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Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

• Çevre bilinciyle örülmüş 
kitapta, çokuluslu güçler 
tarafından altın uğruna 
acımasızca katledilen 
ormanları ve talan 
edilen toprakları için 
Bergamalıların usanmadan 
sürdürdükleri mücadele, 
tüm canlılığıyla yansıtılıyor.

• Antik Çağlardan itibaren 
Batı Anadolu’daki en önemli 
kent yerleşimlerinden 
biri olan Bergama’nın 
tarihî önemi ve zenginliği, 
olay örgüsüne başarıyla 
yedirilerek anlatılıyor.

• Bir insanın “yeniden doğuş” 
hikâyesine de odaklanan bir 
anlatı sunuyor.

1. Bergama’yı ne kadar tanıyorsunuz? 
Hangi özelliklerini biliyorsunuz? 
Bergama’nın neleri meşhur? 
Bildiklerinizi sınıfta arkadaşlarınızla 
paylaşın.

2. Simo’nun ismi nereden geliyor? Onun 
isminin oluşumuna benzeyen başka 
isim veya kelimeler biliyor musunuz? 

3. Sizce Simo, hayata ve herkese 
küsüp münzevilik yapmakta haklı mı? 
Bunun yerine başka ne yapabilirdi? 
Sınıfta tartışın.

4. Simo’nun geri dönmesine yol açan 
olay neydi? Siz onun yerinde olsaydınız 
nasıl davranırdınız? Neden?

5. Kitapta, Bergama ve Ege Bölgesi’ne 
ait pek çok mitolojik kahraman adı 
veya efsaneye yer veriliyor. Bunların 
hangilerini biliyorsunuz? Kitapta yer 
almayan ama sizin bildikleriniz de var 
mı? Sınıfta arkadaşlarınızla paylaşın.

1. Bergama’daki altın arayışlarıyla ilgili 
güncel haberleri araştırın ve konunun 
son hâlini sınıfta arkadaşlarınızla 
paylaşın.

2. Yakın çevrenizde maden, fabrika, 
termik santral vb. işletmeler var mı? Bu 
kurumların çevreye etkileri konusunda 
bir araştırma yapın. Aynı zamanda, bu 
konuda yerel gazetelerle de iletişime 
geçerek, bu işletmelerin çevreye 
etkileri konusunda bir röportaj yapın ve 
toplumdaki çevre duyarlılığı ve bilincine 
dair bir sunum hazırlayın.

3. Bergama’ya yakın bir yerde 
yaşıyorsanız, hem eşsiz tarihî 
kalıntılarını hem de madenin verimli 
tarım alanlarının ortasındaki atıklarını 
görmek üzere Bergama’ya bir gezi 
düzenleyin.

4. Asklepion ne demektir? Araştırın 
ve kapsamlı bir sunum hazırlayarak 
Bergama ile ilişkisini anlatın.

Roman, 296 sayfa
7, 8. sınıflar, lise

Etiketler: Çevre Bilinci, 
Dayanışma, Tarih ve Medeniyet, 
Mücadele, Hak ve Özgürlükler

Yazan: Ferda İzbudak Akıncı

Herkesin, “Bergamalı Besim o,” dediği ve zamanla kısaca “Bergamalı 
Simo”ya dönüşen Simo, küçük terlikçi dükkânında işlerin pek iyi 
gitmemesi sonucu, hayattan beklentileri hep yüksek olmuş karısı ile 
aralarındaki kavgadan bıkmış, her şeye boş vererek tarihî kalıntılar 
arasında, ıssız dağlarda münzevi bir yaşam sürmeye başlamıştır. 
Yadigar ise, oğlu Murat’ı altın madeninde işe yerleştirmiş, madene 
karşı çıkan tüm dostlarıyla da ipleri koparmıştır. Eylemlere 
katılanlardan, dava açanlardan nefret etmektedir. Madeni, zengin ve 
rahat bir yaşam düşünün aracı olarak görmektedir. Ancak oğlunun 
günden güne erimesi, Yadigar’ın kafasını karıştırır ve Simo’dan yardım 
ister. Onun durumunu öğrenen Simo, tekrar insanların arasına karışır 
ve mücadeledeki yerini alır. Artık ruhsal ve fiziksel olarak yeni bir 
insandır.

Bergamalı Simo
Tarih-doğa-insan üçgeninde yaşanan bir insanlık trajedisine odaklanan, 

Bergama’nın tarihiyle bugününü buluşturan, zorluklar ve haksızlıklar karşısında 
yılmamanın önemini anlatan bir kitap
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