
 

 

CATCH THE HANDKERCHIEF - TURKEY 
 

 

 

 

 

This is an enjoyable game played 

by children and youngesters in 

Anatolia. It requires pace and 

intelligence.  
 

 

 

 

 

 

 
1)The players are divided into two groups. There 

must be at least 20 m distance between the two 

groups.  

 

 

2) Before playing the game a refree and a 

person to hold the handkerchief are chosen.  

The refree places the handkerchief holder in 

the middle and draw a 1,5-2 radial circle around 

him. Then he asks the players to stand  in order 

in each group.  

 

 

 
3) Handkerchief holder holds the 

handkerchief high. When the refree 

commands one player comes from each group 

and catch the handkerchief and run away so 

that he can take it to his group. The other 

players must catch him and take the 

handkerchief. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4) If they come near the handkerchief at the same time, they engage in a cold war and 

look for each other’s distraction. They try to distract each other with their look, 

gestures and speech. They are not allowed to cross the borders of the circle. One tip 

in this game is to pretend as if taking the handkerchief. If the opponent is mislead 

and crosses the border he loses one point. If one of them catches the handkerchief 

and starts running, the other must pursue him. If the runner can take the 

handkerchief to his group, they get one point.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MENDİL KAPMACA 
 
 

Mendil kapmaca, hız ve zeka isteyen 

Anadolu'da çocukların ve gençlerin oynadığı 

eğlenceli bir oyundur.  

 

1) Oyunu oynayacaklar önce 2 gruba 

ayrılırlar. İki grup arasında en az 20, 

en fazlar 50 m. mesafe olur.  

 

2) Oyuna başlamadan önce bir mendilci 

bir de oyunu yönetecek hakem seçilir. 

Hakem seçilen mendilciyi ortaya alıp 

etrafına 1,5-2 m. yarıçapında bir 

çember çizer, gruplarındakileri ise 

birerli sıraya dizer.  

 

3) Mendilci belirlenen yerde, eline bir mendil alır ve mendili yukarıya doğru kaldırarak 

sıkmadan serbest bir şekilde aşağıya doğru sarkıtır. Hakemin düdüğü veya komutu ile 

gruplardan 1'er kişi mendilcinin elindeki meldili rakibi tarafından ebelenmeden grubuna 

getirmek için hızlıca koşarlar.  

 

4) İlk gelen mendili alıp grubuna götüremez ise, diğer bir deyişle ikisi de mendilcinin 

yanına aynı anda gelmişlerse, rakipler arasında bir sinir savaşı başlar. Rakipler devamlı 

birbirlerinin dalgın anlarını kollarlar. Bu nedenle birbirlerine, dikkatlerini dağıtmak için 

çeşitli bakışlar atarlar, hareketler yaparlar, ilginç laflar söylerler. Çünkü, bu sinir 

savaşının sonunda biri hızla mendili kaparak kendi grubuna doğru koşacaktır. Mendil 

kapılmadan mendilcinin etrafına çizilen 1,5-2 m. yarıçaplı sınırı (çemberi) aşmak 

yasaktır. Burada uygulanan 

taktiklerden biri, mendili 

kapıyormuş gibi yapıp almamaktır. 

Rakip yanılırsa sınırı hemen geçer ve 

grubu adına 1 puan kazanılır. Eğer 

oyunculardan biri mendili kapıp da 

grubuna doğru koşmaya başlarsa, 

diğeri onu grubuna ulaşmadan 

ebelemeye (yakalamak) çalışır. 

Mendili, rakip oyuncu tarafından 

ebelenmeden grubuna getiren 

oyuncu, grubuna 1 puan kazandırır, 

mendili kaptıktan sonra ebelenirse 

karşı grup 1 puan kazanmış olur. 
 

 

 

http://tr.wikipedia.org/wiki/H%C4%B1z
http://tr.wikipedia.org/wiki/Zeka
http://tr.wikipedia.org/wiki/Hakem
http://tr.wikipedia.org/wiki/Yar%C4%B1%C3%A7ap
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87ember
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mendil&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCd%C3%BCk
http://tr.wikipedia.org/wiki/Komut
http://tr.wikipedia.org/wiki/Grup
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Rakip&action=edit&redlink=1


 

 

 

OPEN THE DOOR MERCHANT - TURKEY 
 

 

This game is played in two steps: play with song and contestation.  

 
 

1) Draw a line. Before starting 

the part with song, choose 

two boysa as merchants. 

They choose a name for 

themselves confidential to 

their friends. For instance: 

Red and Blue. Merchants 

stand in opposites and join 

their hands like a door hold 

them high. Other players 

stand in order and they are 

called caravan.   

 

 

 

 

 

 

 
2) Caravans start to go 

through the door singing 

the song ‘’ open the door 

Merchant. When they sing 

the last line of the song 

‘‘the one behind me be 

momento’’, the one in the 

door is kept as prisoner 

by the merchants. 

Merchants ask the 

prisoner in silence red or 

blue. Then the prisoner 

stands behind the 

Merchant according to his 

answer.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3) The game continues in the 

same way until one player is 

left. When the merchants 

keep the last player, they say 

one Mouse and release him. 

He runs around the red 

group’s circle and return the 

door. This time merchants say 

two mice and release him. 

Then he runs around the blue 

group and returns the door. 

This time he is not released 

and asked red or blue.  

 

 

 

 

 

 

 

 
4) After this the second step of 

the game starts. The groups 

stand in opposites of the line. 

The first players in the line 

hold their hands tight. When 

the teacher gives command, 

they start to pull each other. 

The group which crosses the 

border or detaches loses the 

game. The winners start to 

sing a song ‘’ rotten apples, 

rotten apples. If both of the 

groups detach all of them sing 

rotten apples rotten apples.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AÇ KAPIYI BEZİRGANBAŞI 
 

Bu oyun iki aşamada oynanır. Şarkılı oyun ve çekişme. Alana bir çizgi çizilir. 

 
1)Şarkılı oyun başlamadan önce sayışma yapılır, iki 

çocuk seçilir, bunlar "Bezirgân" olurlar. Bezirgânlar, 

arkadaşlarına duyurmadan kendilerine birer ad 

takarlar. Örn. Biri al, öteki yeşil olur. (Aslan-

kaplan,elma-armut vb. birbirine yakın başka adlar da 

takılabilir.)Bezirgânlar, çizginin iki yanında olmak 

üzere, karşılıklı geçerler, el ele tutuşurlar; ellerini 

yukarı kaldırarak "kapı" yaparlar. Öteki çocuklar ( 

çizgiye koşut olarak ) tek sıra biçiminde dizilirler; 

bunlar "kervan" olurlar. 

 

 

 

 

2)Kervancılar, "aç kapıyı bezirgan başı" şarkısını söyleyerek "kapı"dan geçmeye başlarlar. Şarkının son 

dizesi, "arkamdaki yadigâr olsun, yadigâr olsun" söylendikten sonra, hangi çocuk "kapıda" içinde kalmışsa 

o çocuk bezirgânlar tarafından ( kollar arasında tutularak ) tutsak alınır.Bezirgânlar, "tutsak"ın kulağına 

sorar: "al mı ?,yeşil mi?" Tutsak da fısıltıyla yanıtlar:"al" derse, adı "al" olan bezirgânın arkasına, "yeşil" 

derse, adı "yeşil" olanın arkasına geçer; belinden tutar, bekler. 

 

3)Oyun şarkılı olarak yeniden başlar ve bir çocuk kalıncaya kadar aynı kurallarla sürer. Bezirgânlar son 

çocuğu da aynı yöntemle tutsak alırlar; tutunca, "bir sıçan" derler, salıverirler; çocuk"al" kümesinin 

çevresini koşarak dolaşır, gelip kapıya girer. Bezirgânlar bu kez "iki sıçan" derler, salıverirler; çocuk 

"yeşil" kümesinin çevresini koşarak dolaşır, gelip kapıya girer; bezirgânlar "üç sıçan" derler ve çocuğu bu 

kez salıvermezler; "al mı ?…yeşil mi ?" diye ona da sorarlar. Çocuk ne yanıt verirse, o bezirgânın 

arkasına geçer. 

 

4)Burada oyunun çekişme aşaması başlar. "al" 

ile "yeşil" çizginin iki yakasında karşılıklı olarak 

durur, birbirlerinin ellerinden sıkı sıkı tutarlar. 

"Al"ın arkasındaki çocuklar birbirlerinin, 

"yeşil"in arkasındaki çocuklar da birbirlerinin 

bellerinden, sıkı sıkı tutarlar.Öğretmenin ( 

yada bir çocuğun ) "başla" demesi üzerine, Al 

kümesi ile Yeşil kümesi çekişmeye başlar. 

Hangi küme çizgiyi geçer yada koparsa, o küme 

yenik sayılır.Kazanan kümedeki çocuklar 

ellerini tempo ile çırparak "çürük elma, çürük 

elma" diye bağrışırlar. Aynı anda iki kümede de 

kopma olursa, bütün çocuklar "çürük elma" diye 

bağrışırlar.Çocuklar isterlerse oyun, 

"bezirgân"ları ve adları değiştirilerek 

yinelenir.  

 


