
MAVİ KELEBEK 

 

“Hekim olmak” diye başladı, genç doktor. “Hekim olmak, çabuk büyümektir. Hekim olmak, ilk 

kadavra dersinde büyümektir. Hekim olmak, kendi çocuğun ateşler içinde yatarken başkasının acısını 

dindirmektir. Hekim olmak, acıyla bakan gözlere umut olmaktır. Hekim olmak...” diye devam ederken 

bir an duraksadı, yüzünden süzülen gözyaşlarını fark etti. Konferans salonundakilerin alkışlarıyla 

kendine geldi. Sahneden indi, teker teker tebrikleri kabul ederken telefonu çaldı. Kendisine merakla 

bakan gözlere sadece “Hastaneden” demekle yetindi. Anlayışla karşılayan topluluğun arasından 

sıyrılarak hastaneye doğru yola koyuldu. Hızlı adımlarla hastanenin kapısından girerken onu 

karşılayan sekreterine selam vererek üst kata çıktı. Odanın kapısını açtığında sakinleşmişti. 

Küçük kız, hayatin bütün yorgunluğunu üstüne almış, git gide kısılan, her kelimesinde ölüme 

bir adim daha attığını gösteren ses tonuyla genç doktora bakarak; “Merhaba Bay Mucize, bugün 

seminerde olduğunuzu zannediyordum, sizi burada görmek beni şaşırttı.” diyerek sarıldı. Genç doktor 

kısa süreli bir sessizlikten sonra küçük kıza dönerek; “Duydum ki birileri kitabin devamını merak 

ediyormuş.” Dedi ve ayağa kalkıp ilaçlarla dolu masanın üzerinden kitabi aldı. Yarım kalan sayfayı 

açarak okumaya başladı. 

Genç doktor, her gün ayni saatte küçük kızın yanına gider ve kitaptan iki üç sayfa okuduktan 

sonra isinin başına geri dönerdi. Küçük kız, okuduğu bu kitabi büyük bir merakla dinlerdi. Bu kitabi 

beraber seçmişlerdi. Kitap, küçük bir mavi kelebeğin hikâyesini anlatıyordu. Hatta genç doktor mavi 

kelebeği seven küçük kıza, bir süre sonra “Mavi Kelebek” demeye bile başlamıştı. 

Genç doktor, küçük kıza kitabi okuduktan sonra isinin başına dönmek için ayağa kalktı. Küçük 

kız, elinden tutarak; ”Bir dakika Bay Mucize.” diye seslendi. Arkasına dönen doktor yüzündeki 

umutsuzluğu bir an olsun sildi ve küçük kıza; “ Evet mavi kelebek, dinliyorum seni.” dedi. Küçük kız,  

doktordan yardım alarak doğruldu. Daha sonra ona bakarak; “Benim için endişelendiğinizi biliyorum 

Bay Mucize ama merak etmeyin mavi kelebeğin hikâyesi bitmeden hiç bir yere gitmeye niyetim yok.” 

dedi. Genç doktor yüzündeki tebessümle küçük kıza sarılarak “Sevindim” dedi. Daha sonra ayağa 

kalkıp isinin başına döndü. 

Ertesi gün yine erkenden hastaneye gelmiş, bütün özverisiyle çalışmıştı. Her gün saat sekizde 

küçük kızın yanına gidip kitabi okumayı da ihmal etmiyordu. Ancak haftalar sonra küçük kızın yanına 

gittiğinde kitabin bitmek üzere olduğunu fark etti. O gün sadece iki sayfa okumakla yetindi. Eve 

dönerken küçük kızın sesi kulaklarında yankılanıyordu. “Mavi kelebeğin hikâyesi bitmeden hiçbir yere 

gitmeyeceğim.” Peki ya simdi mavi kelebeğin hikâyesi bitiyordu. Küçük kızı hayata bağlayan ışığı 

sönüyordu. Genç doktor, bütün bu düşüncelerle eve ulaştığında oldukça üzgündü. Küçük kızın da 

diğer hastaları gibi olduğunu, kendisinin bir doktor olarak sabırlı olması gerektiğini biliyordu. Ancak 

küçük kız onu derinden etkilemişti. Onun yalnızlığına dost, umuduna ışık yakanı olmuştu. Doktor 

olmakta bunu gerektirirdi zaten. Ancak hastalığı için bir çare kalmadığının farkındaydı. Onu ayakta 

tutabilecek tek şey umuttu. Bütün bu düşüncelerle yemek yedikten sonra çalışma masasına oturdu. O 

gün çantasına koyduğu kitabi çıkardı. Uzun süre sayfalarını karıştırdı. Bir an tebessüm etti. “ Ne kadar 

garip, öyle değil mi? Küçük kızın hayatındaki umudu bir kitaba bağlı, o biterse onun da ışığı sönecek. 

”Genç doktor sayfaları karıştırmaya devam ederken aklına bir fikir gelmişçesine ayağa kalktı. Bir 

kalem ve bir kâğıt bulduktan sonra kitabin son sayfasını okudu ve yazmaya başladı. Kelimeler sanki 

kendiliğinden dökülüyor, her yeri aydınlatıyordu. Saatin çok geç olduğunu fark etti. O günlük yazmayı 

bıraktı.    



Artık her gün küçük kızın yanına gidiyor, kendi yazdığı sayfalardan okuyordu. Hastanedeki 

tüm doktorlar bu duruma şaşırıyor, hastalığının hiçbir çaresinin kalmadığını söylüyorlardı. Mucizevi 

bir şekilde küçük kızın durumu daha iyiye gidiyordu. Bir süre sonra genç doktorun yardımıyla 

koridorlarda yürüyebiliyordu bile. Küçük kızın durumunun iyiye gittiğini gören doktor, her gün 

mesaiden sonra bir saat kitabin devamını getirmekle uğraşıyordu.  

Bir gün genç doktorun masanın üzerinde unuttuğu kitabi küçük kız eline almıştı. Yarım kalan 

sayfayı ararken, elle yazılmış sayfaları buldu. Yüzündeki tebessüm, kendini gözyaşlarına bıraktı. Tam o 

sırada genç doktor içeriye girdi. Küçük kız hiçbir şey demeden sarıldı.  

İki gün sonra genç doktorun bir yazar arkadaşı ziyaretine geldi. Masanın üzerinde duran 

kâğıtları fark etti. Onları okuyan arkadaşı hikâyeyi çok beğenerek kitap olarak bastırılması gerektiğini 

düşündü. Ancak kitaba bir isim seçmelilerdi. Genç doktor hiç düşünmeden “Mavi Kelebek” dedi. 

Böylelikle beraber kitabi çıkardılar. Bunun üstüne gelen bir seminer teklifini reddedemeyen doktor, 

seminere katildi. Ancak bu seferki sözleri “Mavi Kelebek” ve “Bay Mucize”nin hikâyesini anlatıyordu. 

 “Umut” diye devam etti genç doktor. “ Biz hekimler her zaman tıbbi yaklaşmayız 

hastalarımıza, hep beraber bir aile oluruz, olmayanın gözü, duymayanın kulağı, sessizliklerinin sesi 

oluruz. Çünkü hekimlik umut isidir. Umut vadeder, çaresizliklere yer yoktur onun içinde, insanın en 

çaresiz anında ufak bile olsa bir umut verebiliyorsak iste biz o zaman gerçek bir hekim olmuşuzdur.” 

dedi. Gelen alkışlarla doktor seyircilerin arasından birinin el kaldırdığını fark etti. Ona söz verdi. Ayağa 

kalkan seyirci “Size bir şey sormak istiyorum, Doktor Bey.” dedi. “Buyrun” diye yanıtladı genç doktor. 

“Peki, Mavi Kelebeğe ne oldu? İyileşebildi mi?” Genç doktor büyük bir tebessüm ve mutlulukla 

yanıtladı.  “Mavi Kelebek hayallerine yelken açtı.” 
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