
74 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

ÖZET
Pişmiş toprak, insanlığın var oluşuyla birlikte en ilkel malzeme olarak her türlü 
günlük ihtiyacı karşılayacak eşya yapımında kullanılmıştır. Bu eşyalardan biri de 
eğlence, iletişim ve gelişim aracı olan oyuncaklardır. İnsanın doğasında bulunan 
keşfetme ve oynama güdüsü farklı medeniyetlerde çeşitli şekiller almış, pişmiş top-
rak oynama eyleminin temel aracı olan farklı oyuncaklara dönüşmüştür. Tarih 
öncesi çağlardan günümüze kadar Avrupa’dan Asya’ya, Kolomb öncesi kültürler 
ve Amerika’ya kadar yaygın bir oyuncak türü olarak rastlanan pişmiş toprak dü-
dükler, üflemeli aletler olarak çeşitli medeniyetlerde törenlerde kullanılan ritüel 
objeler olarak da karşımıza çıkmaktadır. Endüstri devrimiyle günümüzde oyun-
cak türlerinin çok çeşitlenerek gelişmesi ve değişmesi nedeniyle artık çocukların 
dikkatini çekmeyen pişmiş toprak düdükler özellikle ülkemizde kaybolan değerler 
arasında silinmeye yüz tutmuştur. Artık nostaljik birer oyuncak ve hatıra objesi 
olan bu düdükler, günümüzde sınırlı şekilde üretilmektedir. Bu araştırmada sera-
mik düdüklerin tarihine değinilerek, günümüze gelişi ve türleri dünyadan örnek-
lerle anlatılmış, günümüzde el sanatı olarak üretimleri özellikle geleneksel yönüyle 
irdelenmiştir. 
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GİRİŞ
Bu araştırmanın konusu en ilkel müzik aleti ve oyuncak türlerinden olan ıslık çalan düdük-

lerin, malzeme olarak kil ile şekillendirilen, çeşitli ülke ve yörelerde özel isimleri olan, pişmiş 
toprak düdük olarak adlandırılan türüdür. Ortaya çıkışı, tarihçesi türleri, nasıl çalıştığı özellikle 
oyuncak türlerinden olması yönüyle araştırılarak günümüzdeki üretimi dünyadan örneklerle 
karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır. 

OYUNCAĞIN TANIMI ve TARİHTE SERAMİK OYUNCAKLARIN ORTAYA ÇIKIŞI

Zihinsel, fiziksel ve sosyal gelişim için önemli rol oynayan ve bir tür eğlence ve iletişim eyle-
mi olan oyunun başlıca aracı olan oyuncaklar, çocukları ileriki yaşamlarına hazırlama niteliği 
taşıyan, hayal gücünü geliştiren önemli bir işleve sahipken, ait oldukları kültürleri ve çağını 
temsil eden nesneler oldukları için önem taşırlar (Akbulut, 2009, 182). Uygulama, bilgi, beceri, 
cesaret ve kuvvet gerektirdiğinden kültürün gelişmesine katkıda bulunan oyun ve oyuncaklar, 
ait olduğu dönem, yöre ve toplumun bilgi-kültür düzeyi, sosyal yaşamsal özellikleri ve gelenek-
leri bağlamında ipucu verdikleri için de değerlidirler. İnsanoğlunun en eski çağlardan beri oyun 
nesneleri kullandığı ve oyuncaklar ürettiği düşünüldüğünde, oyunun insanın doğası gereği or-
taya çıkan bir eylem olarak insanlık tarihi kadar eski olduğu görülmektedir.

Pişmiş toprak, insanlığın var oluşuyla birlikte kullanılmaya başlanan en ilkel malzeme ola-
rak her türlü günlük yaşamı destekleyici eşya yapımında kullanılmıştır. Kap kacak, silah, takı 
ve benzeri türde eşyaların bir grubunu da oyuncaklar oluşturmaktadır. Günümüze kalan ve 
tarih öncesi çağlarda oyuncak olarak kullanıldığı tahmin edilen pişmiş toprak nesneler M.Ö. 
4-5 bin yıllarına tarihlenmektedir. Bunun yanında arkeolojik araştırmalara göre tarihte bilinen 
ilk oyuncaklar Mısır’da M.Ö. 5. yüzyıla ait tahta atlarken, dünya genelinde arkeolojik kazılarda 
kemik taş, ağaç kil, kuru meyveler, deniz kabuğu gibi malzemelerle üretilmiş daha eski tarihli 
çok çeşitli oyun nesnelerine de rastlanmıştır (Ak, 2006, 41). 

	   	   	  

Resim 1: Pişmiş Toprak Bebek, Roma Dönemi, İznik Arkeoloji Müzesi
Resim 2: Tekerlekli Pişmiş Toprak Kuşlar Frig Dönemi, Kütahya Arkeoloji Müzesi
Resim 3: Koç Biçimli Sırlı Pişmiş Toprak Düdük Sadberk Hanım Müzesi, İstanbul 
Fotoğraflar: Ezgi Martinez
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Özellikle müziğin tanrılarla iletişim kurmayı sağlayan, iyileştirici özellik taşıyan, sonsuzluk 
simgesi olduğuna inanan toplumlarda üflemeli müzik aletlerinin basit atası olan düdükler do-
ğayı ses ve form olarak taklit etmiş, çıkardıkları sesler, boyut ve biçim olarak zaman içinde 
çeşitlenmiş ve gelişmişlerdir. Japonya’da içine hava üflenerek tanrıyı temsil ettiğine inanılan ve 

OYUNCAK ve DİNSEL NESNE İLİŞKİSİ

Oyuncak ile dinsel ilişkisi bağlamında Eski Mısır ve birçok kültürde görülen ölülerin oyun-
caklarıyla birlikte gömülmesi geleneği oyun kavramını din ile ilişkilendirmektedir. Eski çocuk 
oyuncaklarının Tanrının gücünü temsil etmek ve onu bedenleştirmek için tasarlanmış ikonlar 
ile benzerlikler göstermesi, bu tür nesnelerin dinsel törenlerde kullanıldıktan sonra oynamaları 
için çocuklara verildiğini akla getirmektedir (Ak, 2006, 42).

Antik Yunan ve Roma’da yetişkinliğe adım atan çocukların oyuncaklarını tanrılara adadıkları 
bilinirken, çocuk mezarlarında oyuncaklara rastlanmıştır. Bu oyuncakların arasında çoğu piş-
miş toprak olmak üzere çıngıraklar, düdükler, bebekler, arabalar, atlar, çeşitli hayvanlar, topaç-
lar, yoyolar dikkat çekmektedir (Avcı, 2005, 20). Tam tarihleri bilinmemekle birlikte günümüze 
tarih öncesi çağlardan kaldığı tahmin edilen bu tür oyuncakların tapınma sırasında dinsel işlev 
de gördüğü bilinmektedir. Çünkü ritüel kavramında da oyunun varlığından bahsedilmektedir. 
Hollandalı tarihçi Johan Huizinga ritüeli açıklarken bahsettiği günlük yaşamı askıya alan kutsal, 
toplu şenlik havası içeren törenlerin, tıpkı oyun oynar gibi davranışlar içerdiğini söylemekte-
dir (And, 2003, 25). Kutsama, kurban, cenaze, evlilik, gösteri, dans, yarışmalar gibi eylemlerde 
oyuncaklarla benzeşen müzik aletlerinin çalındığı bilinmektedir. 

Bu müzik aletleri düdük olarak adlandırılan, üflendiğinde ıslığa benzer sesler çıkaran ob-
jelerdir. Bu anlamda insanın var oluşunu sağlayan nefesi, kutsal bir eyleme dönüştüren bu tür 
objeler, dünya üzerinde yaygın olarak antik kültürlerin törenlerinde, tanrısal bir eylem gibi 
büyülü gücü olduğuna inanılan müzik kavramı ile bağdaştırılmıştır. Antik Meksika’da, Maya 
kültüründe kafatası şeklinde ve hayvan sesi, rüzgar sesi çıkaran pişmiş toprak düdükler bunun 
örneğidir. Ölüm düdüğü olarak adlandırılan bu düdük türü kurban edilen kölelerin törenlerin-
de kullanıldığını düşündürecek bulgulara rastlanmış, bazı örnekler antik mezarlarda ölünün 
elinde gömülü olarak bulunmuştur (The Death Whistle).

Resim 4: Aztec Florentin Kutsal Kitabı (The Death Whistle)
Resim 5: Tlatelolco tapınağında bulunmuş gömüler (The Death Whistle)
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bereket çekmek için kullanılan ıslık çalan düdüklerin, daha sonra çocuklara oyuncak olarak 
verildiği bilinmektedir. Biçimine göre hastalığı tedavi ettiğine, mutluluk servet getirdiğine ina-
nılan düdüklerden de bahsedilmektedir (A not so simple instrument).

OYUNCAK OLARAK TOPRAK DÜDÜKLER ve TANIMI

Düdükler teknik olarak müzik aletleri içinde Aerophones sınıfından yani içine üflenerek sı-
kışan havanın titreşmesi ile farklı tonlarda yüksek ses çıkaran aletlerdir (Kura, 2005, 332). El ile 
rahatlıkla tutulabilecek ya da kavranabilecek biçimlerde ve büyüklükte üretilirler. Boyutlarının 
3 ile 20 cm arasında değiştiği görülmektedir. Gövdeye bağlı üflenecek bir mekanizması bulu-
nan ve genellikle iç boşluğu olan düdükler yapıldığı malzeme, şekilsel özellikleri ve ses çıkarma 
biçimine göre çeşitlenirler. Ses çıkardıkları için çocukların ilgisini çekmeleri nedeniyle antik 
oyuncaklar türleri arasında sıkça rastlanan düdüklerin, malzeme bakımından özellikle yaygın 
olarak topraktan yapıldığı dikkat çekmektedir.  Dünyanın hemen hemen her yerinde birçok 
kültürlerde görüldüğü için evrensel bir boyut kazanan toprak düdükler basit ama yaygın olması 
nedeniyle her yöreye ait farklı dillerde farklı birçok isim ile anılmaktadır. 

ITALYA: Fischietto, Fiscaletto, Cuculo, Cucco, Ocarina, Supioto, cuchi,cucari
PORTEKİZ: Boneco, Boniereco, Cantilharia, Assobito o Apito, Rouxinol, Cuco.  
İSPANYA: Pito-fischio- Silbato, Botijo-brocca ad acqua-, Rusinor,-usignolo- Canario,
Pito tortolo, Siurel, Siulet, Xiulet.  botijito
FRANSA: ‘vase sifleur’ ‘rossignol’, Subiet, Siblet, -uccello con il fischio- Sifflet a eau -ad
acqua- Mariuneto, cui cui
LUXEMBURG: Pickvillercher, -cuculo con fischio-.  
ALMANYA: Tompfeife, -fischio di argilla- Kuckuck, Natchtigall, -usignolo-.  
AMERİKA İNGİLTERE  Whistle bird whistle
DANİMARKA: Pipirovhest, -cavallo che fischia- Svallerhone.  
NORVEÇ: Gauk  
FINLANDİYA: Savikukko, -gallo di argilla- Kukkopilli, -gallo col fischio.  
ÇEK REPUBLIC: Pistalka, Klinenà-Pistalka, -di argilla- Utacik Pistalka, dsbanok. 
MACARİSTAN: cserépsíp
YUGOSLAVYA: Pissak, -ad acqua-  
YUNANİSTAN: Sfirichtra, Kanataki.  
RUSYA: Savi piilu, -in ceramica- Swilpe, Molinukas, Svistulka, Svistun, Schunschushpyk,
bul bul, Kawalkal, Pepuk, Tam-scachlvtscha, -di argille-
(NOMI E DENOMINAZIONI DI FISCHIETTO)

TOPRAK DÜDÜK TÜRLERİ

Aerefon müzik aletleri sınıflandırması içinde düdükler flütler grubunda airduct- yani hava 
kanalından üflenen grubuna dahildirler. Düdükte, aperture üfleme deliği ve bitiş kenarı arasın-
daki boşluktur. Köşeli yuvarlak ya da oval olabilir. Büyüdükçe perdeyi yükseltir. Ne kadar geniş 
ve kısa olursa ses o kadar keskin olur. Uzun ve dar ise ses daha nefesli olur ve daha fazla üfleme 
kuvveti gerektirebilir. (Hall, 2006, 59) Bu açıklık ses titreşiminin çınlamaya dönüşmesini sağlar. 
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Biçim Olarak Sınıflandırma:
     Küresel Düdükler  
Form olarak kapalıdır ve gövdesi küresel iç boşluğa sahiptir. Sesi çıkaran uçtaki ağız kısmıdır. 
Ses şiddeti zayıftır. Batı ve Orta Avrupa’da yaygın olduğu söylenebilir. 19. yy. Fransız örnekleri 
üretimin en çok olduğu dönemdir. Üzerinde 1 ya da 2 delikli olan türleri yaygındır, bunlar ses 
çeşitliliği yaratır ya da pişirim sırasında sıkışan havanın basınç yapmasına engel olur.
(A not so simple instrument)

Resim 6: Düdüğün Üfleme Mekanizması  (Hall 2006, p57)

Resim 7: Küresel Düdük Kesiti
Resim 8: Küresel Düdük Örneği       

Resim 9: Boru Biçimli Düdük Kesiti
Resim 10: Boru Biçimli Düdük Örneği

Boru Biçimli Düdükler 
Üflenen formun tabanına ya da gövdesine dışarıdan bağlı olan bu düdük türünde ses tonu bu 
üfleme borusunun uzunluğuna bağlıdır. Borusal düdükler tiz sese sahipken küresel düdükle-
rin daha derin ve yumuşak sesi vardır. Üstten iç haznesini doldurmaya yarayan deliği varsa su 
ile çalıştığına işaret eder. Ancak üfleme deliğinden doldurulanlar da bulunmaktadır. Kaideli 
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ise, zemini varsa tubular olabilir. Bazı düdüklerde 
pişirim sırasında içerde kalan basınçlı havayı atma 
ve çatlamayı engellemek için delikler açıldığı da gö-
rülmektedir. Pencere ağız kısmında hava akımını 
durduran yere açılır. Tubular ise üfleme borusuna 
açılır, küresel ise gövdeye açılır. Genelde su düdü-
ğünde gövdenin üstüne sadece globular ise altına 
açılır. Teknik bir nedenden ziyade genelde estetik ve 
pratik açısından öyledir. 
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Çok Odalı Su Düdükleri
Bin, iki bin yıl öncesinden bu yana özellikle Meksika’dan Peru’ya kadar uzanan coğrafyada 
yaygın olarak rastlanmakta olan bu özel formların türleri 6 bölmeye kadar çıkmaktadır. Çift 
odalıları yaygın olanıdır. Bunlar tabandan birleşik ve üstten kulp ile bağlıdır. Ses küçük bir de-
liğin bir üst odacığından çıkan havayla oluşmaktadır. Bir tarafında heykelsi formlar yer alırken, 
ikinci oda genelde daha sade çömlek formunda olmaktadır. Bunlar totemik semboller olabile-

Su Düdüğü 
Bunlara çeşitli dillerde nightingale bülbül testisi botijito denilmektedir.  Küresel düdüklerle 
boru biçimli düdüklerin karmasıdır. Farkı içine su doldurulmak suretiyle iç boşluğa tüp kıs-
mından üflenen havanın duvar yerine suya çarpması ve su seviyesinin yükselerek ses çıkarma-
sıdır. Su hareket ettiği için çıkan ses de çalkanarak rezonansı uzun olur. Spesifik özelliği sesin 
perde özelliğinin çeşitli olması ve kuşa benzer ses çıkarmasıdır.  Su konulan delik ağzı açık testi 
biçimli formlarda üstte olabileceği gibi, kuş gibi kapalı formların çeşitli yerlerinde açılmış 1 ya 
da 2 delikten de su doldurulabilmektedir. İkinci delik genelde su doldurulurken havanın dışarı 
kolay atılmasını sağlamak ve üflenirken suyun hava ile temasındaki hareketin kontrol edilmesi 
içindir  (A not so simple instrument). Sulu düdüklerde üfleme borusu sonradan eklenir, gövde-
nin hizasından aşağıda yer alır. Ekleme yeri iyice kaynaştırıldığı için ayrı bir parça gibi durmaz. 
Peru örneklerinde genelde üzerindeki kuş formunun orijinal sesine yakın sesler çıkardığı tespit 
edilmiştir. Ayrıca denizaslanı ya da su köpürmesi gibi ses çıkaranlara da rastlanmaktadır. Bu 
animistik, yani bu tür ses çıkaran aletlerin canlıların ruhunu taşıdığına olan inancın bir uzantısı 
olabileceğini akla getirmektedir. Bu inançla bu konuyu uzmanlık alanı haline getirmiş ve haya-
tını buna adamış seramik sanatçıları bulunmaktadır. 

Resim 11: Su Düdüğü Kesiti
Resim 12: Su Düdüğü Örneği

11 12

Resim 13: Çok Odalı Su Düdüğü Örneği (Abrashev, 2000,p. 41)

ceği gibi kutsal hayvan özelliği de taşıyabilir 
(Coşar, 2008, 34). Normal düdükler 10-15 cm 
boylarındayken bunların boyları 20 cm’e ka-
dar çıkabilir. Bunlar çoğunlukla düz üflenen 
aerofon grubundandır. 
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Okarina 
Küçük kaz anlamına gelen oca kelimesinden türemiş olan okarinanın 1860 yılında İtalyan 
Guiseppe Luigi DONATI tarafından icat edildiği bilinmektedir. Eski Mısır, Meksika medeni-
yetlerinde görülmüş ancak bu tarihe kadar bu isimle anılmamıştır. Alman Meissen firmasının 
porselen ürünler arasında da bu tür aletlere rastlanmaktadır (Kura, 2004, 334). El yapımı ya da 
kalıpla şekillendirilebileceği gibi, farklı boyutlarda da üretildikleri bilinmektedir. 4 cm’den 20 
cm’e kadar çeşitleri bulunabilmektedir. Ön ve arka yüzeyinde parmaklarla kolay kapatılıp açıla-
cak delikleri bulunan diatonik bir müzik aleti olarak literatüre geçmiştir. Özellikle Uzak Doğuda 
ve Amerika’da üreten ve çalan sanatçı ve müzisyenlere çok rastlanırken bunların dışında ülke-
lerde de görülmektedir. Ayrıca müzik ve seramik alanından birçok araştırmacı da bu konuda tez 
ve uygulamalı araştırma yapmaktadır. (A not so simple instrument).

DÜDÜK ÜRETİMİNDE MALZEME OLARAK SERAMİK

Düdükler başta deniz kabuğu, taş, ağaç, kemik gibi çok çeşitli malzemelerden oyularak üre-
tilmiştir. Pişmiş toprağın ses çıkarma ve iletme açısından daha uygun ve dayanaklı bir malzeme 
olduğunu keşfeden ilkel insanlar, müziğin önemli rol oynadığı çeşitli törenlerde kullanılan mü-
zik aletlerinin ve çocukların çaldığı düdük gibi oyuncakların yapımında seramiği de kullanma-
ya başlamışlardır (Hall, 2006, s:4).

Kil plastikliğiyle sonsuz bir şekillendirme imkanı sunarken pişirim sonrası yapı değiştir-
mesiyle de yüzyıllar boyu dış etkenlere karşı dayanabilen bir malzeme olarak kalıcı, üstün bir 
özelliğe sahiptir. Sonraki hayatlarında çalacağı düşünülerek ölülerin mezarlarına konmuş olan 
Mısır antik düdükleri günümüzde hala ses çıkarmakta ve o çağda çıkarılan sesin aynısını günü-
müze taşıyarak bize fikir vermektedir (Hall, 2006,S:3-4). Bu anlamda dayanıklılık çok önemli 
rol oynamaktadır. 

Kolay şekil alan toprak çok çeşitli formların elde edilmesine olanak veren bir malzemedir. 
İnsanoğlu öncelikle çevresini inceleyerek çamurdan basit şekiller oluşturmuş, daha sonra bu 
formlar çeşitlenerek gelişmiştir. 

Toprak, iç boşluk oluşturmak, birleştirmek, delik açmak için de çok kolay bir malzemedir. 
Deliklerin boyutu şekillendirme sırasında değiştirilebildiği ve geri dönüşü olduğu için de kil 
toprak düdük yapımında tercih edilmiştir. Diğer malzemelerden farklı olarak oymak yerine, 
temelden iç boşluğu ile şekillendirilen toprak, ayrıca güzel ses çıkartması ve farklı tonları elde 

Resim 14: Okarina, Sergio Garcia, Şili
Resim 15: Okarinalar,  Alp Çam (Prof.Sevim Çizer Koleksiyonu)

14 15
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etmek için elverişli olması gibi önemli özellikler taşımaktadır. Pişirdikten sonra çıkaracağı sesi, 
çamur yaşken çıkarmak zor ama mümkündür. 

TOPRAK DÜDÜKLERİN ORTAYA ÇIKIŞI ve TARİHİ GELİŞİMİ

Çeşitli düdük türlerine tarih öncesi çağlardan günümüze kadar Uzakdoğu’dan, Okyanus ül-
kelerine, Avrupa’dan (Roma, Yunan) Asya’ya (Anadolu- Pers), Kolomb öncesi kültürler dahil 
güney Amerika’dan (Meksika, Peru) Afrika’ya kadar yaygın bir coğrafyada oyuncak türü olarak 
rastlanır. Paleolitik çağda kemikten, taştan yapılmış örneklerine rastlanırken, neolitik çağdan 
itibaren topraktan yapılanları görülmeye başlanır.

Düdüklerin ilk ortaya çıkışıyla ilgili olarak oyun mu yoksa haberleşmek amacıyla mı doğ-
dukları tahmin edilememekle birlikte zaman içinde farklı medeniyetlerin törenlerinde kullanı-
lan ritüel objelere  dönüştüğü bilinmektedir. Sadece sesi armoniye çevirmek için değil yağmur 
ve iyi hasat getirmek, hastaları iyileştirmek ya da çeşitli toplumların atalarını anıp güçlerini 
toplamaya yarayan bir üfleme eylemi yaratmak için de kullanılmışlardır.

Çin’de 6000 yıl öncesine kadar uzanan düdüklerin (xun) varlığı bilinirken, Güney Amerika’da 
İnka Maya, Aztek kültürlerinde M.Ö.1400’lere kadar uzanan eski örneklere müzelerde rastlan-
mak ta, M.Ö. 800’de İran, M.Ö. 400 Yunan, daha ilerde Roma, Bizans ve 14. yy. civarında Os-
manlı Dönemi örnekleri bulunmaktadır.

Rivayete göre Çin’de xun olarak adlandırılan düdüklerin, “mete adlı bir av aletinden kay-
naklı olarak doğduğu söylenmektedir. Eski çağlarda insanlar, iple bağlanan bir taş ya da çamur 
topu fırlatarak kuş ve diğer hayvanları avlarken, bazı topların içi boş olduğundan atıldığında ses 
çıkardığını fark etmiş ve bu sese ilgi duyarak topu üflemeye çalışmışlardır. Böylece bu topun, 
adım adım xun haline geldiği düşünülmektedir (Toprak Oyuncaklar). 

Müzelerdeki örnekler, kazı çalışmaları ve yazılı kaynaklar bu tür oyuncakların, Anadolu Me-
deniyetlerinde oyuncak geleneğinde yer aldığını göstermektedir. Antik Yunan, Roma ve Bizans 

Resim 16: Chimu Kültürüne ait Düdük Çömlek,1470 (Hall, 2006, p2)
Resim 17: Kore Xun Düdüğü (Ezgi Martinez koleksiyonu)  

	  

16 17
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Dönemlerinde pişmiş topraktan yapılmış düdüklerin varlığı saptanmıştır. Amorium (Afyon) 
kazılarında Bizans dönemine ait at biçimli 5 cm boyunda toprak düdük ele geçirilmiş, iç boşlu-
ğu olduğu ve sırtındaki delikten üflendiği tespit edilmiştir. Ağız kısmında 1 ön yüzünde 2 delik 
bulunan diğer düdük örneği ise Antik Yunan dönemine ait olabileceği düşünülmektedir (Bener, 
2008, 150).

Koç, koyun ve at gibi figürler Orta Asya toplumlarında ekonominin temel taşı olan hay-
vanlar olarak çok çeşitli şekillerde karşımıza çıkmaktadır. Çocuklara da hayvanları tanıtmak 
amacıyla yapıldığını düşünülebileceğimiz, 15-18. yy.a ait Kütahya ve İznik üretimi olan seramik 
düdüklerin form olarak bu hayvanları çağrıştırması da bu sosyal ve kültürel etkileşime işaret 

	  

Resim 18: At Biçimli Pişmiş Toprak Düdük, Amorium  (Bener, 2008)
Resim 19: Pişmiş Torak Düdük, Antik Yunan, Antalya Müzesi (Bener, 2008)

Resim 20:15. yy. Osmanlı Dönemi, Koç Biçimli Düdük
(Sadberk Hanım Müzesi) Fotoğraf Ezgi Martinez

18 19

etmektedir (Şahin, 1992, 117). Mutfak kap kaca-
ğı üreten atölyelerde üretildiği ortaya çıktığından 
bunların pazaryerinde satış sırasında müşterilerin 
çocuklarına yönelik ürünler olabileceği söylenebi-
lir. Akkoyunlu ve Karakoyunlulara ait gelenekler-
de Şamanist yaklaşımda cennete gideceğine inanı-
lan koçun, mezar taşlarında kullanılmasının yanı 
sıra çocuklara verilen oyuncaklara form olması 
dikkat çekmektedir. Bu tüm medeniyetlerde gö-
rülen genel bir eğilimdir. Örneğin öküz formu da 
çoğu medeniyette rastlanılan ilk kaba formlardan 
olmuştur.

Avrupa’da toprak düdüklere neredeyse her çağda rastlamak mümkündür. İspanya’da Siurell 
adı verilen düdükler en tipik örneklerdir. Siurell’lerin ilk ortaya çıkış tarihinin bilinmemesine 
rağmen, kaynağının Akdeniz kültüründen Balearic adaları (Mallorca, Ibiza,…) olduğuna inanı-
lır. Üretimleri günümüze kadar süre gelmiştir. 

Antik çağa ait kazılarda ortaya çıkan bulgular düdüklerin Cordoba, Almeria Granada’da 
çok daha eski tarihlerde yapıldığını kanıtlamaktadır. İspanya topraklarında Müslümanların da 
bulunduğu dönemlere ait Arapça yazıtlardan, hayvan formunun bu şekilde törenlerde kulla-
nılmasının Müslüman inancından uzak bir olgu olduğu vurgulanmıştır. Bu nedenle özellikle 
Cordoba’da 12-13.yy.da yasaklanana kadar yapıldığı bilinmektedir (Ortega, 2006, 75). 
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Resim 21: 16 . yy. Atlı Figür
Pişmiş Toprak Düdük, Almeria
(Ortega, 2006, 218)

Resim 22: 16.yy., Pariste Üretilmiş
Pişmiş Toprak Düdük,
Sevr Müzesi,
(Fotoğraf Ezgi Martinez)

12.yy.da boğa (Almeria), horoz (Jaen), 15. yy.a kadar 
ata binen figür, 14.yy.da testi Nazari medeniyetine ait sü-
rüngen, at, horoz, kadın figürlerinin yaygın olan formlar 
olduğu söylenebilir. 17.yy.a doğru farklı kuş türleri ve in-
san figürlerinin arttığı görülmektedir. Gitar ya da flüt çalan 
erkek figürleri ayakta ve geleneksel kıyafetlidir. Eli belinde, 
başında, karnında ya da elinde bebeği olan geleneksel kı-
yafetli kadın figürleri de Granada’da yaygın görülmektedir. 
Bunların çoğu boru biçimli düdüklerdir. Bazı düdüklerin 
ise testi biçimli olup ağız kısmı açık ve insan yüzlü mask 
biçiminde boyundan yukarı uygulanmış şekildedir. 18.yy.a 
ait şaşırmış insan köpek ya da canavara benzer formların 
Jaen bölgesinde bulunduğu bilinmektedir.

Bunların çoğunda üfleme borusu arka kısımlarındadır 
ve tubular yani boru biçimli düdüklerdir. Boyutları formu-
na bağlı olarak 3 ile 14 cm. arasında değişmektedir. Teknik 
olarak genelde el yapımı olan bu düdüklerde hayvanlar, el 
yapımı, testiler torna ve el ile müdahale edilmiş, figürlerin 
atlı olanları el yapımı, kıyafetli ve mask biçiminde olanlar 
kalıpta şekillendirilmiştir. Düdüklerin astar ve oksitlerle 
renklendirilmiş oldukları tespit edilirken sırsız ve az renk-
li oldukları dikkat çekmektedir. Günümüze kadar bu ge-
leneklerin devamı olarak çeşitli ülkelerde üretimi sürmüş 
ve çeşitlenmiş olan toprak düdüklerin özellikle İspanya 
Mayorka’da üretilenleri aynı özelliktedir. En çok rastlanan 
form ata binen figürdür ve yükseklikleri 20 cm’e kadar çık-
maktadır. Karakteristik renkleri beyaz üzerine mavinin ton-
ları ya da kırmızı, sarı, yeşil dekordur. Rönesans Dönemin-
de 15-16. yy ürünlerine bakıldığında, Avrupa’da insan başı 
ve yine çeşitli hayvan formunda üretilmiş örnekler dikkat 
çeken bir diğer grup düdüklerdir. 

17. yy. Avrupa’sında görülen ilk seramik düdükler baykuş biçiminde ve su ile üflenen türden-
dir. Bunlar Hollanda’da elle şekillendirilmiştir. Aynı dönemde Delft’te de arkadan üflenen köpek 
biçimli düdüklere de rastlanmaktadır. İngiltere’de ilk örneklerine 18. yy.da rastlanan düdükler 
form olarak basit ve kalıpta şekillendirilmiştir. 19.yy örnekleri kuğu, kuş biçimlidir. Çoğunluğu 
kalıpta şekillendirilmiş bu düdüklerin önceleri çok renkli üretilirken, 20. yy.a doğru daha az 
renkli olmaya başladıkları dikkat çekmektedir. Üzerlerindeki sırlama türü yapıldığı bölgenin 
karakteristik özelliğini yansıtmaktadır. 20. yy örneklerinde kalıpla şekillendirilmiş insan figürü 
ve tarihi figürler görülmektedir. Daha sonra daha az maliyet ve zahmetli üretim arayışı içinde 
bunların malzeme olarak metal, plastiğe dönüştüğü görülmektedir.
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Sevr Müzesi, 19-20. yy Fransa’da yapılan pişmiş toprak oyuncak düdük üretimlerine dair top-
tancılara dağıtılan izahnamede üretimin o dönemde ne kadar çok olduğuna işaret etmektedir. 
(Artistes et Potiers). Rusya’da da en eski el sanatlarından olduğu bilinen pişmiş toprak düdük 

	  

	  

üretimi, 19. yy.da görülmeye başlanmıştır. Dymkovo figür-
leri baharı ve güneşi kutlamak için düzenlenen törenlere 
özel üretilmeye başlandığı düşünülen meşhur bir gelenek-
tir.  Hayvan totemlerden oluşan formlar zamanla çok çeşitli 
insan figürlerine dönüşmüştür. Zigzag, benek ve çizgiler 10 
renge kadar çeşitlenirken kırmızı çamur ile yapıldıkları ve 
beyaz sır üzerine dekorlandıkları bilinmektedir. Günümüz-
de kopyaları yapılırken hediyelik eşya olarak yaygın biçim-
de üretilmektedir. Resim 23: 16. yy. Dymkovo Serami Düdük,

Rusya  (Dymkovo Toys)

Resim 24: Astar dekorlu Sırlı
Pişmiş Toprak Düdük, Kınık
Fotoğraf Ezgi Martinez

ANADOLU’DA TOPRAK DÜDÜKLER ve GÜNÜMÜZDEKİ DURUMU
Anadolu’da antik çağlarda görülen toprak düdük geleneğinin uzantısı olarak çeşitli çömlekçi 

köylerinde oyuncak olarak seramik düdüklerin yapıldığı bilinmektedir. Yöresel isimleri Aydın 
bülbül testisi, bülbül ibriği, Avanos düdüklü bardak, İstanbul Eyüp düdüklü testi, Ordu Ünye 
düdüklü ibrik olarak bilinmektedir. 

İzmir (Bornova) ışkırık, Kınık düdük, Denizli toprak düdük üretimi günümüzde yok olmaya 
yüz tutmuştur. Yapımı zor olduğu ve eskisi kadar çocukların ilgisini çekmedikleri için, çoğun-
lukla hediyelik eşya olarak az miktarda üretilmekte ve satılmaktadır.

Teknik olarak Anadolu çömlekçiliğinde genellikle form, torna ya da elle şekillendirildikten 
sonra önceden hazırlanmış özel bir kamış ve açılı çıta ile ağız boşluğundan 30 derece, açık-
lık penceresinden de dik bir açıyla delinmektedir. Delme esnasında sesin netliğinde bozulma 

olmaması için çıtada kalan kil parçasının tekrar deliği ka-
patmamasına dikkat edilir. Bu geleneksel üretimler yapan 
ustalarının tek tek vefat etmesiyle kaybolmakta önceden 
yapılmış örneklere bile zor ulaşılırken, çocukları tarafın-
dan üretimi sürdürülmemektedir. Günümüzde bu gelene-
ği sürdüren nadir atölye ve ustalar bulunmaktadır. Bilecik 
Kınık’ta üretim eskiden 150-300 bin iken günümüzde 8-10 
arasında yapılan üretimler artık neredeyse son bulmaktadır. 
Fevzi Kubat ve Emrullah Şen bilinen son ustalarıdır. Testi 
biçimli, sırlı ve akıtma dekorlu bu düdükler yöreye hastır 
ve günümüzde Eyüp oyuncakçılarında da rastlanmaktadır.

 Denizli Sarayköy’de Ali Cintemir ve ailesi tarafından üretilen civciv biçimli düdükler, yöreye 
has kırmızı çamurun renginde ya da yapay dekorludur. Pamukkale, Serinhisar ve Denizli civa-
rında geniş bir pazarı bulunmaktadır. Aydın Karacasu yöresinde üretilen horoz ve civciv dü-
dükler Sarayköy’deki ile benzer olup çamur renginden ayırt edilebilmektedir. Karacasu çamuru 
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diğer yörelere göre daha kırmızıdır. Bilinen son ustası Hamdi Kiriş artık üretim
yapamasa da oğlu az miktarda düdük üretimini devam ettirmektedir. 

Avanos’ta üretile gelmiş ama günümüzde bitmiş olan testi biçimli boyunlu düdükler yöreye 
hastır. İbrikçi Hasan Usta ve Ahmet Kılıç ustaların üretmiş oldukları türlere ancak koleksiyon-
larda rastlamak mümkündür. Günümüzde İznik’te de antik örneklere benzer düdükler üretmiş 
olan Tamer Canber, Menemen’de uzun boyunlu testi biçimli düdükler üreten Hasan Ursavaş, 
Çanakkale’de Osmanlı dönemi testileri biçiminde düdükler üreten Şerafettin Benek, Antalya’da 
yine testi biçimli düdükler üreten ve turistik bölgelere satış yapan Ayhan Dönmez ustalara ula-
şılmıştır. Bu ustaların üretimlerini sürdürmekte oldukları tespit edilmiştir. 

	   	   	  

	   	  

	  

	  

Resim 31: Nasrettin Hoca Biçimli Düdük, İlker Eği, Demir oksit, Şeffaf Sır

Resim 25: Kırmızı Çamur, Kuş Biçimli Pişmiş Toprak Düdükler, Sırsız, Denizli Sarayköy
Resim 26: Kalıpta Şekillendirilmiş Horoz Biçimli Pişmiş Toprak Düdük, Sırsız, Aydın, Karacasu, Fotoğraf Ezgi Martinez
Resim 27: Testi Biçimli Pişmiş Toprak Düdük, Avanos / Tüzüm Kızılcan koleksiyonu

Resim 28: Koç Biçimli, Dekorlu Seramik Düdük, Tamer Caner, İznik / Prof. Ayşegül Türedi Özen koleksiyonu
Resim 29: Testi Biçimli Pişmiş Toprak Düdük, Sırsız, Şerafettin Benek, Çanakkale / Reyhan Güleç koleksiyonu
Resim 30: Kuş Biçimli, Boyalı, Pişmiş Toprak Düdükler, Denizli Sarayköy Ali Cintemir / Fotoğraf Ezgi Martinez

25 26 27

28 29 30

Çanakkaleli Ali Ustanın 1930’larda başlayarak Anadolu’da 
birçok çömlekçi yöresini dolaşıp düdük yapımını öğrettiği ve 
böylece yaygınlaştığı ve en son Kütahya’da vefat ettiği bilgisine 
ulaşılmıştır. Kütahya’da Tahir ustanın da benzer düdük form-
ları ürettiği bilinirken, günümüzde bu geleneği devam ettiren 
Kütahya atölyesine rastlanmamıştır. Ayrıca 2006 yılında Kültür 
Bakanlığı hediyelik eşya yarışmasında sergilenen “parayı veren 
düdüğü çalar” isimli düdük tasarımını, daha sonra Akşehir 
şenlikleri için üretmiş olan İlker Eği, tasarım boyutunda bu ge-



86 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

delikli xun yapılmaya başlandığı ve çok yaygın bir çalgıya dönüştüğü, imparatorluk sarayında 
da çalındığı bilinmektedir. Konfüçyüs ritüelleri için kullanıldığı gibi günlük yaşam nesnesi ola-
rak da Çin’de görülmüş, benzerlerine Kore, Japonya ve Vietnam’da da rastlanan yumurta biçim-
li kapalı formdur. Üfleme deliği üst duvarındadır. Çin Devlet Konservatuarı’ndan profesörler 
xunun tasarımı üzerinde çalışmış ve delik sayısını 10 a kadar çıkarırken delikleri daha düzenli 
biçimde dizmeye başlamışlardır. Böylece daha kolay ve yüksek sesle çalınmasını sağlamışlardır.

Güney Amerika’da Meksika, Peru, Küba, Bolivya, Honduras, Guatemala, Kolombiya, Kosta 
Rica, Ekvator, Panama gibi Orta ve Güney Amerika ülkelerinin çoğunda görülmektedir. Çok 
odalı türleri yaygındır ve ritüel çağrışımı kuvvetlidir. 

Okyanus ötesi ülkelerde görülen düdük türleri yaygın olarak meyve kabuklarından yapılan-
lardır ve seramik olanlar bunların taklidi şeklinde karşımıza çıkmaktadır (Abrashev, 2000, 60).

Günümüzde Avrupa’da Polonya, İspanya, Portekiz, Romanya, Bulgaristan, Litvanya, Letonya, 
Estonya, Slovenya’da çok yaygın üretimleri olduğu bilinirken, Romanya, Bulgaristan, Türkiye’ 
deki örnekler arasında teknik ve form olarak benzerlikler yakalamak mümkündür. Bu da tarih 
içinde etkileşimlere işaret etmektedir. 

leneksel konuya farklı bir yaklaşım sunmuştur. Böylece geleneksel bir form olarak seramik dü-
düklere yorum getirilebileceği ve yeniden canlandırılması için çaba sarf edilmesi gerekliliğine 
dikkat çekmiştir. 

	  

ÇEŞİTLİ ÜLKELERDE TOPRAK DÜDÜKLER
Uzakdoğu’dan Afrika’ya, Avrupa’dan Amerika’ya kadar geniş bir coğrafyada, günümüze 

ait seramik düdüklere çokça rastlanmaktadır. Çin’in Henan eyaletine bağlı Junxian ilçesinde 
yaygın olan toprak oyuncaklar, yöre halkının geleneği olup “Toprak Gugular”, “Cici Gugu” ve 
“Gugulayan Civcivler” olarak adlandırılmaktadır. Geleneksel Çin takvimindeki Yuanxiao Bay-

Resim 32: Dekorlu Seramik Düdük,
Guizhou Bölgesi, Çin

33

ramı ve Ruh Bayramı sırasında Junxian ilçesindeki 
geleneksel panayırlarda çok sayıda toprak düdük ve 
Gugulayan Civciv satıldığı bilinmektedir. . Bunla-
rın alıcıları, genellikle çocuk sahibi olmayan veya 
çok çocuk isteyen evli köylü kadınları olduğu söy-
lenmektedir. Elle şekillendirilen çamur, genellikle 
kül siyahı, koyu kahverengi ve kırmızıya boyanıp, 
üzerine gül kırmızısı, sarı, yeşil ve beyaz renklerle 
desen çizilmektedir. Bu oyuncakların konusu ise 
geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır (Toprak Oyun-
caklar).

Neolitik çağda görülen xun genellikle taş ve ke-
mikten, sonraları da topraktan yapılmıştır. Xunun 
birçok formu vardır. Oval, yuvarlak, yumurta, balık 
ve armut formui bunlardan bazılarıdır. En yaygın 
olanı armut formudur. Başlangıçta yalnızca tek bir 
ses deliği olan xun sonra birkaç delikli hale gelmiş 
olup, Milattan önceki çağlarda altı ses çıkaran çok 
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Resim 33: Sgrafitto dekorlu Pişmiş Toprak Düdük, Meksika, Tuzum Kızılcan koleksiyonu
Resim 34: Pişmiş Toprak Düdük, Meksika, Kamuran Ak koleksiyonu
Resim 35: Bolivia whistle with 4 chambers, Tuzum Kızılcan koleksiyonu / Fotoğraf Ezgi Martinez

Resim 36: Anonim pişmiş toprak kuş düdük,Sırlı, Bulgaristan
Resim 37: Sırsız kuş bçimli pişmiş toprak düdük, Menemen
Resim 38: Anonim Düdük, Sırlı dekorlu, Bulgaristan
Resim 39: Sırsız testi biçimli pişmiş toprak düdük, Grit Adası Manolis Usta, Margarides köyü / Prof. Sevim Çizer koleksiyonu

Resim 40: Boyalı Pişmiş Toprak düdük, Portekiz, Elif Toprak  
Resim 41: Sırlı pişmiş toprak düdük, Polonya, Duygu Kahraman
Resim 42: Testi biçimli düdük, Sırlı, İspanya, Manises, Kemal Uludağ

Resim 43: Boru Biçimli Pişmiş Toprak Afrika Düdüğü, Tuzum Kızılcan koleksiyonu 
Resim 44: Pişmiş Toprak Düdük, Astar dekorlu, Turkmenistan, Zehra Çobanlı
Resim 45: Sırsız Pişmiş Toprak Düdük, Iran, Sadettin Aygün 
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Avrupa’da üretilen düdüklerin çoğunun testi ya da kuş biçiminde olduğu dikkat çekmektedir. 
Bunlar, üzerlerindeki dekor, renk ve üflendiği ağız kısmı gibi detaylarda farklılık göstermektedir. 

Küresel flütler Güney Afrika’da çok görülmektedir. Hala kabile toplumlarda kullanılan önem-
li bir müzik iletişim ve işaret aracı oldukları bilinmektedir. Boru biçimli olanlar da çeşitli hayvan 
formlarında karşımıza çıkmaktadır. 

İran’da da görülen pişmiş toprak düdük üretimi tarih öncesi çağlardan beri sürdürülen bir 
gelenek olarak dikkat çekmektedir. 

İngiltere, Almanya, Fransa’da da geleneksel üretimlere nadir de olsa rastlamak mümkündür. 
Çoğunlukla küresel düdüklerde,  hayvan form, bunlar arasında da kuş formunun yaygın olduğu 
söylenebilir.

Bu tür geleneksel üretimlerin çeşitli atölyeler tarafından özel olarak yapılmasının yanı sıra 
geleneksel el sanatlarını geliştirmek adına yerel yönetimler ve kalkınma ajansları tarafından 
açılan bir takım dernekler tarafından da üretim ve satışlarının desteklendiği bilinmektedir. Bu 
anlamda Macaristan Kechkemet Oyuncak Müzesi güzel bir örnektir. Macaristan ve çevre
ülkelerden 200’den fazla düdüğün bulunduğu koleksiyon Kechkemet Uluslararası Seramik Atöl-
yesinde çalışan sanatçıların katkılarıyla çok çeşitli üretimler yapılarak geliştirilmekte, ayrıca bu 
atölye tarafından dünyada bu konu ile ilgili çalışan seramik sanatçılarının biraraya geldiği Kil ve 
Ses Sempozyumu düzenlenerek dünyanın ilgisi bu konuya çekilmektedir.

Resim 46: Kechkemet Oyuncak Müzesi, Macaristan,
Resim 47: Koç biçimli pişmiş toprak düdük, sırsız, Macaristan / Sercan Filiz

46 47

SONUÇ
GÜNÜMÜZ ÜRETİMİ, DEĞERLENDİRME ve ÖNERİLER

Bu araştırmada seramik düdüklerin tarihine değinilerek, günümüze gelişi ve türleri dün-
yadan örneklerle anlatılmış, günümüzde el sanatı olarak üretimleri özellikle geleneksel yönü 
irdelenmiştir. 

Düdükler el ile kavranan türde oyuncaklardır. Bu grupta üflenerek ses çıkaran, el, ağız ve 
kulak eş güdümlü oyuncak türü olarak nitelendirilebilir.  Kendi içinde farklı türleri bulunan dü-
dükler, fonksiyon olarak oyuncak, törensel eşya, hediyelik hatıra eşyası ve müzik aleti okarinalar 
şeklinde 4 grupta toplanabilir. Boyut olarak 3 cm’den 20 cm’e kadar örnekleri bulunmaktadır. 
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Form olarak sınıflandırılacak olursa hayvan, kap kacak, ibrik, bardak, testi, insan ve diğerleri 
şeklinde gruplanabilir. Hayvan biçimleri arasında kuş çeşitleri, at, boynuzlu hayvanlar, köpek 
başlıcalarıdır. Bunlar arasında çoğunlukla kuş sesi çıkarmak amacıyla üretildikleri için en yay-
gın formu kuşlardır. Figüratif olanlar ise farklı pozisyon ve boyutlarda karşımıza çıkmaktadır. 
Renkler dikkat çekici ve forma uygundur. 

İnsanın doğasında bulunan keşfetme ve oynama güdüsü yine insanın doğasına en yakın 
malzeme olan toprağın kullanımıyla farklı dönemler ve medeniyetlerde farklı oyuncaklara dö-
nüşmüş, oyun ve seramik kavramları böylece biraraya gelmiştir. Çeşitli medeniyetlerde dinsel 
törenlerde kullanıldığı bilinen düdük türlerinin varlığından da bahsedilmekte, bu da düdükle-
rin ses çıkarma özelliğinin yanı sıra biçimsel özelliklerini de ritüel anlamlar taişıdığına işaret 
etmektedir. 

Günümüzde yok olmanın eşiğinde bir oyuncak olan pişmiş toprak düdükler, endüstri devri-
minden sonra teknolojik gelişmelerden etkilenerek tercih edilmez olmuştur. Endüstri devrimi 
tabiî ki bu tür el sanatlarına dayalı geleneklerin yok olmasına etki etmiştir; ama günümüzde bazı 
sanatçılar ve zanaatkârlar konuyu yeniden ele alarak çalışmaktadırlar.  Dünyada birçok çağdaş 
seramik sanatçısının bu geleneksel formdan etkilendiği ve kendilerini ifade edebilecekleri etki-
leşimli bir eser ortaya koymak için ilham aldığı görülmektedir. Bir taraftan form olarak sera-

Resim 48: Selin Toprak, Tavuskuşu Biçimli Toprak Düdük Tasarımı, yaş:9,
Resim 49: Selin Toprak, Pişmiş Sırlı Stoneware Düdük 
Resim 50: Tiff Cobb, Çocuk Atölyesi, Luisiana

48 49 50

mik heykel anlamında formlar üretirken, diğer taraftan da bu formların ses de çıkararak ortaya 
konmak istenen ifadeyi kuvvetlendirecek ikinci bir duyuya hitap etmesi günümüz çağdaş sanat 
anlayışına uygun, farklı bir yaklaşımdır. 

Kültürel değerlerimize göstereceğimiz duyarlılık ile bu tür gelenekleri yaşatmak gereklili-
ği ortaya çıkmaktadır. Günümüzde teknoloji çağında yetişen çocukların düdük gibi nostaljik 
oyuncak türleri ile tanışması, kültürlerine ait birer değeri tanımlarını sağlarken diğer taraftan 
yaratıcılıklarını geliştirecek bir atölye çalışmasına dönüştürülebilir. Toprağı biçimlendirerek ses 
çıkaran bir obje üretme fikri, çocuklar için eğitici bir oyuna dönüştürülebilir.

Örneğin Kore’de, Fransa’da ya da İtalya’da dernek ve birlikler çeşitli etkinlikler ve dayanış-
malarla bu kültürel değeri ayakta tutarken, Anadolu’da da eski bir gelenek olan düdükleri ko-
ruyacak ve yaşatacak girişimlerde bulunmak mümkündür. Koleksiyonerleri, bu alanda çalışan 
seramik sanatçılarını ve ustaları sergiler ve festivaller düzenleyerek bir araya getirmek önemli 
bir girişim olabilir. Böylece günümüzde üflemeli müzik aleti olarak sınıflandırılan ve çeşitli ül-
kelerde özellikle kabile toplumlarında hala kullanıldığı bilinen etnik türde seramik düdüklerin 
kaybolması da engellenebilir. 
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“ TERRACOTTA WHISTLES AS A
   TYPE OF TOYS” 

      Assit. Prof. Ezgi Hakan Verdu Martinez*

ABSTRACT

Clay, along with humanity’s existence has been used as the most primitive material 
in making all kinds of goods to meet daily needs. One of these daily use objects is 
the toy that carries great importance as tool of entertainment, communications 
and development. The human instinct to explore and play has been shaped in va-
rious ways with the clay in different civilizations. Terracotta has become the basic 
material of the different toys as the main tool of act of playing. Ceramic whistles, 
widely seen from Prehistoric times to the present day from Europe to Asia, Ame-
rica, pre-Columbian cultures, also appeared in various civilizations as a type of 
whistling instrument as the ritual objects used in ceremonies. In this sense, cera-
mic whistles began to lose attention, especially in Turkey started to disappear with 
missing values due to diversity, changes and the development of toys within the 
industrial revolution. They are being produced as nostalgic toys, souvenir objects 
with limited edition.  In this study, reference to the history of ceramic whistles, the 
arrival of the present day is being explained, as handicraft production, particularly 
by means of traditional aspect.

Keywords: whistle, toy, terracotta, ceramic, ritual

*Anadolu University Faculty of Fine Arts, Eskişehir / TURKEY
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INTRODUCTION
The subject of this research is the type of wind whistles referred to as a terracotta whistle, 

being the most primitive musical instrument and variety of toy, which was given shape with clay 
as a material and had special names in various countries and regions.  Its emergence, its different 
types in history, how it is played, and especially because of its disappearance in Anatolia, the 
production of whistles at present times has been comparatively discussed.

DEFINITION OF THE TOY AND EMERGENCE OF CERAMIC IN HISTORY
Playing, which has an important role in mental, physical and social development and is a 

type of amusement and communication act, is an important practice which carries the proper-
ties of preparing children for their future lives, developing their sense of possession and imagi-
nation (Akbulut, 2009, 182).  Games and toys, which contribute to the development of culture 
due to requiring practice, information, ability, courage and strength, are also important as they 
give clues in the context of the information-culture levels of the times, societies and regions they 
belong to. When it is considered that mankind has used objects for games and produced toys 
since ancient times, it becomes apparent that games are as old as the history of man, emerging 
as an activity necessary to human nature.

Clay, as the most primitive material used since the beginning of humankind, was used in the 
production of all kinds of goods supporting daily life. Toys constituted a group of such goods as 
well as pots and pans, weapons, accessories and similar kinds of wares. Terracotta objects which 
have survived to present days and are believed to have been used as toys in prehistoric ages, 
date back to 4000-5000 BC.  According to archaeological researches the first toys discovered in 
history belong to the throne of Egypt in the 5th century BC.  However, across the world, many 
more types of toy objects dating back to much older times in history have been encountered 
produced from materials such as bone, Stone, wood, clay, dry fruit and sea shells  (Ak, 2006, 41). 

THE RELATIONSHIP BETWEEN TOYS AND RELIGIOUS OBJECTS
In the context of toys and its relationship to religion, a tradition seen in ancient Egypt and 

many other cultures of the dead being buried with their toys links the concept of games with 
religion.  The fact that ancient children’s toys have similarities to icons designed to represent the 
strength of God and give him form leads to the belief that objects such as these were given to 
children so they could play with them after they had been used in religious ceremonies
(Ak, 2006, 42). 

While it is known that children in Ancient Greece and Rome dedicated their toys to the gods 
when they reached adulthood, the toys encountered in child graves points towards the notion 
of games being associated with children. Amongst these toys, rattles, whistles, dolls, carriages, 
horses, various animals, dreidels and yo-yo’s stand out, mostly made from terracotta (Avcı, 2005, 
20). Though their exact historical dates are not known, these objects speculated to have survived 
to present times from prehistoric ages are known to have also functioned as objects of worship.   
Since the presence of games is also mentioned in the concept of rituals. The holy ceremonies 
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the Dutch historian Johan Huizinga explains, comprising of an air of collective festivities which 
temporarily suspended daily life, is said to have comprised of behaviours exactly the same way 
as games are played (And, 2003, 25). It is known that musical instruments, similar to types of 
toys in appearance, were played in activities such as blessings, religious sacrifices, funerals, wed-
dings and dance competitions.

These tools are objects named as whistles, emitting voices similar to a whistle when blown 
upon.  In this sense, these objects transformed the act of breathing, which humans depend on 
for their existence, into a holy act and were associated with music.  The notion of music was 
widely believed in the ceremonies of ancient cultures across the world to have had magical 
properties much like a godly act. In Ancient Mexico, terracotta whistles in the shape of skulls 
which emit sounds of animals and the sound of the wind are typical in Mayan Culture. Evidence 
has been encountered leading to the belief that this type of whistle, which was named the Death 
Whistle, was used in ceremonies where slaves were sacrificed, and some examples of it have 
been found in the hands of the buried (The Death Whistle).

Especially in societies where music was believed to have enabled communication with the 
gods, possessed medical specialties, and symbolised eternity, the whistle which is the ancestor 
of simple wind instruments has imitated nature in sound and form. Due to the noise the whistle 
makes, its size and shape, over time it has become varied and developed.  It is known that in 
Japan, the whistle pipes, which when blown upon were believed to be a representation of god 
and were used to gather blessings, were given to children as toys once they had served their 
purpose.  Whistle pipes which were believed to cure certain types of diseases, bringing fortune 
and happiness are also mentioned (A not so simple instrument).

THE DEFINITION OF CERAMIC WHISTLES AS TERRACOTTA TOYS
Amongst musical instruments, whistles are technically in the Aero-phones class, in other 

words instruments which when blown upon emit loud voices at differing notes due to the vib-
ration of the air trapped within them (Kura, 2005, 332). They are produced in shapes and sizes 

	   	   	  

Figure 1: Terracotta Doll, Roman Period, İznik Arceology Museum
Figure 2: Terracotta Birds With Wheel, Frig Period  Kütahya Arceology Museum
Figure 3: Glazed Terracotta Whistle in the Form of Aries Ottoman, Sadberk Hanım Museum, İstanbul
(Photograph: Ezgi Martinez)

1 2 3
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which enable them to be comfortably held or grasped by hands. Their dimensions vary between 
3 cm to 20 cm. The whistles, having a blowing mechanism inserted to the body and generally 
having an inner cavity, are divided into types according to the material they are made of, and 
according to their figurative characteristics (shape) and the sound they create. The whistles; of-
ten encountered among the antique toy types as they attract the attention of children because of 
the sound they make and their production survived until present days, material-wise draws the 
attention of commonly being made especially from ceramics.  Gaining a universal dimension 
as they are encountered in all cultures worldwide, terracotta whistles are called with different 
names in different languages peculiar to every region because of being simple but popular. 

ITALY: Fischietto, Fiscaletto, Cuculo, Cucco, Ocarina, Supioto, cuchi,cucari
PORTUGAL: Boneco, Boniereco, Cantilharia, Assobito o Apito, Rouxinol, Cuco.  
SPAIN: Pito-fischio- Silbato, Botijo-brocca ad acqua-, Rusinor,-usignolo- Canario,
Pito tortolo, Siurel, Siulet, Xiulet. botijito
FRANCE: ‘vase sifleur’ ‘rossignol’, Subiet, Siblet, -uccello con il fischio- Sifflet a eau -ad
acqua- Mariuneto cui cui
LUXEMBURG: Pickvillercher, -cuculo con fischio-.  
GERMANY: Tompfeife, -fischio di argilla- Kuckuck, Natchtigall, -usignolo-.  
USA and UK:  Whistle bird whistle
DANMARK: Pipirovhest, -cavallo che fischia- Svallerhone.  
NORVEY: Gauk  
FINLAND: Savikukko, -gallo di argilla- Kukkopilli, -gallo col fischio.  
CHEK REPUBLIC: Pistalka, Klinenà-Pistalka, -di argilla- Utacik Pistalka, dsbanok. 
HUNGARY:  cserépsíp
YUGOSLAVYA: Pissak, -ad acqua-  
GREECE: Sfirichtra, Kanataki.  
RUSSIA: Savi piilu, -in ceramica- Swilpe, Molinukas, Svistulka, Svistun, Schunschushpyk,
bul bul, Kawalkal, Pepuk, Tam-scachlvtscha, -di argilla-.  
(NOMI E DENOMINAZIONI DI “FISCHIETTO)

Figure 4: Aztec Florentin Codex (The Death Whistle)
Figure 5: Burrial Findings at Tlatelolco temple, (The Death Whistle)

	  

4 5
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    TERRACOTTA WHISTLE TYPES
Whistles in the classification of aerophone musical instruments are counted in the group of 

instruments which are blown through an air-duct. Aperture is the cavity between the blowhole 
and finishing edge. It can be square, round or oval. As it gets bigger, the tone gets higher. Howe-
ver wide and short it is, the sound becomes that much higher-pitched. If it is long and narrow, 
the sound becomes more winded and requires more blowing strength. This cavity transforms 
the sound into resonance (Hall, 2006, 59).

Figure 6: Whistling Mechanisms (Hall 2006, p57)

Figure 7: Globular Whistle Section 
Figure 8: Globular Whistle Sample (Tüzüm Kızılcan Collection)

	  

7 8

CLASSIFICATION OF WHISTLES BY MEANS OF FORM
Globular Whistles
It is enclosed as form and their bodies have a globular inner cavity. The sound is created by 
the mouthpiece located on the edge. Their sound intensity is weak. It can be said that they are 
common in Western and Central Europe. The types with 1 or 2 holes on them are widespread, 
and these holes create sound variation or prevent the air, compressed during firing, to create 
pressure. (A not so simple instrument).

Tubular Whistles 
Its tonality depends on the length of the pipe in this whistle type, where blowing form is 

connected to the base or body from outside. While tubular whistles have high-pitched sound 
whereas the globular whistles have deeper and softer sound. If it has a pedestal and a base, it 



96 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Figure 11: Water Whistle Section
Figure 12: Water Whistle Sample / Ezgi Martinez Collection

Figure 9: Tubular Whistle Section
Figure 10: Tubular Whistle Sample

11

9
10

12

may be tubular. In some whistles it is also seen 
that holes are bored to let the compressed air 
out and prevent cracking. Window is bored on 
the mouthpiece where the air flow breaks. If it 
is tubular, window is cut on the blowing pipe, 
and if it is globular it is opened on to the body. 
In water whistles, generally it is opened on the 
body, and only if it is globular it is opened un-
derneath. This is done so, in aesthetical and 
practical terms rather than a technical reason. 

Water Whistles 
These are called nightingale, botijito pitchers in various languages.  It is a combination of glo-

bular whistles and tubular whistles. The difference is that the air blown through the pipe hits the 
water rather than the wall by filling water into the cavity, and the water level raises and creates 
sound. As the water moves the sound also swashes and its resonance becomes longer. Its specific 
characteristics are that the tonality of the sound is diverse and it creates a sound similar to that 
of a bird. If a whistle has a hole facilitating filling of the inner cavity from the top, this indicates 
it is working with water. However, there are also the types, which are filled through the blowing 
hole. The water hole may be on the top in open-mouthed pot shaped forms and water can also 
be filled through 1 or 2 holes bored in various places in enclosed forms like a bird. Generally the 
second hole is for facilitating the air to go out easily while filling the whistle with water, and to 
control the movement of the water when contacting with air while blowing.
(A not so simple instrument).

Multi-chambered Water Whistles

The types of these special forms commonly encountered in a geography extending from Me-
xico to Peru since one, two thousand years ago until now, go up to 6 chambers. The types with 
double chamber are the most common ones. These are jointed from the bottom and connected 
with a handle from the top. The sound is created by the air coming out of upper chamber of 
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a small hole. While sculptural forms take place 
on one side, generally the second chamber is in 
the form of plain terracotta. These as well as be-
ing totemic symbols may also carry the charac-
teristics of a sacred animal while the length of a 
normal whistle is 10-15 cm, it length may be as 
mush as 20 cm. These are often included in stra-
ight blown aerophone group (Cosar, 2008, .34). Figure 13: Multi-chambered Water Whistle

(Abrashev, 2000,p. 41)

Figure 14: Ocarinas by Alp Çam
Figure 15: Ocarina by Sergio Garcia,Chili Collection of Prof.Sevim Çizer

14 15

Ocarina 
It is known that ocarina, derived from the word oca meaning “Little Goose”, invented by Ita-

lian Guiseppe Luigi DONATI in 1860. It was encountered in ancient Egypt, Mexico civilizations 
but was not referred with this name until the said date. This type of instruments is also found 
among the porcelain product of German Meissen Company (Kura, 2004, 334). It is known that 
as well as being shaped as handmade or with moulds, they are also produced in different sizes. 
There are types ranging from 4cm to 20 cm in length. They are found in literature as a diatonic 
musical instrument having holes on the front and back surfaces, which can be easily opened ad 
closed with fingers. While producing and playing artists and musicians are encountered especi-
ally in Far East and America, it is also found in countries outside these. Also, many researchers 
in music and ceramic fields write up thesis and carry out applied research on this subject
(A not so simple instrument).

CERAMIC AS A MATERIAL IN PRODUCTION OF WHISTLE
It is known that the whistles produced from various materials in history are also produced 

by carving from materials especially like sea shells, stone, wood, bone, etc. Primitive people dis-
covering that terracotta being more appropriate and durable material in terms of creating and 
transmitting sound, also began using ceramic in production of musical instruments used in va-
rious ceremonies where music play an important part, and in production of toys such as whistle 
played by children (Hall, 2006, 4). While offering infinite shaping means with its plasticity, Clay 
has a permanent superiority as a material remaining durable against environmental conditions 
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16 17

for centuries through its structural change after firing. Egyptian antique whistles, placed into 
the graves of the death by believing that they would play in their life beyond, still creates sound 
today, and gives us ideas by carrying the same sound made in those era to present days (Hall, 
2006, 3-4) In this context, durability is very important. 

Clay, easily taking shape, offers opportunity to obtain a great variety of forms. Human being 
initially adapting the crude forms of animals such as ox and roosters as they examined their 
surroundings and created shapes from clay, afterwards diversified and developed these forms. 

Clay is also an easy material for creating the inner cavity, for joining the pieces and for ope-
ning holes. Clay is always preferred as the dimension of the holes could be changed and reversed 
during shaping. As distinct from other materials, instead of creating by carving from the exis-
ting material, it can be built from the beginning with inner cavity. Creation of beautiful sound 
and lending itself to be suitable for obtaining distinct tones is its important characteristics. Whi-
le wet, it is very difficult, but possible to create the post-firing sound. 

EMERGENCE and HISTORICAL DEVELOPMENT of TERRACOTTA WHISTLES
Various whistle types are sighted as toy type in a geography extending from Far East to Ocean 

countries, from Europe (Rome, Greece) to Asia (Anatolia-Persia), and including pre-Colomb 
cultures, from South America (Mexico, Peru) to Africa. While examples made up of bone and 
stone are sighted from Palaeolithic era, clay examples are begun to be sighted from Neolithic 
era. Although it can not be presumed whether the whistles are created with the objective of be-
ing a toy or a communication instrument with respect to their emergence, it is known that they 
transformed into ritual objects used in the ceremonies of different civilizations in the course of 
time.  They are used not only for turning the sound into harmony, but also used to create blo-
wing action lending itself to bring rain and good harvest, cure the patients or gain strength by 
commemorating the ancestors of various communities.

Figure 16: Whistling Pot, Chimu Culture, 1470 (Hall, 2006, 2)
Figure 17: Xun whistle from Korea / Collection of Ezgi Martinez  
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While it is known that the history of whistles (xun) can be dated back 6000 years ago in 
China, ancient examples are sighted in the museums dating back to 1400 BC in Inca, Maya, 
Aztec cultures in South America and 800 BC in Mesopotamia Cultures like Persia (in figure 
forms). Rumour has it that the whistles known as xun in China are emerged as originating from 
a hunting tool called “meteor stone”.  In ancient eras, while the people were hunting birds and 
other animals by throwing a stone or clay ball tight to a rope, they realized that some of the balls 
created sound as their inside were hollow, and they tried to blow the ball by taking interest in 
this sound. Thus, it is believed that this ball gradually became xun (Toprak Oyuncaklar).

Examples in the museums, excavation works and published sources indicate that these type 
of toys taking place in toy tradition of Anatolian civilizations. Existence of terracotta whistles 
made in ancient Greece, Rome and Byzantine periods is determined. In Amorium (Afyon) exca-
vations, a terracotta whistle of Byzantine period, in the shape of a horse and 5 cm in height was 
found, and it is determined that it has an inner cavity and is blown through the hole on the back.
 It is believed that the other whistle example, having 1 hole on the mouthpiece and 2 holes on 
the front surface, belongs to Ancient Greek (Hellenic) era (Bener, 2008, 150).

Figures such as ram, sheep and horse often appear in many forms as animals of cornersto-
ne of economy in Central Asian communities. 15-18th century ceramic whistles produced in 
Kütahya and Iznik, which may be thought as being produced to familiarize the children with 
animals, resembling these animals in form, refers to this social and cultural interaction (Sahin, 
1992, 117). As it is found out that these are produced in the workshops producing kitchenware, it 

Figure 18: Horse shape terracotta whistle, Amorium (Bener, 2008)
Figure 19: Terracotta whistle, Antalya Museum (Bener, 2008) 

Figure 20: Clay whistle in the Form of Aries from Ottoman Period 15th century. 
(Sadberk Hanım Museum) Photograph by Ezgi Martinez

can be said that these are products aimed towards 
the children of the customers at the marketplaces. 
Ram, believed to go to heaven in shamanistic app-
roach in Akkoyunlu and Karakoyunlu tradition, 
being used in grave stones as well as being the 
form in toys given to children also draw attention. 
This is a general trend encountered in all civiliza-
tions. For example, ox form is also the first rough 
form encountered in many civilizations.

	  

18 19
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Blowing pipe in most of them are located at the back and are tubular whistles.Their lengths 
vary from 3 to 14 cm depending on their form. Technically being often produced as handmade, 
the figures with clothes and in the shape of a mask are shaped in moulds.While it is determined 
that they are coloured with primers and oxides, being unglazed and having few colours also 
draw the attentions. Terracotta whistles, production of which has been continuing and diversi-
fied until today in various countries as extension of these traditions, those produced especially 
in Spain Mallorca are very typical. Most commonly encountered one is the rider on a horse and 
their height goes up to 20 cm. Characteristic colours are shades of blue on white background 
or red, yellow and green decors. When examining the 15-16th century products in Renaissance 
period, examples produced in the form of human head, and again in various animal forms in 
Europe are another group of whistles drawing the attention. 

	  

	  

Figure 21: 16th century Almeria horse
rider terracotta whistle.
(Ortega, 2006, 218)

Figure 22: 16th century Paris Producton, 
Sevr Museum / Photography by
Ezgi Martinez

It is possible to encounter with terracotta whistles in Eu-
rope in almost every era. Whistles called “Siurell” in Spain 
are the most typical examples. Although original emerging 
date is unknown, it is believed that the Balearic Islands 
(Mallorca, Ibiza, etc) originate from Mediterranean culture. 
Their production has been continuing until today. 

Findings emerged in excavations pertaining to ancient 
era, prove that the whistles in Cordoba, Almeria, Granada 
produced much earlier. In Arabic inscriptions pertaining 
to the periods of Muslim reign in Spanish territories, it is 
emphasized that using animal form in ceremonies in this 
way is a state of affairs far from the Muslim belief. Therefo-
re, it is known that they are produced especially in Cordo-
ba until their prohibition in 12-13th century (Ortega, 2006, 
75). It can be said that bull (Almeria) and rooster (Jaen) in 
12th century, rider on a horse until 15th century and repti-
lians, horse, rooster, woman figures pertaining to Nazari ci-
vilization in 14th century were the most common forms. It 
is seen that different bird species and human figures shown 
an increase towards 17th century.  Male figure playing gu-
itar or flute is standing and in traditional clothing. Female 
figures with hands on the hips or head, or bearing a baby or 
holding a baby in her hands with her traditional clothes are 
commonly seen in Granada. Majority of these are tubular 
whistles. Some whistles have a jug shape with mouth part 
open, and the human face is applied in a manner starting 
from the neck upwards as a mask. It is seen that the astonis-
hed human, dog or monster-like forms pertaining to 18th 
century are commonly found in Jaen region.
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Earliest ceramic terracotta whistles sighted in 17th century Europe have owl figures and are 
of the type blown with water. These are shaped by hand in Holland. Dog shaped whistles blown 
from the back are encountered also in Delft in the same period.

First examples were also found in England in 18th century; these whistles are simple in shape 
and are shaped in mould. 19th century examples have the shape of swan and bird. While these 
whistles, which were shaped in moulds, were produced in multi-colour initially, it draws the at-
tention that they begun to become less coloured towards 20th century. Glazing on them reflects 
the typical characteristics of the region, where they were made. Human figure and historical 
figures shaped with mould are seen in 20th century examples. It is seen that these are transfor-
med into metal and plastic later on in search for less costly and more convenient production 

Sevres museum refers to abundance of production of terracotta whistles in 19-20th century 
France, in the prospectus distributed to wholesalers with regards to fired terracotta whistle toy 
production (Artistes et Potiers).

	  

	  Figure 23: 16th Russian Clay Whistle from
Russia  (Dymkovo Toys)

Figure 24: Slip decorated Terracotta whistle
with glaze, produced in pottery village Kınık

It is known that it is also the most ancient handic-
raft also in Russia. Coloured Dymkovo figures are the 
known examples. It is believed that they are produced 
for the ceremonies to celebrate the Spring and the sun. 
Forms made up of animal totems began to transform 
into wide variety of human figures in 19th century. Whi-
le the zigzag speckles and lines have varied up to 10 dif-
ferent colours, it is known that these are made from red 
mud and decorated on white glaze. While reproductions 
are made today, they are widely produced as souvenirs.

İstanbul Eyüp Düdüklü testi, Ordu Ünye düdüklü ibrik, 
İzmir (Bornova) ışkırık, Kınık düdük, Denizli toprak dü-
dük is facing extinction today. They are produced and 
sold in small quantities as souvenirs as they do not att-
ract the interest of the children as in the old days. 

After being built technically and generally by form 
lathe or by hand, they are bored at 30 degrees with a 
pre-prepared special cane and angled lath from the mo-
uth aperture and with an acute angle from the aperture 
window. Care is taken during boring for the clay pieces 
remaining on the lath not to block the hole again, to pre-

TERRACOTTA WHISTLES IN ANATOLIA AND THEIR STATUS TODAY

It is known that ceramic whistles are produced as toys in various pottery villages as an exten-
sion of terracotta whistle tradition encountered in Anatolia in ancient era. Terracotta whistle 
production, with their local names Aydın bülbül testisi, bülbül ibriği, Avanos Düdüklü bardak 
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vent the deterioration of the sound.  These disappearing examples are reached with great diffi-
culty as the master making them pass away one by one in the course of time, their production is 
sustained by their children. Today there are rare workshops and masters still trying to maintain 
this tradition. While the production was between 150-300 thousand in Bilecik Kınık in the 
past, the productions made between 8-10 thousand today are almost ending. Fevzi Kubat and 
Emrullah Şen are the last known masters. Jug shaped, glazed and flux decorated these whistles 
are peculiar to the region and are also sighted in Eyup toy shops today which used to be the first 
center of Ottoman in 17th century to make and sell toys for children and is famous with the 
terracotta whistles which the boys were mostly interested in. 

Figure 25: Denizli Sarayköy red chick whistle, unglzed wheel thrown
Figure 26: Mould shaped hen whistle Karacasu / Photograph Ezgi Martinez

Figure 28: Tamer Caner, Whistle in the Form of Aries, slip decorated, İznik, Collection of Prof. Ayşegül Türedi Özen   
Figure 29: Unglazed terracotta whistle made by Şerafettin Benek, Çanakkale, Collection of Reyhan Güleç
Figure 30: Denizli Sarayköy red chick whistle made by Ali Cintemir, wheel throw, painted / Photograph Ezgi Martinez

Chick shaped whistles produced by Ali Cintemir and his family in Denizli Saraykoy are in 
the colour of red clay or are artificially decorated. There is a big market for these in Pamukkale, 
Serinhisar and Denizli and surroundings. Rooster and chick shaped whistles produced in Aydın 
Karacasu region are similar to those produced in Saraykoy, and are distinguished with their clay 
colour. Karacasu clay is redder in colour. Although its known last master Hamdi Kiriş does not 
produce any longer, his son maintains the production in lesser quantities.

Jug shaped whistles with neck, which had been produced in Avanos but extinct today are 
peculiar to the region. The types produced by the masters İbrikci (pitcher granit maker) Hasan 
Usta and Ahmet Kılıç are only sighted in the collections. 

Masters Tamer Canber producing whistles in Iznik similar to ancient whistles, Hasan Ur-
savas producing jug shaped whistles with long neck in Menemen, Serafettin Benek producing 
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whistles in the shape of Ottoman period jugs in Canakkale, Ayhan Donmez again producing 
chick shaped whistles in Antalya and selling to touristic regions were reached, and it is determi-
ned that they carry on with their production.

Information obtained about Ali Usta from Çanakkale who had travelled to may pottery vil-
lages in Anatolia and tough whistle making and hence helped its spreading starting from 1930s 

	  

Figure 31: Nasrettin Hoca Whistle by İlker Eği, Ironoxide, transparent glaze 

	  

Figure 32:  A decorated whistle from Huangping ,China’s Guizhou Province (Huangping clay whistle in China’s Guizhou)

TERRACOTTA WHISTLES IN VARIOUS COUNTRIES
Ceramic whistles of today are commonly sighted in a wide geographical area extending from 

Far East to Africa, and from Europe to America. Terracotta toys, being common in Junxian 
town of Henan province in China, are tradition of the local community, and are called “Clay 
Cuckoos”, “Beautiful Cuckoo” and “Cuckooing Chicks”. It is known that great many terracotta 
whistles and cuckooing chicks are sold in the traditional fair in Junxian town during Yuanxiao 
Holiday and Spirit Holiday in traditional Chinese calendar. It is rumoured that the buyers of 
these are generally married country women not having any children or wish to have children.

and eventually passed away in Kutahya. While it is known 
that Tahir usta produces similar whistle forms in Kutahya, no 
workshop maintaining this tradition could be found today. 
Also, İlker Egi, whose whistle design called “pay the piper and 
play the whistle” exhibited in the State souvenir competition, 
produced this design afterwards for Akşehir festival presen-
ted a distinct approach to this traditional topic. Thus, draw 
the attention to the fact that interpretations can be brought to 
ceramic whistles in a traditional form, and to the necessity of 
exerting efforts for them to be brought back to life once again. 

Hand built clay is generally painted with ash black, 
dark brown and red paint, and pattern is drawn on 
these in rose red, yellow, green and white colours. The 
theme of these toys covers a wide spectrum (Toprak 
Oyuncaklar). 

Initially sighted in Neolithic age, xun is generally 
made up of stone and bone, and later on from clay. The-
re are many shapes of xun. Some of these are oval, ro-
und, egg, fish and pear shapes. The most common one 
is the pear shape. Initially having only one sound hole, 
xun transformed into a whistle with few holes, and it is 
known that  xun with six sound hole began to be pro-
duced in eras before Christ, and turned into a common 
musical instrument and also played in the imperial pa-
lace. It is the egg shaped enclosed form, which is as well 
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Figure 33: Sgrafitto decorated Terracotta whistle Mexico, collection of Tuzum Kızılcan
Figure 34: Terracotta whistle from Mexico, collection of Kamuran Ak,
Figure 35: Bolivia whistle with 4 chambers, collection of Tuzum Kızılcan

Figure 36: Glazed anonym chick whistle, Bulgaria
Figure 37: Chick whistle from Menemen, unglazed
Figure 38: Bulgaria Anonym Whistle, glazed
Figure 39: Glazed pitcher whistle, Grit Island Master Manolis from Margarides village collection of Prof. Sevim Çizer

Figure 40: Portuguese painted whistle contribution of Elif Toprak
Figure 41: Whistle from Poland, glazed, contribution of Duygu Kahraman
Figure 42: Pitcher shaped whistle from Spain Manises contribution of Kemal Uludağ

Figure 43: Tubular Whistle from Africa, collection of Tuzum Kızılcan 
Figure 44: Whistle from Turkmenistan, painted, contribution of Zehra Çobanlı
Figure 45: Whistle made in Iran, unglazed, contribution of Sadettin Aygün 
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as being used for Confucius rituals it is also seen as a daily life object in China, and the likes are 
encountered in Korea, Japan and Vietnam. Blowing hole is located on the upper wall. Various 
professors from Chinese State Conservatory worked on design of xun, and while increasing the 
number of holes to 10, they began to align the holes in a more orderly manner. Thus it is ensured 
that it is played easier and with louder noise. 

They are seen in majority of Central and South American countries such as Mexico, Peru, 
Cuba, Bolivia, Honduras, Guatemala, Colombia, Costa Rica, Ecuador and Panama. Multi-
chamber types are common, and its ritual association is strong. 

The types sighted in transoceanic countries are those made up of fruit shells, and the ceramic 
ones appear as imitations of those (Abrashev,2000, 60). 

While it is know that their production is widespread in countries such as Poland, Spain Por-
tugal, Romania, Bulgaria, Lithuania, Latvia, Estonia, Slovenia in Europe, it is possible to catch 
similarity in the examples in terms of techniques and form in Greece, Romania, Bulgaria and 
Turkey. This refers to interactions in the course of history.

Most of these productions in Europe are seen in the shape of birds and pitchers. They differ 
in details like decorations and colors and the body. The whistling parts of these whistles are also 
quite different just as in the following examples of Poland and Portugal.

Other unexpected forms can be seen in different countries. Globular flutes are commonly 
sighted in South Africa since there is tubular whistle production as well. It is known that they 
are still an important musical communication and sign instrument among tribal societies. And 
the tubular types appear in various animal forms. 

In Iran making clay whistles comes from the traditions of primitive times date back to BC.
Traditional production, although rarely, is also encountered in UK, Germany and France. It can 
be said that among these largely the animal forms and the bird forms of globular whistles are 
common. Besides studio productions it is also possible to find that traditional products are fi-

	  

	  Figure 46: Whistles at Toy Museum in Kechkemet Hungary
Figure 47: Whistle from Hungary, unglazed, contribution of Sercan Filiz

46 47
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nancially supported the local development agents or local managements. Toy Museum in Kech-
kemet Hungary is a good example for such encouragements where there is a big collection of 
terracotta whistles over 200 from the country with the contributions of International Ceramic 
Studios in Kechkemet which organizes Sound and Clay Symposium. 

CONCLUSION: PRODUCTION TODAY, EVALUATION AND SUGGESTIONS
In this research, history of the ceramic whistles are mentioned, and their evolution and types 

today are explained with examples from various parts of the world and their production as han-
dicraft today and especially its traditional aspect are examined.

Whistles are toys of the types which can be touched and grasped. In this group, sound ma-
king hand and mouth together with ear can be qualified as a type of coordinated toy.  Whistles, 
having different types between each other, may be gathered under 4 groups as toys, ceremonial 
article, souvenir and musical instrument ocarinas.

There are examples from 3 cm to 20 cm in size rarely over 20 cm. If they had to be classify 
as form, they can be grouped as animal, utensils, pitcher, glass, jug, human and others. The fact 
that the inherent discovery and playing instinct in human nature turned into various toys in dif-
ferent periods and civilizations, with the usage of clay which is the closest material to the human 
nature brought the play and ceramic concepts of the clay together. Terracotta whistles being an 
object on the brink of extinction as toys today, became unfavourable after the industrial revolu-
tion by being affected also by all technological developments. 

Naturally the industrial revolution has affected the extinction of these kinds of tradition-ba-
sed handicrafts but today some artists and craftsmen handling the subject once again and work 
on it. It is seen that many contemporary ceramic artists in the world are affected from this tra-
ditional form, and inspired to bring forward an interactive art piece to express them. While on 
the one hand forms in the context of ceramic sculptures are produced, on the other hand these 
forms also addressing a second sense strengthening expression desired to be put forward by 
creating sound is a different approach appropriate to contemporary art comprehension of today. 

Necessity of keeping these types of traditions alive by showing sensitivity to our cultural 
values comes into forefront.  Our children’s familiarization with primitive toy types may lend 
assistance in preventing them being brought up as insensitive individuals in this technological 
age. This also can be an opportunity to develop their creativity while providing fun with inte-
ractive facilities.

Figure 48: Selin Toprak peacock whistle design , Figure 49. Selin Toprak peacock whistle made of clay, Figure 50. Tiff Cobb Children Studio, Luisiana
48 49 50
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While, in France, Italy or Korea for instance, associations and chambers keeping this cultural 
value alive through various activities and solidarities, it is possible to make initiatives to protect 
and keep these whistles alive in Anatolia, which are an ancient tradition. Bringing the collectors, 
active ceramic artists, masters and even children together by organizing fairs and festivals can 
be an important initiative. In this day and age, still being used in tribal societies, disappearance 
of the ethnic types known to be still used in various countries as a type classified as wind mu-
sical instrument may be prevented in this way. By means of this the artists can lead the potters 
giving ideas and new information about forms glazes and colours, and more people can learn 
to make whistling objects which is not easy and requires patience. Such organizations held in 
the content of projects of economically supported would ignore the economic concern and 
concentrate more on aesthetics and conceptual ideas. 
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