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BILLY
BUDD



Billy Budd, dünyanın, ruhun ve şeytanın hikâyesi... İyi ve 
kötü, şeylerin doğasında var, her biri sonsuza dek kendi 

içinde, her biri diğeriyle savaşa mahkum. Bunlar hayatın temel 
belirsizlikleridir.

Lewis Mumford



ÖNSÖZ

Hikâyemizin geçtiği 1797 yılı, artık her düşünürün de ka-
bul ettiği gibi, Hıristiyan âleminin, beklenmedik etkisiyle za-
manına damga vurmuş ve kayıtlara göre başka hiçbir çağda 
daha büyüğü yaşanmamış bir buhranla karşı karşıya kaldığı 
bir yıldır. Devrin ruhuna uygun olarak öne sürülen ilk mesele, 
Eski Dünya’nın nesilden nesle geçen yanlışlarının düzeltilme-
siydi. Bu, Fransa’da kan akıtılarak bir ölçüde gerçekleştirildi. 
Peki sonra ne oldu? Bizzat devrim, yanlışı yapanın kendisi olu-
verdi, kralların yanına bir başka zalim olarak eklendi. Ne ol-
dum delisi kralları, Napolyon’un idaresi altında tahta geçirdi; 
en son darbesi Waterloo olan, ardı arkası kesilmeyen savaşlarla 
dolu, bitmek bilmez ıstırap dönemini başlattı. O yıllarda en 
bilge kişi bile, şimdilerde bazı düşünürlerin açıkça fark ettiği-
ni, yani bütün bunların Avrupalılar adına, neredeyse kıtanın 
tamamını kapsayan siyasal bir ilerlemeyle sonuçlanacağını tah-
min edemezdi.

Başka bir yerde üstü kapalı bir şekilde bahsedildiği üzere, 
savaş gemisi tayfalarını, öteden beri ciddi biçimde maruz kal-
dıkları kötü muameleye karşı önce Spithead’de başkaldırma-
ya, ardından da Nore’daki başarılı direnişte demir atmış filoya 
gözdağı olsun diye elebaşları asılınca kabul gören, o haddini 
aşan ve saldırgan taleplerde bulunmaya yüreklendiren şey, 
devrim ruhunun bir parçaydı. Büyük Ayaklanma, o dönemde 
İngilizlerden hâliyle korkunç yaftası yemişse de şüphesiz, dev-
rimin genel ilerleyişine paralel olarak, İngiliz donanmasında 
yapılacak en önemli reformların yolunu aydınlatan ilk meşale-
yi uzatmıştır.
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Henüz buharlı gemiler yokken yahut günümüzde değil 
de o eski günlerde diyelim, hatırı sayılır hangi limanın rıhtı-
mında gezinseniz, ara ara kavruk tenleri ve serbest kıyafetle-
riyle kıyıda iznini geçiren, donanmadan yahut ticaret gemisi 
tayfasından bir grup denizci çarpardı gözünüze. Bu denizci-
ler, kimi zaman kendi aralarındaki üstün görünüşlü bir başka 
denizcinin sağında ve solunda saf tutar, kimi zaman da san-
ki onun muhafızlarıymış gibi etrafını çepeçevre sararlardı. O 
denizciyse âdeta takımyıldızındaki daha sönük yıldızların ara-
sındaki Aldebaran* misali dolanır dururdu diğerleriyle. Askeri 
ve ticari filoların, eski renkli zamanların yakışıklı denizcisiydi 
o. Gemiden arkadaşlarının içten hürmetini, en ufak bir ken-
dini beğenmişlik göstermeden, daha çok tabiattan gelme bir 
soyluluğun doğal kayıtsızlığıyla kabullenirdi. Tam da bu söy-
lediğimi anımsatan bir olay geliyor aklıma. Yarım asır kadar 
önceydi. Liverpool’daki Prens Rıhtımı’nın artık çoktan yıkıl-
mış, kirli, devasa duvarının gölgesinde bir deniz erine takıldı 
gözüm. Derisinin karalığına bakılırsa safkan Ham** soyundan 
bir Afrika yerlisi olmalıydı. Boyu normale göre epey uzundu 
ve orantılı bir vücudu vardı. Boynunun etrafına gevşekçe yer-

* Boğa takımyıldızının en parlak yıldızı. 
** Nuh Peygamber’in oğullarından biridir. Ham soyundan gelenler Afrika’ya 
yerleşmiştir.



Tanrı huzurunda masum olduğuna �nandığımız b�r �nsanı nasıl böyle 
alelacele, alçak b�r ölüme mahkûm edeb�l�r�z? Bunları söylüyor 
v�cdanınız, değ�l m�? Üzülerek bana katıldığınız bell� hâl�n�zden. Ben 
de bunları h�ssed�yorum. Doğal b�r şey bu. Pek� ama g�yd�ğ�m�z bu 
ün�forma, sadakat�m�z�n doğaya karşı olduğunu mu söylüyor? Hayır 
elbette, b�z�m sadakat�m�z Kral’adır.
 
B�lly Budd, Amer�kalı yazar Herman Melv�lle’�n, ölümünden otuz yıl 
sonra elyazmaları arasında keşfed�len ve büyük b�r coşkuyla karşıla-
nan; Raymond Weaver’ın 1924 tar�hl� The Collected Works of Melv�lle 
baskısında yayımlanan son eser�d�r. Pek çok araştırmaya ve akadem�k 
�ncelemeye konu olan B�lly Budd, günümüzde hâlâ klas�k edeb�yatın en 
çok tartışılan eserler� arasındadır.
 
Melv�lle, bu son eser�nde, I. Dünya Savaşı sonrasının toplumsal ve 
s�yasal �kl�m�ne; �nsanın doğasını, kusurlarını ve doğuştan sah�p olduğu 
kötülük duygusunu sorgulayarak yarattığı karakterler üzer�nden yoğun 
eleşt�r�lerde bulunuyor. H�kâyen�n kahramanı den�zc� B�lly Budd’ın 
haksız b�r şek�lde ölüm cezasına çarptırılmasının traj�k h�kâyes� ekse-
n�nde Melv�lle; adalet, �y�l�k ve kötülük g�b� toplumsal açıdan can alıcı 
konuları tartışmaya açıyor.
 
B�lly Budd, 1952 yılnda Benjam�n Br�tten tarafından operaya, 1962 
yılında �se yönetmen Peter Ust�nov tarafından beyaz perdeye uyarlan-
mış ve büyük ses get�rm�şt�r.

Gökkuşağında, morun nerede b�t�p
turuncunun nerede başladığını k�m söyleyeb�l�r?
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