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EZI
Ezidi Kimlik Envanteri

Şifre/Isim: _________________________________________________
Cinsiyet: ___________________________________________________
Yaş: ______________________________________________________
Doğum yeri: ________________________________________________
Eğitim durumu: ______________________________________________
Bağlı olduğu kast (Mürid, Şeyh, Pir): _______________________________
Anne-babanın doğum yeri: ______________________________________
Bugünün tarihi: ______________________________________________

Ezidi Kimlik Envanteri (EZI)
Kılavuz: Burada, yaşamın farklı alanlarından bazı ifadeler bulacaksınız. Lütfen bu ifadeleri sakin bir kafa ile
okuyunuz ve bunların hangi derecede sizin durumunuza uyduğuna veya bazı ifadelere hangi ölçüde katıldığınıza
karar verin.
Önemli! Cevaplarınızı sadece 0 ile 3 arasında derecelendirebilirsiniz. Rakamların anlamları:
0 = „hiç uymuyor“, 1 = „biraz uyuyor“, 2 = „uyuyor“, 3 = „tamamen uyuyor“
hiç
uymuy
or

biraz
uyuyor

uyuyor

tamam
en
uyuyor

1.

Ezidi dininin tarihini biliyorum.









2.

Ezidi dualarını biliyorum.









3.

Ezidiliğin beş ana şartını (buyruk) biliyorum.









4.

Tausi-Melek ve Şeyh Adi, ezidilikte en önemli kutsal figürleridir.









5.

Ben inançlı bir ezidiyim.









6.

Ezidilik bağımsız bir dini topluluktur.









7.

Ezidi olduğumu açıklayabiliyorum.









8.

Severek ve isteyerek ezidiyim.









9.

Bir ezidi olarak doğum ve ezidi olarak öleceğim.









10. Kürtçe(Kurmanci) ezidiliğin dilidir.









11. Ezidi kültürü benim için önemli.









12. Ezidi bayramlarına katılmak benim için önemli.









13. Ezidi dini bana güç veriyor.









14. Dualarımı genelde tanrıya yöneltiyorum (Xwedê).









15. Ezidi toplumunda kendi yaşamımla ilgili kararları kendim
veriyorum.









16. Ezidi toplumunda destek ve güven buluyorum.









17. Kendimi ezidi toplumuna ait hissediyorum.









18. Ezidiler ile düzenli irtibat benim için önemli.









19. Sohbetlerde, kendimi ezidi olarak tanıtıyorum.









20. Şeyhim ile diyalogda olmak benim için önemli.









21. Pirim ile diyalogda olmak benim için önemli.









22. Kutsal şehrimiz „Laleş“ benim için önemli.









23. Ezidiler ve ezidilik hakkında düzenli bilgi ediniyorum.
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24. Yaşma bakışımda ezidiliği esas alıyorum.









25. Ezidilik bana dünya ve yaşamı açıklıyor.









26. Ezidilik bana bir yaşam perspektifi ve anlam sunuyor.









27. Ezidilik benim için tanrı ile ilişki anlamı ifade ediyor (Xwedê).









28. Ölümden sonra bir yaşam varsa, tekrar ezidi olarak
dünyayagelmek isterim.









29. Ezidi toplumu sağlığıma iyi geliyor.









30. Kendimi dinim içerisine haps olmuş gibi hissediyorum.









31. Bazen ezidi olmamayı diliyorum.









32. Bir ezidi olarak ezidi olmayanlardan daha zor hayatım var.









33. Ezidi dini benim için önemli değil.









34. Açıkça dinimi savunmadan korkuyorum.









35. Ezidiliğin nasıl ortaya çıktığını ve neden ezidiligi izlemem
gerektiğini kimse bana doğru açıklayamıyor.









36. Ezidiliğin dünya bakışını (örneğin: insan tipi, ölümden sonra
yaşam, yaşamın anlamı) açılayan bilgilere sahip değilim.









37. Dindarım ancak kendimi ezidi olarak hissetmiyorum.









38. Ezidilerin evlilik ile ilgili kurallarını doğru bulmuyorum.









39. Ezidiliği din olarak katı buluyorum.









40. Ezidilikdeki kast sistemi (Sed û Hed) reforme edilmeli.









41. Ezidi toplumunun çok fazla kuralları ve yasakları var.









42. Ezidi dinine bağlılığımı bilinçli olarak gizliyorum.









43. Elimde olsaydı dinimi değiştirirdim.









44. Ezidiyim ancak dindar değilim.









45. Ezidi toplumunu yük olarak görüyorum.
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Lütfen son olarak aşağıdaki soruları cevaplayın.
46. Ezidilikde neleri iyi buluyorsunuz?

47. Ezidilikde neleri iyi bulmuyorsunuz?

48. Sizce ezidiliğin özelliği nedir? Ezidiliği diğer dini toplumlardan farklı kılan özellik nedir?

49. Birinin ezidiliğe geçmek istediğini farz edin, belli şartlarda buna izin verir misiniz?
Cevabınız evet ise bu şartlar nelerdir?

50. Imkanınız olsa idi ezidi toplumunu veya ezidilige değiştirir miydiniz? Cevabınız evet ise
ezidi toplumunda veya ezidilikte neleri değişiridiniz veya reforme ederdiniz?

Yardımınızdan dolayı teşekkürler!
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