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Necdet Neydim
1955 yılında Ödemiş’te doğdu.  İstanbul Üniversitesi 
Yabancı Diller Yüksek Okulu Almanca Bölümü’nü bitirdi. 
Almancadan  yaptığı şiir ve öykü çevirileri çeşitli dergilerde 
yayımlandı. Alman ve Avusturya çocuk edebiyatının 
önde gelen yazarları Peter Haertling, Janosch, Christine 
Nöstlinger’den çeviriler yaptı. İstanbul’da yayın yapan 
Açık Radyo’da Lambanın Cini Çocuk Kültürü ve Edebiyatı 
Programı’nı hazırlayıp sundu. Münih Uluslararası Gençlik 
Kütüphanesi’nde alanla ilgili  araştırma yapan  Neydim’in 
çocuk ve gençlik edebiyatına yönelik çeviri ve telif 60’tan 
fazla şiir, öykü, roman ve araştırma kitabı bulunmakta. 
Halen İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Çeviribilim Bölümü’nde 
öğretim üyesi olan Neydim çocukla ilgili bir çok dernek ve 
vakıftaki görevleri yanısıra; çocuk hakları ve çocuk ihmal 
ve istismarını önleme platformlarının kurucuları arasında 
yer almıştır. ÇAM’ın (Çocuk Araştırmaları Merkezi) 
kurucusudur.





Sokağa terk edilmiş tüm çocuklara,
sıcak bir yuva bulmaları özlemiyle…
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Önsöz

Sevgili Arkadaşlar,
Bir cami avlusuna, bir kapıya, bir ağaç altına, hatta bir çöp kutu-

suna atılan yeni doğmuş bebek öykülerini duymuşsunuzdur. Öykü 
gibi anlatılır ama onların çoğu gerçektir ya da gerçeğe çok yakındır. 
Kimi zaman korkudan, kimi zaman çaresizlikten, kimi zaman bir 
çocuğun yükünü taşıyacak kadar yetişkin olamamaktan kaynaklanır 
bunlar. Tüm bunların içinde en masum, en dokunulmaz olan bebek-
tir. Ona kimse sormamıştır bunları isteyip istemediği. O, bu dünyaya 
sadece sevgi ve umut bulmaya gelmiştir. 

Hoşgeldin Ali bir çöp kutusuna terk edilen çocuklardan biri. O 
şanslı çünkü onu çok seven bir anne ve baba buldu. Ya diğerleri?...

Bütün çocukların bir yuvaya ihtiyacı vardır ve buna hakkı da var-
dır. “Çocuklar bizim geleceğimizdir,” derler; aslında onu şöyle söy-
lemek gerekir: “Gelecek bütün çocuklarındır. Onların geleceklerini 
çalmayın!”
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Çocukların hepsi başlangıçta aynı şeyleri yaşarlar. Bir annenin 
karnında can bulurlar, usulca büyürler ve sonra annenin sevinç, ço-
cuğun korku çığlıklarıyla bir hastanede dünyaya geliverirler. Kapıda 
endişeyle onları bekleyen babayla birlikte eve giderler. Evde belki 
başka kardeşleri vardır; belki de ilk çocuktur o. Bu, çoğu zaman hep 
böyle olur. 

Ama böyle olmayan durumlar da vardır.
İşte Ali’nin yaşadıkları bunlardan çok farklı.

Bizim Ali’nin kardeşleri yok. Bunu bir şans olarak görüyor Ali. 
Çünkü kardeşlerinin olması bazen o kadar da iyi olmuyor, özellikle 
abilerin ya da bebek kardeşlerin olması. Ali bunu arkadaşı Hasan’ın 
yaşadıklarından biliyor. Abin ya da küçük kardeşin varsa sana kesin 
top oynatmazlar. Büyük olan güçlü olduğu için, küçük olan da çok 
ciyakladığı için topu elinden alıverirler. Bu elbette her zaman böyle 
olmaz. Tam tersi davranan, paylaşan kardeşler de vardır.

Durun, söylemeyi unuttum. Ali’nin annesi de, babası da var; her 
ikisi de doktor.

Diyeceksiniz ki, “Eeee bize bildiğimiz bir çocuğu anlatıyorsun. 
Neresi ilginç bunun?”

İlginç olan şey, Ali annesinin karnından çıkmadı, babası onu çok 
ama çok küçükken çalıştıkları hastanenin büyük çöp kutusunda bul-
du. Elbette Ali bir kadının karnından çıkmıştı. Çıkmıştı ama o kadın 
onu çöp kutusuna atıp kaçmıştı. 



N
ecdet N

eydim
  H

O
ŞG

ELD
İN

 ALİ

12

Karlı bir ocak gecesiydi. Gece nöbetine gidiyordu Ayhan Bey. 
Arabasını park etmiş, iç hastalıkları servisine doğru yürüyordu. 
Rüzgâr kulaklarını keskin bir bıçak gibi sıyırıp geçiyordu. Paltosu-
nun yakasını kulaklarına kadar çekmiş, omuzlarını büzmüş, kafasını 
omuzlarının arasına almıştı. Tipinin uğultusu sarmıştı her yanı.

O uğultunun içinde bir ağlama sesi çarptı kulaklarına. “Hadi 
canım,” dedi içinden, “kim olur ki gece vakti dışarıda. Herhalde 
rüzgâr taşıdı bu sesi buralara kadar.” Ama yine de kendini tutamayıp 
etrafına bakındı, kimsecikler yoktu. Yürümeye devam etti. Ağlama 
sesi yine geldi kulağına. Derinlerden gelen bir sesti. Sanki bir şeyin 
içinden geliyordu. Yine bakındı. Yine kimse yoktu. Ama o yürüdükçe 
ses de ona doğru yürüyordu sanki. Tam bir çöp kutusunun yanından 
geçerken o sesi yine duydu. Ses çöp kutusundan geliyordu. İnana-
madı, kutunun kapağını kaldırdı ve gazete kâğıdına sarılıp bırakılmış 
bir paket gördü. Paket kıpırdıyordu. Paketi eline alıp açtığında yeni 
doğmuş bir bebekle karşılaştı. 








