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De van oorsprong Turkse Gülenbeweging wist zich de 
afgelopen decennia een goede naam te verwerven als 
een van de weinige islamitische organisaties die zich 
metterdaad openstellen voor een dialoog met andere 
godsdiensten. De laatste tijd echter is de organisatie 
enkele malen in opspraak gekomen. In Turkije wezen 
publicisten op de groeiende, oncontroleerbare macht 
van de beweging. Dit leidde tot arrestaties van sommi
ge betrokkenen.1 In Nederland werden vragen gesteld 
bij het functioneren van enkele tot de stroming be
horende internaten en scholen. Dit artikel gaat nader 
in op deze invloedrijke en kapitaalkrachtige interna
tionale godsdienstig/maatschappelijke beweging. Ook 
wordt aandacht besteed aan de meer inhoudelijke aard 
van de beweging en wordt getracht haar intenties in 
kaart te brengen.

Start en opvattingen
De Gülenbeweging – door volgelingen vaak de hiz
met, ‘het dienen’ – genoemd, ontstond eind jaren 1960 
als een lokale dienstverleningsgroep in OostTurkije. 
Het van oorsprong los georganiseerde netwerk is 
geïnspireerd door de ideologie van de moslimge
leerde Fethullah Gülen. Deze in 1941 in Erzurum 
in Anatolië geboren zoon van een geestelijke werd 
in 1958 zelf imam en later leraar bij een moskee in 
Edirne. Begin jaren zestig vestigde Gülen zich als pre
diker in Izmir, maar hij besteedde vooral veel tijd aan 
de opbouw van zijn organisatie.

In de loop der jaren groeide deze op de islamitische 
religie gebaseerde gemeenschap uit tot een organisatie 
met miljoenen aanhangers in de hele wereld, waarvan 
waarschijnlijk enkele duizenden in Nederland. Ze zijn 
actief in het onderwijs, het bedrijfsleven, de media en 
in toenemende mate ook op het gebied van de inter
religieuze dialoog en in charitatief werk en noodhulp.

Buiten de centrale rol van leider Gülen, ook wel 
Hocaefendi2 genoemd, is er weinig bekend over zijn or
ganisatie. Er bestaat uitgebreide literatuur, maar deze 
is weinig verhelderend. De meeste publicaties gaan 
namelijk over de publieke activiteiten van de beweging 
en niet over de interne organisatie. Bovendien is een 
groot deel van de literatuur, inclusief die met weten

schappelijke pretentie, geïnitieerd door de beweging 
zelf of geschreven door sympathisanten. Een kleiner 
deel van de literatuur is afkomstig van tegenstanders. 
Deze laatste categorie is vaak alleen in het Turks ge
steld en daarom slechts voor een beperkt publiek toe
gankelijk.

De Gülenbeweging combineert een specifiek 
Turkse vorm van islam met Turksnationalistische 
opvattingen. Opvallend is dat vrijwel alle publieke ac
tiviteiten een seculier karakter hebben. De volgelin
gen van Gülen, Fethullahci genoemd, proberen religie 
zoveel mogelijk te beperken tot het privédomein. De 
beweging heeft dan ook géén eigen moskeeën, maar 
manifesteert zich op een aantal andere, vooral secu
liere manieren in de publieke ruimte. Dit maakt het 
moeilijk de Gülenbeweging in een hokje te plaatsen.3

Een neo-broederschap met jezuïtische trekken
De Utrechtse hoogleraar Martin van Bruinessen 
zoekt in een recent rapport naar vergelijkbare reli
gieuze bewegingen. Hij stelt dat de Gülenbeweging 
niet omschreven kan worden als ultraorthodox, fun
damentalistisch of islamistisch. De beweging is soci
aal conservatief en vooral gebaseerd op de teksten van 
de twee grote leraren: Said Nursi en Gülen, en niet 
zozeer op de koran en de hadith (overleveringen over 
het leven van de profeet Mohammed) of op de strikte 
regels van een van de rechtsscholen. Bovendien heeft 
zij geen specifiek politiek programma gebaseerd op de 
islam, zoals we dat zien bij islamisten. De Fethullahci 
lijken vooral aansluiting te zoeken bij de sterk door 
het soefisme geïnspireerde Turkse islam. Wat betreft 
organisatiestructuur ziet Van Bruinessen de meeste 
overeenkomsten met de Moslimbroederschap. Deze 
organisatie is ook internationaal, heeft een duidelijke 
hiërarchische opbouw en legt een strikte morele en 
spirituele disciplinering op aan haar leden. De mees
te verwantschap qua organisatiestructuur ziet Van 
Bruinessen echter met de elitair denkende en strak 
georganiseerde katholieke Jezuïetenorde, die eveneens 
grote nadruk legt op opleiding.4

De Franse islamkenner Olivier Roy omschrijft 
de beweging als een typische neobroederschap. De 
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meeste van deze neobroederschappen of tariqat, stelt 
Roy, zijn recent ontstaan of drastisch hervormd.5 Het 
ontstaan van nieuwe tariqat uit een traditionele soefi
orde is geen nieuwe ontwikkeling. Volgens Roy kun
nen de neobroederschappen echter niet simpelweg 
gezien worden als een afsplitsing van deze traditio
nele vorm. Ze zijn opgezet volgens nieuwe ideeën en 
opvattingen, die beïnvloed zijn door onder meer de 
‘globalisering’ en de westerse cultuur. De Fethullahci 
gebruiken zelf de term tariqat dan ook niet, maar ce
maat, afgeleid van het Arabische woord jamaat, wat 
gemeenschap of vereniging betekent.

Ook de hiërarchische structuur en de manier 
waarop de Gülenbeweging opereert, sluiten aan bij de 
beschrijving van een neobroederschap. De leider of 
sjeik van de beweging, in dit geval Fethullah Gülen, 
is tevens de oprichter en functioneert eerder als een 
moderne goeroe dan als een traditionele soefimees
ter. Gülen, die in verband met zijn gezondheid sinds 

1999 in de Verenigde Staten woont, heeft tiental
len boeken en pamfletten geschreven over religie en 
dialoog; deze worden samen met de biografie van de 
leider via de moderne multimedia enthousiast gepro
moot door zijn volgelingen. Ditzelfde geldt voor een 
aantal van zijn preken. Naar het lijkt geïnspireerd door 
de Amerikaanse televangelists spreekt Gülen hierin 
op  geëmotioneerde toon en richt hij zich soms recht
streeks tot God.

Wanneer het gaat om het werven van nieuwe vol
gelingen, richt de Gülenbeweging zich, net als de neo
broederschappen, vooral op mensen uit een nietspiri
tuele omgeving. De beweging biedt deze mensen een 
gemeenschap, die kan voorzien in alle aspecten van 
het leven. Deze gemeenschap is op sommige gebieden 
te vergelijken met een moderne cultus, dat wil zeg
gen naar binnen gekeerd en inclusief. Lid worden kan 
zonder initiatieproces of officiële aansluiting en even
min is er sprake van graden in lidmaatschap. De nieu
we volgelingen hebben direct toegang tot informatie
dragers met het gedachtegoed van Gülen. Dit kan al 
gebeuren vanaf jonge leeftijd, wanneer kinderen één 
van de lagere of middelbare scholen van de beweging 
bezoeken. Op deze manier raken mensen steeds meer 
betrokken bij de organisatie, tot deze op een gegeven 
moment veel of alle facetten van het leven beïnvloedt.6

Gülen international
‘Be like a compass: Stand firm on one foot, well established 
in the centre of the circle and travel with your other foot 

with people of 72 nations.’7 Dit hier in Engelse verta
ling weergegeven citaat is afkomstig uit het werk 
van de 13deeeuwse islamitische mysticus en dichter 
Mawlana Jalal alDin Rumi en is kenmerkend voor de 
Gülenbeweging. Niet alleen fungeert Rumi als bron 
van inspiratie voor Gülen en zijn volgelingen, de uit
spraak benadrukt ook het internationale karakter van 
de beweging. Met één voet stevig in Turkije en in de 
Turkse cultuur en islam en met de andere voet probe
ren zoveel mogelijk landen en daarmee potentiële vol
gelingen te bereiken. De manier waarop de beweging 
zich verspreidt, is interessant. De Fettulahci benadruk
ken vaak dat ze door de ideeën van Gülen geïnspireerd 
zijn, maar dat ze géén specifieke instructies hebben 
ontvangen. Er zou geen overkoepelende organisatie 
bestaan, die alles aanstuurt. De overeenkomst die be
staat tussen de opzet en activiteiten in allerlei plaat
sen en landen, wordt toeval genoemd en navolging van 
succesvolle voorbeelden.

In tegenstelling tot veel andere organisaties be
staat de Gülenbeweging niet zozeer uit afdelingen, 
maar eerder uit instituties die onderverdeeld kunnen 
worden in vijf verschillende poten die op vergelijkbare 
wijze verschijnen in landen en steden over de hele we
reld met een Turkse gemeenschap. Deze trends zijn 
duidelijk waarneembaar in Amerikaanse steden zoals 
Houston en Washington DC. De opzet van de bewe
ging in Nederland wijkt hier nauwelijks vanaf.

De organisatie begint vaak vanuit een netwerk 
van Turkse zakenmensen die sympathiseren met de 
Gülenideologie. In Nederland is dit de onderne
mersvereniging HOGIAF, met verscheidene plaatse
lijke afdelingen. Deze club zorgt in een later stadium 
vaak voor een groot deel van de financiering van de 
overige instituties. Dit zijn in eerste instantie meestal 
stichtingen ter bevordering van dialoog en scholen. In 
Rotterdam bevindt zich zowel de Stichting Dialoog 
als de Dialoog Akademie. Zij houden zich bezig met 
de organisatie van lezingen en debatten op het gebied 
van interreligieuze dialoog. De aandacht gaat hierbij 
vooral uit naar dialoog met christenen en joden, maar 
af en toe worden ook bijvoorbeeld hindoes en boed
dhisten in de gesprekken betrokken. Hoewel deze dia
loog tussen religies een nobel streven lijkt, is er toch 
vaak sprake van een gesprek tussen gelijkgestemden. 
In de praktijk blijkt de dialoog vaak een zoektocht 
naar overeenkomsten tussen conservatief gelovigen 
van diverse herkomst.

De Fettulahci benadrukken dat ze geïnspireerd zijn door de ideeën van 
Gülen, maar dat ze géén specifieke instructies hebben ontvangen
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Naast de stichtingen voor dialoog richt de bewe
ging scholen, internaten en studentenhuizen op. In 
Nederland sloten onlangs de laatste internaten wegens 
gebrek aan belangstelling, maar er bestaan wel vele 
tientallen studentenhuizen of dersanes. Hier wonen en 
studeren kleine groepjes studenten onder toezicht van 
een abi of ‘grote broer’. De huizen worden aangekocht 
door de beweging zelf of door vermogende sympa
thisanten. De studenten die er wonen, dienen zich te 
houden aan een lange lijst gedragsvoorschriften, varië
rend van ‘wees bescheiden’ tot ‘ga niet de straat op als 
het niet echt nodig is’.8 Hoewel de regels streng zijn, 
lijken ze niet in strijd met de westerse samenleving of 
de mening van andersdenkenden.

De scholen die in Nederland gesticht zijn, wijken 
in een aantal opzichten af van Gülenscholen elders. 
Ze vallen onder de stichting Cosmicus en ontvangen 
overheidssubsidie. Hoewel het gros van de studenten 
van Turkse afkomst is, zijn veel van de leerkrachten 
autochtone Nederlanders. Het schoolbestuur, dat on
afhankelijk van de beweging functioneert, neemt de 
belangrijkste beslissingen. Het curriculum op de scho
len is bedoeld om de leerlingen optimaal te laten func
tioneren in de moderne samenleving. De nadruk ligt 
daarom op IT, Engels en moderne wetenschappen. 
De voertaal is Nederlands; specifiek islamitisch gods
dienstonderwijs staat niet op het programma. Uit dit 
alles blijkt dat de beweging goed weet dat wanneer zij 
succesvol wil zijn in de samenleving, zij hierin goed 
moet presteren.

De vierde en vijfde tak zijn de media en de lief
dadigheidsorganisaties. In Nederland was het Time 
Media Center lange tijd verantwoordelijk voor een 
maandelijkse uitgave van de Nederlandse versie van de 
Turkse krant Zaman en het beheerde ook een regio
naal televisiestation. Opvallend aan al deze verschil
lende instellingen, stichtingen en scholen, is dat zij 
vaak vooraanstaande Nederlanders bereid vinden zit
ting te nemen in de raden van advies of als sprekers of 
ondersteuners. De Gülenbeweging slaagt er dus vaak 
in een positieve indruk op deze mensen te maken en 
ze te gebruiken om een succesvolle positie te creëren 
in de Nederlandse samenleving.

De Gülenbeweging als lifestyle
De Gülenbeweging is inclusief en zij biedt haar vol
gelingen een gemeenschap die kan voorzien in vrijwel 
alle aspecten van het leven. De sociale cohesie binnen 
de beweging is groot en de volgelingen ontwikkelen 
hechte onderlinge relaties, te vergelijken met familie
banden. Er wordt zelfs beweerd dat de beweging ‘at
tempts to reduce the value of other possible commit
ments and increases the value of commitment to the 
group, detaching a person from other options and at
taching him to the community’.9 Deze relaties worden 

al van jongs af aan opgebouwd. Op de scholen, waar de 
leerlingen vaak intern zijn, maakt de beweging gebruik 
van abi’s (grote broers), die de jonge leerlingen begelei
den. De band die hierdoor ontstaat, speelt een belang
rijke rol, ook wanneer de schoolopleiding is afgerond. 
De jonge mensen die leiding geven aan de scholen en 
andere publieke activiteiten zijn meestal hoogopgeleid 
in het Nederlands onderwijs. Zij kennen de weg in de 
Nederlandse samenleving. Zij kunnen worden om
schreven als de overdragers van de Gülenideologie.

Op regionaal en landelijk gebied is de organisa
tie op vergelijkbare wijze opgezet. In elk land buiten 
Turkije is er één abi die in hoofdlijnen de activitei
ten in dat land bepaalt. Daaronder is vaak sprake van 
een tweede laag van regionale abi’s en in sommige ge
vallen ook van een derde laag van stedelijke abi’s. In 
Nederland vinden we enkel een landelijke en een aan
tal regionale abi’s.10 Deze bestuurders genoten hun op
leiding meestal in Turkije; zij spreken vaak niet goed 
Nederlands. Ze blijven zoveel mogelijk buiten de pu
bliciteit, maar ze zijn wel bekend onder de volgelingen 
van de beweging. Na enkele jaren in een bepaald land 
te hebben gewoond, verhuizen ze, indien dat verblijfs
vergunningtechnisch mogelijk is, vaak weer naar een 
volgend land.

De mate waarin de beweging het leven van de vol
gelingen beïnvloedt, is moeilijk te meten. Het is be
kend dat de regels strikt zijn en grote invloed uitoe
fenen op het leven van de volgeling, bijvoorbeeld als 
het gaat om het vinden van een partner of het kiezen 
van een geschikte opleiding. Er is niet zozeer sprake 
van dwang dan wel van morele druk. Er zijn echter 
geen aanwijzingen dat mensen die de banden met de 
beweging willen verbreken, daardoor in de problemen 
komen. Wel zullen het inclusieve karakter en de sterke 
sociale connecties tussen volgelingen onderling het 
wellicht moeilijk maken er afstand van te nemen.

Een bijzonder aspect van de hizmet (het dienen) 
is de bereidwilligheid van de aanhang tijd en geld 
in de beweging te steken. Dit kan op uiteenlopende 
manieren. In de Verenigde Staten gaf men duidelijk 
aan geen overheidssteun te ontvangen. Al het geld 
was afkomstig van donateurs, veelal Turkse moslims. 
Enkele instituten gaven zelfs aan geen geld te accep
teren van nietTurken. De achterliggende reden hier
voor is waarschijnlijk de angst dat donoren van buiten 
de gemeenschap het programma willen beïnvloeden.11 
In Nederland hebben de hier opgerichte instituten en 
scholen wel overheidssteun ontvangen, wat tot veel 
maatschappelijke discussie leidde, nadat er twijfel was 
ontstaan over de bedoelingen van de beweging.

Over het algemeen kan men echter stellen dat een 
groot deel van het geld afkomstig is uit de organisatie 
zelf. Het is een principe binnen de beweging dat ieder
een tijd en financiële middelen bijdraagt. Voor zaken
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mensen bedraagt dit meestal tien procent van het jaar
inkomen. Ook wordt van hen verwacht dat zij andere 
(TurksIslamitische) zakenlieden proberen te interes
seren voor de beweging; deze leden hebben een net
werkfunctie. Van deze sympathisanten wordt niet ge
eist dat zij zich aan de strikte regels houden, maar dit 
wordt wel gewaardeerd. Minder welgestelden dragen 
ongeveer vijf procent van hun inkomen af. Natuurlijk 
zijn deze bijdragen niet verplicht, maar de beweging 
moedigt ze wel aan, terwijl sociale druk ook van in
vloed zal zijn. Deze vorm van financiële steun gene
reert toewijding en verbondenheid met de beweging. 
Sociologisch onderzoek wijst uit dat hoe meer geld en 
tijd mensen steken in een project of organisatie, des te 
meer zij geloven in de gestelde doelen en ideologie.12

Terechte angst voor Gülen?
Het is niet verwonderlijk dat aanhangers van een 
beweging die zo sterk de nadruk legt op een goede 
opleiding, na verloop van tijd vooraanstaande maat
schappelijke posities bezetten. Een andere zaak is of er 
sprake is van bewuste sturing door de Gülenbeweging 
om leden op sleutelposities te krijgen om zo buitenpro
portionele politieke invloed te verwerven.

In Turkije zijn recent van twee kanten beschuldi
gingen in deze richting geuit. De gewezen vooraan
staande politieofficier Hanefi Avci stelde in een boek 
dat leden van de Gülenorganisatie bezig zijn de Turkse 
politie over te nemen. Zij zouden processen manipu
leren en geestverwanten bevoordelen. Avci geldt als 
iemand met rechtspolitieke opvattingen, die voor
dien positief stond ten aanzien van Gülen. Hij werd 
echter in september 2010 gearresteerd en beschuldigd 
van linkse contacten en betrokkenheid bij het zogehe
ten Ergenekoncomplot.13 Bij dit complot zou het om 
een seculiere en militaire samenzwering gaan om de 
zittende islamitische AKregering ten val te brengen. 
Van militaire zijde is verklaard dat het bij dit zoge
naamde complot om oud oefenmateriaal, zonder bete
kenis, gaat. De AKregering, hierbij ondersteund door 
de pers van de haar niet ongenegen Gülenbeweging, 
dringt echter aan op een grondig onderzoek. Hierbij 
wordt verwezen naar voorgaande militaire staatsgre
pen in het land.

In de loop van twee jaar zijn inmiddels enkele hon
derden (oud)militairen, politiemensen, journalisten, 
universiteitsmedewerkers en mensenrechtenactivisten 
gearresteerd. Een van de laatste was de onderzoeks
journalist Ahmet Sik, die op het punt stond een boek 
te publiceren over de invloed van de Gülenbeweging 
in de veiligheidsdiensten. Na zijn arrestatie in maart 
2011, samen met de bekende journalist Nedim Sener, 
werden ook zij beschuldigd van deelname aan het 
Ergenekoncomplot.14

Door internationale journalistenorganisaties is 
scherp tegen de arrestatie van Sik en andere journalis
ten geprotesteerd. Het zou een goede zaak zijn wan
neer een begin wordt gemaakt met het Ergenekon
proces, zodat ook voor de buitenwereld duidelijk wordt 
wat de beschuldigingen voorstellen. De huidige gang 
van zaken wekt sterk de indruk dat de AKPregering en 
de met haar sympathiserende Gülenbeweging linkslibe
rale tegenkrachten monddood willen maken.

Deze invloed van de Fethullahci op de politieke 
gang van zaken in Turkije wijst op een vergevorderde 
integratie en daarmee onlosmakelijk verbonden in
vloed van de beweging op alle niveaus van de Turkse 
samenleving. Het blijft gissen of het vergaren van deze 
politieke invloed de intentie van Fethullah Gülen is, 
omdat dit door de beweging zelf ten stelligste ontkend 
wordt. De opzet en organisatie van de beweging, zo
als hierboven beschreven, impliceren echter het tegen
overgestelde.
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