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BİTKİ DOKTORU 
 

 

 

Halil gazeteden okuduğu bir haber üzerine ağabeyi  İbrahim’e seslenir. 

 
Halil: İbrahim, bugünlerde ne kadar çok orman yangını çıkıyor değil 

mi? Yazın sıcak havaların bununla bir ilgisi var mı? 

İbrahim: Elbette var. Ne yazık ki orman yangınları yazın çoğalıyor. 
Dikkatsizliğin yanı sıra kırık cam parçaları bile mercek görevi 

yapıp kuru yaprakları ateşe veriyor. Rüzgar da alevlerin 
yayılmasına sebep oluyor. Kısa süre içinde yüzlerce hektar orman 
alanı  kül oluyor. 

Halil: Yerine başka ağaçlar hemen dikilsin. Yine hemen orman olur. 
Zaten ormanlar bahçe gibi değil ki, bakım da istemezler. 

İbrahim: Yanılıyorsun. Yüzlerce yılda oluşan ormanlar vardır. En azından 
bir elli yıl geçmesi gerekir gerçekten orman diyebileceğin bir 
alanın oluşması için. Tabii iklim izin verdiği ölçüde. Üstelik çoğu 

kişi senin gibi ormanların  bakım istemediklerini düşünürler. Bu 
yanlış. Gerçekte ormanlar birer dev bahçe gibidirler. Ağaçların 

güçlü ve sağlıklı büyümeleri için çok iyi bakılmaları gerekir. 
Halil: Ama dedemlerin köyünde herkes rahat rahat ağaç kesmeye gider 

yine de ağaç bitmez. Kimsenin de bakım yaptığını görmedim. 

İbrahim: İki tür orman vardır. Birine insanlar piknik yapmak, yürüyüş, 
balık avlamak veya kamp yapmak için giderler. Diğer tür 

ormanlar ise mobilya, ev ve kağıt yapımı için kereste üretmek 
üzere yetiştirilirler. 

Halil: Ya bakımları? 

İbrahim: İkisi de aynı derecede bakım ister. Ormancılar ağaçları zararlı 
böceklerden, hayvanlardan ve hastalıklardan korurlar. Yaşlı 

ağaçları kesip onların yerine yenilerini dikerler. Orman 
yangınlarına karşı önlem alırlar. Örneğin ormanı, çıkan yangının 
yayılmaması için belli aralıklarla bölmek gibi. 

Halil: Ormancıların yaptıkları işi şehir ve kasabalardaki bahçelerde ve 
parklarda bahçıvanlar yapıyor değil mi? Babam geçen sene 

bahçemizdeki meyve ağaçları için bir doktor getirmişti. 
İbrahim: Doktor mu? 
Halil: Evet, hatırlamıyor musun? Meyve ağaçları ölmek üzereymiş mi 

ne? 
İbrahim: Hıı, anladım. Sen ziraat mühendisini söylüyorsun. Bitkilerin daha 

büyük, daha sağlıklı yetişmeleri, toprağın verimini arttırmak için 
araştırma yapan uzmanlar. Onun sayesinde bu sene bol bol 

meyve yiyebileceğiz. Tüm ağaçlar eskisinden daha kuvvetli 
oldular. Sanırım ona bir teşekkür borcumuz var. 

Halil: Bir sepet karışık meyve toplayalım, bitki doktoruna hediye 

götürelim. Olmaz mı? 
İbrahim: Hem de çok güzel olur. Haydi bakalım, doğru bahçeye. 
 

 

 

Parçayı okuduktan sonra sınıfta canlandırın. Parçayı siz resimlendirin. 


