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Met groot verdriet hebben wij als mensen van de Hizmetbeweging in Nederland, de
zorgelijke situatie in Turkije en de effecten daarvan op de Nederlandse samenleving
ervaren. Vandaag willen wij met u onze zorgen hierover delen én een oproep doen.
Alvorens verder te gaan met de inhoud, volgt nu eerst meer achtergrondinformatie over de
Hizmetbeweging.
Hizmet
Hizmet betekent dienstbaarheid. De Hizmetbeweging verwijst naar de mensen die rondom
de ideeën van vooruitstrevende islamgeleerde Fethullah Gulen verzameld zijn en zich
dienstbaar aan de mensheid opstellen. Gulen geeft namelijk aan dat de uitdagingen van de
mensheid vandaag de dag hoofdzakelijk in drie domeinen te vinden zijn: onwetendheid,
armoede en verdeeldheid. Door ons dienstbaar op te stellen voor respectievelijk onderwijs,
liefdadigheid en dialoog, hoopt de Hizmetbeweging een bijdrage te leveren aan het oplossen
van die uitdagingen.
De Hizmetbeweging is een netwerk van vrijwilligers die openstaat voor iedereen. Op dit
moment bestaat Hizmet voornamelijk uit mensen van Turks Nederlandse komaf. Men is vrij
bij te dragen aan een initiatief of project naar keus. De Hizmetbeweging kent geen
lidmaatschap zoals bij een vereniging. Derhalve kunnen mensen vrijelijk deelnemen aan
activiteiten en afstand ervan nemen wanneer zij willen. De Hizmetbeweging in Nederland is
niet verzameld onder een koepel zoals bij moskeeorganisaties. De activiteiten worden met
name bekostigd door de inzet en bijdragen van de mensen die Hizmet een warm hart
toedragen.
Hizmet-overleg
Binnen Hizmet wordt veel belang gehecht aan overleg. Dat helpt namelijk om van elkaars
good practices te leren. Afhankelijk van de behoefte worden verschillende overleggen
geïnitieerd, zo lang als het nodig is gaan deze door en zij worden ook weer opgeheven
wanneer de behoefte om te overleggen voorbij is. Zo is ook het Hizmet-overleg ontstaan. Wij
zitten vandaag tegenover u als enkele van de deelnemers aan het Hizmet-overleg. Het

Hizmet-overleg is een duurzaam en proactief overleg waarbij maatschappelijke vraagstukken
besproken worden, om bij te dragen aan de oplossingen hiervan.
Waarom vandaag
Voor het eerst voelden wij de behoefte om een persconferentie te organiseren. De
beschuldigingen die vanuit Turkije doorklinken in Nederland zijn absurd en absoluut niet
toelaatbaar: de Hizmetbeweging zou met de Verenigde Staten achter de couppoging zitten.
Daarnaast wordt Hizmet door de Turkse machthebbers ervan beschuldigd een terroristische
organisatie te zijn. Terwijl er tot op heden géén énkele veroordeling heeft plaatsgevonden.
Wat verder absoluut ontoelaatbaar is, zijn de inhumane oproepen die worden gedaan als dat
Hizmet een ‘kankergezwel’ en ‘virus’ zou zijn en bestreden en uitgeroeid moeten worden.
Altijd tegen terreur
Wij benadrukken nogmaals dat Hizmet sinds haar 50-jarige bestaan geweld in alle vormen
ten strengste heeft verworpen. Hizmet maakt zich sterk vóór dialoog, vóór samenwerking,
vóór harmonie en vóór de kunst van het samenleven. De afgelopen 50 jaar waarin Hizmet
actief is geweest in ruim 100 landen, bevestigd dit. Dat Gulen als eerste islamitische geleerde
de dag na 9/11, op eigen initiatief, de terroristische aanslagen in Amerika publiekelijk
verwierp, bevestigd dit. Dat Gulen en Hizmet sindsdien bij iedere terroristische aanslag
stellig afstand hebben genomen van terreur, bevestigd dit wederom.
Verder gaat iets verwerpelijks zoals een staatsgreep op meerdere fronten tegen onze
kernprincipes in. De democratie, rechtsstaat en mensenrechten staan heel hoog in het
vaandel van mensen van Hizmet. Een staatsgreep is een aanslag op de democratie, een
aanval op burgers én heeft veel onschuldige gewonden en doden als gevolg. Allemaal zaken
die absoluut niet bij Hizmets filosofie passen.
Wij waren vanaf de eerste minuut dat wij kennisnamen van de couppoging net als velen
ongerust en boos. Het doet ons nog meer zeer om te zien dat als gevolg van laster en smaad
veel Turken Hizmet nu, in een complot met Amerika, als verantwoordelijke achter de coup
zien. Ondanks dat er géén rechterlijke veroordeling heeft plaatsgevonden, élk bewijs van
betrokkenheid ontbreekt én meerdere experts hebben aangegeven het niet reëel te achten
dat Hizmet achter de coup zit, heeft dit een ware heksenjacht op Hizmet niet kunnen
weerhouden. Dit zijn zware, valse beschuldigingen. Gulen ontkent iedere vorm van
betrokkenheid en stelt voor dat een internationale commissie die couppoging moet gaan
onderzoeken. Hij heeft volledige medewerking toegezegd en aangegeven zich neer te leggen
bij de uitkomsten ervan, wat de uitkomst ook moge zijn.
Heksenjacht, ook in Nederland
Helaas heeft er in de nasleep van de recente gebeurtenissen in Turkije een systematische
arrestatiegolf van regeringscritici vanuit alle gelederen plaatsgevonden. Vermeende zou het
om allemaal mensen van de Hizmetbeweging gaan. Volgens Amnesty International gaan die

arrestaties gepaard met foltering en zelfs verkrachting. Zo zijn er alleen al de afgelopen twee
weken ruim 81.000 mensen gezuiverd, 15.000 mensen opgepakt, 8.000 mensen
gearresteerd, 1043 scholen en onderwijsinstellingen en 35 ziekenhuizen gesloten. Naast 15
universiteiten zijn er ook nog eens 150 mediakanalen gesloten.
De oproep voor de heksenjacht heeft ook individuen en groepen in Nederland bereikt. Nog
voor de oproep tot vervolging van de Turkse ambassadeur in Nederland, klonk er al door het
hele land een haatzaaiende oproep tot boycotten en geweldpleging tegen mensen van
Hizmet. Het liep de afgelopen weken dagelijks, soms zelfs meerdere malen per dag, zwaar
uit de hand. In Zaandam, Amsterdam, Haarlem, Deventer, Utrecht, Apeldoorn, Rotterdam,
Eindhoven en genoeg andere plekken was er sprake van onderdrukking, uitsluiting,
intimidatie, doodsbedreiging, geweld, brandstichting en vandalisme. De frequentie, intentie
en omvang van deze gebeurtenissen laten duidelijk zien dat we niet meer over incidenten
kunnen spreken. De haatzaaiing en spanningen als gevolg daarvan, zijn bewezen destructief.
Zorgen
In toenemende mate spreken wij dagelijks mensen die in Nederland zich grote zorgen maken
over hun veiligheid. Mensen uit Hizmet, de organisaties die zij hebben opgericht en
sympathisanten ervan worden als doelwit gemarkeerd. Zij worden gevolgd, gerapporteerd
bij een speciaal meldpunt van de Turkse overheid, systematisch geregistreerd, bedreigd en
in sommige gevallen zelfs fysiek aangevallen. Mensen zijn bang andere Turkse Nederlanders
tegen het lijf te lopen en vermijden plekken waar zij al jaren kwamen. Enkelen kiezen er zelfs
voor om te onderduiken in de hoop de haat die op hen afkomt te vermijden.
Wij vrezen dat dit het topje van de ijsberg is. Tientallen mensen hebben nog afspraken staan
om aangifte te doen. De vele vakantiegangers die nu in Turkije volop aan haatoproepen
worden blootgesteld, geven de indruk dat een tweede golf eraan gaat komen wanneer zij
van hun vakantie terugkeren. Verder is het nog maar de vraag wat de impact op scholen gaat
zijn. Zijn docenten voldoende voorbereid om effectief om te gaan met de conflicten die
eraan zitten te komen?
Samen front vormen
Samen moeten wij een front vormen tegen geweld, intimidatie, polarisering en haatzaaierij.
Dit mogen wij met zijn allen absoluut niet tolereren. De vrijheid van meningsuiting, de
democratie en universeel menselijke waarden, zijn gemeengoed van ons allemaal.
Om de kunst van het samenleven te leren is het nodig dat wij allen leren elkaar te
accepteren zoals we zijn, met daarbij elkaar de vrijheid te gunnen om te mogen zijn en te
blijven wie je wil zijn. De kunst van het samenleven houdt ook in dat we grenzen moeten
trekken en moeten aangeven over wat NIET kan. Intimidatie, bedreiging en erger nog
geweld, mogen we onder geen enkele omstandigheden accepteren en toestaan. Wie dit ook
overkomt.

Toekomst
Onze toekomst ligt in Nederland. Omwille van deze toekomst zetten wij, Hizmetsympathisanten, ons al decennialang in voor de Nederlandse samenleving. Onze insteek is
altijd geweest om bij te dragen aan sociale integratie door middel van onderwijs, dialoog en
liefdadigheid. Dit willen wij onverminderd blijven doen, al is dat nu een stuk lastiger door de
heksenjacht die tegen ons is uitgeroepen. Ons doel is te blijven bijdragen aan een
harmonieuze samenleving, voor onze gezamenlijke toekomst in Nederland.
Oproep
Wij nodigen alle burgers én sleutelfiguren in Nederland uit om op effectieve wijze verdere
escalaties en spanningen een halt toe te roepen. In het bijzonder vragen wij de Turkse
Nederlanders om problemen van elders niet te importeren. Conflicten of spanningen waar
dan ook in de wereld mogen nooit een excuus voor intimidatie, bedreiging of vernieling in
ons land zijn. De problemen díe er zijn, moeten wij al pratende zien op te lossen. Echter is
het belangrijk dat eenieder, los van diens opvattingen, geweld onvoorwaardelijk
veroordeelt. Oproepen tot rust is niet voldoende. Wij verwachten van Turkse organisaties
dat zij intimidaties, bedreigingen en aanslagen streng veroordelen. Daarbij moet vermeld
worden dat wij zeer teleurgesteld zijn in de Turkse ambassadeur en Diyanet die oproepen
Hizmet te vervolgen en bestrijden. Wij hadden juist gehoopt dat zij een aandeel zouden
hebben in het verminderen van de spanningen, in plaats van olie op het vuur gooien. Hizmet
gelijkstellen aan IS, Boko Haram of welke terreurorganisatie dan ook, is een walgelijke,
verwerpelijke daad.
Verder is het aan de Nederlandse overheid om de veiligheid van haar onderdanen te
bewaken en garanderen, wellicht door nieuwe wegen aan te snijden om verdere inmenging
van buitenaf te minimaliseren. Ook moet er meer gezocht worden naar preventieve
maatregelen om verdere geweldsdelicten te voorkomen.
Terwijl wij deze oproep doen, beseffen wij wel dat de wens om spanningen en escalaties te
laten verminderen alleen kans van slagen heeft, als men vanuit Turkije en de aan haar
aanverwante organisaties in Nederland, stoppen met haatzaaien. Zolang de continue
bemoeienis vanuit Turkije niet ophoudt, verwachten wij niet dat dit probleem op korte
termijn wordt opgelost.
Voorlaatst willen wij onze eigen achterban oproepen zich niet uit de tent te laten lokken
door wat er gebeurt. Het voorbeeldige gedrag die zij tot op heden hebben vertoond door
niet te reageren op de intimidaties en bedreigingen, verdient waardering. Wij vragen hen
om deze lijn voort te zetten. Men moet verdergaan met hun leven, wellicht in een staat van
verhoogde alertheid, en aangifte doen bij elk grensoverschrijdend gedrag.
Vertrouwen
Tot slot zijn wij diverse ministers, lokale en landelijke politici, burgemeesters en de politie

dankbaar voor hun inzet en oproepen tot kalmte, en om afstand te nemen van bedreiging en
geweld. Andere vooraanstaande publieke figuren en organisaties die hiertoe hebben
opgeroepen zijn wij eveneens erkentelijk. Ook spreken wij onze dank uit voor de vele
steunbetuigingen van onze autochtone vrienden en mensen uit de Turks Nederlandse
gemeenschap vanuit allerlei gezindten die ons persoonlijk hebben benaderd en een hart
onder de riem hebben gestoken.
Wij hebben het volste vertrouwen dat er in Nederland voldoende mensen zijn die zich
samen met ons hard zullen maken om de rust en vrede snel terug te laten keren in onze
samenleving. Samen moeten wij bouwen aan onze gezamenlijke toekomst in Nederland.
Afsluitend, aangezien er vanuit Hizmet de wens is om een aanspreekpunt te bieden en om
transparanter te zijn naar de Nederlandse gemeenschap toe, hebben wij
www.Hizmetbeweging.nl gestart. Onze bekendmakingen kunt u daarop vinden. De
Facebook en Twitter van de Hizmetbeweging zijn bereikbaar op
www.facebook.com/Hizmetbeweging en www.twitter.com/hizmetbeweging
Namens de Hizmetbeweging in Nederland

