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ַָ גּוֶלן )פת , ( הוא כיום אחד האנשים המשפיעים ביותר בתורכיהFethullah Gülenוללה 
חר שהרחיב את שנים הוא יושב בגלות מרצון בארה"ב. לא 01למרות העובדה שכבר 

רשת החינוך והתקשורת שבבעלותו, זכה האיש לתמיכה מצידם של מיליוני אנשים. 
מעבר לזאת, השפעתו ניכרת גם בפוליטיקה התורכית, למורת רוחו של ראש הממשלה, 

מטרתו של מאמר זה היא רג'יפ טאייפ ארדואן, בעבר ידיד קרוב וכיום יריב מושבע. 
, ולבחון אותו החינוכי, שהפך למעצמה חובקת עולם לחשוף בפני הקוראים את מפעלו

 בהקשר הפוליטי התורכי.
 
 

ַָ גּוֶלן )תפ , תורכיה( הוא כיום אחד האנשים המשפיעים ביותר בFethullah Gülenוללה 
ל ראש הנו יריבו העיקרי ש  גּוֶלןכי ישראלית מדגישים מבחינה פוליטית ודתית. בתקשורת ה

השנים האחרונות, מפלגת  11-ארדואן, ושל מפלגת השלטון ב , רג'יפ טאייפתורכיהממשלת 
רק פן צר אחד ולא מייצג של אישיותו. מעורבותו זהו . עם זאת, (AKP) הצדק והפיתוח

-מנהיגה את המדינה בצורה אנטישלטענתו במהלך שנועד להפיל את הממשלה המכהנת, 
מת. אבל, לא פחות כן קיי, אתורכיהואינה מייצגת את רצונם האמיתי של תושבי  דמוקרטית

גּוֶלן היה ונשאר איש חינוך, כפי שהיה כששירת כאימאם במסגדים. מטרתו של חשוב מכך, 
, החינוכי, שהפך למעצמה חובקת עולםמאמר זה היא לחשוף בפני הקוראים את מפעלו 

 ולבחון אותו בהקשר הפוליטי התורכי.
 

למשפחה דתית. אביו היה  תורכיהזרח , בעיר ארזורום שבמ1497באפריל  72-גּוֶלן נולד ב
 קיבל הסמכה לתפקיד זה בעיר אדירנה. בהמשך, 11אימאם וגּוֶלן הלך בעקבותיו. כבר בגיל 

הלך בעקבות נורסי סעיד, איש דת ששימש לו כמורה רוחני. הוא הרבה לנהל "שיחות שוק" 
כלכלה וצדק  מדע, עם עוברי אורח. עיקר הסוגיות בהן התעסק בתפקיד זה היו: חינוך,

 רחברתי. הטפותיו הושפעו במידה רבה, מאנשי דת, כמו סעיד עצמו והמיסטיקן והמשור
 רומי. -דין אל-ג'לאל א הסופי

 
לטובת הקמת תנועה דתית עצמאית. בהמשך  תורכיהמהממסד הדתי ב 1491-גּוֶלן פרש ב

ה"ב. הסיבה היגר לפילדלפיה, שבמדינת פנסילבניה באר 1444-נשא דרשות באופן פרטי. ב
הרשמית לעזיבתו הייתה בעיות רפואיות, אולם למעשה עזב בשל רדיפות מצד רשויות החוק 

( פוגעת בערכיה החילוניים Hizmet - היזמתשנקראת במדינה, שטענו כי התנועה שהקים )
 של המדינה. פגוע מהאשמות אלה, טס גּוֶלן לפילדלפיה ולא חזר למולדתו מאז. 

 

                                                 

 .אביב-בוגר תואר שני במזרח תיכון מטעם אוניברסיטת תל דורי מוריק הוא  
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 שלבים.  שלושהבן יש לציין, לא צמחה באופן מיידי. היה זה תהליך הדרגתי, , גּוֶלן תנועתו של
ואנשיו החלו לייסד מספר תאים וקבוצות דיון באוניברסיטאות. אותם תאים  גּוֶלןבהתחלה, 

המטרה הייתה ליצור סוג של "אדם חדש", מבחינת יחסו למוסר . גּוֶלןשל פיתחו את רעיונותיו 
 . ולחברה

 
פרד מפוליטיקה, שכן אינו נתחום זה תחום החינוך. על חותמו  את  גּוֶלן  בעשני, טהשלב ב

)כמו תנועת אליאנס,  לקו מדיני, חברתי או תרבותי מסוים של תלמידים הכוונהיש בו 
ת הספר הוקם בי 1497(. בשנת 1991-המקדמת שפה ותרבות צרפתיים ברחבי העולם מ

חר מכן הוקמו עשרות בתי ספר נוספים. לאש, ובשנים באסיה יזמתההראשון של תנועת 
חלה עלייה ניכרת במספר בתי הספר של התנועה, ואלה הוקמו  71-בראשית המאה ה
אוסטרליה, אזרבייג'ן, בוסניה, בולגריה, גיאורגיה, גרמניה, הודו, , ארה"בבמדינות רבות ובהן 

 וסומליה. רומניה, קיסטןעיראק, קזחסטאן, קירגיסטאן, מרוקו, הולנד, פ
 

הספר של התנועה -מעודד את התלמידים בבתי הואחינוך. חשיבות המאמין גדול ב ואגּוֶלן ה
ריאליים. הוא מאמין שהעתיד טמון הב מאמציהם בלימודים במקצועות רלהשקיע את מי

על ערכי המשפחה אלה ולא בלימודי דת, על אף שיש לדבריו להקפיד גם  לימודתחומי ב
 גּוֶלן, תחת הכותרת "חינוך מלידה עד המוות"נטרנט שלו, במאמר שפרסם באתר האיוהדת. 

 חשיבות הלימוד היא להפוך אנשים שנולדו "חסרי אונים ובורים" לבעלי יכולותקבע כי 
. יכולות אלו אינן פחות חשובות בעיניו מאשר ד נתונים"כרון והיכולת לעבתפישה, דמיון, זיכ"

 מבוגרינפש. לגוף הקשר שבין עוסקת גם ב השקפתו של גּוֶלן. הבנת החומר הנלמד בכיתה
 הםאת רצונותי ובאופן רציונלי, אך לא שידכא ושיחשבאומנם מצפים מערכת החינוך שלו 

 בכפוף לגבולות החוק והמוסר. וזאת הטבעיים, 
 

מזה גם במשפחה ובבית הספר, אך לא פחות אומנם תלוי חינוך שהיא גּוֶלן תפיסתו של 
(, לצעיריםא שצריכה להגדיר ולהציב מטרות לאזרחיה )בהם גם באומה. לדבריו, האומה הי

ואם הם נכשלים, משמעות הדבר היא שהאומה כולה נכשלה. הוא רואה בצעירים את דור 
גון כערכי מוסר  , וגם להקנות להםם ככל הניתןאות השקיע בהם ולטפחוקורא להמחר, 

 צניעות וחתירה לקדמה ולרווחה. 
 

והשקת הרשת  סטודנטים,השרשת הרעיונות בקרב יברסיטאות, באונ םתאיהלאחר ביסוס 
. עיתון זה, זמאןהקמת רשת תקשורת, בראשה העיתון  -נפתח השלב השלישי  החינוכית,

ובהן מדינות ) 72-מופיע בגרסתו המודפסת בקרוב ל 1491אז שמודפס במספר שפות מ
עם המשנה  המזדה. העיתון, שאפגניסטאן ועוד(ארה"ב, רוסיה, מצרים, רומניה, 

מידע ולהנחלת תפיסת העולם של התנועה. מעבר לכך, כלי להעברת משמש  ,גּוֶלניסטיתה
רק בנושאי פוליטיקה.  אולמידע כמעט בכל נושא, כבכל עיתון יומי אחר ניתן למצוא בעיתון 

באופן מלא, גם באנגלית,  העיתון זמין באינטרנט יש גם פינות כלכלה, תרבות, ספורט ועוד.
לקהל צעיר שעשוי להצטרף לתנועה ולהוות עתודה לגרעין הקיים של ומהווה אבן שואבת 

כסוג של גולן רואה עצמו  .משמש לאותן מטרות האתר הרשמי של התנועהגם  .חברים בהה
הגיאוגרפי בין מקום מושבו  , למרות המרחק"תורכיה האחרת"את , שמציג מפיץ בשורה

לארץ מולדתו. תורכיה בצביונו היא מודרנית, פתוחה וחופשית. היא איננה כופה  בארה"ב
  לימודי דת ואף טוענת שזה איננו העיקר בחיים.

 
י הפצת המידע מסייעת לגולן לזכות בהשפעה על הזירה הפוליטית והציבורית בתורכיה, מבל

רבים מנאמניו השתלבו במערכת המדינתית, והתברגו . נוסף על כך, שכף רגלו תדרוך בה
אפשר לתנועה לקחת חלק במשטרה ובמערכת המשפט. הדבר  בה, ובמיוחד בתפקידי צמרת

ה שיתפה דוגמת החקירה כנגד קציני צבא שהואשמו בתכנון הפיכה )ב –במהלכים פוליטיים 
אנשי עם זאת, סביבתו של ארדואן. כנגד חיתות האחרונה פעולה עם הממשלה(, וחקירת הש

רובם כלל   .ותיהםולנקוב בשמם תוקשה לאתר אהתנועה שומרים על פי רוב על פרופיל נמוך. 
 ובכל זאת,השתייכותם לתנועה ובו זמנית "נמצאים בכל מקום ובשום מקום". אינם מודים ב
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http://en.fgulen.com/
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תחה הממשלה במבצע רחב , פ7211לאחר חשיפת פרשת השחיתות בתורכיה בדצמבר 
 .גּוֶלןנאמנים של כאת מי שזוהו היקף להעביר מתפקידם 

 
בעבר, איש הדת תמך בפוליטיקאי והעניק לו תמיד היו מתוחים.  לא רדואןלאגּוֶלן יחסים בין ה

הזמן, עבר בין חלף . ככל שארדואן השנים הראשונות לכהונת. כך היה בשמונה רוח גבית
פרשת המרמרה, שהתרחשה במאי הפך גלוי סביב  ביניהם סוךסכהשניים "חתול שחור". ה

ביקר את ההחלטה התורכית לאפשר למשט לצאת לדרך, וטען שמדובר היה גּוֶלן  .7212
יהודים, מיתן את עמדותיו ה, שבעבר התבטא בחריפות כנגד גּוֶלן .מיותרת בישראלבהתגרות 

. נוסף על הביקורת שלו כלפי ותהפליג בשבחיה של היהדהחל לואף במהלך שהותו בארה"ב 
 החוץ-על נושאים אחרים במדיניותגם  ביקורתהחל מותח  גּוֶלןארדואן בעניין המשט, 

מחצית השנייה ביום פוליטי. המתח הלך והחריף כאוהחל להצטייר בעיני ארדואן , התורכית
חשיפת עומד מאחורי  גּוֶלןארדואן כי , עת האשים 7211, והגיע לשיאו בדצמבר 7211של 

 פרשת השחיתות במדינה, וזאת ממניעים פוליטיים.
 

הוביל סיף למסתורין שאופף את תנועתו, ומוהדבר  .עצמו שומר על מרחק מהתקשורת גּוֶלן
על התנועה ודרכי פעולתה. בתחקירים אלה,  לשורת תחקירים בתקשורת הבינלאומית

 לקו חברי התנועהח, 7211דקות" האמריקאית במאי  12שהבולט בהם שודר בתכנית "
 גּוֶלןש שבחים רבים לגולן, אותו תיארו כמחנך ומנטור. נטען גם )שרובם לא הזדהו ככאלה(

רבים מוסלמים הוגי דעות בשונה מהואיל ו, ןבמזרח התיכו מודל לחיקוי עבור מעריציםמשמש 
מה הפנות אצבע מאשיולא לאחריות על גורלה סבור שמנהיגי אומה צריכים לקחת הוא , לפניו

 או אימפריאליזם.  כיבושכנסיבות חיצוניות, ל
 

לצד המחמאות, הועלו בתחקירים שונים על התנועה טענות בדבר ניסיונות להמיר את דתם 
מוסלמים שמתקבלים ללימודים בבתי הספר של התנועה, בדבר ניסיונות -של תלמידים לא

ה האמריקאים כדי פרצות בחוקי ההגירתוך ניצול  ובלעת תורכית בלב אמריקהלהקים מ
היקף, בדבר מתן שוחד -רחבבמימון ציבורי לכאורה -רשת מוסדות חינוך פרטיתלהקים 

של העיתונאי התורכי  7217-, ובדבר מעורבות במעצרו בלבעלי תפקידים וסחיטה באיומים
אחמט שיק, שעסק בכתיבת ספר ביקורתי ביחס לתנועה וביחס לגולן עצמו. תנועת גולן 

ל האשמות אלו, אך היה בהם כדי לפגוע בתדמית הנקייה שניסתה התנועה הכחישה מכל וכו
 לשוות לעצמה.

 
על דבר אחד אין . ואולם, תומכים רבים, כמו גם מתנגדים רבים גּוֶלןלאורך השנים צבר 

, ת גם בעתיד הנראה לעיןתורכימחלוקת: גּוֶלן היה ויישאר דמות מרכזית בפוליטיקה ה
בין ארדואן צפויה להיות מרכיב מרכזי בשנת הבחירות הקרובה והעוינות הנוכחית בינו ל

 בתורכיה.
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