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Ger milletek jı çand ü eymet~n xwe y~n netewi be!!;an bımine ü je bı dürkeve, batına wi ınıileti dı reşaşıye de ye, wendabüna wi dıyare. Jı ber ku
kolonyalisten lı ser Kurdıstane ji v~ rewş~ gelek baş dızamn, dıven van hemü eymeten gele me bı xwinnjandın, talan ü kedxwarıye bıqedinın.
Em kesen nıştimanperwer, demoqrat ü hünerınenden kurd, Çandiya gele me ya netewi, jı bo ku heger em nexwazın wen~ nekın xwarına teyr ü
guran, pewiste em xwedanen eymeten xwebın ü wana kombıkın, peşvabı
bın bılavbıkın ü alikariya wena bıkın,wekü çaven xwebıparezın.
Hebünen (eymeten) gele me yen sedhezar salan em bıparezın jı bo wınd
anebın ü j ı bo ku yen me şunda ben em w ana jı wan ra çandeki (kultureki)
heja bıhelln.
Va anketa jı bo berhevkırına çandiya me ya netewi ez bawerdıkım ku
ciyeki vala ye tıji bıke.
Dema ev anket kete desten we hün ji pewistiyen xwe yen nıştimanperweri
binin cih. Wekü hün bızanın ew <ınketa jı bo amadekırına bersıven pırtü
kek lı ser »Zanibüna Çandiya Gele Kurd«ü jı bo karen dın ji ye bı be kani.
Sılaven

genn ü hevalti

FEQİ~TEYRA

Not: Jı kere ma xwe listıken ku hün dızanın çawane war bınıvısİnın, ne kem ne ji zede nekın.

g
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Lı Kurdıstane,lı derdora we temaşe yan ji şanoyen (Tiyatro) xasi
gundan hen e u tene !istın?
2 Ev (van) temaşe u şano havine, zıvıstane, dı cejn, şenahi u Newrozan
de bin pırr çı dem tene listın? Bı roj yan bı şev?
3 Buyeren listıkan hin pırr lı ser çıne u bı çı barere pewendııı?
4 Naven wan listık (temaşe,şano) bınıvısinın!
5 Listıken kevn (yen bere) iro ji tene listın? Ger nayene listın jı bo çıye?
Dı navbera yen nu u kevn de ferq heye?
6 Jın u mer van listıkan tev dılizın yan cıhe cıhe dılizın? Listiken xasi jın
anhene?
7-Listıken (temaşe,şano) zarokan hene?
8 Listıken ku mırov dışıkle lawıran de (heywanan) dılizın yan ji lawıran
teqlit dıkın hene?
9 Dı van listıkan de makyaj kınn umaske bıkaranin heye?
10 Ger dı van listıkan de hebe, role kesen began(xerib) çavaye?
ll Lıstıke dı derheqe kedxwaran(kolonyalist) de serrast hene u çawane?
12 Demeke van listıkane bı taybeli heye u çıqas dıreje?
13 Xelke derdora we van listıkan hernil dınasın ulistıkvanen wane taybel
hene (yen xususi)?
14 Listtken be axaftın, tene bı hal ı1 hereketan (pandomim) tene listın hene?
15 Dema kulistık dıqede şunde, tışt, pere (dırav) yandıyari dıdın listık
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vanan kesen servan?

16 Xelke derdora we bin pırr jı listıken ken (komik) ı1 henek yan jı yen
hezni (trajik) ı1 bışewat hezdıkın?
17 Bı van listıkan re aleteki (ınstrument) muzik ledıkeve?
18 Van listıkan bızımane kurdi yan bı ye kolonyalistan dılizın?
19 Jı derdora xwe dı derheqe hınekınn, keçxwestın, bukrakınn ı1 serhatı
neo zemawendan (zewac) de bınıvısinın!
20 Li derdora we dı derheqe cırit ubeza hespan, şere dikan, berhevdana
beranan, lıhevxıstına neriyan u hwd. de bınıvısinın!
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1 Naven stranen jı derdora we bınıvısinın!
2 Dı nava van sıranan de yen wekehev (varyant) hene?
3 Stranen derdora webıki jan aletan (herweki,cımbılş,blur,tembılr(saz
) ,mey( dıldılk) ,keman,dahol,ıl zuma,meşk,kemane ,kemençe ,kanun,santur ,ud,erebane tebırxane( def),fiq,cura,darbuka,ıl hwd ... )ten go•tın ıl ten lexıstın?
4 Hunermenden muzike dini( mistik) hene? Naven wan bınıvısinın!
5 Lı derdora we, stranen kujı kurdi bı fansi, erebi,tırki ıl bı zımanen dın
ten gotın hene? Naven wan bınıvısinın!
Orijinale wan sıranan hin tene gotın?
6 Sırana ku hıln je pır hezdıkın, jı kerema xwe bınıvısinın.
7 Lı ba we stranen semah hene? Naven wan bınıvısinın!
8 Hun bin pır jı ki jan aleta(enstrfimana) ku dı muzika kurdi de te bıka·
ranin,hezdıkın?

9

Lı

ba we hunermenden sıranan dıaven berhev hene? Naven wan bını·

vısinın!

sinını

Helbest ıl stranen lı ser bu yeren pekbati hene? Naven wan bınıvısinın!
Stranen lı ser şere netewi hene lı ba we? Naven wan bınıvısinın!
Hıln strana Mem u Zin ıl herweki we dınasın? bınıvısinın!
Hıln lı weşanen radyoyen Kurdistane guhdar dıbın?
Ma hıln dısanın bı kurdi bışteqilın bınıvısİnın ıl bıxwinın?
Hunermenden kurde jın ku bızımane kurdi dıstren hene lı ba we? Na-
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10 Lawje ıl leylaneo lı nav gel, jı ba we tenegotın bınıvısinın!
ll Hunermenden jı ba we lı deri stranen serhatıni(yen geli) yen politiki ji
dıstren? Naven wan bınıvısinın!
12 Lı ba we bı evare re dı matan de dıcıvın u lı gel cıvinan mıjuli,şenahi
,sohbet ıl stran ten gotın u lı gel van cıvinan aleten ten leketın hene?
13 Lı ba we helbesten lı ser Newroze tene gotın hene? Naven wan bınıvı-

ven w an bınıvısİnın!

20 Kesen aleten(ınstrılment) muzik lı ba we çedıkın hene?(Ma evna kurdm?) Naven wan bınıvısimn! Ger tunebın hıln aleten mnzik jı kudere
pey da dı kın?
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Nav~n hunerrnend,hozan,dengbej u stranvanen jı ba we bınıvısinın!
Vanstranvan u dengbjan stranen xwe bı aleteki muzik ledıxın u dıbe
jın yan bı tene dıstren?
22 Hunerrnenden ku ınuzik be alet bı denge gewri, dest yan fiskani çc!dıkın hene?
23 Lı mala we Şırit (kaset),s~lık (plak) u pırtuken kurdi (kıteb) hene?
24 Lı ba we mer u jın bı hevra kılamen dubera dıbejın?
25- i ba we kesen bı seneten dın ra mujul dıbın lıene?(Wek u helbestvan,rejisôr,aktôr,wenekan (ressam),çirok nıviskar, tiyatrovan (§anovan) hene?)
E w senetkar na bı zunane kurdi, seneten xwe pektinın?
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derdora we govenden geli yen ku jın ı1 mer jı hev cıhe dılizın hene?
!
2 Govenden geli yen kevn iro ji tene Iistın? Ger na yen Iistın jı bo çı?
3 Jın ı1 mer bı hevra dılizın yan qor bı qor jı hev cıhe cıhe dılizın?
4 Xenci listıken jınane gıran, dılistıken merane bı Iez de ji jın dılizın?
5 Lı derdora we govenden kuşere netewi, yen qom ı1 eşiretan, lı ser jın
r~vandıne, xwiniti, benderrakırın, nexweşıyen lawıran (heywanan),
gurketına pez, derguşrevandına qertelan(höli), bırçibı1n ı1 xela ı1 beavi
hene? Tene Iistın ı1 çawane?
6 Govenden lı derdora we tene Iistın, lı hawirdora we ji ten Iistın?
7 Hunerrnenden ku muzika wan govendan çedıkın jı ba we ne?
8 Lı ba we govenden bı ço, şı1r, xençer, ker,kevır, dahs uherweki dın hene ô çawane?
9 Lı ba we keç ı1 jın kofiye dıdın sere xwe,pozsımke (xızme) dıxın poze
xwe, guhar dıxın guhe xwe,xırxalan dıkın Iıngen xwe, morik ı1 ınırcan
an dıkın stoyen xwe , bazendan dıxın desten xwe,çaven xwe kıl dıkın,
bısken xwe badıdın ı1 kezıyen xwe dıhunın, deqan lı xwe dıkın, qılçık
ı1 gulilkan bı xwe de dık ın?
ı O Lı ba we j ı listıkvanen sere govende t1 dawıya govende re çi dı bej ın?
ll Lı ba we govenden ku jı teater t1 sanoyen gundan halıne der hene? ı1
van bı govendi tene Iistın? Naven wan bınıvısinın!
ı2 Govenden ku lawıran (heywanan) teqlit dıkın hene? Naven wan bını
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vısinın!
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Lı derdora we kıncen (cılen) jın il meran jı seri de ta lıngan çawane il
çawa lı xwe dıkın? Reng ı1 babelen wan bınıvısinın!
ı4 Lı derdora we dezgehen cılen govendan çedıkın hene? (Ma hostayen
wan kurdın?)Ger tune bın hun van cılan jı ku dere peyda dıkın?
ı5 Bı govenden derdora we hıkilmeten kolonıyalist ta ve gave qet tucaran
dı şenayen(festival) der il bındır ,netewi il navnetewi de beşdar bt1n ı1
ni şan (derece) gırtıne hene?
ı6 Lı derdora we govenden ku jı bilyeren jini il serhatmen geli halıne der
hene?
ı 7 Govenden ku çewterast ,jı rast e de bı bela çepe de qılizın hene? Ma gelo hiln dızanın jı bo çi çewterast dılizın? Naven wan bınıvısinın!
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ÖNSÖZ

Kendi kültüründen mahrum bırakılmış kendi kültürüne yabancılaştınl
bir halk yok olmaya silinip gitmeye mahkumdur. Kürdistan'ın sömürgenleri bu gerçeği çok iyi bildiklerindendir ki, ülkemiz, halkımız, kısacası
insanınuzın tüm kültür degerierini talan, sömürü ve katliaınla yok etmeye
çalışmaktadırlar. Biz Kürdistanlı yurtsever, demokrat insanlar ve sanatçı
lar halkımızın ulusal kültürünü kurda kuşa yem etmek istemiyorsak, kültür degerierimize sahip çıkarak !oplanmasına, gelişmesine, yaygınlaşma
sına katkıda bulunup onu gözümüz gibi korumalıyız ... Halkımızın binlerce yıllık zenginliklerini yokolmaktan kurtaralım ve bizden sonrakilere
saglıklı bir şekilde aktanlmasına önayak olalım. Ulusal kültürümüzün
derlenınesine yönelik bu anketin büyük bir boşluj!u dolduracağına inanıyorum. Bu anket elinize geçtiğinde sizin de sorulan cevaplandınp göndererek üzerinize düşen yurtsever görevi yerinize getireceginize inanıyor
um. Aynca bu anketin cevaplan Kürt Halk Bilimi üzerine bir kitap ve diğer çalışmalara da kaynak olacaktır.
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ve dostea selam

FEQİY~ TEYRA

Not: Lütfen bildiğiniz oyunlan hiçbir ekleme ya da çıkarma yapmadan yazınız.

yaşadığınız

yörelerde, orta oyunu ya da köy tiyatrosu
köy oyunlan oynanıyor mu?
Bu oyunlar, yazın, kışın, düğün, bayram ve newrozda daha çok ne zaman oynanıyor? Gece mi, gündüz mü?
Oynnlann konulan daha çok ne gibi olaylarla ilgilidir?
Bu oynnlann adlannı yazınız.
Eskiden oynanan oyunlar bugün de oynanıyor mu? Oynanmıyorsa neden? Y enilerle eskiler arasındaki fark nedir?
Bu oyunlan kadın ve erkekler beraber mi yoksa ayn ayn mı gruplar
halinde mi oynarlar? Kadınlara has oyunlar var mıdır?
Çocuk oyunlan var mıdır?
·
·
Hayvan kılığına girilen ya da hayvanlan taklit eden oyunlar var mıdır?
Bu oyunlarda makyaj yapma ya da maske !akma adeti var mıdır?
Bu oyunlarda varsa başka milletlerden insaniann rolü nasıldır?
Direk sömürgecilerle ilgili oyunlar var mıdır, nasıldır?
Bu oyunlann belirli bir müddeli var mıdır, ne kadardır?
Bu oyulan bütün yöreniz halkı bilir mi, yoksa belirli oyunculan mı
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1 Kürdistan'da,

vardır?

14 Konuşmadan işaret ve hareketlerle oynanan oyunlar var mıdır?
15 Bu oyunlar.bittiğinde oyunculara hediye eşya, para ya da benzeri şey
ler verilir mi?
16 Yöreniz halkı daha çok komik oyunlan mı yoksa acıktı oyunlan mı
sever?

17 Bu oyunlara herhangi bir müzik aletiyle eşlik edilir mi?
18 Bu oyunlan Kürtçe mi yoksa sömürgesi olduğunuz ülkenin diliyle mi
oynarsınız?

19 Yörenizdeki kız isteme, kına gecesi, gelin götürme ve düğün törenlerini yazınız.
20 Yörenizde cirit, at yanşlan, horoz kavgası koç ve teke kavgası ya da
benzer oyunlar oynanır mı?
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1 Yörenizde söylenen Kürtçe türkülerin adlannı yazınız.
2 Bu türkülerin benzerleri (varyantlan) var mıdır?
3 Yöreniz türküleri şu müzik aletlerinin hangileriyle çalınıp söylenir?
Cümbüş, kaval, saz, mey, keman, davul ve zuma, tulum, kemane, kemençe, kanun santur, ud, el defi, flüt, cura sazı ve darbuka.
4 Yörenizde dini (mistik) müzik yapan sanatçılar var mıdır? Adlannı
:~:azınız.

Adlannı yazınız.
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5 Yöreniz türkülerinden Türkçeye , Farsçaya veya Arapçaya çevrilıniş
türküler var mıdır? Adlannı yazınız. Bu türkülerin Kürtçe orijinalleri
lı alen söyleniyor mu?
6 En çok sevdiğiniz Kürtçe türkünün adını yazınız?
7 Yörenizde semah türküleri söylenir mi? Adlannı yazınız.
8 Kürtlerin kullandığı müzik aletlerinden en çok hangisini seversiniz?
9 Yörenizde atışmalı (taşlamalı) türküler söyleyen sanatçılar var mıdır?

yazınız.
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10 Yörenizde halk arasında söylenen mani ve fıkralan yazınız.
ll Yöreniz sanatçılan Kürt gelenek türkülerinin dışında politik türküler
de söylerler mi?
12 Yörenizde geceleri evlerde toplanıp sohbet etme çalıp söyleme adeti
var mıdır ve nasıldır?
13 Yörenizde Newroz ile ilgili türküler söylenir Mi? Adlannı yazınız.
14 Yörenizde yaşanmış olan olaylan anlatan türkülervar mıdır? Adlannı
15 Yörenizde Kürdistan'ın ulusal savaşlannı anlatan türküler var mıdır?

ww

Adlannı yazın ız.

16 Yörenizdemem ô zin ya da benzeri türküler söylenir mi? Adlannı yazınız.

17 Kürdisdan'da dinlerren ya da Kürdistan'da Kürtçe yayın yapan radyolan dinliyor musunuz?
18 Kürtçe konuşmasını ve okuyup yazmasını biliyor musunuz?
19 Yörenizde Kürtçe söyleyen kadın sanatçılar var mıdır? Adlannı yazı
nız.

20 Yörenizde müzik aleti yapan kimseler var mıdır? Adlannı yazınız. (Bu
ustalar kürt müdür?) Yoksa ereden tedarik ediyorsunuz?
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21 Yöreniz sanatçılannın adlannı yazınız. Bu sanatçılar türkülerini herhangi bir müzik aleti eşliğinde mi yoksa yalnız sesle mi söylerler?
22 Yörenizde ilginç müzik yapan sanatçılar var mıdır? Örneğin, parmağı
nı gırtlağına basıp ilginç müzik yapmak gibi.
23 Evinizde Kürtçe kaset, plak veya kitaplar var mıdır?
24 Yörenizde kadın ve erkekler birarada koro halinde deme çevirme türküler söylerler mi?
25 Yörenizde diğer sanat dallanyla uğraşan sanatçılar var l)lıdır? Örneğin, şair, rejisör, aktör, tiyatrocu, ressam, hikaye yazan gibi. Adlannı
yazınız. Bu sanatçılar sanatlannı Kürtçe mi yaparlar.
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1 Kürdistan' da yaşadığınız yöre halk danslannın adlarını kadın ve erkek
aynayrı yazınız?

va

2 Eskiden oynanan danslar bugün de oynanıyor mu? Oynanmıyorsa neden?
3 Kadın ve erkekler birarada mı, yoksa ayrı ayn gruplar halinde mi oynarlar?
4 Kadınlar rimi ağır halay oyunlanndan başka hareketli erkek oyunlannı da oynarlar mı?
5 Yörenizde ulusal savaş, aşiret kavgası, kız kaçırma , kan davası, harman kaldırma, hayvan hastalıkları, kurdun sürüden koyun kapması,
kartalın çocuk kapması, kıtlık ve kuraklıkgibi olaylan anlatan danslar
oynanıyor mu?
6 Yörenizde oynadığınız danslar çevre köy ya da yörelerde de oynanır
mı?

yazınız.
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7 Bu dansiara müzik yapan sanatçılar yörenizden midir? Hangi- müzik
aleti eşliğinde oynarsınız?
8 Yörenizde sopa, kılıç, kama, bıçak, orak, taş ya da benzeri aletlerle
oynanan danslar var mıdır, nasıldır?
9 Yörenizde genç kızlar ve kadınlar başlık (kofi), burunluk (hızına), küpe, halhal ya da benzeri süs takılan takadar mı?
10 Yörenizde dansın başında ve sonunda oynayan oyunculara verilen adı
ll Yörenizde köy orta oyunundan halk

dansına dönüşmüş

oyunlar var

mıdır? Adlarını yazınız.

ww

12 Hayvanlan taklid eden halk dansları var mıdır? Adlannı yazınız.
13 Yöreniz kadın ve erkek giysisini ve renklerini baştan ayağa ayrı

ayrı

yazınız.

14 Yörenizde folklor giysisi yapan el tezgahlan var mıdır? (ustaları Kürt
müdür?) yoksa nereden tedarik ediyorsunuz?
15 Yöreniz dansları ile sömürgesi olduğunuz ülke ya da dünya çapında
derece alan ekipler oldu mu?
16 Yörenizde yaşanmış herhangi bir olayı anlatan halk dansı var mıdır?
17 Y örenizde tersine yani devamlı sol tarafa oynanan danslar var mıdır?
Adlarını yazınız. Neden ters oynandığını biliyor musunuz?
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