
FİLE BEKÇİSİ

Yazan: Mal Peet
Türkçeleştiren: Arif Cem Ünver

Roman / 232 sayfa

12+ YAŞ / 7 ve 8. SINIFLAR

Temalar  
Spor, Oyunlar, Dayanışma, Dostluk, 
İnsan hakları, Geçmiş-Şimdi-Gelecek, 
Özlem

Ana Temalar 
Milli Kültür, Toplum Hayatı, Hak 
ve Özgürlükler, Zaman ve Mekân, 
Duygular

Güney Amerika’nın ünlü gazetecisi Paul Faustino, takımına 
Dünya Kupası’nı kazandıran efsane kaleci El Gato ile söyleşi 
yapmak üzere gazete ofisinde buluşur. Maçı yorumlayacakları 
bir söyleşi planlamaktadır Faustino ama işler hiç de beklediği 
gibi gitmez. El Gato (yani kedi), çocukluğundan başlayarak 
Dünya Kupası’na giden futbol yolculuğunu adım adım anlatır. 
El Gato’nun doğduğu orman kasabasında, her çocuk futbola 
âşıktır. Çelimsiz, elini kolunu kontrol edemeyen, uzun boylu 
bir çocuk olan El Gato ise, 12 yaşında çok beceriksiz olduğunu 
düşünerek “futbolu bırakır”. Kendi başına kalmak için 
kasabalarını çevreleyen yağmur ormanlarında dolaşmaya başlar 
ve geçit vermeyen ağaç duvarlarının arkasında bir açıklık, bir 
futbol sahası keşfeder. Bu sahada da görüntüsü gidip gelen bir 
karaltı, bir varlık, bir canlı (File Bekçisi), El Gato’yu eğitmeye 
başlar, ona güvenmekte ve ondan çok şey, aslında “tek bir şey” 
beklemektedir. Sıkı bir eğitimin ardından El Gato, 15 yaşında 
yıldızı parlayan bir futbolcu olur ve kasabasını terk eder. File 
Bekçisi’ne veda edemeyen El Gato, yıllar sonra Dünya Kupası’nı 
kazanır ve kupayı ormanda onu bekleyen File Bekçisi’ne getirir. 

KİTABIN ÖZETİ

Futbolun ruhunun ve sırlarının açığa çıktığı, her vuruşta ve 
kurtarışta okurunu heyecanla sarsan, büyüleyici bir öykü.

ÖdüLLeR 
► 2004 Branford Boase Ödülü 

► 2004 Nestlé Smarties Bronze Ödülü

► 2009 Amerikan Kütüphaneler Birliği  
    En İyi Gençlik Kitabı Ödülü

Norfolk’ta doğan Mal Peet, üniversitede 
Amerikan ve İngiliz edebiyatı üzerine çalıştı. 
Peet’in çocuklar ve gençler için yazdığı 
romanlarının yanı sıra, eşiyle birlikte kaleme 
aldığı bir de resimli çocuk kitabı var.

File Bekçisi ile Branford Boase Ödülü ve Nestlé 
Smarties Bronze Ödülü’nü alan yazar, diğer 
kitaplarıyla da prestijli ödüllere layık görüldü. 
Bunlardan bazıları, Tamar romanıyla aldığı 
2005 Carnegie Madalyası ve Exposure adlı 
modern Othello anlatısıyla kazandığı 2008 
Guardian Çocuk Kitapları Ödülü’dür. İlk romanı 
File Bekçisi’nin “futbolun hikâyesini gizemli ve 
büyülü bir boyuta taşımak için atılmış, bilinçli 
bir adım” olduğunu söyleyen yazar, her yaşı 
büyüleyen kitaplarını miras bırakarak 2015’te 
yaşama veda etti. 

MAL PEET

“Beceriyle, şefkatle ve derin bir 
tutkuyla yazılmış bu kitabı elden 
düşürmek imkânsız. Gerçekten 
büyüleyici.”

TES Teacher
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► Her yaştan okurun okuyabileceği ve paylaşabileceği bir kitap.

► Futbola, “dev endüstri” boyutunun çok dışında bir yerden bakıyor. İnsanın 
kendi bedeniyle, oyun oynamakla, doğayla kurduğu ilkel ve saf ilişkiyi futbol 
üzerinden işliyor. Futbola farklı bir gözle bakmaya fırsat veriyor. 

► Bir çocuğun bir insana güvenmesi, kendini ona teslim ederek özgüvenini 
inşa etmesi ve daha sonra ondan özgürleşmesi üzerine bir usta-çırak 
romanı. Aynı zamanda bir baba-oğul romanı gibi okumak da mümkün.

► Kitapta büyük bir tematik/biçimsel zenginlik var. Bir yandan çocuğun 
ormanın derinliklerinde, kayıp ruh File Bekçisi ile yaşadığı anlardaki 
özgüven geliştirme, bir işi ruhuna inerek öğrenme ve keşif sürecini anlatan 
bölümlerin mistik, büyülü havası. Diğer yandan da çocuğun babasıyla 
odunculuk/ormancılık yapmaya başladığı bölümlerde betimlenen, güvensiz 
çalışma ortamları, doğanın tahribi, yoksulluk, çaresizlik, aile içi ilişkilerin 
çetrefilli görünümleri gibi gerçek yaşama dair sert hava. 

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

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

Usta-çırak ilişkisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Tarihte bilinen en iyi örnekleri 
araştırınız.

Futbol oyununun doğuşu hakkında bilginiz var mı? Tarihçesini araştırınız.

Futbol tarihinin önemli kalecilerinden birini seçip çocukluğunu nasıl geçirdiğini 
araştırınız ve bu araştırmanızdan yola çıkarak bir öykü yazınız.

İLİŞKİLENDİRİLEN 
KAZANIMLARDAN 
BAZILARI: 

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

SINIF ETKİNLİKLERİ

7. SINIF - TüRKçe

Okuma
2.1. Okuduklarının konusunu ve ana 

fikrini/ana duygusunu belirler.

2.2. Metnin nesnel bir özetini yapar.

2.9. Okuduklarında anlatım biçimlerini 

ve düşünceyi geliştirme yollarını fark 

eder.

2.17. Yazarın metindeki bakış açısını 

belirler.

2.22. Metni türüne göre dramatize 

ederek okur.

Yazma
3.1. Hikâye edici metinler yazar.

3.6. Düş gücünü kullanarak şiir veya 

fantastik metin yazar.

7. SINIF - SoSYAL BİLgİLeR

İnsanlar, Yerler, Çevreler
5. Yerleşme ve seyahat özgürlüğünü 

açıklar.

Üretim, Dağıtım ve Tüketim
6. Eğitimin meslek edindirme 

hedefini kavrayarak ilgi ve yetenekleri 

doğrultusunda meslekî tercihlerine 

yönelik planlama yapar.

8. SINIF - TüRKçe

Okuma
2.1. Okuduklarının konusunu ve ana 

fikrini/ana duygusunu belirler.

2.2. Metnin nesnel bir özetini yapar..

2.9. Okuduklarında anlatım biçimlerini 

ve düşünceyi geliştirme yollarını fark 

eder.

2.17. Yazarın metindeki bakış açısını 

belirler.

2.22. Metni türüne göre dramatize 

ederek okur.

Yazma
3.1. Hikâye edici metinler yazar.

3.6. Düş gücünü kullanarak şiir veya 

fantastik metin yazar.


