




Çeviren: Vivet Kanetti

Goscinny / Sempé
PITIRCIK

PITIRCIK’IN BİSİKLETİ

2



Yayın Koordinatörü: İpek Şoran

Düzelti: Nur ten Sönmezcan

Kapak ve İç Tasarım: Gözde Bitir Tufan

Tasarım Uygulama: Taner Börü
1. Basım: 1988

32. Basım: 2000 adet, Haziran 2022

ISBN 978-975-510-309-9

Le Petit Nicolas, René Goscinny /  

Jean Jacques Sempé

Pıtırcık’ın Bisikleti, Pıtırcık, içindeki

karakterler, maceralar ve Pıtırcık dünyasına  

ait karakteristik nitelikler René Goscinny ve  

Jean-Jacques Sempé’nin yaratımıdır. Pıtırcık’ın  

tüm basım ve yayın hakları IMAV Editions’a aittir.  

“Pıtırcık”, hakları alınmış sözlü ve görsel bir  

markadır. Markanın ve logonun çoğaltılması  

ve taklit edilmesi yasaktır.

© IMAV éditions, 2012

© Can Sanat Yayınları A.Ş., 1988

Tüm hakları saklıdır. Tanıtım için yapılacak

kısa alıntılar dışında yayıncının yazılı izni

olmaksızın hiçbir yolla çoğaltılamaz.

Can Sanat Yayınları Yapım ve Dağıtım Tic. ve San. A.Ş.Yayıncı Ser tifika No: 43514Maslak Mh. Eski Büyükdere Cad. İz Plaza No: 9/25 Sarıyer, İstanbul
Telefon: (0212) 252 56 75 - 252 59 89  Faks: 252 72 33cancocuk.com  cancocuk@cancocuk.com

Baskı ve Cilt: Melisa Matbaacılık Yayıncılık San ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Ser tifika No: 45099; Adres: Maltepe Mah. Davutpaşa Çiftehavuzlar Sk.

No:16 Acar San. Sit. Zeytinburnu, İstanbul



3

Bu kitabın sahibi:

....................
.................



Yazarın yayınevimizden çıkan
diğer kitapları:

KÜÇÜK PITIRCIK

PITIRCIK FUTBOLCU

PITIRCIK KAMPTA

PITIRCIK PAZARA GİDİYOR

PITIRCIK SATRANÇ OYNUYOR

PITIRCIK TATİLDE

PITIRCIK’A BİR ÖPÜCÜK

PITIRCIK’IN KIRMIZI BALONU

PITIRCIK BİLİNMEYEN ÖYKÜLERİ 1

PITIRCIK BİLİNMEYEN ÖYKÜLERİ 2

PITIRCIK BİLİNMEYEN ÖYKÜLERİ: 
PITIRCIK’IN ARMAĞANLARI

PITIRCIK BİLİNMEYEN ÖYKÜLERİ: 
PITIRCIK EĞLENİYOR

PITIRCIK BİLİNMEYEN ÖYKÜLERİ: 
PITIRCIK MIZMIZLANIYOR

René Goscinny

“14 Ağustos 1926’da Paris’te 
doğdum, hemen sonrasında da 
büyümeye başladım. Ertesi gün 15 
Ağustos’tu ve evden çıkmadım.” 
Böyle anlatıyor kendisini yazar. Bir 
süre sonra ailesi Arjantin’e göçer. 
1950’li yılların başında Fransa’ya 
döndüğünde bir dizi kahraman 
yaratır: Pıtırcık’ın serüvenlerini yazar. 
Arkadaşı Jean-Jacques Sempé de 
resimler. Herkesin kolayca tanıması 
için, çocuksu bir dille yazar Pıtırcık’ı. 
Sonra Asteriks’in serüvenlerini 
yazar, Albert Uderzo da resimler. 
Red Kit’i yaratır, Morris de resimler. 
Usta bir sinemacı olarak da 
Idefiks stüdyolarını kurar, çizgi 
filmin başyapıtlarından bazılarını 
gerçekleştirir. Daha ne yapsın?
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Pıtırcık’ın Bisikleti

Babam bana bisiklet almak istemiyordu. Ço 

cuk larýn pek dikkatsiz olduklarýný, ak  ro bat   lýk yapma

ya kalkarken bisikletlerini kýr dýk la rýný, bir yerlerini 

acýt týklarýný söy lü yordu. Ben çok dikkatli olacaðýmý 

söylüyordum, on  dan sonracýðýma aðlýyordum, ondan 

sonra cýðýma su rat asýyordum, ondan sonracýðýma evi 

býra kýp gideceðimi söylüyordum. Sonunda babam, 

aritmetik sýna výn da ilk on kiþinin ara sýn da olursam, 

bana bisiklet alacaðýna söz ver  di.

Ýþte bu yüzden, dün okuldan gelirken çok mut

luydum. Aritmetik sýnavýnda onuncu ol  muþtum.

Babam bunu öðrenince gözlerini fal taþý gi  bi açtý, 

“Heyt be, heyt be!” dedi.

Annem öptü; babamýn bana hemen gü zel bir bi

siklet alacaðýný, aritmetik sýna výn da onuncu oldu ðum 

için beni kutladýðýný söyledi.
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Aslýnda biraz da þansým olmuþtu, çünkü yal nýz 

on bir kiþi katýlmýþtý sýnava, ötekiler hep gripti, on 

birinci de sýnýfýn hep so    nuncusu olan Dalgacý’ydý. 

Ama önemli deðil, onun bisikleti var zaten.

Bugün eve geldiðimde, annemle ba  bam aðýzlarý 

kulaklarýnda, bahçede bekliyor lardý beni.

“Oðlumuza sürprizimiz var,” dedi an  nem.

Gözlerinin içi gülüyordu. Sonra babam ga  raja 

git         ti. Bilin bakalým neyle döndü? Evet evet, biliyorum, 

çok þaþýracaksýnýz: bir bisikletle! Kýrmýzý ve gümüþ 

renginde, lam basý, zi  li olan pýrýl pýrýl bir bisiklet. Ha

ri kay dý! Ben koþtum, annemi öptüm, sonra ba  bamý 

öp  tüm. Bisikleti de öptüm.

“Çok dikkatli olacaðýna, akrobatlýk yap mayacaðý

na söz vermelisin,” dedi babam.

Söz verdim. Annem beni öptü, artýk ko  caman bir 

oðlu olduðunu, akþama bana çi  ko   latalý tatlý hazýr

layacaðýný söyledi, son ra da eve girdi.

Babam benimle bahçede kaldý.

“Biliyor musun?” dedi, “Biliyor musun, kor  kunç 

bir bisiklet yarýþçýsýyýmdýr ben. An  ne  ni tanýmasaydým 

profesyonel olurdum bel   ki de.”

Hayýr, bunu bilmiyordum. Babamýn kor   kunç bir 

futbolcu, müthiþ bir yüzücü, aman sýz bir boksör ol

duðunu biliyordum, ama bisiklet konusu yeniydi.

“Bak þimdi görürsün,” dedi babam, bi  sikletime 

binip bahçede turlamaya baþladý.



9

Tabii bisiklet babam için çok ufaktý, bu yüz  den 

bi   raz sýkýntý çekiyordu, yüzüne de    ðiyordu dizleri, 

ama yine de idare ederdi.

“Son rastlaþmamýzdan beri hayatýmda gör dü  ðüm 

en gülünç sahne!”

Bay Sivrikulak söylemiþti bunlarý, bahçenin çitin

den uzanýp.

Bay Sivrikulak bizim komþumuzdur, ba     bam   la 

þakalaþmaktan çok hoþlanýr.

“Kapa çeneni!” dedi babam. “Sen bisikletten ne 

anlarsýn!”

“Ne?” diye gürledi Bay Sivrikulak.

Ben, babamýn arkasýndan koþuyordum. “Bi      sikle

timle bir tur atabilir miyim,” diye so  ruyordum. Ama 

beni dinlediði yoktu.

Bay Sivrikulak, babama bakýp gü  lü  yordu. Babam 

da ona bakacaðým derken bi  sikletle begon yalarýn üs

tüne çýktý.

“Niye öyle aptal aptal gülüyorsunuz?” di  ye sor

dum Bay Sivrikulak’a.
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“Gülerim gülmem, sana ne?” dedi Bay Siv      ri ku lak.

“Benim bu bisiklet,” dedim.

“Ne budala þeysin be Sivrikulak!” dedi ba  bam.

“Öyle mi?” dedi Bay Sivrikulak.

“Öyle!” diye yanýtladý babam.

Bay Sivrikulak geldi, babamý itti. Babam bi    sik

letimle birlikte çiçeklerin üstüne düþ tü.

“Bisikletim!” diye baðýrdým.

Babam kalktý, Bay Sivrikulak’ý itti.

“Ey kör cahil, bölgeler arasý yarýþlarda ama   t  ör 

yarýþçýydým ben, haberin var mý senin?”

“Karýmla tanýþmamýþ olsaydým, ben de pro  fes yo

neldim bugün!”

Babam gülmeye koyuldu.

“Demek sen de bisiklet yarýþçýsýydýn ha! Güldür

me beni! Üç tekerleðin üstünde ancak idare edersin 

sen,” dedi.

Bu sözler Bay Sivrikulak’ýn hiç hoþuna gitmedi.

“Görürsün sen!” dedi. Gidonu tutup, “Ver þu bi

sik   leti!” dedi.

Ama babam bisikleti býrakmýyordu.

“Seni çaðýran olmadý,” dedi babam. “Ha  di Sivri

kulak, bas git evine!”

“Çocukcaðýzýn yanýnda seni rezil ede ce ðim diye 

korkuyorsun deðil mi?” dedi Bay Sivrikulak.

“Kapa çeneni!” dedi babam. “Valla acýyo rum 

sana, yalnýzca acýyorum!”
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Gidonu Bay Sivrikulak’ýn ellerinden kur     tarýp yine 

bahçede turlamaya koyuldu.

“Gülünçsün!” dedi Bay Sivrikulak.

“Bu kýskançça sözler bana výz gelir!” di  ye yanýtladý 

babam.

Bay Sivrikulak, “Dene bakiim,” derken yere düþ

tü.

Birbirlerini itip kakma faslý bitince, Bay Sivriku

lak, “Aklýma bir þey geldi,” dedi. “Saat tutarak evlerin 

çevresinde bir turlayalým. Baka lým kim daha iyi, daha 

hýzlý bisiklet kulla ný yor.”

“Yok caným!” dedi babam. “Pýtýrcýk’ýn bi        sikleti o. 

Binemezsin. Bu kiloyla kýrarsýn bi  sikleti.”

“Ödlek!” dedi Bay Sivrikulak.

“Ben mi? Ben mi ödleðim?” diye baðýrdý babam. 

“Görürsün sen!”

Babam bisikleti alýp sokaða çýktý. Biz de pe 

þinden. Artýk sýkýlmaya baþlamýþtým. Bi  sikletime daha 

bir kere binme fýrsatýný bu  lamamýþtým.

“Evet, saat tutuyoruz,” dedi babam. “Ka  zanan 

þam     piyon oluyor! Zaten bu yarýþý laf ol  sun diye ya

pýyorum. Þimdiden belli kimin þam  piyon olacaðý!”

“Haddini bilmen hoþuma gitti,” dedi Bay Sivriku

lak.

“Peki ben ne yapacaðým?” diye sordum.

Babam þaþýrmýþ bir suratla yüzüme bak tý, sanki 

orada olduðumu unutmuþ gi  biydi.



“Sen mi? Eh sen de saate bak. Sivrikulak sana 

saa      tini verecek.”

Ama Bay Sivrikulak saatini vermeye ya  naþmýyor

du. Çocuklarýn her þeyi kýrdýklarýný söyledi. Babam, 

Bay Sivrikulak’a, “Cimri herif!” dedi ve bana kendi 

saatini verdi.

Babamýn saati çok hoþtur, çok çok çabuk giden 

büyük bir iðnesi vardýr. Ama bisikletimi verseler daha 

çok sevinirdim.

Yazý tura attýlar, yarýþa ilk Bay Sivriku lak baþladý. 

Epeyce þiþko olduðundan bi  sik  let al  týnda görünmü

yordu bile. Yoldan ge          çenler dö  nüp dönüp Bay Siv

rikulak’a ba  kýp gülüyor lardý. Oldukça yavaþ gidiyor

du. Sonra köþeyi dönüp yok oldu. Öteki kö  þe den 

döndüðünde pancar gibi kýrmý zýy dý, dili bir karýþ 

sark mýþtý, yalpalayarak geli yor du.

“Nasýl?” diye sordu.

“Dokuz dakika,” diye yanýtladým. “Bü  yük iðne de 

beþle altýnýn arasýnda!”





“Akdeniz turunu altý ayda bitirirsin sen ih tiyar!” 

dedi babam gülerek.

Bay Sivrikulak soluyarak, “Geri zekâlý þakalar ya

pacaðýna, git daha iyisini becer!” dedi.

Babam bisiklete atladý, gitti.

Bay Sivrikulak daha düzgün solumaya baþ  lamýþtý 

artýk. Beklemeye koyulduk. Ben ta  bii babamýn kazan

masýný istiyordum, ama sa  at ilerleyip duruyordu. Do

kuz dakika ol  du, hemen sonra da on dakika.

“Kazandým, þampiyon oldum!” diye ba  ðýrdý Bay 

Sivrikulak.

On beþ dakika sonra babam hâlâ görünürlerde 

yoktu.

“Tuhaf!” dedi Bay Sivrikulak. “Gidip bir baka lým.”

Az sonra babamýn karþýdan yürüyerek gel  diðini 

gör   dük. Pantolonu yýrtýlmýþtý, bir eliyle mendilini 

bur           nuna bastýrýyor, öteki eliyle bi  sikleti taþýyordu. Bi

sikletin gidonu ters dön müþ, tekerleði sönmüþ, lam  

basý ký  rýlmýþtý.
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“Bir çöp tenekesine bindirdim,” dedi ba  bam.

Ertesi gün teneffüste olanlarý Dalgacý’ya anlattým. 

Onun da baþýna aþaðý yukarý ay  ný þey gelmiþ ilk bisik

letiyle.

“N’apalým,” dedi Dalgacý, “böyledir ba  ba  lar. Mas

karalýklarý bir türlü bitmez. Göz ku  lak olmazsak bi

sikletleri kýrarlar, bir taraf larýný incitirler.”








