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Fethullah Gulen é um turco que divide opiniões no mundo: para uns, clérigo pacifista; para 

outros, conspirador e manipulador 

 

 
 

Fethullah Gulen, 73 anos, é figura ainda pouco conhecida no Brasil. Mesmo entre especialistas 

brasileiros em islamismo e mundo árabe, o nome deste líder islâmico desperta certa 

estranheza. Turco, ele vive recluso nas montanhas da Pensilvânia, nos Estados Unidos, há 

quase 15 anos. Mas até em seu silêncio causa estardalhaço. Gulen é mais do que o homem 

que ganhou notoriedade mundial ao condenar os atentados de 11 de setembro de 2001, mais 

do que um incentivador da educação, dono de mais de mil escolas espalhadas no planeta. 

Propalado como pacifista muçulmano, é também acusado de conspirar para derrubar o 

governo da Turquia e suspeito de ter seguidores infiltrados nas mais variadas instâncias de 

poder do país. 

 

Nascido em Erzurum, cidade no leste turco, Gulen desde cedo foi educado por “ilustres 

eruditos muçulmanos e maestros espirituais, estudando as ciências religiosas”, afirma a 

biografia descrita em seu site oficial. Estuda o Corão desde os 5 anos, começou a pregar com 

apenas 14 e, aos 17, obteve permissão para atuar em um templo em Esmirna, terceira maior 

província do país. Foi lá que começou a materializar suas ideias, com sermões voltados para 

questões sociais. Pobres e estudantes se tornaram seus mais fiéis seguidores, multiplicados a 

cada viagem, a cada palavra. “O tema central de seus discursos não se limitou à religião. Falou 

também sobre educação, ciência, economia e justiça social. Foi a profundidade e a qualidade 

de suas pregações o que sempre impressionou”, explica a biografia. O nome do religioso 

saltava as fronteiras da Turquia e ganhava a Europa. 

 

O historiador pernambucano Albino Dantas, especialista em filosofia islâmica, diz que Gulen foi 

influenciado pelo guia muçulmano turco Said Nursi, fundador do movimento Nur e pregador no 

começo do século 20, período da dissolução do Império Turco-Otomano. “Nursi apareceu numa 

época confusa do país. Depois da Primeira Guerra Mundial, a Turquia foi desmontada e houve 

uma ascensão do nacionalismo turco. Nursi se aproveitou deste momento para repensar o Islã 

no país. Ele era muito racionalista e Gulen foi beber desta fonte”, pontua. Nursi e Gulen nunca 

se conheceram. O discípulo rompeu com o Nur no fim da década de 70. 

 

Gulen foge ao estereótipo islâmico. Interessado em economia, é neoliberal, defensor da 

democracia como único sistema político viável e incentivador do modelo ocidental, enquanto os 

muçulmanos lutam para não ceder às influências políticas e culturais do Ocidente. 

 

Em seus discursos nos anos 90, Gulen previa um século 21 “em que seremos testemunhas do 

nascimento de uma dinâmica espiritual que revitalizará os adormecidos valores morais, uma 

era de tolerância, entendimento e cooperação internacional que se dirigirá a uma única 

civilização global”. Mas logo no primeiro ano do novo milênio ele se deparou com um gesto 

traumático de intolerância: os atentados contra os Estados Unidos perpetrados pela Al-Qaeda. 
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Gulen não titubeou em condenar o ataque promovido por um grupo extremista ligado a sua 

religião. Foi o primeiro líder islâmico a fazer isso. 

 

“É absolutamente natural ele se portar condenando os atentados. A maioria dos islâmicos não 

é radical. Muitas outras lideranças tiveram a mesma postura. Isso mostra que Gulen não faz 

parte de grupos que querem usar a violência para fins políticos”, opina o professor de relações 

internacionais Heni Ozi Cukier, da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), em São 

Paulo. 

  

Dantas salienta que a reprovação do ato violento por parte de Gulen, muçulmano da corrente 

sufista, desmistificou a associação errônea que se costuma fazer entre Islã e terrorismo. “Os 

sufistas são contrários a esses ataques. Os sunitas também são contra. Só os xiitas, com 

pensamentos mais radicais, apoiam esse tipo de coisa”, pontua, acrescentando que “o 

extremismo existe em todas as religiões” e citando o exemplo do Exército Republicano Irlandês 

(IRA), grupo terrorista de base católica. 

 

O caráter tolerante de Fethullah Gulen reforçava-se nos gestos. Defensor do diálogo inter-

religioso, ele teve encontros com o papa João Paulo II, líder máximo da Igreja Católica, e com 

o chefe safardista rabino Eliyahu Bakshi-Doron, de Israel. Por sua trajetória e fama de 

pacifista, Fethullah Gulen já foi comparado a figuras como Gandhi, Martin Luther King e o 

dalai-lama. 

  

A educação sempre esteve na ordem do dia. “No campo educacional, ele encabeçou o 

estabelecimento de organizações de beneficência para trabalhar pelo bem-estar da 

comunidade, dentro e fora da Turquia. Gulen crê que o caminho até a justiça para todos 

depende de proporcionar uma educação universal”, afirma o site do clérigo. 

 

Gulen prefere escolas a mesquitas. Nos Estados Unidos, onde vive em exílio voluntário desde 

1999, o pacifista tem 130 delas instaladas, com mais de 20 mil alunos. É a chamada rede 

Harmony, de ideologia gulenista e com resultados acadêmicos superiores aos registrados em 

escolas públicas. Duas unidades Harmony estão entre as dez melhores dos EUA. Prova do 

sucesso é a lista de espera, composta por mais de 30 mil crianças e jovens. Mundo afora são 

outros 900 colégios, espalhados em 140 países. Funcionam no modelo escolar charter, 

sustentadas com recursos públicos, mas sem o controle do Estado. 

 

O OUTRO LADO - As aulas focam no ensino da matemática, ciências e tecnologia. Não há 

ensino religioso. A maioria dos professores é importada da Turquia, num cenário envolto em 

suspeitas. Docentes americanos que perderam seus empregos denunciam que a Harmony 

favorece professores do país de Gulen porque os estrangeiros seriam obrigados a repassar 

40% do salário para o movimento gulenista. O caso está sendo investigado após acusação 

feita por uma ex-funcionária. Além disso, suspeita-se que as escolas sirvam para Fethullah 

Gulen disseminar seus pensamentos e angariar mais adeptos. Os gulenistas hoje têm jornais, 

canais de TV, bancos e outras empresas na Turquia. 

 

Autor de 60 livros, mudou-se para os EUA em 1999, para cuidar da saúde. Nos últimos 

tempos, vive recluso em casa. Vez por outra, se manifesta por meio da internet e quase nunca 

dá entrevista. Pouco depois de deixar sua terra natal, ele foi acusado de conspirar para 

derrubar o governo turco. Emergia ali a suspeita de um Fethullah Gulen até então 

desconhecido. A denúncia foi baseada em um sermão no qual Gulen dizia para seus seguidores 

“penetrarem silenciosamente nas instituições do Estado até chegar ao centro”, o que sugeria 

que o clérigo estava trabalhando nos bastidores para tornar o gulenismo uma força política. 

Gulen negou as acusações e o processo acabou arquivado em 2008. 

 

No ano passado, os jornalistas Nedim Sener e Ahmet Sik foram presos acusados de subversão. 

Na verdade, o maior crime dos repórteres foi escrever o livro 'The army of the imam' (O 

exército do imã), que fala sobre gulenistas infiltrados no governo, no Judiciário, na polícia e no 

Exército da Turquia. O manuscrito foi confiscado antes mesmo de ser publicado. Grupos de 

direitos humanos criticaram as prisões, que depõem contra os comentários elogiosos do 

Ocidente em relação ao processo de democratização do país. Sik foi solto em março. “Você 
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chega perto deles e sai queimado. Seja você um jornalista, um intelectual ou um ativista de 

direitos humanos, se ousar criticá-los, será acusado de tráfico de drogas ou terrorismo”, disse 

o jornalista após deixar a prisão. As suspeitas de infiltração e perseguição colocam em xeque a 

tolerância e o pacifismo pregados por Gulen. 

 

O movimento apoia o governo conservador do primeiro-ministro Recep Tayyip Erdogan, de 

inspiração islâmica, mas a relação tem se deteriorado ante as denúncias contra o gulenismo. 

Murmura-se uma disputa pelo poder, embora o movimento garanta não ter aspirações 

políticas. 

 

Gulen chegou a criticar, na contramão da comunidade internacional, a flotilha humanitária 

turca que tentava levar mantimentos para a Faixa de Gaza e foi atacada pelas Forças Armadas 

israelenses. O religioso disse que o navio Mavi Marmara realizou uma operação sem o 

consentimento de Israel. Nove pessoas morreram no ataque. 

 

RETORNO - Em meio ao cenário embaçado, um eventual retorno de um líder religioso 

carismático à Turquia é visto como ameaça, num momento em que o Estado turco 

experimenta quase uma década de secularização e desponta como potência regional. 

 

Albino Dantas ressalta que a secularização da Turquia, processo de quase uma década, se deu 

pelas necessidades do país de fazer parte da União Europeia. “Quando brotou o conceito de 

comunidade europeia, a Turquia manifestou seu desejo de entrar e uma das coisas impostas, 

de maneira velada, foi a laicização do Estado turco. Não foi uma escolha livre. A nação foi 

obrigada para se enquadrar no conceito de Ocidente”, observa. A nação ainda não faz parte da 

UE. 

 

Segundo ele, uma volta de Gulen poderia polarizar um país que amarga um longevo choque de 

identidade. “O retorno de Fethullah Gulen poria água no chope e faria desandar um processo 

de quase dez anos”, afirma. “A Turquia sofre de uma esquizofrenia de identidade. Na história, 

geografia e cultura, o país é meio Europa, meio Ásia”, acrescenta. 

 

A diretora do Centro de Estudos Árabes (Cear) da Universidade de São Paulo (USP), Arlene 

Elizabeth Clemesha, não enxerga o hibridismo turco como um caso à parte na história. “A 

Turquia é um país que está entre a Europa e a Ásia. Por isso, e pela história de um grande 

império islâmico no passado, reúne uma complexidade de fatores. Mas o país é visto como 

exemplo de Estado islâmico que consegue lidar bem com isso e ser moderno. Essa separação é 

algo que já aconteceu no cristianismo”, afirma. 

 

Fonte: Jornal do Commercio [Portal]. Disponível em: 

<http://jconline.ne10.uol.com.br/canal/mundo/internacional/noticia/2012/06/03/

uma-esfinge-muculmana-44203.php>. Acesso em: 4 jun. 2012. 
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