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Rozhovor se Salihem Yilmazem o hnutí Fethullaha Gülena

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. 

BŮH VŠEM SVĚŘIL 
STEJNOU DŮSTOJNOST

Salih Yilmaz s Václavem Havlev, mužem, 

který - jak se píše na internetové prezen-

taci sdružení Mozaiky - sdílel stejné vize.

Jak se vám v Praze a v České Republi-
ce žije?

Musím přiznat, že zhruba první 3 měsíce 
v Praze byly velmi těžké, zejména kvůli ne-
schopnosti domluvit se česky. Chvíli mi tr-
valo, než jsem si zvykl na to, že věci, které 
znám ze své kultury, zde nenajdu. Ale na 
druhou stranu se mi zamlouval místní ži-
votní standard a nediskriminační chování. 
Časem jsem se naučil česky a život zde mi 
začal připadat mnohem lehčí a příjemněj-
ší. Proto jsem si prodloužil pobyt v Čes-
ké republice.
 
Zastupujete sdružení Mozaiky, kte-
ré se hlásí k ideálům Fethullaha Güle-
na. Kdo je Fethullah Gülen a jaké jsou 
jeho ideály?

Pro Mozaiky jsou názory a myšlenky Fe-
thullaha Gülena důležitým zdrojem inspi-
race. Fethullah Gülen je uznávaný turecký 
muslimský učenec, myslitel, spisovatel, 
básník, aktivista a emeritní kazatel. Pod-
poruje dialog mezi jednotlivými nábožen-
skými tradicemi a kulturami, vědu, demo-
kracii 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 spole-
čenského hnutí lidských hodnot známého 
jako hizmet (služba) nebo Gülenovo hnutí. 
Gülenův život je příkladem hodnot, jako je 
empatie, altruistická služba vlastní komuni-
tě a lidstvu obecně, vzájemně se doplňují-
cí role rozumu a srdce, upřímnost, holistic-
ký pohled na člověka, hluboká víra a láska 
k celému stvoření. V květnu 2008 byl ča-
sopisem Foreign Policy zařazen mezi sto 
nejvýznamnějších intelektuálů světa, kte-
ří působí na veřejnosti.

Co je posláním Gülenova hnutí?

Gülenovo hnutí je občanské hnutí. Není 
podporováno státem ani produktem vlád-
ní politiky či státní ideologie. Vzniklo jako 
hnutí založené na náboženských základech, 
rozvinulo se v hnutí nepolitické, kulturní 
a vzdělávací. Snaží se vytvářet nové mož-
nosti a alternativy mladým generacím 
v Turecku. Cílem je umožnit rozvoj osob-
nosti prostřednictvím vzdělávání, proto je 
pro hnutí velmi důležité individuální spi-
rituální a intelektuální vědomí. Osobnost, 
která se tak rozvine a dozraje, může přispět 
k pozitivním změnám ve společnosti. Hnu-
tí však nikdy nepodporovalo žádné násilné 
aktivity nebo jakoukoli činnost připomína-
jící misionářství. Důraz je vždy kladen na 
vědu, vzdělání, dialog, kulturu a demokra-
cii jako jediné způsoby, které mohou změ-
nit povahu člověka. 

Jak je hnutí vlivné a jak je organizová no?

Hnutí nemá centrální orgán, který by ho ří-
dil. Pro vstup do hnutí neexistují žádné pod-

mínky nebo přijímací řízení. Proto také není 
možné zjistit jeho velikost. Tvoří ho dobro-
volníci, kteří se cítí inspirováni Gülenový-
mi myšlenkami. Jeho strukturu tvoří soci-
ální sítě podporovatelů a příznivců. 

Zmínil jste důležitost vzdělávání. Pokud 
se nemýlím, Gülenovi stoupenci se často 
snaží zakládat školy. 

Za touto snahou se skrývá cíl dosáhnout 
„síly a soběstačnosti společnosti a její 
schopnosti pomoci ostatním“. Jestliže se to-
tiž jednotlivci nedostane vzdělání, jak pak 
může porozumět sám sobě a svému nitru? 
Nedostane příležitost objevit své schopnos-
ti. 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 způ-
sobů, jak získat Boží požehnání. Současně 
je podle Gülena vzdělání základní podmín-
kou sociální, ekonomické a politické mo-
dernizace. Člověk, kterému se nedostalo 
dostatečného vzdělávání, nemůže respek-
tovat demokratické zásady a lidská práva. 

Pod vlivem těchto myšlenek začaly 
být organizovány přípravné kurzy pro při-
jetí na univerzity. Dnes Gülenovo hnutí 
zpřístupňuje vzdělání více než stu tisícům 

Fethullah Gülen.
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ð Dokončení rozhovoru na další straně 
dole.

žáků bez rozdílu jazyka, víry či rasy v té-
měř 120 zemích.

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 prosto-
ry, kde se můžeme scházet s lidmi a zvát 
je na posezení u čaje či kávy. Organizu-
jeme ale např. i tzv. mezikulturní veče-
ře a cesty do Turecka pro osobnosti čes-
kého veřejného života, abychom Turec-
ko přiblížili Čechům, a otevřeli tak ces-
tu pro mezikulturní dialog. Pořádáme 
konference a semináře, seznamujeme zá-
jemce s tradičním tureckým uměním 
a vydáváme překlady knih Fethulláha Güle-
na, tedy fi losofi i muže, který nás inspiruje.

Co si můžeme představit pod názvem 

„mezikulturní večeře“?

Dříve jsme mezikulturní večeře pořáda-
li během měsíce ramadánu, tedy postní-
ho měsíce, kdy je zvyklostí zvát po zápa-
du slunce přátele a nabídnout jim své po-
hostinství. V poslední době ale pořádáme 
takové recepce i několikrát do roka. Chce-
me přiblížit naše kulturní zvyklosti těm, 
kteří se chtějí účastnit rozhovoru na téma-
ta spojená s mírumilovným soužitím kul-

tur. Na večeřích bývají projevy členů aka-
demické obce, kteří vysvětlují kulturní 
a duchovní význam půstu a snaží se jej při-
blížit české veřejnosti.

Mluvil jste i o tureckém umě ní.

Účastníci našich akcí se mohou setkat 
s technikou umění „ebru“ (tedy mramoro-
vání papíru) nebo hrou na rákosovou fl ét-
nu „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 

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

V české společnosti si vážíme sociálních 

projektů. Pokud vím,  Güle novo hnutí se 

angažuje i v této oblasti.

Během našeho krátkého působení jsme měli 
příležitost navštívit několik sociálních za-
řízení, například domovů pro seniory, dět-
ských domovů či škol. Snažíme se šířit po-
vědomí o možnostech mezikulturního dia-
logu i mezi lidmi, kteří stojí většinou stra-
nou společenského dění, ale kteří o naše 
aktivity jeví zájem.

Stoupenci Gülenova hnutí jsou velmi ak-

tivní na poli mezináboženského dia logu. 

Proč je podle Vás dialog mezi nábožen-

stvími důležitý?

Považuji ho za důležitý zejména proto, že 
vytváří příležitosti, aby lidé různé víry, zvy-
ků, tradic a názorů naslouchali, poznáva-
li se a spolupracovali v atmosféře svobo-
dy a otevřenosti. Samozřejmě aniž by je-
den druhému vnucovali své vlastní názory. 
Ti, kdo se pravidelně účastní dialogu, mo-

Založena Společnost 

pro mezináboženský dialog

Dne 18. února tohoto roku se v sídle Eku-
menické rady církví sešli členové tříčlen-
ného 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 sta-
la Kateřina Děkanovská, Ph.D. Další zá-
jemci se postupně hlásí. Společnost dává 
o sobě vědět na internetové adrese http://
interfaith.webnode.cz. Uvádí tam kontak-
ty, novinky, odkazy, formulář přihlášky 
a v rubrice O nás  se charakterizuje takto: 

„SMD navazuje na bohatou tradici me-
zináboženských společností, pracovních 
skupin a diskuzních fór, které již více 
než 50 let rozvíjejí svoji činnost v Ev-
ropě, Spojených státech i jinde ve svě-
tě tam, kde spolu žijí různé nábožen-
ské skupiny. Mezináboženský dialog 
je však v mnoha oblastech světa den-
ní realitou již celá staletí a nepotřebu-
je být formálně organizována. V Čes-

ké republice se nutnost mezinábožen-
ské spolupráce projevila zejména v 90. 
letech 20. století s rozvojem nábožen-
ského života po uvolnění státního dozo-
ru na činností náboženských organiza-
cí. Od té doby se rozvíjela spolupráce 
představitelů náboženských tradic, je-
jichž věřící žijí na zemí České republi-
ky. SMD vznikla proto, aby jejich prá-
ci doplnila prací na nejnižší úrovni or-
ganizace náboženských skupin, na tzv. 
grass-root level.“

Mezi členy Společnosti jsou kromě křesťa-
nů (římských katolíků, starokatolíků, hu-
sitů, 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 aktiv-
ně projevují příslušníci indické nábožen-
ské tradice z hnutí Hare Krišna a dále bud-
dhisté ze sdružení Kwan Um, což je korej-
ská větev zenového buddhismu navázaná 
na Mistra Seung Sahna. Očekává se účast 
členů Federace židovských obcí. Členství 

je individuální, členové nejsou ofi ciální-
mi reprezentanty náboženských uskupení. 

Sdružení míní na podzim uspořádat 
mezináboženský týden s programy v síd-
lech jednotlivých uskupení, k nimž členo-
vé patří. Dále pracovní skupina připravu-
je společně s Ekumenickou radou církví 
vydání ilustrovaného nástěnného kalendá-
ře ve formátu A3 se svátky zúčastněných 
náboženství a se stručnými charakteristi-
kami jednotlivých náboženství. Společ-
nost může informacemi a podněty podpo-
řit téma mezináboženských vztahů v rám-
ci studia teologických a religionistických 
oborů. Počítá se se vzdělávacími seminá-
ři, diskusními fóry a studijními skupinami. 
Tento program mohou doplnit společné vý-
lety nebo prázdninové pobyty.

Náboženská tolerance a respektu k ji-
nakosti druhých lidí jsou dnes aktuálními 
úkoly. Na to může navázat spolupráce ve 
prospěch sekulární společnosti, společ-
ná angažovanost pro svobodu a sociální 
spravedlnost.

n

ioš 

Na Večeru ve znamení porozumění 

a dialogu v loňském roce byli sdružením 

Mozaiky oceněni orientalista Luboš 

Kropáček, teoložka Kateřina Děkanovská 

a religionista Pavel Hošek.
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Spiritualita Vietnamců v České repub-
lice je hluboce ovlivněna nám velmi vzdá-
leným kulturním prostředím Dálného vý-
chodu. V průběhu integrace vietnamské 
komunity do české společnosti přiroze-
ně dochází k postupným modifi kacím je-
jího duchovního života, schopnost inkor-
porovat nové prvky do tradičního systému 
však lze považovat za inherentní vlastnost 
vietnamské spirituality. Následující článek 
se pokusí nastínit celek vietnamského du-
chovního světa a posléze se bude zabývat 
buddhismem, jak jej praktikují Vietnamci 
v České republice.

Kulturní prostředí Vietnamu

Vietnamská kultura a 
úžeji i vietnamské nábo-
ženské představy jsou cha-
rakteristické vysokou mí-
rou synkretičnosti. Ta vy-
plývá jednak z geogra-
fické polohy Vietnamu 
na pomezí čínského a in-
dického kulturního okru-
hu a z historického vývo-
je v regionu, v jehož prů-
běhu se Vietnam také do-
stal do intenzivního styku 
se západní křesťanskou 
kulturou, jednak z pragmatického přístu-
pu k víře a nadpřirozenu, v jehož rámci se 
jedinec při uspokojování svých duchov-
ních potřeb neomezuje na jeden duchovní 
směr či božstvo, nýbrž je podle momentál-
ních potřeb kombinuje. Další charakteris-
tikou vietnamské spirituality je, že člověk 
se obrací k nadpřirozeným silám většinou 
proto, aby naplnil nějaký svůj konkrétní cíl. 
Obětuje tedy duchu proto, aby byl zdravý, 
aby se mu narodil syn, aby měl dost peněz 
nebo štěstí při zkouškách na vysokou školu. 

Za nejpůvodnější projevy vietnamské 
spirituality bývají považovány animismus 
a kult předků. Vietnamci odedávna uctíva-
li přírodní útvary a úkazy a víra ve všudy-
přítomné duchy, které je třeba si naklánět 
oběťmi, je běžná dodnes. S těmito animis-
tickými představami také těsně souvisí uctí-
vání předků, ve Vietnamu jednoznačně nej-
rozšířenější náboženská praxe. Vietnamci 
věří, že duše zemřelých předků se po smr-
ti nadále aktivně účastní rodinného živo-
ta a mohou ovlivňovat osud svých potom-
ků. Duše mají na onom světě stejné potře-

by jako za živa, je proto třeba se o ně nále-
žitě starat – na oltáři předků jim obětovat 
jídlo, alkohol, vonné tyčinky, papírové pe-
níze, oblečení a makety všeho, co člověk 
potřebuje ke spokojenému životu, tedy mo-
torek, aut, mobilních telefonů apod. Pokud 
se tak neděje, mohou předkové na své po-
tomky seslat různá neštěstí. 

Nejvýznamnějším prvkem indického 
kulturního vlivu ve Vietnamu je mahájá-
nový buddhismus. Dodnes je předmětem 
sporů, zda se buddhismus dostal do Viet-
namu přímo z Indie nebo zprostředkovaně 
z Číny, faktem zůstává, že zde pevně zapus-
til kořeny a dnes je nejrozšířenějším nábo-
ženstvím. Pomineme-li buddhismus, pro-
jevuje se indický vliv ve vietnamském du-
chovním světě nepříliš zřetelně v jednotli-
vých, původně pravděpodobně hinduistic-
kých, kultech a symbolech, jež byly asi-
milovány v průběhu postupného dobývání 
Čampy, hinduizovaného státu, který se do 
15. století nacházel ve střední a jižní části 
dnešního Vietnamu.

Čínský vliv na vietnamskou kulturu je 
snad nejočividnější. V průběhu prvního ti-
síciletí našeho letopočtu byla severní část 
dnešního Vietnamu součástí Číny. Po zís-
kání nezávislosti v 10. století se Vietnam 
vědomě přiklonil k čínskému kulturnímu 
okruhu a aktivně přebíral prvky čínské kul-
tury včetně administrativně-správního sys-
tému, systému písma a vzdělávání a s tím 
související konfuciánskou ideologií, jejíž 
důraz na hierarchické rodinné a společen-
ské vztahy a na vzdělání je dodnes jedním 
z charakteristických rysů vietnamské kul-
tury. Taoismus se do Vietnamu dostával 
především ve své lidové podobě, tedy víře 
v kouzla a rozsáhlý pantheon božstev a dé-
monů, formě, která dobře korespondovala 
s původními náboženskými představami.

Křesťanští misionáři začali ve Vietna-
mu působit od 16. století. V 17. století je-
zuitský misionář otec Alexander de Rhodes 

i n f o  -  s e r v i s

mormonismus

a islám 

- nejrychleji 

rostoucí

náboženství v USA

V květnu letošního roku byly publiková-
ny výsledky průzkumu 2010 U. S. Reli-

gion Census: Religious Congregations and 

Membership Study. Náboženský census se 
ve Spojených státech amerických uskuteč-
ňuje od roku 1952 a kopíruje ofi ciální sčí-
tání lidu, které vzhledem k ústavnímu od-
dělení státu a náboženství dotaz na nábo-
ženskou příslušnost neobsahuje. Původ-
ně jej zaštiťovala Národní rada církví, od 

roku 1990 na šetření spo-
lupracují náboženské or-
ganizace a teologické ško-
ly s Associa tion of Statisti-

cians of American Religi-

ous Bodies. Průzkum je za-
ložen na údajích získaných 
od 236 náboženských sku-
pin. Jedná se o počet čle-
nů, stoupenců a účastní-
ků bohoslužeb ve 3 143 
okresech (včetně nejmen-
šího Loving Coun ty v Te-
xasu s 80 obyvateli a jed-
ním evangelikálním sborem). 

Z výsledků této studie vyplývá, že co 
do počtu kongregací nejrychleji roste Cír-
kev Ježíše Krista Svatých posledních dnů, 
na niž je nyní upoutána pozornost kvůli 
prezidentské kandidatuře jejího člena Mit-
ta Romneyho. Mormoni uvádějí od posled-
ního censu nárůst členské základny o 45 % 
(celkem nyní mají 6,1 milionů členů) a nové 
sbory celkem v 295 okresech, v nichž před 
deseti lety nebyly žádné. Uznávaná odbor-
nice na mormonismus Ian Shippsová vy-
světluje, že tento úspěch odpovídá dlouho-
dobé strategii této organizace, která podpo-
ruje vznikání malých sborů v jednotlivých 
částech regionů. „Nemají obrovské sbory 
jako nezávislé církve.“ 

Počet nábožensky aktivních muslimů 
v USA stoupl za posledních deset let o 67 
% (2,6 mil). Je to zapříčiněno demogra-
fi ckými faktory, ale i větší aktivitou mus-
limských komunit po roce 2001. Spolu-
autor studie Dale E. Jones k tomu pozna-
menává, že protimuslimské nálady po 
11. září přispěly k tomu, že se náboženství 

stalo atraktivnější pro konvertity: „Zřídka-
kdy je odpor účinným nástrojem k zasta-
vení růstu nějakého hnutí.“ S tím souhlasí 
Ihsan Bagby, profesor islamistiky na uni-
verzitě v Kentucky: „Stáváte se silnějšími, 
čelíte-li odporu. Pokud jde vše hladce, je 
obtížné růst. Mám za to, že protimuslim-
ská atmosféra v určitém segmentu veřej-
ného prostoru skutečně učinila muslimy 
zbožnějšími.“

K nárůstu členů dále došlo u evangeli-
kálních a nezávislých církví. Naopak ztráty 
vykazují protestanté hlavního proudu jako 
anglikáni (Episcopal Church, 15 %) nebo 
metodisté (United Methodist Church, 4 %), 
ale i největší náboženská organizace ve 
Spo jených státech, tedy církev římskokato-
lická (5 %). Pravoslavné komunity zvýšily 
svůj počet členů o 13 % (celkem 820 tisíc), 
starobylé orientální o 35 % (na 240 tisíc). 
Mimokřesťanská nábožensví celkově pod-
le této studie vzrostla o 32 %.

Studie ukázala, že i když se stále 80 % 
Američanů hlásí ke křesťanství, s konkrétní 
náboženskou kongregací se však identifi ku-
je už jen necelá polovina, konkrétně 48 %.

Islám v USA je stále vnímán prizmatem 

11. září 2001. Sociologické studie uka-

zují, že protimuslimské nálady po tomto 

datu výrazně posílily. Obrázek zachycuje 

demonstraci proti výstavbě mešity v blíz-

kosti Ground Ze ro v roce 2010. Zdroj: 

http://islamizationwatch.blogspot.com.

S rostoucím počtem sborů roste i počet nových mormon-

ských chrámů v USA. Na obrázku chrám otevřený v roce 

2010 ve Gila Valley v Arizoně. Zdroj: www.lds.org.

hou pomoci řešit některé problémy sou-
časného světa. Jejich společný hlas je sil-
nější při odmítnutí rasismu a diskrimina-
ce. Bůh přece každé lidské bytosti svěřil 
stejnou důstojnost. 

Čeští novináři vnímají působení sdruže-
ní Mozaiky jako snahu o seznámení čes-
ké společnosti s hodnotami turecké kul-
tury. Mají vaše aktivity podporu turec-
kého velvyslanectví? Jaký je postoj tu-
recké vlády ke Gülenově hnutí?

Naším hlavním cílem je spíše umožňovat 
dialog mezi představiteli různých kultur 
a náboženství, samozřejmě máme ale ra-
dost, pokud se nám podaří přispět nějak 

Doc. Pavel Hošek, Th. D. (*1973) je vedoucím kated-
ry religionistiky Evangelické teologické fakulty Uni-
verzity Karlovy v Praze.

ð Dokončení rozhovoru 

z předchozí strany.

i k prezentaci turecké kultury v České repub-
lice. Pokud vím, velvyslanectví se zajímá 
o všechny aktivity tureckých občanů 
v České republice, takže jsme rádi, že se 
s panem velvyslancem můžeme setkávat 
i v rámci naší činnosti.

Nevím o tom, že by existoval univer-
zální ofi ciální postoj vlády ke Gülenovu 
hnutí. U výjimečně úspešných mezinárod-
ních projektů se setkávam s tím, že před-
stavitelé Turecka aktivitu hnutí oceňují, to 
ale vnímám spíše jako součást oceňová-
ní občanských aktivit obecně, nikoli ně-
jak zvlášt Gülenova hnutí.

n


