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Rozhovor se Salihem Yilmazem o hnutí Fethullaha Gülena

BŮH VŠEM SVĚŘIL
STEJNOU DŮSTOJNOST
Pavel Hošek
Salih Yilmaz (*1985) do České republiky přišel před osmi lety z Istanbulu, aby zde studoval na
vysoké škole. Získal titul bakaláře na Fakultě informačních technologií Českého vysokého učení
technického. Magistrem v oboru speciální pedagogika se stal na Univerzitě J. A. Komenského
v Praze. Jako dobrovolník se zapojil do aktivit občanského sdružení Mozaiky Platform Dialog
a působí v něm jako místopředseda a generální sekretář.
mínky nebo přijímací řízení. Proto také není
možné zjistit jeho velikost. Tvoří ho dobrovolníci, kteří se cítí inspirováni Gülenovými myšlenkami. Jeho strukturu tvoří sociální sítě podporovatelů a příznivců.

Jak se vám v Praze a v České Republice žije?
Musím přiznat, že zhruba první 3 měsíce
v Praze byly velmi těžké, zejména kvůli neschopnosti domluvit se česky. Chvíli mi trvalo, než jsem si zvykl na to, že věci, které
znám ze své kultury, zde nenajdu. Ale na
druhou stranu se mi zamlouval místní životní standard a nediskriminační chování.
Časem jsem se naučil česky a život zde mi
začal připadat mnohem lehčí a příjemnější. Proto jsem si prodloužil pobyt v České republice.
Zastupujete sdružení Mozaiky, které se hlásí k ideálům Fethullaha Gülena. Kdo je Fethullah Gülen a jaké jsou
jeho ideály?
Pro Mozaiky jsou názory a myšlenky Fethullaha Gülena důležitým zdrojem inspirace. Fethullah Gülen je uznávaný turecký
muslimský učenec, myslitel, spisovatel,
básník, aktivista a emeritní kazatel. Podporuje dialog mezi jednotlivými náboženskými tradicemi a kulturami, vědu, demokracii a spiritualitu a staví se proti násilí
a přeměně víry v politickou ideologii.
Gülen podporuje spolupráci civilizací
a jejich mírové soužití. Je považován za
iniciátora a inspirátora světového společenského hnutí lidských hodnot známého
jako hizmet (služba) nebo Gülenovo hnutí.
Gülenův život je příkladem hodnot, jako je
empatie, altruistická služba vlastní komunitě a lidstvu obecně, vzájemně se doplňující role rozumu a srdce, upřímnost, holistický pohled na člověka, hluboká víra a láska
k celému stvoření. V květnu 2008 byl časopisem Foreign Policy zařazen mezi sto
nejvýznamnějších intelektuálů světa, kteří působí na veřejnosti.
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Zmínil jste důležitost vzdělávání. Pokud
se nemýlím, Gülenovi stoupenci se často
snaží zakládat školy.

Salih Yilmaz s Václavem Havlev, mužem,
který - jak se píše na internetové prezentaci sdružení Mozaiky - sdílel stejné vize.

Co je posláním Gülenova hnutí?
Gülenovo hnutí je občanské hnutí. Není
podporováno státem ani produktem vládní politiky či státní ideologie. Vzniklo jako
hnutí založené na náboženských základech,
rozvinulo se v hnutí nepolitické, kulturní
a vzdělávací. Snaží se vytvářet nové možnosti a alternativy mladým generacím
v Turecku. Cílem je umožnit rozvoj osobnosti prostřednictvím vzdělávání, proto je
pro hnutí velmi důležité individuální spirituální a intelektuální vědomí. Osobnost,
která se tak rozvine a dozraje, může přispět
k pozitivním změnám ve společnosti. Hnutí však nikdy nepodporovalo žádné násilné
aktivity nebo jakoukoli činnost připomínající misionářství. Důraz je vždy kladen na
vědu, vzdělání, dialog, kulturu a demokracii jako jediné způsoby, které mohou změnit povahu člověka.

Za touto snahou se skrývá cíl dosáhnout
„síly a soběstačnosti společnosti a její
schopnosti pomoci ostatním“. Jestliže se totiž jednotlivci nedostane vzdělání, jak pak
může porozumět sám sobě a svému nitru?
Nedostane příležitost objevit své schopnosti. Lidé, kteří nemají dostatek prostředků, se
mohou dostat do vleku vůdce, strany nebo
vyšší autority. V tomto smyslu je vzdělání
stejně důležité jako modlitba, protože být
soběstačný a konat dobro je jedním ze způsobů, jak získat Boží požehnání. Současně
je podle Gülena vzdělání základní podmínkou sociální, ekonomické a politické modernizace. Člověk, kterému se nedostalo
dostatečného vzdělávání, nemůže respektovat demokratické zásady a lidská práva.
Pod vlivem těchto myšlenek začaly
být organizovány přípravné kurzy pro přijetí na univerzity. Dnes Gülenovo hnutí
zpřístupňuje vzdělání více než stu tisícům

Jak je hnutí vlivné a jak je organizováno?
Hnutí nemá centrální orgán, který by ho řídil. Pro vstup do hnutí neexistují žádné pod-

Fethullah Gülen.
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žáků bez rozdílu jazyka, víry či rasy v téměř 120 zemích.

akcí, která je zároveň bohoslužbou, jsou taneční vystoupení mnichů mystického řádu
(dervišů), pořádaná naším sdružením při
různých příležitostech.

Zmínil jste se o občanském sdružení
Mozaiky.
Sdružení Mozaiky Platform Dialog se
v Praze aktivně prezentuje od roku 2006.
Od ledna 2010 máme k dispozici prostory, kde se můžeme scházet s lidmi a zvát
je na posezení u čaje či kávy. Organizujeme ale např. i tzv. mezikulturní večeře a cesty do Turecka pro osobnosti českého veřejného života, abychom Turecko přiblížili Čechům, a otevřeli tak cestu pro mezikulturní dialog. Pořádáme
konference a semináře, seznamujeme zájemce s tradičním tureckým uměním
a vydáváme překlady knih Fethulláha Gülena, tedy ﬁlosoﬁi muže, který nás inspiruje.
Co si můžeme představit pod názvem
„mezikulturní večeře“?
Dříve jsme mezikulturní večeře pořádali během měsíce ramadánu, tedy postního měsíce, kdy je zvyklostí zvát po západu slunce přátele a nabídnout jim své pohostinství. V poslední době ale pořádáme
takové recepce i několikrát do roka. Chceme přiblížit naše kulturní zvyklosti těm,
kteří se chtějí účastnit rozhovoru na témata spojená s mírumilovným soužitím kulZaložena Společnost
pro mezináboženský dialog
Dne 18. února tohoto roku se v sídle Ekumenické rady církví sešli členové tříčlenného přípravného výboru a další zájemci.
Podle připravených a schválených stanov
ustavili občanské sdružení pod názvem
Společnost pro mezináboženský dialog
a zvolili její výbor. Předsedkyní se stala Kateřina Děkanovská, Ph.D. Další zájemci se postupně hlásí. Společnost dává
o sobě vědět na internetové adrese http://
interfaith.webnode.cz. Uvádí tam kontakty, novinky, odkazy, formulář přihlášky
a v rubrice O nás se charakterizuje takto:
„SMD navazuje na bohatou tradici mezináboženských společností, pracovních
skupin a diskuzních fór, které již více
než 50 let rozvíjejí svoji činnost v Evropě, Spojených státech i jinde ve světě tam, kde spolu žijí různé náboženské skupiny. Mezináboženský dialog
je však v mnoha oblastech světa denní realitou již celá staletí a nepotřebuje být formálně organizována. V Čes-
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V české společnosti si vážíme sociálních
projektů. Pokud vím, Gülenovo hnutí se
angažuje i v této oblasti.

Na Večeru ve znamení porozumění
a dialogu v loňském roce byli sdružením
Mozaiky oceněni orientalista Luboš
Kropáček, teoložka Kateřina Děkanovská
a religionista Pavel Hošek.

tur. Na večeřích bývají projevy členů akademické obce, kteří vysvětlují kulturní
a duchovní význam půstu a snaží se jej přiblížit české veřejnosti.
Mluvil jste i o tureckém umění.
Účastníci našich akcí se mohou setkat
s technikou umění „ebru“ (tedy mramorování papíru) nebo hrou na rákosovou ﬂétnu „ney“. Tyto programy a s nimi spojené
zážitky dávají našim přátelům a hostům
jedinečnou možnost okusit jinou kulturu
a její zvyky z první ruky. Další kulturní
ké republice se nutnost mezináboženské spolupráce projevila zejména v 90.
letech 20. století s rozvojem náboženského života po uvolnění státního dozoru na činností náboženských organizací. Od té doby se rozvíjela spolupráce
představitelů náboženských tradic, jejichž věřící žijí na zemí České republiky. SMD vznikla proto, aby jejich práci doplnila prací na nejnižší úrovni organizace náboženských skupin, na tzv.
grass-root level.“
Mezi členy Společnosti jsou kromě křesťanů (římských katolíků, starokatolíků, husitů, evangelíků) i muslimové z Ústředí
muslimských obcí a ze sdružení Mozaiky
Platform Dialog, které se opírá o obrodné
islámské hnutí, jehož iniciátorem je Turek
Fetullah Gülen. Dále se mezi členy aktivně projevují příslušníci indické náboženské tradice z hnutí Hare Krišna a dále buddhisté ze sdružení Kwan Um, což je korejská větev zenového buddhismu navázaná
na Mistra Seung Sahna. Očekává se účast
členů Federace židovských obcí. Členství

Během našeho krátkého působení jsme měli
příležitost navštívit několik sociálních zařízení, například domovů pro seniory, dětských domovů či škol. Snažíme se šířit povědomí o možnostech mezikulturního dialogu i mezi lidmi, kteří stojí většinou stranou společenského dění, ale kteří o naše
aktivity jeví zájem.
Stoupenci Gülenova hnutí jsou velmi aktivní na poli mezináboženského dialogu.
Proč je podle Vás dialog mezi náboženstvími důležitý?
Považuji ho za důležitý zejména proto, že
vytváří příležitosti, aby lidé různé víry, zvyků, tradic a názorů naslouchali, poznávali se a spolupracovali v atmosféře svobody a otevřenosti. Samozřejmě aniž by jeden druhému vnucovali své vlastní názory.
Ti, kdo se pravidelně účastní dialogu, moð

Dokončení rozhovoru na další straně
dole.

je individuální, členové nejsou oﬁciálními reprezentanty náboženských uskupení.
Sdružení míní na podzim uspořádat
mezináboženský týden s programy v sídlech jednotlivých uskupení, k nimž členové patří. Dále pracovní skupina připravuje společně s Ekumenickou radou církví
vydání ilustrovaného nástěnného kalendáře ve formátu A3 se svátky zúčastněných
náboženství a se stručnými charakteristikami jednotlivých náboženství. Společnost může informacemi a podněty podpořit téma mezináboženských vztahů v rámci studia teologických a religionistických
oborů. Počítá se se vzdělávacími semináři, diskusními fóry a studijními skupinami.
Tento program mohou doplnit společné výlety nebo prázdninové pobyty.
Náboženská tolerance a respektu k jinakosti druhých lidí jsou dnes aktuálními
úkoly. Na to může navázat spolupráce ve
prospěch sekulární společnosti, společná angažovanost pro svobodu a sociální
spravedlnost.
n

ioš
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Spiritualita Vietnamců v České repubmormonismus
lice je hluboce ovlivněna nám velmi vzdáa islám
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2010
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S. Relivšak lze považovat za inherentní
gion
Census:
Religious
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Study.
Náboženský
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se
se pokusí nastínit celek vietnamského duve
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které
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odv České republice.
dělení státu a náboženství dotaz na náboženskou
příslušnost
neobsahuje.
Kulturní
prostředí
Vietnamu Původně jej zaštiťovala Národní rada církví, od

Islám v USA je stále vnímán prizmatem
11. září 2001. Sociologické studie ukazují, že protimuslimské nálady po tomto
datu výrazně posílily. Obrázek zachycuje
demonstraci proti výstavbě mešity v blízkosti Ground Zero v roce 2010. Zdroj:
http://islamizationwatch.blogspot.com.

ð

Dokončení rozhovoru
z předchozí strany.

hou pomoci řešit některé problémy současného světa. Jejich společný hlas je silnější při odmítnutí rasismu a diskriminace. Bůh přece každé lidské bytosti svěřil
stejnou důstojnost.
Čeští novináři vnímají působení sdružení Mozaiky jako snahu o seznámení české společnosti s hodnotami turecké kultury. Mají vaše aktivity podporu tureckého velvyslanectví? Jaký je postoj turecké vlády ke Gülenově hnutí?
Naším hlavním cílem je spíše umožňovat
dialog mezi představiteli různých kultur
a náboženství, samozřejmě máme ale radost, pokud se nám podaří přispět nějak
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síciletí našeho letopočtu byla severní část
i k prezentaci turecké kultury v České repubdnešního Vietnamu součástí Číny. Po zíslice. Pokud vím, velvyslanectví se zajímá
kání nezávislosti v 10. století se Vietnam
o všechny aktivity tureckých občanů
vědomě přiklonil k čínskému kulturnímu
v České republice, takže jsme rádi, že se
okruhu a aktivně přebíral prvky čínské kuls panem velvyslancem můžeme setkávat
tury včetně administrativně-správního sysi v rámci naší činnosti.
tému, systému písma a vzdělávání a s tím
Nevím o tom, že by existoval universouvisející konfuciánskou ideologií, jejíž
zální oﬁciální postoj vlády ke Gülenovu
důraz na hierarchické rodinné a společenhnutí. U výjimečně úspešných mezinárodské vztahy a na vzdělání je dodnes jedním
ních projektů se setkávam s tím, že předz charakteristických rysů vietnamské kulstavitelé Turecka aktivitu hnutí oceňují, to
tury. Taoismus se do Vietnamu dostával
ale vnímám spíše jako součást oceňovápředevším ve své lidové podobě, tedy víře
ní občanských aktivit obecně, nikoli něv kouzla a rozsáhlý pantheon božstev a déjak zvlášt Gülenova hnutí.
monů, formě, která dobře korespondovala
n
s původními náboženskými představami.
Křesťanští misionáři začali ve VietnaDoc. Pavel Hošek, Th. D. (*1973) je vedoucím katedry religionistiky Evangelické teologické fakulty Unimu působit od 16. století. V 17. století jeverzity Karlovy v Praze.
zuitský misionář otec Alexander de Rhodes
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