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Paul de Musset
1804 yılında Fransa’da dünyaya gelen yazar, ünlü şâir Alfred de 
Musset’nin kardeşidir. Öykü ve gezi kitaplarının yanı sıra, kardeşi 
Alfred de Musset’nin yaşamöyküsünü yazdığı kitapla ün kazandı. Bir 
çocuk klâsiği hâline gelene Bay Rüzgâr ve Bayan Yağmur’u ise 1846 
yılında yazdı. Yazar, 1880 yılında Paris’te dünyaya gözlerini yumdu. 
Eserlerinden bazıları: Lui et Elle (Erkek ve Kadın), 1859; Mansieur le 
vent et madame la pluie (Bay Rüzgâr ve Bayan Yağmur), 1846; En 
voiturin: vayage en Italie et en Sicile (İtalya ve Sicilya Yolculuğu), 1885.
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Önsöz

Sevgili yavrularım, eskiden İskoçya’da Ossian 

adında, çok iyi arp çalan, beyaz sakallı kör bir ihtiyar 

yaşarmış. Bu adam sokaklarda kendi yazdığı şiirler-

den şarkılar söyleyerek dolaşırmış. Ossian’ın babası 

Fingal büyük bir savaşçıymış. Ossian bu yüzden baş-

ka şeyler söylemek yerine Büyük Fingal’in zaferlerini 

şarkıya dökermiş. Ossian’ın ölümünden sonra ozanlar 

onun şiirlerini söylemeye devam etmişler ve böylece 

Ossian’ın dizeleri bize kadar gelmiş. Fakat ozanlar 

kendi yazdıkları dizeleri de bu dizelere eklemişler. 

Kimileri Fingal’in hikâyesini kendi bildikleri gibi söy-

lerken kimileri başka türlü söylermiş ve tüm bunlar 

arasında hangisinin Büyük Fingal’in gerçek hikâyesi 

olduğunu anlamak mümkün değilmiş.
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Bir gün Macpherson adında bir İngiliz gerçeği 

çözmek istemiş. İskoçya’ya gitmiş ve ozanların bütün 

şarkılarını bir araya getirmiş. Onları düzenlemiş, bir-

birlerine uyumlu hale getirmiş ve onlardan İmparator 

Napoléon’un çok sevdiği ve sürekli okuduğu şiirler 

oluşturmuş. Macpherson’un bu şiirlerin büyük bir 

kısmını uydurduğundan ve onları Ossian’a atfettiğin-

den şüphelenilmiş, ama bu hiçbir şekilde kanıtlanma-

mış. Zaten güzel ve ilginç olduktan sonra bu şiirlerin 

kime ait olduklarının ne önemi var ki!

Bay Rüzgâr ve Bayan Yağmur’un hikâyesi de 

Büyük Fingal’inkine benzer. Büyükannem, Bayan 

Yağmur’un hikâyesini Bay Rüzgâr’dan bahsetme-

den anlatırdı. Amcam Bay Rüzgâr’ın hikâyesini bilir, 

ama Bayan Yağmur hakkında hiçbir şey söylemezdi. 

Brötanyalı olan sütannem ise iki hikâyeyi karıştırır 

ve bundan hiçbir eksiği olmayan, harika bir hikâye 

yaratırdı. Çok uzun zaman önce Brötanya’ya gittim ve 

Macpherson’un yaptığı gibi yapıp bu ülkeye sık sık gi-

den Bay Rüzgâr ve Bayan Yağmur hakkında anlatılan-

ların tümünü bir araya getirdim. Şüphesiz anneleriniz 

sizlere yalanın kötü bir şey olduğunu öğretmiştir. Ben 

de bu yüzden size Brötanyalı köylülerin bölük pörçük 

öykülerine hiçbir şey katmadığımı söylemeyeceğim 

çünkü bu yalan olur. Ben sadece olayları birbirine 

bağlamak için gerekenleri ekledim ve eksik olan ge-
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çişleri doldurdum. Umarım sütannemin bu hikâyesi 

sizi büyük Fingal’in hikâyesinin Napoléon’u eğlendir-

diğinden daha çok eğlendirir sevgili yavrularım!
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İyi yürekli Kral Robert’in ilahi korosunda şarkı 

söylediği zamanlarda Brötanya’da Jean-Pierre adın-

da fakir bir değirmenci yaşarmış. Bu adamın; değir-

meninden, derme çatma kulübesinden ve lahanayla 

havuç yetiştirdiği sebze bahçesinden başka hiçbir 

şeyi yokmuş. Jean-Pierre mutsuzmuş. Rüzgâr kendi 

tarafında esmezken o, komşu tepelerde sık sık de-

ğirmenlerin döndüğünü  görürmüş. Bin bir güçlükle 

sulamasına rağmen bahçesindeki sebzeler kuraklık-

tan  çürürken vadinin dibine yağmur yağarmış. Fazla 

akıllı olmadığından Jean-Pierre hep aynı sözleri tek-

rarlar dururmuş:

“Ne kadar yazık! Bay Rüzgâr, artık değirmenimin 

üstünde esmek istemiyor musunuz? Ya siz Bayan 

Yağmur, hayatımı kazanabilmem için bahçeme yağ-

mayacak mısınız?”
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Fakat bu yakınmalar hiçbir 

işe yaramıyormuş; Rüzgâr onu 

hiçbir şekilde dinlemiyor, 

Yağmur da onun niçin pek 

kaygılanmıyormuş. Bunun 

üzerine değirmenci biraz 

mutlu olmak için Claudine 

adında kendisi gibi fakir 

ama çalışkan ve iyi bir ev 

kadını olan güzel bir köylü 

kızıyla evlenmiş. Claudine kulübeyi temizler, çama-

şırları onarır, evi toplar, tavuklarla ilgilenip yumur-

talarını pazara götürürmüş. Sonunda Pierrot adında 

bir oğlan çocuğu doğurunca işleri daha da artmaya 

başlamış. Claudine’in düğününden bu yana biriktir-

dikleri beşik, kundak bezi gibi bir annenin çocuğuna 

alması gereken şeyleri almasına güçlükle yetiyormuş. 

Kadıncağız son kuruşuna kadar parasını harcamış. 

Bütün bu sıkıntılar yetmiyormuş gibi Claudine so-

nunda hasta olmuş ve köy doktorunun çağrılması 

gerekmiş. Jean-Pierre, Claudine’e bakmak için işini 

bırakmak zorunda kalmış çünkü bakıcıya verecek pa-

rası yokmuş. Sonunda bu zavallı insanlar kendilerini 

birdenbire korkunç bir sefaletin içinde bulmuşlar.

Geceyi uyuyan karısı ve çocuğunun başlarında 

bekleyerek geçiren Jean-Pierre üzücü durumunu dü-

şünmeye koyulmuş:
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“Eğer tüm bu sıkıntılar yalnızca beni bunaltsaydı 

yakınmazdım. Ben soğuğa ve açlığa karşı koymak için 

yeterince dayanıklıyım, ama karımın sıcağa, güzel yi-

yeceklere, iyileşmek için ilaca ihtiyacı var ve benim 

ne şömineye atacak odunum ne haşlama yapacak 

etim ne de eczaneye gidecek param var. Claudine’imi 

ve çocuğunu dünyanın bütün hazinelerinden daha 

çok seviyorum. Öyle ki kendim kadar fakir bir kızla 

evlendiğim için hiç pişman değilim, ama hiç olmazsa 

rüzgâr değirmenimin üstünde eserse sıkıntılarımdan 

kurtulurum.”

Bu sözleri söyler söylemez Jean-Pierre mumun 

alevinin titrediğini görmüş ve paslanmış rüzgâr gü-

lünün kulübenin üstünde döndüğünü duymuş. Rüz-

gâr esmeye başlamış. Değirmenci hızla değirmenine 

doğru koşmuş. Değirmentaşına bütün gece boyunca 

buğday tanesi vermiş, kanatları tutan freni çözmüş ve 
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değirmen birden dönmeye başlamış. Buğdayı öğütü-

yor, bunu kepekle una dönüştürüyormuş. Jean-Pierre 

daha sonra uyumakta olan karısının yanına gitmiş ve 

uyandığında ona vereceği mutlu haberi düşünerek 

ellerini birbirine sürtmüş.

Bu sırada paslı rüzgâr gülü güçlükle gıcırdıyor-

muş. Mum sönmek üzere olduğundan onu bir per-

denin arkasına koymak gerekmiş çünkü kulübede o 

kadar çok delik ve çatlak varmış ki içeri her yerden 

hava giriyormuş. Pencere sarsılıyor, kapı zangırdıyor, 

şöminenin külleri odada uçuşuyormuş. Fırtınanın bu 

gürültü patırtısı arasında Jean-Pierre Rüzgâr’ın peri-

lerinin kulağına şu sözleri fısıldadıklarını duyduğunu 

sanmış:

“Üfleyelim, şu kırık cama üfleyelim. Onu tıkayan 

kâğıdı çıkarmaya çalışalım. İnleyelim, şu delikte in-

leyelim. Şu viranenin damına asılalım. İtelim, kapan-

mayan şu kapıyı itelim. Uğuldayalım, şu şöminede 

uğuldayalım.”
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Bu gizemli sesler onu şaşırtsa da değirmenci pek 

de korkmadan onlara şöyle cevap vermiş:

“Ne kadar isterseniz üfleyin, inleyin, uğuldayın, 

yeter ki değirmenim dönsün.”

Tam o anda artık tutmayan kapı kolu kendini bı-

rakmış, kapı ardına kadar açılmış ve Jean-Pierre içeri-

ye sıra dışı bir varlığın girdiğini görmüş. Bu, insandan 

çok bir meleğe benzeyen biriymiş. Öylesine kıvrak 

ve esnekmiş ki vücudu her yöne bükülebiliyormuş. 

Gözleri fosfor gibi parlıyormuş. Yanakları kimi zaman 

çökük ve kırışık görünürken kimi zaman da balon 

gibi şişiyormuş. Geniş göğsü demirci ocağı körüğü 

gibi gürültü çıkarıyormuş. Omuzlarındaki kanatlar 
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öy lesine büyükmüş ki odada açılamıyorlarmış. İnce 

kumaştan yapılmış kırmızı bir manto vücudunun şek-

lini göstermeyecek biçimde katlar yaparak çevresin-

de dalgalanıyormuş. Ayakları, ona yürüme güçlüğü 

çektirmeden yerle bir durumda bulunuyormuş. Çok 

uzaklardan geldiği için biraz yorgun görünüyormuş:

“Bana bir sandalye ver,” demiş Jean-Pierre’e, “ki 

yoluma devam etmeden önce bir süre evinde dinle-

neyim.”

Değirmenci meleğe hemen en güzel  sandalyesini 

vererek şöyle demiş:

“Oturun beyefendi, benim evimde istediğiniz ka-

dar dinlenebilirsiniz. Yalnız hasta karımla yeni doğan 

yavrumu uyandırmamak için biraz daha alçak sesle 

konuşun yeter.”

“Hiç korkma,” diye cevap vermiş yabancı, “be-

nim homurtum onlara tersine daha da derin bir uyku 

verecektir. Ben senin birçok kez yalvardığın Bay 

Rüzgâr’ım. Bir saatten az bir sürede tüm Brötanya 

sahillerini ve okyanusun büyük bir bölümünü dolaş-

tığımı bilseydin beni böyle nefes nefese gördüğünde 

şaşırmazdın. Yandaki şatonun sahibi olan bey beni 

içeri kabul etmek istemedi. Yardımcıları kapıları sür-

gülediler, pencereleri kalın tentelerle kaplı sağlam 

panjurlarla kapattılar. Bir kulenin çatı penceresin-

den güçlükle merdivenlere sızabildim. Mutfaklarına 

da küçük bir hava deliğinden girdim. Nöbetçilerden 
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öcümü kulübelerini devirerek aldım. Senin evindeyse 

tam tersine duvarları delik, damı açık, camları kırık, 

kapıyı kapanmıyor buldum. Kulübene girmek için 

kapıyı itmem yeterli oldu. İşte sevdiğim evlerden biri. 

Samandan bir sandalyeden başka bir şeyin yok ve sen 

bana onu tüm iyi niyetinle sundun. Bu misafirperver 

karşılamadan dolayı sana minnet duyuyorum. Ben-

den bir yardım iste Jean-Pierre, ben de onu memnu-

niyetle yerine getireyim.”

“Bay Rüzgâr,” demiş değirmenci adam, “sizden 

tek isteğim günde üç ya da dört kez değirmenime 

üflemenizdir.”

“Zavallı Jean-Pierre,” diye cevap vermiş Bay Rüz-

gâr, “benim her gün dışarıya çıkmama izin verilmiyor. 

Yılın üçte birinde gökyüzünü Bayan Yağmur işgal 





Paul de Musset

Serin mi serin bir öykü,
şırıl şırıl bir masal

Değirmenci Jean-Pierre ile karısı Claudine’in hayatları, 
evlerine gelen iki tuhaf ziyaretçiyle birdenbire değişiverir: 
Davetsiz misafirlerin adı, or talığı tozu dumana katan Bay 

Rüzgâr ve dereleri, ırmakları şenlendiren Bayan Yağmur’dur. 
Bay Rüzgâr’ın üflemesiyle değirmenini döndüren, Bayan 
Yağmur’un, tarlalarını sulamasıyla sebzelerini yetiştiren
Jean-Pierre, bu sayede kazanmış olduklarını ne yazık ki

kötü kalpli Bay Baron’a kaptırır. Böylece değirmenci ailesi, 
Bay Rüzgâr, Bayan Yağmur ve Baron arasında amansız bir 

mücadele başlar. Bakalım sonunda kim gülecek?
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