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• Çocukların, önlerine 
hedefler koyarak, hayal 
kurarak ve bunların 
olmasını istemekle 
yetinmeyip çalışarak 
gelişebileceklerini gösteren; 
doğanın ve sporun güzelliği 
ve değeri üzerine bir kitap.

• Bisikletin, uğraştan ziyade 
bir spor dalı olduğunu 
vurgulayan bir metin.

• Büyüme sürecinde 
çocukların pek çok değişik 
gerçeklikten etkilendiğini 
ve beslendiğini ortaya 
koyarak, farklı uğraş ve 
ilgi alanlarının hayattaki 
önemine de dikkat çekiyor.

1. Bisiklet kullanmayı seviyor 
musunuz? Gönlünüzce bisiklet 
sürebileceğiniz uygun alanlar 
bulabiliyor musunuz? 

2. Sizce bisiklet sürmek bir hobi midir, 
yoksa spor mu? Ya da her ikisi birden 
mi? Bunun ayrımı sizce neye göre 
yapılmalı?

3. Bisiklet sürmeye çıktıklarında 
Sur’un davranışlarını nasıl 
yorumluyorsunuz? Can ve Birgün’ün 
yerinde olsaydınız siz nasıl tepki 
gösterirdiniz?

4. Spor karşılaşmalarında ille de 
kazanmak mı önemlidir? Kazanmak 
adına centilmenlik dışı davranışlar hoş 
görülebilir mi?

5. Spor yarışlarında centilmenlik dışı 
davranışlar tabiri, size ne ifade ediyor? 
Daha iyi anlamak için farklı dallardan 
örnekler vererek açıklayın.

1. Şehrinizde bisiklet için yeterli alan 
ve yol olmadığını düşünüyorsanız, 
sorunu çözmesi gereken makamlara 
bir dilekçe yazarak taleplerinizi iletin.

2. İlk bisikletinizin alınışı veya bisiklet 
kullanmayı öğrenişinizle ilgili anılarınızı 
dile getiren bir kompozisyon yazın.

3. Bir “bisiklet günü” düzenleyin. Sınıf 
arkadaşlarınızla bir rota belirleyin ve 
öğretmeninizin gözetiminde bir gezi 
yapın.

4. Herhangi bir spor dalıyla ilgilenmenin 
kişiye kazandıracağı doyum, deneyim 
ve zenginlikler üzerine bir kompozisyon 
yazın.

5. Atatürk’ün “Ben sporcunun zeki, 
çevik ve ahlaklısını severim,” sözünü 
açıklayan bir kompozisyon yazın.

6. Gazeteci olduğunuzu varsayarak 
romanda sözü edilen bisiklet yarışı 
hakkında bir haber yazısı oluşturun. 
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Sur ve arkadaşları, bisiklet yarışlarına hazırlanmaya karar verip 
sitenin yanındaki boş arazide hızla çalışmaya başlarlar. Fakat daha ilk 
sürüşlerde bile şaşırtıcı biçimde kural tanımayan birine dönüşen Sur, 
her defasında kendini kaybedip arkadaşlarıyla anlaşmalarını unutur ve 
deli gibi asılır pedallara. Yarışmada birinci olma fikrine kendini tamamen 
kaptırır. Sur, başka bir şey düşünemez olduğunda bu durum onun bütün 
yaşamını etkilemeye başlar. Sporun öncelikle etik ve centilmenlikten 
ibaret olduğunu unutur. Ve elbette hayatta yalnızca bunlar yokmuş; 
ağır bir hastalık, kaçırılan dersler, annenin okul başarısıyla ilgili 
kaygıları, arkadaşlarla yapılan kıyaslamalar... Yalnızca bisiklet için değil, 
derslerden alınacak notlar ve kazanmaları gereken sınavlar için de 
yarışmaları gerekmektedir. Neyse ki süreç, Sur ve arkadaşlarını büyüten 
de bir süreçtir.

Bisiklet Yarışçıları
Sporun, spor etiğinin ve centilmenliğin önemini vurgulayan, kazanma 
hırsı yerine amatör ruhu ve spor ahlakını yücelten, evrensel gerçeklerle 

yerel olayları bir araya getiren bir roman
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