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Hollanda’da terör, 23 Haziran akşamı maalesef kendini yine gösterdi. Takriben 30 kişiden
oluşan elleri sopalı ve silahlı bir grup, Dordrecht’te bulunan Hollanda Türk Federasyon
Ayasofya Camii’ne saldırıda bulunmuştur.
Saldırganlar baskını akşam saat 20.30 sularında camide iftar hazırlıkları devam ederken
gerçekleştirmişlerdir. Saldırganlar mekânda maddi hasara yol açmış, camlar ve birçok eşya
kırmışlardır. Mekânda bulunanlar -dört yetişkin ve bir 11 yaşındaki çocuk- tehdit edilmişler,
çıkan arbedede ise mekânda bulunanlar aldıkları darbeler sonucu yaralanmışlardır. Tanıkların
ifadelerine göre saldırganlar bu baskını iki gün önce terör örgütü PKK’nın bayrağının asılı
olması üzerine camı taşlanarak kırılan evin intikamını almak için gerçekleştirdiklerini
söylemişlerdir.
Bu olay Hollanda’daki özgür toplum düzenine yönelik saldırılardan sadece biri. Bu ve benzeri
olaylar biz Hollanda’da yaşayan Türklerin de önemli bir parçası olduğu toplumumuz
içerisinde gerilimlere ve huzursuzluklara sebebiyet vermektedir.
Hollanda Türk Federasyon olarak bu baskını şiddetle kınıyor, fitnecilerin sıkça Hollanda’da
yaşayan çeşitli nüfus gruplarını provoke etmeye çalışmasını ve nefreti körükleme çabalarını
da esefle karşılıyoruz.
Yaşanan bu olaydan sonra Hollanda’nın dört bir tarafından duyarlı ve kaygılı insanların camiyi
ziyaret ederek dayanışma örneği gösterdiklerini belirtmek isteriz.
Hollanda toplumuna ve bireysel özgürlüklere yönelik bu ve benzeri saldırıları kınıyoruz.
Hollanda Türk toplumunun bu saldırılar ve kışkırtmalara rağmen provokasyona
kapılmayacağından da eminiz. Hollanda devleti ve kamu düzenini sağlayan unsurlara, olayla
ilgili saldırganları derhal yakalamaları ve her türlü terör, kriminal ve nefret saçan kurumlara
ve üyelerine karşı harekete geçmeleri çağrısında bulunuyoruz. Devlet yetkililerini ve asayiş
sorumlularını bu olayı iyi inceleyip gerekenleri yapmaya davet ediyoruz. Nitekim bu ve
benzeri nefret girişimleri ve tehditler toplumumuzu derinden zedelemektedir.
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