Müslümanlar birlik olmalı
** Öncelikle sizi yakından tanıyabilir miyiz?
İsmim Zeyneb Khairoun, aslen Faslıyım. 2 yaşındayken Danimarka’ya geldim ve hâlen burada ikamet etmekteyim. 27
yaşındayım ve mezun olmuş olduğum okulda şimdi sekreter olarak çalışmaktayım.

** Şu an mübarek Ramazan ayına girmiş durumdayız. Hiç kendi ülkenizde veya bir İslâm ülkesinde
Ramazan geçirdiniz mi?
Maalesef hiç yaşamadım, ama Arap kanallarında izliyorum. Caddeler ışıklandırılıyor, tıpkı bizim burada Danimarka’da
Noel ve yılbaşında yaptıkları gibi, her yer şenlik havası içinde oluyor. İnsanların daha sık camiye gittiklerini ve Kur’ân
okuduklarını duymuştum. Bu ayda Arap ülkelerinde aşırı derecede yemekler hazırladıklarını vs. biliyorum, özellikle geniş
ailesi olanlar… Bu açıkcası bana biraz tuhaf geliyor. Yani Ramazan ayının pek anlamı kalmadığını düşünmekteyim. Bütün
gün aç kalıp, akşam ziyafet saati ve eğlence vakti gibi bir ay geçirilmiş olunuyor. Bilmiyorum, bu benim şahsî ﬁkrim.
Ayrıca Arap ülkelerinde okulların ve iş yerlerinin bu ayda daha kısa mesai yaptıklarını biliyorum, bu ise Danimarka’da
olsaydı benim işime gelirdi.
** Peki siz Ramazan’da en çok neyi özlüyorsunuz?
Danimarka’da maalesef gerçek bir camimiz yok, yani minareli ve kubbeli… Her ırkın kendi lokalleri var, yani neredeyse
200 kişi alacak kadar küçük bina salonları. Bu ayda da erkekler camilere gittikleri için biz bayanlara yer olmuyor ve bu
nedenle biz katılamıyoruz. Bunun özlemini, yani bir caminin özlemini çekiyorum. Bir de Müslümanların birlikteliklerinin
olmasını arzu ederdim. Somaliler kendi camilerinde, kendi topluluklarında, Türkler, Pakistanlı’lar, Araplar hâkezâ… Yani
maalesef herkes kendi çevresine takılıyor. Danimarka’da İslâmî aktivitelerden çok yoksunuz maalesef.
** İnşallah MID (Dialog İçindeki Müslümanlar) grubuyla İstanbul’a bir haftalığına Ramazan’ı görmeye ve
yaşamaya gidiyorsunuz. Sizce nasıl geçecek, beklentileriniz neler?
Herşey çok farklı olacağı kesin, eminim o atmosfere girdiğim an gözlerim yaşaracaktır. Çünkü hayatımda hiç böyle birşey
yaşadığımı hatırlamıyorum.
Programımız çok yoğun, camiler, teravihler, boğaz turu, sahabe kabirleri, müzeler, mehtaran konserler, vs. birçok yeri
gezeceğiz. Oruçlu olarak bu kadar aktif bir haftayı nasıl geçireceğiz onu bilmiyorum, ama Rabbim inşallah güç kuvvet
nasip eyler. İstanbul’a bir kez 1998’de gelmiştim, ama o yıl hiçbiryeri gezemeden ve göremeden döndüm. Bu bir haftalık
gezimde ise heryeri gezeceğimden dolayı çok mutluyum. İnşallah Osmanlı’dan kalan tüm güzellikleri görür, döneriz.
** Size çok keyiﬂi ve güzel bir hafta diliyorum, inşallah herşey gönlünüzce olur. Hayırlı yolculuklar.
Teşekkür ederim.

