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ÇOCUK, KENDİNE BİR OYUNCAK YAP!

ZAROK, JI XWE RE PÊLÎSTOK ÇÊBIKE!

MAKE YOURSELF A TOY!

OYUNCAK YAPANLAR, OYUNCAKTAN HİKÂYELER… 

PÊLÎSTOKÇÊKER, ÇÎROKÊN JI PÊLÎSTOKAN...

TOYMAKERS AND TOY STORIES…



BAŞLARKEN…

Kobane ve Şengal'den yaşamlarını savaşın yok ediciliğinden kurtatırıp Urfa, Diyarbakır, Batman ve Türkiye'nin birçok yerine göç eden Kürdler, 

Êzîdî Kürtler; yaşlılar, kadınlar, gençler, çocuklar… Huzura ve barışa hasret Mezopotamya Halkları… Bir düşümüz, bir krimiz vardı. Onların 

acısına el uzatmak, yanlarında olabilmek için. 

DESTPÊK

Kurd û Êzîdî; extîyar, jin, ciwan, zarok ji Kobanê û Şingalê ji şer jiyana xwe xilas kirin û koç kirin hatin Riha, Amed, Êlih û bajarê Tirkiyê... Li 

bextewarî û aştiyê hesret in gelên Mezopotamyayê... Xeyal û ramaneke me hebû. Destdirêjkirineke me li êşa wan e ji bo hevkariyê. 

GETTING STARTED…

Kurds and Êzîdîs - the Mesopotamia people who yearn for tranquility and peace – the elderly, women, youth and children who saved their 

lives from the destruction of war in Kobane and Sinjar, migrating to Urfa, Diyarbakır, Batman and many cities in Turkey… 

We had a dream, an idea, to reach out to them in their suffering, to stand alongside them. 



ÇOCUK, KENDİNE BİR OYUNCAK YAP!

Aralık 2014'te Başak Kültür ve Sanat Vakfı kurucusu ve çalışanları Suruç'ta bir atölye kurarak çocukları savaşın, göçün, kışın ve yoksunluğun 

sınırlarından çıkarıp bir oyuncak hayal etmelerine, bir oyuncak üretmelerine destek olmaya karar verdi. İstanbul'da Sanatçı Seçil YAYLALI 

danışmanlığında Baran DEMİR ve Mizgin ACET 7 günlük bir eğitimci eğitimi alarak Suruç'a çocuklara oyuncak yapmayı öğretmeye gittiler. 

Oyuncak atölyesi, drama atölyesi, tiyatro oyunu ve Suruç'ta sahneye çıkan Kobane'li gençler. Suruç'ta Amara Kültür Merkezi'nde 1 ay süren 

Suruç Oyuncak Atölyesi sergisinin hemen ardından Diyarbakır – Fidanlık Kampında yaşamlarına devam eden Şengal'li Ezidi çocuklarla başlatılan 

oyuncak atölyesi… 

Zor kış koşulları, yetersiz gıda ve beslenme, kültür ve inanç farklılıkları, hala devam eden ve kulaktan kulağa yayılan savaş trajedileri, yitenlerin 

ardından tutulan yas ve savaşın en acı gerçeği insan soyuna olan güvenin yitirilmesi, çocuk gülüşünün, oyun oynamanın tutulan yasa halel 

getirdiği düşüncesine karşın önce çocukları kazandık. Eğitimcimiz ve Kamp çalışanlarının gayretleri ve emekleri; Katılımcı çocuklarımızın azmi ve 

devamlılığı ile bir sergiye dönüşen Oyuncak Atölyemizin ürünlerini sizlerle paylaşmak istiyoruz. 

Atölyeye katılan çocuklarımız hiçbir eğitim kurumuna devam etmemiştir. Tasarımları ile görenleri kendilerine hayran bırakan çocuklarımız 

yaratıcılığı, hayal gücü, öğrenme kabiliyeti ve becerileri ilefırsat verildiğinde ortaya nasıl bir emek çıkacağını göstermiş oldular. Bizlerle emek 

dayanışması içerisine giren çocuklarımız ile gurur duyuyoruz.

Başak Kültür ve Sanat Vakfı



ZAROK, JI XWE RE PÊLÎSTOK ÇÊBIKE!

Di Berfenbara 2014'an de avakera Weqfa Çand û Hunerê û xebatkarên wê li Pirsûsê atolyeyek ava kirin û zarokan ji bandora şer, koç û şert û 

zehmetiya zivistanê derxistin bi  xeyalê pêlîstokekê û alîkariya çêkirina wan. Li Stenbolê bi şêwirmendiya hunermend Seçil Yaylalı, Baran Demir 

û Mizgin Acet 7 rojan perwerdehiya mamosteyî dîtin. Li Pirsûsê atolyeya pêlîstokan, atoyleya dramayê, lîstika şanoyê û ciwanên Kobanê li 

Pirsûsê derketin ser sehnê. Li Pirsûsê Navenda Çand û Hunerê ya Amara pêşandeya pêlîstokan heyvek berdewam kir û piştî wê li kampa 

Fidanlık'a Amedê bi Êzîdiyên Şingalê re xebata atolyeya pêlîstokan destpê kir...

Şert û mercên zivistana çetîn, kêmaniya erzaq û xwedîbûn, cûdabûna çand û baweriyê, bûyerên trajediyên şer di nav gel de belav dibin. Şîna 

piştê yên çûn û rastiya şer ya herî giran kêmaniya baweriyê ya ji beşeran e,  me kenên zarokan ji şînê dûr xist û wan, bi lîstikên wan bi dest 

xist. Bi ked û hewldanên mamosteyê me û xebatkarên kampê; zarok beşdarî atolyeyê bûne, bi hewes û daxwaza wan bû pêşandeyek û em 

dixwazin van berhemên wan bi we re parve bikin. 

Bi arînerî û hêza ramanê û hewesa hînbûnê, me ji wan hêvî dikir ku ew ê wisa bin; Beriya vê xebatê tu perwerdehiyeke nedîtibûn û van 

berheman çêkirin. Bi van xebatên xwe, têkildaran bi xwe dane heskirin;     

Di şer û aştiyê de merivbûyînê ji xwe kêm nekirin û em bi wan serraz in.       

Weqfa Çand û Hunerê ya Başak



MAKE YOURSELF A TOY!

In December 2014, the founder and staff of Başak Culture and Art foundation established a workshop in Suruç. They decided to support the 

children in imagining and producing toys, to lift them from the boundaries of war, displacement, cold and deprivation. For seven days, Baran 

DEMİR and Mizgin ACET received training under the supervision of artist Seçil YAYLALI. They then went to Suruç in order to teach toy 

making to the children. In addition, the team gave drama workshops that concluded with the young people of Kobane staging their own 

plays. 

After running for a month based at Suruç's Amara Culture Center, the Make Your Own Toy workshop was started in a second location, this 

time with Êzîdî children who had settled in the Fidanlık Camp in Diyarbakır. 

Despite the difcult winter conditions, inadequate food and nutrition, differences of culture and belief, the constant rumors of battleeld 

atrocities, mourning for those they have lost and the loss of trust in the human race, which is the most painful truth of war; and despite the 

persistent thought that the smile of a child and playing a game might do harm to the grieving process, we were able to enroll children. 

We would like to share some of the outcomes of our Make Your Own Toy workshop, and the exhibition that emerged from it through the 

efforts and labor of our trainer and the camp staff, and through the tenacity and persistence of the children who participated.

The workshop children have not been able to continue with any formal education. Yet, their creativity, imagination, learning ability and 

accomplishments demonstrate that, when given a chance, they can accomplish great things. Their creations were greatly admired by all who 

have seen them. We are proud of these children who have entered into this mutually supported effort with us. 

Başak Culture and Art foundation



Şengal'li çocukların oyuncaklarıyla Kobanê'lilerin yaptıkları arasında farklılıklar var. İnanç farklılığı, örgütlülük, ihtiyacı ve hayata bakışı da belirliyor. 

Bunu “Suruç” ve “Fidanlık”takikamplardaki çalışmalarımda kolaylıkla görebildim. Kobanê de barbarlarla savaşmak için acil silaha ihtiyaç vardı, 

çocuklar silah yaptı... Şengal'li çocuklar çadırlarda yaşıyorlardı, çadır yaptılar. Evlerini özlemişlerdi, ev yaptılar. Birisi bisiklet yaptı, o da Şengal'de 

bisiklet sürmeyi özlemişti. Büyük balık küçük balığı yutuyordu. Hayatın gerçekliği bir sanat eserine dönüştü ve karşımıza çıktı. Çocuklar bu 

çalışmalardan önce böyle bir işle uğraşmamışlardı. Doğada, özgür düşünceleriyle ürettiler. Eserlerinde var olma ve kendini ispatlama hakim. Bu 

da doğanın kanunu ve çocuk düşü ile dışa vurdu.

Pêlîstokên zarokên Şengalê ne wekî yên Kobanê bûn. Cûdabûna baweriyê, rêxistinî, pêdivî û nêrîna jiyanê diyar dike. Min vêya di xebatên 

xwe yê li kampên Pirsûs û “Fidanlık”'ê  de bi hêsanî dîte. Li Kobanê şerê bi hovan re, pêdiviya lezgîn bi çekan bû, zarokan çek çêkirin...     

Zarokên Şingalê di konan de dijiyan, kon çêkirin. Bêriya malên xwe kiribûn, mal çêkirin. Yek ji wan bisiqlêtek çêkir, jiber ku bêriya ajotina li 

Şengalê kiribû. Masiyê mezin yê piçûk dixwar. Ev rasteqîniya jiyanê bû berhem û derket hemberê me. Zarokan beriya van pêlîstokan, tu 

karekî weha nekiribûn. Di nav xwezayê de bi ramanên xwe yên azad tevgeriyan. Di berhemên xwe de, hebûna û xweîspatkirin heye. Ev jî 

qanûnê xwezayê ye û bi van hişên zarokane xwe da der.

from Sinjar and children from Kobane. Differences of belief, organization, needs, and perspectives on life determine these distinctions. I could 

see this during my work in the camps in Suruç and Fidanlık. In order to ght against barbarians in Kobane, there was an urgent need for 

weapons, so children made weapons. Children from Sinjar were living in tents, so they made tents. They missed their homes, so they made 

houses. One of them made a bike because he missed riding his bike in Sinjar. A big sh swallowed a small sh. The reality of life was 

transformed into a work of art and appeared before us. Before this, the children had never done this kind of work.In nature they created 

through freedom of thought.In their work here is the power to prove themselves and their existence.This also is a law of nature, 

expressedby achild's imagination. 

BARAN DEMİR



Yıllar sonra belki de insanlığın en büyük utancı olarak anılacak  3 Ağustos 2014'tür. Tarih sayfalarını karıştıracak olan bizden sonraki kuşağın 

ürkerek okuyacağı satırlarda, bu ağır katliamı yaşayan Êzîdî çocuklarının hikayeleri anlatılacak.

Yetişkinler arasında yaşanan kavgaların ve savaşların en ağır bedellerini minicik bedenleriyle bu çocuklar ödedi. Hayallerini kurdukları masmavi 

gökyüzü simsiyaha boyanmıştı. Gelecekleri paramparça edilen bu çocukların her biri okuyacak mühendis, öğretmen, doktor, yazar, ressam ve 

belki de şair olacaktı.

Şengal kampında bu çocuklar için kurulan oyuncak atölyesinde engin zekalarıyla yaptıkları oyuncaklarda, geçmiş ve gelecek arasındaki hayali 

gelgitleri açığa çıkmıştı. Bir taraftan mühendislik harikası olarak tanımlanabilecek robotlar, teknolojik aletler; bir taraftan da rengarenk boyanan 

çiçek, ağaç ve hayvan gürleri, diğer taraftan yapılan ağır silah modelleri ve özlemini duydukları evleriyle paramparça olan masal dünyalarının 

bir resmiydi anlatılmak istenen...

Piştî salan belkî fediya mirovahiyê ya herî mezin bê bîrê roja 3 Tebaxê sala 2014'an e.  Nifşên piştî me wê rûpelên dîrokê biqelibînin û wê 

çîrokên zarokên Êzîdiyan di rêzeyên rûpelan de bixwînin.

Di nav şerên mezinan de, herî zêde zarok bi canên xwe yên biçûk berdêla şer dan. Xeyalên wan ên asîmanên şîn, reş kiribûn. Zarokên 

paşerojên wan perçe bûne, belkî bibûna Endezyar, Mamoste, Doxtor, Nivîskar, Wênesaz û helbestvan.

Atolyeya Pêlîstokan ku li kampa Şingalê ji bo zarokan hatiye çêkirin, bi çêkirina şarezayiya pêlîstokan, hatin û çûyîna di navbera pêşeroj û 

paşerojê de xwe dabû der. Ji aliyekî de robotên bi endezyariya şarezayî, amûrên teknolojîk; ji hêlekî de jî beybûn, dar û fîgurên ajalan ku 

rengo-rengo hatine boyaxkirin,  ji aliyekî din modelên çekên giran û malên ku bêrî kirine, wêneyê çîrçîrokên wan ên perçebûn e daxwaza 

ragihandina wan.  

MÜZEYYEN ANIK AYDIN



Many years from now, August 3, 2014 might be remembered as humanity's greatest shame. Those from the next generation who turn the 

pages of history will read with dread the lines of the stories told by the Êzîdî children who experienced this terrible massacre.

These children paid with their little bodies a heavy price for the ghts and battles of adults. The blue sky that they dreamed was painted to a 

darkest black. Each of these children whose futureswere shattered would have studied and become an engineer, teacher, doctor, writer and 

perhaps a poet.

In the toy workshop established at the Sinjar Camp, the tide of imagination between the past and future was revealed in toys that the 

children made through their boundless intellect. On the one hand, robots and technological tools that can be described as marvels of 

engineering; on the other, colorfully painted owers, tree and animal gures andfrom another side, models of heavy weapons.Wanting to be 

understood through this feeling of longing for their homes is a picture of a shattered, fairytale world.



Ötekileştirme, asimilasyon, soykırım… Bu durumda yüzyıllardır varlık savaşı veren Êzîdî'ler… Her şeye rağmen sevgi üzerine kurulu 

hayatları…Yine birilerinin yeni oyununda güran oldular. Kendilerini savaşın ortasında bulup yuvalarından oldular. Sınır ardına geçenler şanslı 

sayıldılar. Halbuki travmalarıyla yaşamak zorundaydılar.  

Hayatlarını kendileri yazmak, yaşamak isteyen insanlar var ki; travmaları umuda çevirmek için harekete geçmişlerdi. Hayal etme, üretme, 

güneşi kapatan bulutları dağıtma işine giriştiler.

Savaşın çocukları hayal ettikleri oyuncakları yaptılar. Güçlü olma argümanlarını içeriyordu oyuncakların çoğu. Onların hayallerini sergi 

mekanında tepeden sarkıtarak havaya yerleştirmemin nedeni de buydu. Hayalleri de asılıydı. Savaşa takılmıştı hayatları, belirsizliğe takılmıştı. 

Buna rağmen oyuncaklar umuttu da; bulutların arasında yüzüyor gibi durmaları bu yüzdendi.

İş makineleri yapmışlardı, Şengal'i yeniden inşaa etmek istercesine; evler, yeniden sıcacık yuvaları olsun diyeydi; çiçekler, huzurun simgesiydi; 

kayık, yeni yerler keşfetmek ve dünyaya açılmaktı; silahlar, tüm bu yarattıkları güzellikleri korumak için yapılmışlardı. Çünkü hep böyle 

yapılıyordu dünyamızda! 

Sözcüklerin yetersizliği; serginin izleyicilerle buluştuğu andı. Hüznün ve umudun bir aradalığı, oyuncakların yapım hikayeleri, çocukların 

gözleri… Fark edilmelerinin çocukların içlerinde yarattığı kıpırtı; yeni şeylere gebe.

Jihevdûrxistin, asîmîlasyon, cenosîd... Bi sedsalan e Êzîdî di vê rewşê de têkoşîna hebûnê didin... Tevî vê rewşê, jiyanên wan li ser hezkirinê 

ava ye. Dîsan bi lîstikên nû yên hinekan bûne fîguran.  Xwe di nav şerekî de dîtin û ji malên xwe bûn. Yên derbasî tixûb bûn, xwedî siûd bûn. 

Lê mecbûr bûn bi trawmayên xwe re bijîn.

Hin meriv hene ku jiyana xwe binivîsin, bijîn; guherîna trawmayan bi hêviyê destpê kiribûn. Xeyalkirin, hilberîn, dest bi karê belavkirina ewrên 

ku rojê girtin e bû.

Zarokên şer pêlîstokên ku di xeyalên wan de ne, çêkirin. Pirê pêlîstok, argumentê wan yên hêzdarbûnê bûn. Sedemê xeyalên wan di hola 

ENDAM ACAR



pêşandeyê de ji qatî darda kirinê ya min, ev bû. Xeyalên wan jî daliqandî bûn. Jiyanên wan li şer, li nediyarbûnê qelibîbû. Tevî vê rewşê hêvî 

bûn; wek soberiya di nav ewran de jî ev bû.

Makîneyên karan çêkiribûn, wek daxwaza avakirina Şingalê; mal, çêkirina hêlîneke germ ya nû bû; beybûn, sembola bextewariyê bû; keştî, 

vedîtina cihên nû û derketina cîhanê bû; çek, parastina van karên xweşik bû. Jiber ku li cîhana me herdem welê dihat kirin!  

Kêmbûyîna peyvan; dema pêşandeya ku li hemberî pêwendan bû. Di navberbûna xemgînî û hêviyê, çîrokên çêkirina pêlîstokan, çavên 

zarokan... Hayjibûna wan, di nava wan de liveke arand e; Li tiştên nû tije ye.

Demonization, assimilation, genocide - the situation of the Êzîdîs - who have fought for their existence for centuries… Despite it all, their 

lives are founded on love. Again they have become pawnsin someone's new game. They found themselves out of their homes and in the 

middle of war. Those who crossed the border were considered lucky butthey had to live with their trauma. 

There are peoplewho took action to turn this trauma into hope, because they are people who want them to write and live their own 

lives.Through imagination and industriousness, they went to work to scatter the clouds that blocked the sun.

The children of war made the toys of their dreams. Most of the toys implied an argument for being powerful. This was the reason why I 

suspended their toys from the ceiling in the exhibition space. Their dreams were also suspended. Their lives had become stuck by war, hung-

up in uncertainty. In spite of this, the toys were also hope. For this reason they remain as if swimming through the clouds. 

They made construction machinery. It was like they wanted to rebuild Sinjar. Houses were for having a warm hearth again; owers were the 

symbol of peace; the boat was for discovering new places and to openup the world.Guns were for protecting all these beauties that they 

made, because it was always done that way in our world!

The inadequacy of words was the moment when the spectators gathered at the exhibition. Ajoining of sadness and hope, the stories of 

making the toys; the eyes of the children… By being noticed, a stirring created within the children, now pregnant with new things.





OYUNCAK YAPANLAR, OYUNCAKTAN HİKÂYELER… 

PÊLÎSTOKÇÊKER, ÇÎROKÊN JI PÊLÎSTOKAN...
TOYMAKERS AND TOY STORIES…

Başak Kültür ve Sanat Vakfı
Başak Culture and Art Foundation



Bu kaykayı tahtadan yapıp boyadım. Bu kaykay etrafında dönebiliyor. Çok güzel oldu ve bunu çok sevdiğim için yaptım.

Ev tezeliç min ji textan çêkir û min boyax kir. Ev tezeliç li dora xwe re dizîvire. Ev gellekî spehî derket û gelek kêfa min jê re hat. Loma min 

çêkir.

I made this skateboard from wood and painted it. This skateboard can turn from side to side. It became very nice and I made it because I 

love it.

ELYAS OSMAN KAYKAY TEZELİÇ SKATEBOARD



Bu makine petrol çıkarmak için yapıldı. Bu benim ve iyi ki bunu yapmaya başladım. Bu makine  eskiden beri var ve insanlar bununla petrol 

ticareti yapıyorlar. Bunun farkındalığını yaratmak ve demirden yapılmasını sağlamak içindir.

Ev newçe jibo petrolê hate çêkirin. Ev kra min e û baş bû ku min jî destpêkir.  Fikrekî ji mêj e ku meriv li ser petrolê tîcaretê dikin. Jibo meriv 

zanibin û bi hesin çêbikin. 

This machine was made for oil extraction. I made this. It's good that I've started production…This machine has been around for a long time; 

with it people make business by pumping oil. I made this machine to make it known and to get it made from metal. 

ŞEHAP ENTERNEWÇE NEWÇE NEWÇEPetrol çıkaran makina Oil Pump



Bu evi Adil ahşaptan kesti bende boyamasını yaptım. Bu evlerin yapılmasından da anlaşılacağı gibi; Evlerimize gidemiyoruz ve evimizi çok 

özledik.  

Vê malê Adil ji dar birî û min boyax kir. Çêkirina malan diyar dibe ku em nikarin biçine malê xwe û me gellekî bêriya mala xwe kiriye.

Adil cut this house from wood, I painted it. As is understood from making these houses, we miss our houses very much. We cannot go 

home. 

BEKİR XELEF EV MAL HOUSE



Çocuklar için çok güzel bir oyuncak. Bunu ahşaptan yaptım ve çivilerle birleştirdim. Sonrasında boyamasını yaptım ve çok güzel bir şey çıktı 

ortaya

Tiştekî zor ciwan e jibo pêlîstokên zarokan. Min vêya ji daran çêkir û min bi bizmara bihev xist. Piştî hingê min boyax kir, tiştekî zor ciwan 

derkete.

It is very beautiful toy for children. I made it from wood and joined it with nails. After that, I painted it and it became beautiful.

BEŞİK DERGÛŞ CRADLE BEKİR XELEF



Bu kılıcı tahtadan yapıp boyadım. Çok güzel oldu. Tahtayı dekopac ile kesip resmettim. 

Ev şûr min ji text çêkir û min boyax kir. Gelek spehî derket. Min text bi dekopacê birî û min risimand.

I made this sword from wood and painted it. It became very beautiful. I cut and decorated the wood with decoupage.

ELYAS OSMAN KILIÇ ŞÛR SWORD



GÜL GUL ROSE

Bu üçünü ahşaptan kestim ve sarı, kırmızı ve yeşil renklerine boyadım. Bu güllerin yapımından da anlaşılacağı gibi; ben gülleri çok seviyorum. 

Pencerenin kenarına konulmak için çok güzel güller. 

Min vana ji dar birîn û bi rengên kesk û sor û zer boyax kir. Çêkirina van gulan diyar dike ku ez gelekê hez ji gulan dikim. Ev gul zor ciwanin bo 

danîna ber pencereyan.

Rose cut these two from wood and painted them yellow, red and green. I love roses very much, as is understood from these roses. They 

are very lovely roses for puttingon a windowsill. 

BEKİR XELEF



BAĞLAMA TEMBÛR BAGLAMA (LUTE)

Bu üç bağlamayı ahşaptan kestim ve boyamasını yaptım. Birini Êzîdî'lerin renkleriyle boyadım. Çünkü biz bu bayrağı çok seviyoruz. Diğerini de 

Kürdistan bayrağının renklerine boyadım. Boyamadan sonra güzel bir ürün çıktı ortaya. 

Min hersisêyan ji dar birîn û min boyax kirin. Yek ji wan min boyax kir bi rengê ala Êzîdiyan, ji ber ku em gellekî hes ji vê alê dikin. Ya din jî min 

boyax kir bi rengê ala Kurdistanê. Piştî boyaxkirinê tiştekî xweşik derket e.

I cut these two lutes from wood and painted them. I painted one of them with the Êzîdîs' colors because we love this ag so much. I painted 

the other with the colors of the Kurdistan ag. After painting it, a beautiful resulte merged.

BEKİR XELEF



Bu arabanın yapımında ağaç, vida ve boya kullanıldı. Bu iş 1932 yılında yapılmış ve insanların yemek  katkılarını (baharat-tuz)  ölçmek içindir. Bu, 

yemek yapımında kullanılan malzeme miktarının ölçümü içindir. Bunu kullanmak daha iyi üretimler yapabilir, eğer algılanabilinirse. 

Ev ji dar, vîde û boyaxê hate çêkirin. Ev kar di sala 1932'yan de hatiye çêkirin ku jibo insan zanibe xwarinê qiyas bike. Ev kar ji bo însan fahmê 

xwe bigire ku çi, çiqas bike nav xwarinê. Meriv bi vî krê pêjde diçe, heta vî aqilê ji xwe re bigire. 

This car was made from tree, screw and painting. This was made in 1932 and for measuring food ingredients. This is for measuring the 

amount of food ingredient. Using this provides better foods if it can be understood.

ŞEHAP ENTERÖLÇÜ WEZÎN MEASUREMENTAğırlık ölçümü



POLİS ARABASI EREBEYA POLÎS POLICE CAR

Bu arabanın yapımında ağaç, vida ve boya kullanıldı. Bu 1939 model ve bunu sevdiğim için yaptım. Bu bir polis arabası. Bu bu modeli o 

dönemden alıp 2015'e getirdim. Ben bu işi sevdim. 

Ev erebe ji daran, vîdeyan û boyaxê hate çêkirin. Ev erebeya sala 1939'ê ye û min ji vê erebeyê heskir û min destpê kir. Ev erebeya polîsa ye. 

Min kir ji wê demê girt û min hanî sala 2015'yan. Min ji vî karê heskir.

Wood, screws and paint were used to make this car. I made this 1939 model car because I love it. This is a police car. I brought this model 

from that period to 2015. I loved this work. 

ŞEHAP ENTER



Bu tabanca ahşaptan yapıldı. Yaptıktan sonra boyadım. Çok güzel oldu ve bu tabancayı çok sevdim. 

Ev demançe ji dar hatiye çêkirin. Piştî min çêkir min boyax kir. Gellekî xweşik derket. Gellekî kêfa min ji demançê re hate.

This gun was made from wood. After it was made, I painted it. It came out beautifully and I love this gun very much. 

XALİS ELYASTABANCA DEMANÇE GUN



KAZ QAZ GOOSE

Bu Kaz'ı kestim, ahşap üzerine çizdim ve boyadım.  Çocuklar için çok güzel bir oyuncak oldu. 

Min vê Qazê li ser dar rismand, min birî û boyax kir. Zor ciwan bû bo pêlîstokên zarokan.

I drew this goose on wood, cut it, and painted it. It became a beautiful toy for children. 

BEKİR XELEF



BEKİR XELEFDEVE DEVE CAMEL

Bu deveyi de ahşap üzerine çizdim. Güzel bir renge boyadım çocuklar için.

Ev Deve jî min li ser dar rismand. Min boyax kir bi rengekî ciwan bo zarokan e.

I also drew this camel on wood. I painted it a nice color for children.



Bu balığı ben yaptım. Çünkü ben eskiden beri balıkları seviyorum. Bu çocuklar için çok güzel bir şey. Fakat büyük balık İŞİD, küçüğü ise 

Êzîdî'lerdir.

Min ev masî çêkir. Jiber ku ji berê de kêfa min ji masiyan re tê. Ev tiştekî ciwan e jibo zarokan.  Lê ev masiyê mezin DAIŞ e û ê piçûk jî Êzîdî ne.

I made this sh because I've loved shes for a long time. This is a verylovely thing for children. But, the big sh is ISIS, the small one is the 

Êzîdîs. 

MAHİR ADO BALIK MASÎ FISH



XALİS ELYAS

Bu baltayı ahşaptan yaptım ve boyadım. Boyadan sonra çok hoşuma gitti. Bu işi çok seviyorum.

Ev bivirk min ji text çêkir û min boyax kir. Piştî boyaxê gellekî kêfa min jê re hat. Ez gellekî ji vî karî hez dikim.

I made this ax from wood and painted it. After painting it, it really pleased me. I love this work. 

BALTA BİVİRK AX



MAHİR ADO AT HESP HORSE

Ahşabın üzerine atı çizdim, kestim ve sonrasında kahverengine boyadım. Bundan çok hoşlandım. Çünkü çok güzel oldu.

Min li ser dar hesp rismand û min birî û boyax kir bi rengê qehweyî. Gellekî kêfa min jê re hat. Ji ber ku gellekî ciwan e.

I drew a horse on wood, cut it and then painted it brown. Itpleased me very much because it was so beautiful. 



HAŞİM NAMET

Ben bu işi çok seviyorum ve ondan yaptım. Bunu ahşaptan yaptım. Şırınga, tel kullandım ve ağzını da tenekeden yaptım. Çocuklara bunu 

öğreteceğim

Ez gellekî hez ji vî karî dikim. Loma em çê dikin. Min ev bi dar çêkir. Bi şirinqa, têlê û min devê wê ji teneke çêkir. Ez ê zarokan bielimînim vî 

karî.

I love this work so much and that's why I made it. I made it from wood. I used syringes and wire. I will teach this to children.

KEPÇE AĞZI DEVÊ KEPÇÊ TRUCK



EMÎN DAWİD

Bu helikopteri ahşaptan yaptım ve boyadım. Tekerleklerini de ahşaptan yaptım ve boyadım. Ben bu işi çok sevdim.

Ev helîkopterê min ji daran çêkir û min boyax kir. Min tekerê wan ji daran çêkir û boyax kir. Min gelek ji vî karî hes kir.

I made this helicopter from wood and painted it. I also made the wheels from wood and painted them. I liked this work very much. 

HELİKOPTER HELÎKOPTER HELICOPTER



XELÎL ADORAKET RAKET RACKET

Bu çok sevdiğim şey, ahşaptandır.  İsmi de Raket. Şengal'de iken oynuyordum ve onun için yaptım. 

Tişteke min gellek jê hez kir ji daran e. Navê wê jî Raket e. Şingalê ez pê dileyîstim jibona wê jî min çêkir.

This is what I really love, it is from wood. Its name is Racket. I used to play this in Sinjar,and that's why I made it. 



ŞEHAP ENTER

Bu seyyar el, insanın bomba karşısında hayati tehlikeye girmemesi için yapıldı. Bu benim yaratımım ve bunu bu sene yaptım. İnsanların bunu 

anlaması ve ileride çocuklarımızın da bunu ilerletmeleri için yapıldı. Bun dan dolayıydı benim bunu yapmaktaki amacım. 

Ev destê xaricî jibo bombe heyata mirov nekeve tengayiyê hate çêkirin. Ev kira min e û min di sala 2015'an de çêkir. Jibo însan çêkirina wî 

fam bike û zarokên me pêşde biçin bi vî karî. Bona vê yekê min ev kar berdewam kir.

This remote hand was made to keep people from life-threatening conditions when faced with a bomb. This is my creation - I made it this 

year. My objectivein making this was for people to understand this work and for children to develop it in the future. 

SEYYAR KOL DESTÊ XARİCÎ REMOTE HAND



XELÎL ADO

Ben bu Bisikleti tahtadan yaptım. Şengal'de Bisiklet sürmeyi özlemiştim. Boyayınca da çok güzel oldu.

Ev jî bisqilêt e min ji text çêkiriye. Min bêriya ajotina li şingalê kiribû. Heke ku min boyax kir gellekî spehî derket. 

I made this bicycle from wood. I miss riding bikes in Sinjar. After painting, it became very beautiful. 

BİSİKLET BİSQİLÊT BICYCLE



HAŞİM NAMET KAMYON QAMYON TRUCK

Ben bu işi çok seviyorum ve ondan yaptım. Bunu ahşaptan yaptım. Şırınga, tel kullandım. Çocuklara bunu öğreteceğim.

Ez gellekî hez ji vî karî dikim. Min ev ji dar, têlê û şirinqa çêkir. Min divê zarokan bielimînim.

I love this work so much and that's why I made it. I made it from wood. I used syringe and wire. I will teach this to children. 



HAŞİM NAMETVİNÇ ve KEPÇE

Bunu tel, şırınga ve ahşaptan yaptım. Su ve şırınga ile dönüyor. Bu işi Şengal'de iken de yaptım. Bu işi sevdiğim için bu zamana kadar 

sürdürdüm. Çocuklara da öğretmeliyim.

Min ev çêkir bi dar û şirinqa û têlê. Ez dizîvirînim bi şirinqa û avê. Min ev kar kir gava ku ez li Şingalê bûm. Heta niha vî karî kêfa min jê re hat 

loma ez çê dikim. Divê ez zarokan  bielimînim vî karê.

I made this from wire, syringes and wood. It movesby water and syringe. I did this job in Sinjar too. Because I love this work, I continued 

until this time. I should teach it to children too. 

VÎNÇ û KEPÇE CRANE and SHOVEL BUCKET



HAŞİM NAMET

Bu arabaya siyah tahtadan yaptım. Vîda ve teller kullanarak birleştirdim. 

Min ev erebe ji darê reş çêkir. Min vîde û têlê pêvekir, bi hevda xist.

I made this car from black wood. I joined it by using screws and wire. 

ARABA EREBE CAR



HAŞİM NAMETKEPÇE KEPÇE SHOVEL BUCKET

Bu kepçeyi ahşaptan ve şırıngadan yaptım. Su ve şırınga ile dönüyor. Bu iş çok güzel oldu. Çocuklara bunu öğreteceğim.

Min ev kepçe çêkir ji dar şirinqa û têlê. Dizîvirînim bi şirinqa û avê. Ev kar xweş û ciwan e. Min divê zarokan bielimînim vî karî.

I made this shovel bucket from wood and syringes. It turns through water and syringe. This is very beautiful. I will teach this to children. 



EMÎN DAWİD

Bu çocuklar içindir. Ahşaptan yaptım ve boyadım. Bu işi çok sevdim. Şengal'de bu işi yapmıştım.

Ev lolibka zarokan e. Min ji daran çêkir û min boyax kir. Min gelek ji vî karî hes kir. Min li Şingal ev kar çêkiribû. 

This is for children. I made it from wood and painted it. I like this work very much. I did work like this in Sinjar. 

BEBEK YÜRÜTECİ LOLİBK BABY WALKER



BEŞİK

Bu beşiği küçük çocuklar için yaptım. Bu beşiği arkadaşlarımın arasında ilk ben yaptım. Boyayınca çok güzel olduğunu gördüm. 

Min ev dergûş çêkir bo zaroyê piçûk. Vê dergûşê di nav hevalan de pêşî min çêkir. Min boyax kir û min dîte ku gellek spehî bûye. 

I made this cradle for little children. Among my friends, I was rst to make a cradle. As it was painted, I saw that it became very beautiful. 

ELYAS OSMANDERGÛŞ CRADLE



MAHİR ADO

Bu bayrağı ahşaptan yaptım ve Êzîdî renkleriyle boyadım. Çünkü biz bu renkleri çok seviyoruz. Bayrağımız çok güzel ve Remzê Êzîdxan bayrağıdır.

Min ev al çêkir ji dar û min boyax kir. Bi rengên ala Êzîdiyan. Jiber ku em gellekî hes jê dikin. Ala me gellekî ciwan e û ala me Remzê Êzîdxanê ye. 

I made this ag from wood and painted it with Êzîdî colors, because we love these colors so much. Our ag is so beautiful and it is the 

Remzê Êzîdxan ag.

ÊZÎDÎ BAYRAĞI ALA ÊZÎDİYAN ÊZÎDÎ FLAG



HURMA AĞACI

Dilvîn bu ahşabın kesimini yaptı ve ben de kahverengiye boyadım. Kapıya yakın olan pencerenin önüne koymak için güzel bir şey oldu.

Dilvîn vê darê birî bû û min boyax kir bi rengê qehweyî. Bû tiştekî ciwan, bo danîna li ber pencereya li ber derî ye.

Dilvîn cut this wood and I painted it brown. It'sa nice thing to put in front of the window next to the door. 

BEKİR XELEFDARA XURMA PALM TREE



BEKİR XELEF

Sonya bu ahşabın kesimini yaptı ve ben de boyadım. Sarıya birde kahverengine boyadım. Çünkü bu renkleri sevdim.

Sonya vê darê birî, min jî boyax kir. Bi rengê qehwe û zer boyax kir, jiber ku min ji van rengan hes kir.

Sonya cut this wood and I painted it. I painted it yellow and brown because I love these colors.

ELMA AĞACI DARA SÊVAN APPLE TREE



Lamya bunu ahşaptan kesti, çivi ve vidalarla birleştirdi. Ben de boyamasını yaptım. Buda birçok renk kullandım ve çocuklar için güzel bir şey oldu. 

Lamya vêya ji dar birî û bi vîde û bizmaran bihevda danî û min jî boyax kir. Min bi gellek rengan boyax kir û ev tiştekî ciwan e jibo zarokan.

Lamya cut this from wood and put it together with nail and screws. I painted it. I used many colors and this became a good thing for children. 

BEKİR XELEFEV MAL HOUSE



ŞEHAP ENTER

Atölye çalışmalarında bu düşünce oluştu. Bunu ağaç, şırınga, tel ve vidalardan yaptım. Diyarbekir'e geldiğimde Bilardoyu yaptım. Bu benim için 

iyi bir işi oldu. 

Di xebata atolyê de ev kira Bilyardo li min çêbû. Min vêya ji dar, şirinqe, têlê û vîdeyan çêkirin. Dema ez hatim Diyarbekir min dest bi 

çêkirina Bilyardoyê kir. Ev kar jibo min baş bû. 

This idea was formed during the course of the workshop. I made this from wood, syringes, wire and screws. I made the game when I came 

to Diyarbakir. This was good work for me. 

BİLARDO BİLYARDO BILLIARDS



Bu kanası ben yaptım. Bunu yaptıktan sonra mutlu oldum. İsteğim, çocuklar da bu işi sevsinler. Bende bu işi çok seviyorum. 

Ev qanas min ji dar çêkir. Piştî min çêkir, ez gellekî pê kêfxweş bûm. Daxwaza min zarok jî kêfxweş bin û ez gellekî ji vî karî hez dikim.

I made this rie. After I made it, I became happy. My wish is for children to love this work too. I also love this work.

XALİS ELYASKANAS QANAS KANAS SNIPER RIFLE



ŞEHAP ENTER

Bu makine buğdayı tarladan biçmek için yapıldı. Bu makine ağaç ve lastikten yapıldı. Bunu çocuklar için yaptım. Bunun nasıl çalıştığını görmeleri 

ve ileride demirden yapmalarını sağlayabilmek için yaptım. O zaman bizden de bahsedecekler. Bu işi onlar için ele aldık. 

Ev mekîneya genim jibo meriv genim biçine hate çêkirin. Ew ji krê genimçinînê ji dar û lastîkê hate çêkirin. Min ev kir jibo zarokan e. Çawa 

ev şixul bikin ku heta mezin bibin wê ji hesin çêbikin. Wêdemê wê behsa me jî bikin. Ev kar me ji wan re hanî serdest.

This machine was made for harvesting wheat from the eld. The machine was made from wood and rubber. I made this for children. I made 

this for them to see how it works and so that later it can be made from metal. We took up this work for them

BİÇER MEKÎNEYA GENİMÇİNÎNÊ HARVESTER



Bu 1780 yılında icat edildi. Ben de ahşaptan yaptım. Bu da tarihidir. Bu işi sevdim. Bunu o dönemde yapıldığı için yaptım.

Ev kar di sala 1780'ê de çêbûye. Min jî ji dara çêkir. Ew jî kevnar e. Min ji vî karî hes kir. Min jî dest bi vî karê kir ku wê demê –hatiye çêkirin.

It was invented in the year 1780. I made this from wood. This is historical too. I loved this work. I did this because it was made in that era. 

ŞEHAP ENTERMANCINIK MENCENÎQE CATAPULT



BEKİR XELEF ÇADIR KON TENT

Bunu ahşap ve defter yaprağından yaptım. Çocuklar için güzel bir oyuncak oldu. Yapımından da anlaşıldığı gibi, çadırlarda yaşıyoruz.

Min vêya ji dar û pelê defterê çêkir. Tiştekî xweşik derket bo pêlîstokên zarokan. Çêkirina wê diyar dike ku em li çadiran dijîn.

I made this from wood and notebook pages. It became a good toy for children. As is understood from making this, we live in tents. 



Bu Kepçe tel ve ahşaptan yapıldı. Sonrasında boyadım ve çok güzel oldu. Ben bu işi çok sevdim.

Ev kepçe ji dar têlê hatiye çêkirin. Piştî wê min boyax kir û gelekî spehî derket. Ez ji vî karî gellekê hez dikim.

I love this work very much and that's why I made it. I made it from wood. I used syringes and wire. I made the mouth from tin. I will teach 

this to children. 

XELÎL ADOKEPÇE KEPÇE SHOVEL BUCKET



EMÎN DAWİD

Bu değişik bir şeydi. Yaptıktan sonra çok sevdim. Ahşaptandır ve boyadım. Yapımında lastik ve tel de kullandım. Çok güzel bir şey çıktı ortaya.

Ev tiştekî xerîb bû. Piştî ku min çêkir min gellek jê hez kir. Ji daran e û min boyax kir. Bi lastîkan min têl jî pêve kir.  Gellekî spehî derket.

This is something different. I liked it a lot after making it. It is from wood and I painted it. I also used rubber and wire.  A beautiful thing emerged. 

TAKLA ATAN ÇOCUK ZAROKÊ TEQLOK TUMBLING CHILD



TEŞEKKÜRLER

SIPASÎ
THANKS

Başak Kültür ve Sanat Vakfı
Başak Culture and Art Foundation



TEŞEKKÜRLER

Başta çalışmamızın temeli olan ve katılım göstermekten mutluluk duyan

Değerli Şengalli, Kobaneli Çocuklarımıza,

Çalışmanın hayata geçirilmesinde büyük emeği olan Eğitimci Baran Demir'e,

Eğitimci Eğitimi vererek çalışmanın tilini ateşleyen Plastik Sanatçı Seçil Yaylalı'ya,

Eğitimci Eğitimi yapabilmek için kurumlarının kapılarını bize açan İsmail Beşikçi Vakfı,

KAYY-DER'e ve çalışanlarına,

Çocuk ve gençlerle buluşmamızı sağlayan Suruç Belediyesi'ne;

Suruç'taki kamplarda gönüllü olarak drama çalışmaları yapan MizginAcet,

Nurten Demirtaş ve Güler İnce'ye,

Başta Müzeyyen Aydın olmak üzere Fidanlık Kamp görevlilerine,

Gönüllerimiz ,Beyaz Atabey ve M. Emin Atabey'e,

Bu çalışmada hep yanımızda olan,maddi-manevi katkılarını esirgemeyen Çocuk hakları savunucusu Adem Arkadaş Thibert'e,



Gündem Çocuk Derneği'ne

#Çocukşiddetiniönlüyoruz# Platformu'na,

Çalışmalarımızı ve Sergimizi duyuran başta Gazeteci Helin Alp olmak üzere

bütün medya ve basın çalışanlarına,

Sergi Videomuzu hazırlayan Rojda Şükran Karaş'a,

Çevirmenlerimiz İsmail Yıldız ve Şeyda Bilken'e

Ve

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Gültan Kışanak'a

Ve

Küratör Endam Acar'a

İsmini yazmadığımız birçok dostumuzun emek ve çabaları olmasaydıbiz bu çalışmayı başaramazdık. Emek ve dayanışmalarından dolayı emeği 

geçen herkese sonsuz teşekkür ediyoruz.

Başak Kültür ve Sanat Vakfı



SIPASÎ

Di serî de ji zarokên hêja yên Şingalê û Kobanê re, ku di bingeha xebata me de cîh girtine,

Di çêkirina van xebatan de bi kada wî ya mezin, ji Mamoste Baran Demir re,

Bi perwerdehiya mamosteyan çirûskek da vê xebatê, ji Hunermenda Lekî Seçil Yaylalı re, 

Ji bo dayîna perwerdehiya mamosteyan saziyên ku deriyên xwe ji me re vekirin; ji Weqfa İsmail Beşikçi, KAYY-DER û xebatkarên wan re,  

Bi alîkariya wan ya gihîştina zarok û ciwanan, ji Şaredariya Pirsûsê re,  

Li kampên Pirsûsê bi dilxwazî di xebatên dramayê de cîh girt, ji Mizgin Acet, 

Nurten Demirbaş û Güler İnce re,

Di serî de ji Müzeyyen Anık Aydın û xebatkarên kampa Fidanlık'ê re; 

Bi alîkariyên dilxwazî ji Beyaz Atabey , M. Emin Atabey û Yalçın Perinçek re, 

Di parastina mafên zarokan de hêza xwe ya maddî û manewî ji me kêm nekir, ji 

Adem Arkadaş Thibert re, 



Ji komaleya Gündem Çocuk û xebatkarên wê re, 

Ji platforma #Çocukşiddetiniönlüyoruz# re, 

Agahdariya xebat û pêşandeya me kir, ji rojnameger Helin Alp û hemû medya û xebatkarên çapemeniyê re, 

Bi amadekariya videoya pêşandeyê, ji Rojda Şükran Karaş re,

Ji wergêrên me İsmail Yıldız û Şeyda Bilken re

Û

Ji Hevşaredara Şaredariya Bajarê Mezin a Amedê Gültan Kışanak re,

Ji xebatkarên şaredariyê re,

Û

Ji Kurator Endam Acar re,

Jibo ked û hevkariyên wan, em ji wan re zor sipasî û dilxweşiyên xwe dişînin. 

Weqfa Çand û Hunerê ya Başak



THANKS

First, the foundation of our work, the happy participants

Our dear children of Sinjar and Kobane

Trainer Baran Demir, for his great efforts in brining this work to life,

Visual Artist Seçil Yaylalı, who lit the fuse of this work by Training the Trainer,
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