
Gazeteci Paul Faustino, takımına  
Dünya Kupası’nı kazandıran 
efsane kaleci El Gato ile 
bir söyleşi yapar. El Gato, 
Dünya Kupası’na giden futbol 
yolculuğunu adım adım anlatır. 
Çelimsiz bir çocuk olan Gato, on 
iki yaşındayken çok beceriksiz 
olduğunu düşünerek “futbolu 
bırakır.” Ama asıl hikâye ondan 
sonra başlar; El Gato, File 
Bekçisi isimli gizemli kişiyle 
tanışarak hem kendini var eder, 
hem de başarıyla tanışır. 
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Edebiyatı eğitimi aldı. Uzun 
yıllar boyunca yazarlık yaptı, 
eşiyle birlikte pek çok çocuk 
kitabına imza attı. File Bekçisi 
ile pek çok ödül kazanan yazar, 
2015’te yaşama veda etti.

File Bekçisi
Futbolun ruhunun ve sırlarının açığa çıktığı, her vuruşta ve kurtarışta 

okurunu heyecanla sarsan, tam anlamıyla evrensel ve  
büyüleyici bir öykü

Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

1. Yeteneksiz olduğunuzu 
düşündüğünüz bir alanda ısrarla 
çalışmak mı yoksa hemen vazgeçmek 
mi sizce daha doğrudur? Neden?

2. Sizce futbolun tüm dünyada en 
sevilen, en çok tutulan spor dalı 
olmasının nedeni ne olabilir? “Futbol 
asla sadece futbol değildir” sözü size 
ne anlatıyor? Bu sözü kim söylemiş?

3. Sizce kaleciliğin, futboldaki diğer 
mevkilerden farkı nedir? “Kalecilik 
nankör meslektir” lafı nereden ve 
neden çıkmış olabilir?

4. “Futbolun beşiği” dendiğinde aklınıza 
ilk hangi ülke geliyor? Neden? Bir yerin 
bir şeyin beşiği olabilmesi için sizce 
hangi özellikler gereklidir?

5. Futbol oynuyor musunuz? 
Oynuyorsanız, hangi pozisyonda 
oynuyorsunuz? Kendinizi geliştirmek 
için ne tür çalışmalar yapabilirsiniz?

1. Futbol oyununun doğuşu hakkında 
bilginiz var mı? Tarihçesini araştırın ve 
arkadaşlarınızla paylaşın. 

2. Usta-çırak ilişkisi hakkında ne 
düşünüyorsunuz? Tarihte bilinen en iyi 
örnekleri araştırın ve birini seçerek onu 
ayrıntılarıyla bir yazıya dökün. 

3. Futbol tarihinin önemli 
kalecilerinden birini seçip 
çocukluğunu nasıl geçirdiğini araştırın 
ve bu araştırmanızdan yola çıkarak 
onunla ilgili bir öykü yazın.

4. Hayalinizdeki, gelmiş geçmiş en iyi 
futbol on birini yazın ve arkadaşlarınızla 
bir kâğıt turnuvası düzenleyin. 
Futbolculara puan vererek, toplamdaki 
puanlarınızdan düşeceğiniz bir transfer 
sistemi de kurabilirsiniz.

5. Sizce futbol bir “erkek” sporu 
mudur? Sporun kadını erkeği olur mu? 
Sınıfta hep beraber tartışın.
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Mal Peet

• En dikkat çekici 
taraflarından biri, edebi 
gücünden hiç taviz 
vermeden, kolay okunan ve 
hızla sayfa çevirten bir eser 
olması.

• Her yaştan okura hitap 
ediyor.

• Futbola, “dev endüstri” 
boyutunun çok dışında bir 
yerden bakıyor. İnsanın 
kendi bedeniyle, oyun 
oynamakla, doğayla 
kurduğu ilkel ve saf ilişkiyi 
futbol üzerinden işliyor. 
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