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ı ak bir ğustos günüydü. asan  dedesine tarlada yardı  

et ek ü ere o saba  erkenden uyan ıştı. asan için tatil 

günlerinin tek eğlen esi  dedesinin anlattığı birbirinden 

ilginç ik yeleri dinle ekti.

1



 saba  tarlaya gittiklerinde asan e  sı aktan kaç ak e  de hep uzaktan görüp 

erak ettiği ağaçların arasındaki ağaraya bak ak için u un süre yürüdü.
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ağaraya ulaştığı a an sı ak a ayı da yorgunluğunu 
da unut uştu. ördükleri karşısında şaşıran asan  
 Bu da ne böyle   dedi.

 ağara du arlarında gördüğü sarı  yeşil ışıltılı renkler 
onu büyüle işti. asan ın da a ön e ay an barınağı 
olabile eğini düşündüğü bu ağara  sonu görün eyen 
e çok sayıda kollara ayrılan bir tünel gibiydi. ördüğü 
an ara karşısında büyülen işti  asan. ağaranın 
er köşesine gidip burayı keş et ek istese de bir 

yandan da korkuyordu. lerledikçe ışık a alıyor  er 
dakika önüne başka bir yol açılıyordu.
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e kadar a andır burada olduğunun arkında değildi e artık 
dedesinin yanına dön esi gerektiğini biliyordu. Buraya gelirken 
önünde aşıl a  gibi duran yolda ı lı adı larla ilerlerken gördüklerinin 
şaşkınlığını ü erinden at aya çalışıyordu. arlaya yaklaştığında büyük 
bir eye anla dedesine seslendi
   ede  rgun ede
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edesi asan ın u un a andır ortada ol adığını arket iş e onu erak et eye başla ıştı.

asan  neredesin e ladı

leride ağaçların arasındaki büyük ağaraya gitti . Biliyor usun dede ağara  sonu 

görün eye ek kadar büyük e orada da a ön e iç gör ediği  yeşil e altın gibi parlayan sarı 

taşlar ar. 

edesi asan ın ne es ne ese bir çırpıda anlattıklarını gülü seyerek karşıladı. 
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Hasan'a bir tas su getirmesini e gelip yanına otur asını söyledi. 
endisi de bir taşın ü erine otur uştu.

Bak e lat  leride gördüğün o ağara  eli de tuttuğu  
e su içtiği  bu tasın da yapıldığı bakır 
adenlerin çıkarıldığı yerdir  dedi. 
asan şaşır ıştı. ağaranın içinde 

dedesinin elindeki bakır tasa ben er 
bir şey gör e işti. asan ın 
şaşkınlığını anlayan dedesi de a  
etti:
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-Bundan çok çok uzun seneler önce ben, senden daha küçük
yaşlarda iken aden iler o ağarada ka a e küreklerle 
çalışarak ba settiğin o yeşil taşları küçük agonlarla
taşırlardı.  yeşil renkli taşlar bakırdır e işlendikleri
a an eli de gördüğün bu tas aline gelir.

. 
asan aynı eye anla  
eki ya sarı olanlar
edesi suyundan bir yudu  aldı e de a  etti.
nlara bi i  köyde yalan ı altın derler aslında bir

 
çeşit bakır türüdür.
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üçük bir sessi likten sonra dedesi a  
gülü seyerek ko şuları et a uş un bu 
taşları altın sanarak ağarada günler e nasıl 
gi li gi li çalıştığını anlattı. 

asan ın ka asında başka bir soru kal adığına 
emin olan dedesi:
- adi bakalı  asan endi  Bu kadar 
te bellik yeter  diyerek kalktı.
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inledikleri karşısında e  şaşıran e  de keyi enen asan  tarlada çalıştığı bütün 
öğleden sonra da a bil ediği e öğrene eği çok şey olduğunu düşündü.

kşa  e e dönüş yolunda et a uş un 
ba çesinin önünden geçerken dedesiyle 
gö  gö e geldiler e bir sırrı paylaş anın 
erdiği utlulukla birbirlerine 

gülü sediler.
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B A K I R

  Bakır ısı ve elektrik iletkeni bir etaldir. Kolay şekil erilebilir. 
Bütün bu sebeplerden dolayı başta elektrik kabloları ve iletim 
atlarında olmak ü ere birçok elektrik al e esinde  mutfak kap 

ka ağında   inşaat sanayisi beton ve kirişlerin güçlendiril esinde  
ulaşı  ki ya  kuyumculuk alanında   boya sanayinde kullanılan ana 
a addedir.  
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Hasan bakır ile ilgili 

akrostiş  şiir yazmak istiyor. 
Hasan‛ a yardımcı olabilirsin.



Bakırın pek çok alanda 

kullanıldığını biliyorsun. Yukarıda 

gördüğün bakır eşyalardan 

örnek alarak yandaki tabağı 

süsleyebilirsin.





Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü
Tabiat Tarihi Müzesi

Hasan Bakırla Tanışıyor Anket Formu
1. insiyetini          a  ı      b rkek

2. Yaşını

3.  abiat ari i ü esini da a ön e iyaret ettini  i      a  et           b  ayır

4. iyaret ettiğini  arklı ü elerdeki eğiti  etkinliklerine katıldını  ı   a  et  b  ayır

5.  abiat ari i  ü esi eğiti  etkinlikleri akkında düşün elerini  nelerdir                             

a  ok beğendi        b  Beğendi       ena değil       d  Beğen edi     e  iç beğen edi

6. itapta en çok neleri beğendini  ya da beğen edini

Beğendikleri  

Beğen edikleri  ..

7. itaba başka neler ekle ek isterdin  

.                  

nketi doldurduktan sonra  abiat ari i ü esi ğiti  Biri ine gönderebilirsin.
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