


Bölüm 1

Beşer Çiftliği’nin sahibi Bay Jones o gece kümesin kapısını kilit-
lemiş ancak çok sarhoş olduğu için tavuk deliklerini teker teker 
kapatmayı unutmuştu. Yalpalayarak yürürken elindeki fenerin 
ışığı da bir o yana bir bu yana çarpıyordu, arka kapıya varınca 
botlarını ayağından bir çırpıda çıkarıp attı ve kilerdeki fıçıdan 
son bir bardak bira daha doldurarak yatağına doğru ilerledi, 
Bayan Jones çoktan horlamaya başlamıştı. 
Yatak odasının ışığı söner sönmez, ahırlarda telaşlı hareketler ve 
kıpırtılar başladı. Gün içinde yayılan söylentiye göre, Yaşlı Ma-
jor, çiftliğin ödüllü, büyük, beyaz, erkek domuzu, bir gece önce 
tuhaf bir rüya görmüştü ve bunu diğer hayvanlarla paylaşmak 
istiyordu. Bay Jones ortalıktan çekilir çekilmez tüm hayvanların 
büyük ahırda toplanması gerektiğine karar verilmişti. Yaşlı Major 
(aslında yarışmaya Willingdon Güzeli olarak katılmıştı ama her-
kes onu bu isimle çağırıyordu) çiftlikte öyle kıdemliydi ki, tüm 
hayvanlar onun ne söyleyeceğini dinlemek uğruna uykularından 
bir saat feda etmeye razıydı. 
Major, büyük ahırın sonuna doğru, yüksekçe bir zeminin üze-
rinde samandan yapılmış yatağına çoktan geçip kurulmuştu, 
tam tepesinde kirişe asılı bir fener sarkıyordu. On iki yaşındaydı, 
son zamanlarda iyice irileşmişti, hâlâ heybetli bir domuzdu, azı 
dişleri hiç kesilmemiş olmasına rağmen bilge ve yüce gönüllü 
görünümünü koruyordu. Diğer hayvanların da kendilerine uy-
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gun yerlere gelip yerleşmesi fazla uzun sürmedi. Önce Bluebell, 
Jessie ve Pincher isimli üç köpek geldi; hemen ardından domuzlar 
gelip yüksek platformun hemen önündeki samanlara sıralandılar. 
Tavuklar pencere kenarlarına tünedi, güvercinler kirişlerin üzeri-
ne konuşlandı, koyunlar ve inekler domuzların hemen arkasına 
geçip oturdular ve geviş getirmeye başladılar. İki yük beygiri, 
Boxer ve Clover, içeri birlikte girdiler, yavaş adımlarla ilerleyip, 
kocaman ve tüylü ayaklarının altında samanlara saklanmış küçük 
bir hayvan olup olmadığına da dikkat ederek yerleştiler. Clover 
güçlü kuvvetli bir anne kısraktı, orta yaşlardaydı, dördüncü 
taydan sonra bir daha eski şekline kavuşamamıştı. Boxer de-
vasa bir beygirdi, neredeyse iki metre boyundaydı ve yan yana 
konmuş sıradan iki at gücündeydi. Tam burnunun ortasından 
geçen beyaz çizgi onu biraz aptal gösteriyordu, zaten zekâsı da 
pek parlak sayılmazdı ancak dirençli mizacı ve muazzam iş gücü 
uluslararası düzeyde takdir görüyordu. Atların hemen ardından 
beyaz keçi Muriel geldi ve eşek Benjamin. Benjamin çiftliğin en 
yaşlısıydı ve en huysuzu. Pek az konuşur, konuştuğu zamanlarda 
da mutlaka kötümser bir yorumda bulunurdu, örneğin, Tanrı’nın 
ona kuyruğu sinekleri savması için verdiğini söyler ama er ya da 
geç geriye ne kuyruğunun ne de sineklerin kalacağını eklerdi. 
Çiftlikte yaşayan tüm hayvanlar içinde bir tek o gülmezdi. Ne-
den gülmediğini sorduklarında gülünecek bir şey göremediğini 
söylerdi. Tüm bunlara rağmen, pek dillendirmese de Boxer’a 
gönülden bağlıydı, ikisi pazar günlerini meyve bahçesinin hemen 
arkasındaki ufak çayırlıkta birlikte geçirir, yan yana otlanır ve 
hiç konuşmazlardı. 
İki beygir tam yerlerine yerleşmişti ki, henüz kuluçkada olan ve 
annelerini kaybetmiş ördek yavruları sıraya dizilerek içeri girdi-
ler, çıkardıkları cılız cıvıltılarla bir o yana bir bu yana salınarak 
yürüdüler ve üzerlerine kimsenin basmayacağı bir yer aramaya 
başladılar. Clover güçlü ön bacağıyla onlara siper oluşturdu, 
ördek yavruları da bu güvenli siperin içine kurulup hemencecik 
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uyuyakaldılar. Son dakika Bay Jones’un at arabasını çeken Mollie, 
ahmak ve süslü püslü kısrak, işveli bir zarafetle içeri girdi, ağzın-
daki koca bir parça şekeri çiğniyordu. En önde bir yere oturdu 
ve beyaz yelesiyle oynamaya başladı, dikkatleri yelesine örülmüş 
kırmızı kurdelelere çekmek istiyordu. Son olarak içeri kedi girdi, 
etrafına şöyle bir bakındı ve her zamanki gibi en sıcak yeri aradı. 
En nihayetinde gidip kendini Boxer ve Clover’ın arasında bir 
yere sıkıştırdı ve Major’un konuşmasının tek kelimesine bile 
kulak kesilmeden, halinden hoşnut, mırıldandı.

Hayvanların tamamı orada hazır bulunuyordu, arka kapıdaki 
ağacın dalına tünemiş uyuyan evcil kuzgun Moses hariç. Major 
tüm hayvanların onu dinlemeye hazır ve nazır beklediğini gö-
rünce boğazını temizledi ve konuşmaya başladı: 

“Yoldaşlar, dün gece gördüğüm o tuhaf rüyayı her biriniz zaten 
duydunuz. Rüyaya birazdan geleceğim lakin öncelikle söylemek 
istediğim başka bir şey var. Sizlerle geçireceğim uzun aylarım 
olduğunu düşünmüyorum yoldaşlarım, edindiğim bilgeliği öl-
meden önce size aktarmak istiyorum. Uzun bir hayat yaşadım, 
burada, ağılımda yatarken düşünmek için yeteri kadar vaktim 
oldu ve şu an hayattaki tüm hayvanlar gibi ben de bu dünyadaki 
hayatımızın doğasını anladığımı söyleyebilirim. İşte şimdi sizinle 
bunu konuşmak istiyorum. 

Söyleyin yoldaşlar, nedir hayatımızın doğası? İzin verin yüzleşelim 
bununla: Hayatımız sefil, hayatımız zahmetli, hayatımız kısacık. 
Doğuyoruz, nefes almamıza ancak yetecek kadar yemek veriliyor 
ve aramızda buna direnebilenler gücünün son damlasına kadar 
çalışmaya zorlanıyor, ne zaman işe yaramamaya başlıyoruz, işte o 
zaman korkunç bir zalimlikle öldürülüyoruz. İngiltere’de yaşayan 
ve bir yaşını geçmiş hiçbir hayvan mutluluğun ve dinlenmenin 
anlamını bilmiyor. İngiltere’de hiçbir hayvan özgür değil. Tek 
gerçek şu ki, hayvanların hayatı ızdırap içinde ve kölelikle geçiyor. 
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Peki sizce doğanın düzeni bu mu? Yoksa bu ülkenin toprağı 
çorak olduğu için mi üzerinde yaşayan canlılara iyi bir yaşam 
imkânı sunamıyor? Hayır yoldaşlar, bin kere hayır! İngiltere’nin 
toprağı verimlidir, iklimi elverişlidir ve yiyecekleri şu an yaşayan 
hayvanların katbekat fazlasına yetecek kadar bereketlidir. Sadece 
bizim çiftliğimiz bile on iki beygir, yirmi inek ve yüzlerce ko-
yunu tahmin bile edemeyeceğiniz rahatlıkta ve iyi bir mevkide 
yaşatabilecek durumdadır. O halde neden böyle sefalet içinde 
yaşamaya devam edelim ki? İş gücümüzden üretilenlerin tamamı 
insanlar tarafından çalınıyor. İşte, yoldaşlar, tüm sorunlarımızın 
yanıtı burada yatıyor. Tek bir kelime altında toplanıyor –insan. 
İnsan bizim tek gerçek düşmanımızdır. Bu denklemden insanı 
çıkarıp atın, açlığımızın ve fazla çalışmamızın kökünde yatan 
sebep sonsuza kadar yok olacaktır. 

Hiç üretmeden tüketen tek varlık insandır. Süt vermez, yumurt-
lamaz, saban süremeyecek kadar güçsüzdür, tavşanları yakalamak 
için yeteri kadar hızlı koşamaz. Ama yine de tüm hayvanların 
hâkimidir. Onları işe sürer, açlıktan ölmeyecekleri kadarını verir 
ve gerisini kendine ayırır. Pulluğunu biz süreriz, toprağını bizim 
gübremiz verimli hale getirir ama gelin görün ki hiçbirimiz şu 
çıplak derilerimizden başka bir şeye sahip değiliz. Siz, tam önüm-
de oturan inekler, geçtiğimiz yıl kim bilir kaç ton süt verdiniz? 
Peki sizin şu cılız buzağılarınızı besleyip büyütecek olan sütünüz 
nereye gitti? Her bir damlası düşmanlarımızın kursağına girdi. 
Ve siz tavuklar, geçtiğimiz yıl kaç yumurta yumurtladınız? O 
yumurtaların kaçından civciv çıktı? Hepsi Jones ve adamlarına 
para getirsin diye pazara götürülüp satıldı. Ve sen Clover, senin 
desteğin ve ilerlemiş yaşının deneyimiyle büyümesi gereken, 
doğurduğun o dört tay nerede? Her biri bir yaşına varır varmaz 
satıldı ve onları bir daha asla göremeyeceksin. Peki dört doğu-
muna ve tarladaki onca iş gücüne karşılık sana günlük yiyeceğin 
ve bir de ahır dışında ne verildi? 
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Ki bu zavallı yaşamlarımızın bile doğal seyrinde sona ermesine 
izin verilmiyor. Ben kendi adıma bundan şikayetçi değilim zira 
ben en şanslılardan biriydim. On iki yaşındayım ve dört yüze 
yakın çocuğum oldu. Bir domuzun doğal yaşamı budur. Ama en 
nihayetinde hiçbir hayvanın o zalim bıçaktan kaçışı yoktur. Siz, 
önümde oturan genç domuzcuklar, bu sene geçmeden er ya da 
geç yaşamınız için yalvaracaksınız. İşte bu korkuyu yaşamamak 
için bir arada kalmalıyız –inekler, domuzlar, tavuklar, koyunlar, 
hepiniz. Hatta aynı kadere maruz kalacak olan atlar ve köpekler 
de. Sen Boxer, o kuvvetli kasların güçten düştüğü anda, Jones seni 
kasaba satacak, orada boğazını kesip seni av köpeklerine mama 
yapmak üzere kaynar kazanda pişirecekler. Köpeklere gelince, 
yaşlanıp dişsiz kaldığınızda, Jones boğazınızın etrafına bir taş 
bağlayıp, boğulmanız için sizi en yakın göle atacak. 

Her şey ayan beyan ortada değil mi yoldaşlar? Bu hayattaki tüm 
kötülükler insanoğlunun zalimliğinden kaynaklanmıyor mu? 
İnsanlardan kurtulduğunuzda, iş gücünüzün tüm üretiminin size 
kaldığını göreceksiniz. Neredeyse bir gece içinde özgür ve zengin 
olabiliriz. O halde ne yapmamız gerekiyor? Gelin, insan ırkını 
devirmek için gece ve gündüz, bedenen ve zihnen çalışalım! İşte 
size mesajım budur yoldaşlar: Ayaklanma! Bu Ayaklanma’nın ne 
zaman olacağını bilmiyorum, belki bir hafta içinde, belki yüz yıl 
sonra ama şu ayaklarımızın altındaki saman kadar iyi bildiğim tek 
bir gerçek var, o da adaletin er ya da geç bizi bulacağı. Yoldaşlar, 
hayatınızın geri kalanına odaklanın! Her şeyden öte, bu mesajımı 
sizden sonra gelenlere aktarın, böylece gelecek nesiller de zafer 
kazanana dek mücadele etmeye devam etsinler.

Şunu sakın unutmayın yoldaşlar, azminiz asla sarsılmamalı. 
Hiçbir tartışma sizi yolunuzdan saptırmamalı. Size insanların 
ve hayvanların ortak paydaya sahip olduğunu söyleyen ve biri-
nin zenginliği diğerinin refahıdır diyenlere asla kulak asmayın. 
Bunlar külliyen yalan. İnsanoğlu kendinden başka hiçbir varlığın 
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çıkarı için çalışmaz. Siz de bu mücadelede kusursuz bir birlik ve 
beraberlik içinde olun, omuz omuza verip kusursuz birer yoldaş 
olun. Tüm insanlar düşmanlarımızdır. Tüm hayvanlar yoldaştır.”

Tam o anda muazzam bir patırtı koptu. Major konuşurken dört 
koca sıçan deliklerinden çıkmış, arka ayaklarının üstünde dikilip 
onu dinlemeye başlamıştı. Bunu gören köpekler onları hızla 
kovalamaya başlayınca sıçanlar gerisin geri deliklerine koşup 
canlarını zor kurtardı. Major sessizliği sağlamak için ön ayağını 
havaya kaldırdı:

“Yoldaşlar,” dedi, “şu noktaya bir açıklık getirmemiz gerekiyor. 
Evcil olmayan hayvanlar, mesela sıçanlar ve tavşanlar –onlar 
dostumuz mudur yoksa düşmanımız mı? Haydi bir oylama 
yapalım. Oylamanız için şu soruyu ortaya atıyorum: Sıçanlar 
da yoldaş mıdır?

Oylama hemen yapıldı ve ezici bir çoğunluk sıçanların da yoldaş 
olduğuna karar verdi. Yalnızca dört karşıt görüş vardı, üç köpek 
ve sonradan her iki seçeneğe de oy verdiği anlaşılan kedi. Major 
devam etti:

“Söylemek istediğim birkaç şey daha var. Sadece bir kez daha 
tekrar edeceğim, her ne koşulda olursa olsun insanlarla hasım ol-
duğumuzu unutmamak sizin görevinizdir. Dört bacağı ve kanadı 
olan her ne olursa olsun dostumuzdur. Şunu da asla unutmayın 
ki, insanlara karşı savaşırken onlara benzememeliyiz. Onları alt 
etsek bile, kötü alışkanlıklarını benimsememeliyiz. Hiçbir hayvan 
evlerde yaşamamalı, yataklarda uyumamalı, kıyafet giymemeli, 
alkol almamalı, tütün içmemeli, paraya dokunmamalı ya da 
ticarete karışmamalıdır. İnsanoğlunun tüm bu alışkanlıkları 
şeytanidir. Ve her şeyden öte, hiçbir hayvan kendi türünden 
olana zulmetmemelidir. Zayıf ya da güçlü, akıllı ya da akılsız, 
hepimiz kardeşiz. Hiçbir hayvan bir diğer hayvanı öldürmemeli. 
Tüm hayvanlar eşittir. 
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İşte şimdi yoldaşlar, size dün geceki rüyamı anlatma zamanı geldi. 
Size rüyanın ne olduğunu tam olarak tarif edemem. İnsan ırkı 
tamamen yok olduğunda nasıl olacaksa öyle bir dünya hayaliydi. 
Esasen bana uzun zamandır unuttuğum bir şeyi hatırlattı. Yıllar 
önce, genç bir domuzcukken annem tüm diğer anne domuzlarla 
birlikte sadece girişindeki üç kelimeyi ve melodisini bildikleri 
eski bir şarkı söylerdi. O melodiyi bebekken iyi bilirdim ama 
uzun zaman önce aklımdan uçup gitti. Lakin dün gece rüyamda, 
nasıl olduysa, melodi bana geri geldi. Hatta dahası, şarkının tüm 
sözleri de geri geldi –adım gibi emin olduğum o sözler, uzun 
yıllar önce hayvanlar tarafından söylenirdi ama yeni jenerasyonun 
belleğinden kaybolmuştu. Şimdi size o şarkıyı söyleyeceğim yol-
daşlar. Biliyorum, yaşlıyım ve sesim de boğuk ama size melodiyi 
öğrettiğimde kendi kendinize daha iyi söyleyeceksiniz. Şarkının 
ismi İngiltere’nin Hayvanları.”

Yaşlı Major, boğazını temizledi ve şarkıyı söylemeye başladı. Se-
sinin boğuk olduğunu söylemesine rağmen gayet iyi seslendirdi, 
şarkının heyecanlandıran bir melodisi vardı, Clementine ve La 
Cucaracha arası bir şarkıydı. Sözleri şöyleydi:

İngiltere’nin hayvanları, İrlanda’nın hayvanları, 
Bu coğrafyanın ve bu toprakların tüm hayvanları, 
Kulak verin neşeli müjdeme 
Altın gibi parıldayan geleceğimiz önümüzde.

Er ya da geç güneş doğacak 
Zalimler iktidardan düşecek 
Ve İngiltere’nin verimli topraklarında 
Yeniden hayvanlar yürüyecek

Burnumuzdaki halkalardan kurtulacak 
Sırtımızdaki eyeri atacağız 
Gemler ve mahmuzlar paslanırken sonsuza dek 
Şaklamayacak sırtımızda kırbaçlar.
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Servetimizi akıllar almayacak,  
Buğday, arpa, yulaf, saman, 
Yonca, fasulye, pancar 
Hepsi bizim olacak günün sonunda.

Parıldayacak İngiltere’nin kırları, 
Daha da berrak olarak suları, 
Rüzgarları tatlı tatlı esecek 
Özgürlüğümüze kavuştuğumuz günlerde.

İşte o güne kadar hepimiz çalışmalıyız, 
O günleri göremeden ölsek bile, 
İnekler ve atlar, kazlar ve hindiler, 
Her biri çalışmalı özgürlük uğruna.

İngiltere’nin hayvanları, İrlanda’nın hayvanları, 
Bu coğrafyanın ve bu toprakların tüm hayvanları, 
Kulak verin neşeli müjdeme 
Altın gibi parıldayan geleceğimiz önümüzde.

Şarkı söylenirken tüm hayvanların içini vahşi bir coşku kapla-
mıştı. Major henüz sonuna gelmeden, hepsi ona eşlik etmeye 
başlamıştı. İçlerinde en akılsız olanı bile melodiyi hemen ya-
kalamış, hatta sözlerden birkaç tanesini öğrenmişti, domuzlar 
ve köpekler gibi akıllı olanlarına gelince, onlar sadece birkaç 
dakikada tüm şarkıyı ezberlemişlerdi. Birkaç denemeden sonra, 
tüm çiftlik müthiş bir uyum içinde İngiltere’nin Hayvanları’nı 
söylüyordu. İnekler “möö, möö” diye böğürüyor, köpekler ulu-
yor, koyunlar meliyor, atlar kişniyordu, ördekler de vaklıyordu. 
Şarkı öyle hoşlarına gitmişti ki, baştan sona kadar beş kez başa-
rıyla söylemişlerdi, hatta bölünmeselerdi bütün gece bu şarkıyı 
söyleyebilirlerdi.

Ne yazık ki, çıkardıkları patırtı Bay Jones’u uyandırmıştı. Kadın 
aniden yatağından fırladı, çiftliğe bir tilki girdiğine emindi. Her 
zaman yatak odasının köşesinde duran tüfeğini eline aldı ve altı 
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numaralı av fişeğini karanlıkta ateşledi. Tüfekten çıkan saçmalar 
ahırın duvarlarına gömülmeye başlayınca, toplantı da hızla ke-
sildi. Hepsi uyudukları yerlere çekildi. Kuşlar tüneklerine çıktı, 
diğer hayvanlar samanlar üzerindeki yerlerine kuruldu, neredeyse 
bir dakikada tüm çiftlik uykuya dalmıştı. 


