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Amerikan basının Fethullah Gülen merakı gün geçtikçe artıyor. Wall Street Journal'da
(WSJ) çıkan Gülen haberinin hemen bir hafta sonrasında, hem ABD'nin hem de dünyanın
saygın gazetelerinden biri olan New York Times (NYT), Gülen hakkında bir röportaj-haber
yayınladı.

  

 Hareket için Houston Üniversitesi'nden sosyolog Helen Rose Ebaugh da NYT gazetesine
demeç vermiş. Sosyolog Ebaugh, "Bu okullar gençler için bir alternatif. Böylelikle terör
örgütlerine katılmak zorunda kalmıyorlar" diye konuştu. [bunlara göre Pakistan, Suriye,
mısır gibi ülkelerdeki şeriat üniversitelerinde okuyan insanlar terörist oluyorlar. Nerede şerî
ilimler okutuluyorsa hemen orada terörle mücadele başlıyor. Bu konuda kukla hükümetler
yetersiz kalırsa hemen ağabeyleri ABD imdatlarına yetişiyor. O sebeple gülen hareketinin
önemli ayağı olan okullar elzem.]

  

Ebaugh, NYT'ye verdiği demecinde İstanbul'da, Fatih Üniversitesi yönetiminin kendisine,
Gülen'in Suudi Arabistan'ın önerdiği paranın kabul edilmesi fikrine Gülen'in, "Suudi
hükümeti destek veriyor" şeklinde algılanacağı gerekçesiyle sert bir şekilde karşı
çıktığını söylediğini anlattı. [gerçekten düşündürücü. Peki, ya herhangi bir Hıristiyan ülkeden
yardım gelseydi –gelip, gelmediği de meçhulde- aynı sertlikte reddedermiydi?]

  

 Dünyanın 110 ülkesinde hareketle irtibatlı binden fazla okulun bulunduğu belirtilen
haberde, şöyle denildi: 'Bu okullar zengin Müslüman iş adamları tarafından
destekleniyor. Amerika'da buna benzer birkaç okul var, hatta Burma'da bile bir tanesi
mevcut. [zengin Müslümanlar tarafından destekleniyor da orada okuyan talebelerden de epey
yüklü paralar alınıyor. Bu nasıl hizmet? Eğer hizmet edilecekse, nasıl olsa zenginler destek
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oluyor fakir, gariban, kimsesiz çocukların okutulması daha makul değimlidir?]

  

 Haberde, Gazze'ye yardım götüren gemiler konusunda Gülen'in, daha önce Wall Street
Journal'a ifade ettiği görüşleri yinelediği belirtildi. NYT, Türk hükümetinin, İsrail'in yardım
gemilerine müdahalesini şiddetle eleştirdiği bir dönemde, Gülen'in hatayı
organizatörlerde bularak, "otoriteye karşı çıkmaktansa" önceden İsrail yönetiminden izin
alınması gerektiği görüşüne yer verdi. [bu konuda fazla söze gerek yok. Zira bu konuda
islamî hassasiyeti olan olmayan birçok kişi tarafında yeterli yazı yazılmış durumda. Fakat son
zamanlarda çokça konuşulan gülen hareketinin İslamî çevreler tarafından kaygı ile bakıldığı
gerçeği de inkar edilemez boyutta.]

  

Not: Koyu yazılar röportajın asıl metnidir.
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