorca, każdy zwy-
kły obywatel, każdy nauczyciel i każdy, kto angażuje się społecznie ma jakieś 
oczekiwania wobec polityki; także Ruch je posiada. Zmierza się zatem ku realiza-
cji takich uprawnionych interesów przy pomocy legalnych środków, Ruch nigdy 
nie posługiwał się metodami nielegalnymi i nieetycznymi. 

Rzeczą oczywistą jest, że obywatele, którzy sympatyzują z Ruchem, ocze-
kują – tak jak każdy – od jego zarządu, że ten będzie strzegł prymatu prawa, praw 
człowieka, wolności, pokoju, jak również wolności myśli i działania, będzie 
utrzymywał istnienie państwa i porządku oraz będzie się przeciwstawiał chao-
sowi i anarchii. Ewentualne deficyty będą stale omawiane na drodze społeczno-
demokratycznej. Patrząc w ten sposób jest to zarówno obowiązek każdego oby-
watela państwa jak też sprawa cywilno-społeczna. 

W tym celu nie trzeba zakładać partii i nie trzeba wchodzić do polityki, aby 
zajmować się takimi rzeczami. O tych, którzy się nimi zajmują nie można jednak 
powiedzieć, że chcieliby działać wspólnie z rządem albo wpłynąć na wybranych 
posłów jako opozycja pozaparlamentarna. W każdej postępowej demokracji na 
świecie tak jest. Bez partii i wyborów nie mogą zachodzić demokratyczne pro-
cesy, jednak demokracja to coś więcej. Zaangażowanie cywilno-społeczne jest 
tak samo ważne. Politycy nie powinni tylko składać sprawozdania wyborcą od 
jednych wyborów do kolejnych. 

Społeczeństwo cywilne obserwuje stale władzę polityczną i zwraca uwagę 
na to, w jakim stopniu dotrzymują oni złożonych obietnic; w tym celu służą im 
media, stowarzyszenia, akcje prawne, akcje zbierania podpisów i przekazy za 
pomocą portali społecznościowych. Zasada nie przynależności do żadnej partii 

                                                                        
115 Erdoğan naciskał Gülena, aby ten wymienił mu 50 nazwisk osób, których on mógłby uczynić 
posłami; Gülen jednak na to nie przystał. W partii Erdoğana było tylko dwóch polityków, 
popierających Gülena, którzy zostali wybrani i zostali posłami: poseł İlhan İşbilen (Izmir) oraz 
poseł Muhammed Çetin (Stambuł). (Anm. F. Mercan.) 
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politycznej i braku starania się o polityczne stanowiska jednoczy tych, którzy są 
związani z Ruchem. To jednak nie oznacza naszej rezygnacji z korzystania z na-
szych uprawnień i odpowiedzialności jako członków cywilnego społeczeństwa 
i posiadania czujności wobec działających polityków.” (24 marca 2014, Asharq al-
Awsat, Manuel Almeida) 

 
T w i e r d z e nie ,  j a k o b y  i st n i a ł o j a k i e ś  r ó w n o l eg ł e  p a ń s t w o  

Temat, który chcielibyśmy tu podjąć to wciąż powracające twierdzenie, ja-
koby istniało jakieś „państwo równoległe”. Hodża efendi podkreśla w swoich 
odpowiedziach na pytania dziennikarzy w związku z tym jeden ważny aspekt. 

Dziennikarze Joe Parkinson i Jay Solomon z Wall Street Journal zapytali go: 
„Jak ocenia Pan restrukturyzację kierownictwa policji, którą wprowadził premier 
Erdoğan?” Oto odpowiedź Gülena: 

„Nikt nie ocenia tego dobrze, jeśli łamią się siły policyjne czy też członkowie 
rządu, krajowe ustawy albo przepisy w instytucjach; ze strony władz powinny być 
wprowadzone ustalenia. Jeżeli jednak te osoby nie dokonały nic nielegalnego 
i nie złamały przepisów instytucji, wówczas takie postępowanie nie ma związku 
z zasadami demokratycznymi, obowiązującym prawem i prawami człowieka, 
szczególnie kiedy osoby te były na takiej liście z powodu swojego światopoglądu 
czy osobistych antypatii i były stygmatyzowane.  

Usuwanie ludzi ze stanowisk z powodu światopoglądu, ideologii czy anty-
patii i przeprowadzanie „czystki” należy do programu obecnej partii rządzącej 
i było zapowiadane już przed wyborami. To czysta ironia, jeśli w środku zimy bez 
żadnych wcześniej wprowadzonych ustaleń, przenosi się ew. odwołuje sędziów 
i policjantów, których jeszcze przed paroma miesiącami traktowano jak bohate-
rów.” 

Kolejne pytanie obydwóch dziennikarzy brzmiało: „Z jakiego powodu za-
chęca Pan zwolenników swojego Ruchu do robienia kariery w policji i w wymia-
rze sprawiedliwości?” 

Gülen odpowiedział: 
„Sformułujmy najpierw to pytanie inaczej. Mogę wypowiedzieć się tutaj 

w swojej obronie i ta obrona dotyczy także ogólnie pojętego tureckiego społe-
czeństwa. Od dawna sądzę, że edukacja jest najlepszą drogą do umocnienia 
społeczeństwa i motywacji jednostek do indywidualnego rozwoju. Każdy 
społeczny problem zaczyna się od jednostki i w dalszej perspektywie może on 
zostać rozwiązany tylko w sferze indywidualnej. Jeśli zaniedbujemy jednostkę, 
próby rozwiązania problemów systemowych, instytucjonalnych i politycznych 
skazane są na niepowodzenie. 

Z tego powodu jestem orędownikiem edukacji i dlatego osoby, które po-
dzielają moje poglądy zakładają akademiki studenckie, centra dla przygotowują-
cych się do egzaminów, szkoły prywatne i bezpłatne prywatne centra eduka-
cyjne. Te instytucje dbają o edukację na najwyższym poziomie, która jest do-
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stępna szerokim warstwom społecznym; do tej pory edukacja na wysokim po-
ziomie otwarta była jedynie dla niektórych uprzywilejowanych grup społecznych. 
Zachęcałem do tego, aby w naszych instytucjach wszystkie z nich były reprezen-
towane. To ważne, aby instytucje te odzwierciedlały niejako całe różnorodne 
społeczeństwo. Różne czynniki wpływają jednak na decyzję uczniów i ich rodzi-
ców. Do tych czynników zaliczają się perspektywy na rynku pracy i możliwość 
zrobienia kariery. Nie znam szczegółów co do rodzaju karier absolwentów insty-
tucji Ruchu Hizmet. (21 stycznia 2014, The Wall Street Journal, Joe Parkinson und 
Jay Solomon) 

 
W  R u c h u  H i z m e t  n i e  m a  s p ó j n e j  i d e o l o g i i  pol i t y c z n e j  

Gülen następująco wypowiedział się dla gazety Asharq al-Awsat: 
„Ponieważ Ruch Hizmet nie jest tworem homogenicznym, kierowanym 

centralnie i ukształtowany na wzór hierarchii, nie istnieje tu też żadna spójna 
polityczna ideologia. Stąd jest zatem nie do pomyślenia, aby angażować nas do 
jakiejś określonej partii. Każdy, kto wspiera Ruch ma swoje własne poglądy poli-
tyczne. Ale o tym w Ruchu się nie dyskutuje. W naszym terminarzu nie ustala się 
wyborów i działań politycznych, lecz projekty, które dotyczą wspólnych, uniwer-
salnych, ludzkich wartości. [...] 

To oczywiste, że dzisiaj wielu ludzi jest w różnych państwowych instytu-
cjach, którzy podzielają te poglądy. Ale to nie jest napisane na ich czole 
i w związku z tym jest to bezprawne i nieetyczne, aby wpisywać ich na czarna 
listę. Ponadto wszystkie te osoby podlegają zarządzeniom instytucji, w których 
pracują, oraz własnym przełożonym i każda ich działalność jest prawnie regulo-
wana. Powtarzam: W tym państwie mogą być osoby, które sympatyzują z moją 
uniżonością i Ruchem, tak więc też jest zupełnie naturalne, jeśli istnieją osoby 
związane z innym myślicielem i innym ruchem ideologicznym. Nikt nie ma 
prawa ingerowania w osobiste przekonania, poglądy religijne i światopogląd 
innych osób. 

Wszyscy absolwenci instytucji edukacyjnych Ruchu oraz ci, którzy podzie-
lają te poglądy oczekują, niezależnie od tego gdzie będą zatrudnieni, prymatu 
prawa, uczciwości, poszanowania praw człowieka i zasad demokratycznych. 
Jeśli, jak się twierdzi, istnieją osoby, które kierują się dyrektywami ideologicz-
nymi poszczególnej grupy ideowej, a nie wykonują poleceń i zarządzeń swoich 
przełożonych, wówczas powinni być nazwani i ukarani, niezależnie od ich przy-
puszczalnej przynależności do mojego czy jakiegokolwiek innego Ruchu. 

Jeśli tylko ktoś stwierdzi, że ten, kto należy do Ruchu popełnia publicznie 
czyny karalne, niezwłocznie należy uruchomić konieczne dochodzenie i oddać 
taką osobę w ręce sprawiedliwości. Nasza gotowość do bycia przejrzystym i do 
podejmowania odpowiedzialności zawsze była jednoznaczna i taka będzie też 
w przyszłości.” (24 marca 2014, Asharq al-Awsat, Manuel Almeida) 
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„ C z y  m i a ł  P a n  w  t y m  s w ó j  u d z i a ł ? ”  
W ekskluzywnym wywiadzie dla ZDF Kamran Safiarian rozmawiał z Güle-

nem kilka tygodni po nieudanym puczu wojskowym w Turcji.116 Dziennikarz 
zwrócił uwagę na zarzut tureckiego prezydenta wobec Gülena, jakoby ten był 
inspiratorem tego puczu, a adwokatura krajowa zażądała podwójnego dożywocia 
– 1900 lat więzienia. Na pytanie dziennikarza „Czy maczał Pan w tym palce?”, 
Gülen odpowiedział: 

„Jestem tutaj od 15-16 lat. Jeżeli bym miał telefonować i rozmawiać z tymi, 
którzy dokonali puczu, powinni mi to udowodnić. Wtedy jestem gotowy wziąć na 
siebie wszystko, czego żądają. To jedno. Po drugie zaproponowałem coś bardzo 
rozsądnego. Powinna tę sprawę zbadać międzynarodowa organizacja. Jeśliby jej 
zarzuty się potwierdziły, wówczas zaakceptuję wszystko, czego żądają z pocało-
waniem w rękę. Jednak nie udało im się ani udowodnić czegokolwiek pewnego, 
ani nie byli w stanie odpowiedzieć na moją propozycję. Z tego powodu wszystko 
to jest tylko stwierdzeniem bez dowodów. Wszystkie akta, które są wszędzie roz-
syłane zawierają nic nie mówiące papiery.117 

Ministerstwo Sprawiedliwości albo Ministerstwo Spraw Zagranicznych 
przekazało te akta do dzisiejszego Wymiaru Sprawiedliwości. Wymiar Sprawie-
dliwości zbada je i zdecyduje, czy te zarzuty się potwierdzą. [...] Już raz zeznawa-
łem z powodu 28 lutego [1997 r.] w Adwokaturze w New Jersey, wtedy oskarżyło 
mnie wojsko, puczyści. Zostałem uniewinniony a Sąd Kasacyjny to potwierdził.”  

Ze względu na falę czystek po próbie puczu Kamran Safiarin: „Dokąd zmie-
rza Pański kraj?” Gülen odpowiedział: 

„To było zaplanowane już wcześniej, wykorzystano tylko odpowiedni pre-
tekst. Jeżeli się go posiada, wówczas akceptuje to światowa opinia. – tak myślano. 
Właściwie regularnie nadchodziły listy z Wymiaru Sprawiedliwości, być może też 
od wojska. Jednak spokojnie czekano. 

Potrzebowano uzasadnienia i pretekstu. Scenariusz puczu sprawiał wraże-
nie rozsądnego. Jednak rozpoczęcie go równo następnego dnia dało do zrozu-
mienia, o co im chodziło. 

Dokąd zmierza Turcja wie Pan lepiej ode mnie, ponieważ Pan dobrze 
orientuje się w dzisiejszym świecie. Jak Pan analizuje wydarzenia, to jest to dla 
Pana jasne, że chodzi tylko o jeden scenariusz. Prezydent wystąpił w dzień po 
puczu i powiedział: ‘Dobrze, że to się stało, nam to odpowiada.’ Z drugiej strony 
                                                                        
116 Emisja w ZDF „heute-journal” z dnia 23 września 2016 roku. Nagraną audycję można 
obejrzeć na kanale Youtube pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=O6GBtFpPI8E, 
w oryginalnej długości wywiad można znaleźć pod adresem https://www.youtube.com/watch?v 
=Tdsv0pGPYrE 
117 Również szef Federalnej Agencji wywiadowczej Bruno Kahl podziela taka ocenę i nie dopat-
ruje się żadnych dowodów na to, że Ruch Hizmet odpowiedzialny jest za wywołanie puczu. 
Powiedział tygodnikowi Der Spiegel, że pucz miałby być „dogodnym pretekstem”. Ruch Hizmet 
ma być „cywilnym zjednoczeniem edukacji religijnej i świeckiej”. Zob.: http://www. spiegel.de/ 
politik/ausland/tuerkei-putschversuch-laut-bnd-chef-wohl-nur-vorwand-fuer-radikalen-kurs-
erdogans-a-1139271.html 
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uzbrojono ludzi i powiedziano: ‘Strzelajcie do cywilów!’ Wszystko to zdaje się być 
scenariuszem, który zupełnie się nie udał. 

Czy Turcja pozytywnie się rozwinie? W tureckiej historii kilkakrotnie miały 
miejsce mroczne czasy: 27 maja [1960], 12 marca [1971]. A ja należę zawsze do 
tych, którzy niestety musieli cierpieć z powodu represji. Turcja przechodziła też 
pucz 12 września 1980 roku i 28 lutego [1997 r.]. W każdym czasie tutaj przycho-
dziłem. Wierzę w to, że z pomocą Boga Turcja przejdzie również to, co przeży-
wamy dzisiaj.” 

Kończąc Gülen skierował też następujące słowa do swojego towarzysza 
i Ruchu Hizmet: 

„Wszyscy mówią o ‘Gülenie’. Ale ta sprawa nie ma z „Gülenem” nic wspól-
nego. Mówiłem na te tematy w meczetach i na konferencjach, a także pisałem 
o nich w tym czy innym czasopiśmie, aby wspierać międzyludzką harmonię, bra-
terstwo i lepsze zrozumienie, aby przyczynić się do zwalczania biedy – wciąż 
o tym mocno przekonany, że wszystkie problemy mogą zostać rozwiązane 
wyłącznie w światełku edukacji. Wtedy przychodzili inni, interpretowali moje 
słowa tak czy inaczej i znajdowali na nie określenia. Właściwie nie ma żadnego 
‘Gülenizmu’, nie ma także ‘Fethullahizmu’. Jeśli to, co jest rezultatem myśli 
i pracy wielu ludzi ogłoszę jako moje własne, postawię się na równi z Wszechmo-
gącym. 

Nie podobam się samemu sobie. Nie podobają mi się również ci, którzy 
znajdują we mnie upodobanie. Jeśli mi się mówi, jak wielkie rzeczy uczyniłem, 
odbieram to jako obrazę. Chodzi tylko o pracę i osiągnięcia tych, którzy uznają te 
idee za prawdziwe. Oczywiście z pomocą Boga. To nie ma nic wspólnego z moją 
osobą.” (23 września 2016, Kamran Safiarian, https://www.youtube.com/watch?v 
=Tdsv0pGPYrE) 
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