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Uçan Ev

CLAUDE ROY



CLAUDE ROY
25 Ağustos 1915’te Paris’te doğdu. Çocukluğu Jarnac’ta geçti, 
sonra Paris’e geldi ve hukuk öğrenimine başladı. İkinci 
Dünya Savaşı sırasında direniş hareketine katılan yazar, 
Fransa’nın “kurtuluş”tan sonraki en tanınmış aydınlarından 
biridir. Yediden yetmişe bütün okurlar için kaleme aldığı 
kitapları kendi ülkesi olan Fransa’da Gallimard Yayınevi 
tarafından yayımlandı. Günümüzde yazarın şiirleri 
okullarda okunur ve teneffüslerde genç öğrencilerin 
dilinden düşmez.

YAZARIN YAYINEVIMIZDEN ÇIKAN DIĞER KITABI: 

Konuşan Kedi
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Birinci Bölüm 

Burada söz konusu olan ev “Türüzotları” diye adlandırı-
lan, ama her zaman olduğu gibi “Ev” denen sakin bir evdir

Öyle evler vardır ki hep havalanıp uçuvermek is ter gibi 
gözükürler. Kapıları ve pencereleriyle; boz, mavi, beyaz, 
her çeşit renkten bir dumanı olanca güçleriyle püskürt
tükleri küçük bacalarıyla oraya, sokağın köşesine, sanki 
gelişigüzel yerleştirilmişlerdir. Oraya yerleştirilmişler
di, ama bir rüzgâr esintisi, elleri ceplerinde, ıslık çalarak 
gelen yaramaz bir rüzgâr esintisi onları oradan hop diye 
alıp götürebilirdi. Sokağın köşesinde artık ne ev kalırdı 
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ne bir şey. Yalnızca bulutların üstünde, kapıları ve pen
cereleri güneşe, aya ve yıldızlara bakan, uçup duran kü
çük bir ev, kendi başına gezinen ve bacalarının dumanı 
bulutlara karışan hafif ve küçük bir ev olurdu. Öyle evler 
vardır ki hep havalanıp uçuvermek ister gibi gözükürler. 
Bunlar ciddi, ağırbaşlı evler değillerdir.

Ayrıca kederli, bunaltıcı; ciddiyet, sıkıcılık, üzüntü 
dolu evler vardır. Sözgelişi boz renkli duvarları, par
maklıkları, koyu kurşuni renkteki damı, sabahın kö 
ründe uyandıran berbat zili ile yatılı okul. Gelge   lelim 
okul için havalanıp uçmak tehlikesi yoktur! Rüzgâr kış 
geceleri esebilir, homurdanabilir, uğraşıp didinebilir, 
öfkeyle horon tepip fır dönebilir, ama hiçbir şey yapa
maz. Üzüntü rengindeki duvarlar sert toprağın içine 
sıkıca gömülmüşler, pencerelerin parmaklıkları taşlara 
çakılmışlardır; zil de çalsa çalsa uyuyanları düşlerinden 
çekip koparmak için sabahın köründe çalacaktır ancak. 
Yatılı okulda insanın, akanyıldızla rın eşliğinde yalıçap
kınlarının uçtuğu ve Paskalya haf  tasında kırlangıç ve 
martı biçiminde budanmış ağaç larla süslenmiş çanların 
dolaştığı bembeyaz, to  parlacık, pamuksu iri bulutlar
dan oluşan bir çayıra bakan pencerelerle güzel bir saba
ha uyanması olacak şey değildir. 

Hermine’in, Jules’ün, Eric’in ve Jacques’ın yaz ta 
tillerini geçirdikleri ev ne öyle pek uçarı bir evdi ne 
de öyle pek ciddi bir ev. İyi, sağlam yapılı, neşeli ve ko   
caman bir evdi; bahçesinin ve havuzlarının ortası  na 
iyice yerleşmiş ve öyle haber vermeden, sessiz sedasız 
uçup gitmeye hiç niyeti olmayan bir ev. Kederli bir ev 
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olmasın diye çevresinde bir yığın kuş, bir yığın çiçek, bir 
yığın fıskıye, hayvanlar, çocuklar, güneş ışıkları ve kız
böcekleri, bir yığın oyun ve çocuk sesleri vardı. Hermi
ne’in, Jules’ün, Eric’in ve Jacques’ın evi beyaz duvarları, 
kırmızı damı, yeşil panjurlarıyla, batısına tırmanmış 
sarmaşığı, doğusunu kaplayan türüzotlarıyla, saka kuşu 
yuvalarıyla, açık denizlere doğru yol alan bir transatlan
tiğin bacaları kadar neşeli bacalarıyla mutlu bir evdi. 
Hermine’in, Jules’ün, Eric’in ve Jacques’ın evi pek hoş 
bir evdi. Ona “Türüzotları” adı verilmişti, ama çocuklar 
onu “Ev” diye adlandırıyorlardı. 
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İkinci Bölüm

Gelelim Hermine, Eric, Jacques ve Jules adlı çocuklara

Çocukların adları Hermine, Jules, Eric ve Jac ques’tı, 
ama Bay ve Bayan “Küçükpisi” onlara sadece “Çocuklar” 
diyorlardı. Çok sevilenin adı olmaz. Ço cuklar da eve “Ev” 
diyorlardı ve mutluydular. An  neleri ve ba baları çocuk
lara “Çocuklar” diyorlardı ve onlar da çok mutluydular. 
Çünkü, biraz söz dinlemez olsalar da bu çocuklar ger
çekten hoş çocuklardı.

En büyükleri olan Hermine’in saçları mısır püskü
lü rengindeydi, koca örgüleri iki yandan sarkıyordu.  
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Örgülerine haftanın her günü değişen renklerde kurdele 
bağlıyordu; mor, çivit mavisi, mavi, yeşil, sarı, turuncu, 
kırmızı. Göl mavisi gözleri de iri iriydi; akıllı ve dikkatli 
bakışları vardı. İkinci çocuk Eric, ablası ne kadar sarı
şınsa o kadar esmerdi, ablası ne kadar sakinse o kadar 
gevezeydi, ablası ne kadar uysalsa o kadar afacandı. 
Anne ve babası, “Bu çocuk bizi kızdırmak için ne uy
duracağını bilmiyor,” diyorlardı; ama bu doğru değildi. 
Çünkü Eric neler uyduracağını çok iyi biliyordu. Bü
tün gün hikâyeler uyduruyordu; dahası, uyurken bile.  
Jacques onun uydurduğu serüvenle    ri, kafasında yaptığı 
buluşları, keşif gezilerini dinliyordu ve Eric’in uydur
dukları, buluşları, keşifleri onu öylesine şaşırtıyordu ki 
ağzı bir karış açık kalıyordu. Aslına bakarsanız her şey 
Jacques’ı şaşırtıyordu. Soru sormak dışında hiç konuş
muyordu. Soru sora sora bilgin olması gerekirdi, ama 
kendisine verilen cevabı hemen unuttuğu için bildiği 
tek şey yoktu. “Her şeyi bilirsem,” diye düşünüyordu, 
“artık soru soramam. Oysa soru sormak ne kadar hoş bir  
şey!”

Jules hiç konuşmuyordu ve zaten konuşmaya hiç de 
yeltenmemişti. Ona “Küçük Jules” ya da “Bebek” adını 
takmışlardı. Gerçekten de pek küçüktü. Bir gün “Baba,” 
demişti. Herkes onun konuşmaya başlayaca ğını sandı. 
Ne var ki duyulan heyecan boşunaydı. An   ne ve baba 
Bebek konuşuyor diye ortalığı ayağa kal  dırdılar. Umduk
ları gibi olmadı. Bebek düşünceleri ni kendine saklıyor
du. Böylece insan canını sıkacak şey  lerden uzak kalır. 
Bebek’in dişleri de fazla yoktu, saç  ları da, ama sahip 
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olduğu şeyleri çok seviyordu. İn  san çok varlıklı değilse 
sahip olduğu şeyin değerini iyi bilmeli. 

Hermine ile Eric yatılı okulda okuyorlardı. Her yıl 12 
Temmuz’da eve geliyorlardı. Jacques ve Küçük Jules, Bü
yükbaba ile Nine’nin yanında kalıyorlardı. Sa     at on birde 
arabayı beklemek üzere hep birlikte par kın demir par
maklıklarının önüne gidiyorlardı. Sa  at bire doğru araba 
gösterişli bir şekilde çıkage  liyordu. Hermine ile Eric’in 
başlarında kartondan ya  pılmış defne dalı çelenkleri ve 
dizlerinin üzerinde de kocaman ve sırtı yaldızlı kırmızı 
kitaplar olurdu. Bunlar çocukların okulda kazandıkları 
ödüllerdi. Bay ve Bayan Küçükpisi ve Büyükbaba büyük 
çocuklarıyla pek gurur duyuyorlardı. Jacques, dünyada 
sorulacak bütün soruları sorduğu zaman bütün soru
lara verilecek cevaplarla birlikte kendisine kocaman, 
kırmızı ve yaldızlı bir kitap armağan edileceğini geçiri
yordu içinden. Küçük Jules hiçbir şey söylemiyordu ve 
arabanın içinde babasının kucağında oturuyordu. Ba  
bası Küçük Jules’ü çenesini okşayarak “Aman da aman! 
Gıdı gıdı! Hanimiş benim küçümenim!” diye seviyordu. 
Kuşkusuz bunları küçüğe konuşmayı öğ   retmek için 
yapıyordu. Araba merdivenli sekinin önüne gelip duru
yordu. Buradaki açık mor renkli tü  rüzotları, renkleri ve 
kokularıyla, iyi tatiller dilemek üzere çocuklara doğru 
eğiliyorlardı. 

Zil çalıyordu, ama bu kez öğrencileri uyandırmak ya 
da derse çağırmak için değildi. Bu çalan, parkın zi  liydi 
ve tatilin ilk öğle yemeğini haber veriyordu: kızarmış 
tavuk ve çikolatalı tatlısını yiyen, sütlü çor basını içen 
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Küçük Jules dışında bütün çocukların bardaklarına bir 
parmak eski şarap. 

“Çocuklar buradalar,” diyordu Nine. “Çocuklar bu   
rada,” diye ötüyordu kırlangıçlar. “Çocuklar burada,” 
diye miyavlıyordu kedi Sarman. “Çocuklar burada,” diye 
havlıyordu köpek Karabaş. Çayırlarda “Mö! Mö!” diye 
böğürüyordu inekler. “Çocuklar burada,” demek istiyor
lardı.

Ev de öğle sıcağına karşı panjurlarını kapatmış, üs
tünde kırmızı kiremitleri, “Çocuklar burada. Tatil gel 
di,” diye mırıldanarak güneşin altında kamburunu çı
karıyordu. “Çocuklar burada,” diyordu Büyükbaba ve 
uykuya dalıyordu.








