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BİRİNCİ BÖLÜM

Bay Jones, Beylik Çiftliği’nin sahibiydi. O gece tavuk evle-
rini kilitlemişti fakat o kadar sarhoştu ki giriş çıkış deliklerini 
kapatmayı unutmuştu. Sendeleyerek avluda yürüyordu. Elin-
deki fenerin ışığı dans eder gibi bir o yana bir bu yana vuru-
yordu. Arka kapıya yaslanarak ayağındaki botları çıkardı. Son 
kez kendine içmek için kilerdeki fıçıdan bir bardak bira dol-
durdu ve yatak odasına gitti. Bayan Jones çoktan uykuya dal-
mış, horluyordu.

Yatak odasının ışığı söner sönmez, çiftliğe ait her binada 
bir kıpırtı ve koşuşturma başladı. Koca Reis olarak hitap ettik-
leri, bir zamanlar ödül kazanmış kır erkek domuz, bir önceki 
gece gördüğü garip düşü diğer hayvanlara anlatmak istiyor-
du. Sabahtan haber verilmişti. Bay Jones ortalıktan kaybolur 
kaybolmaz hepsi büyük ahırda bir araya gelecekti. Koca Reis’e 
(Yarışmadaki adı Willingdon Güzeli’ydi fakat herkes ona Koca 
Reis diye hitap ediyordu.) çiftlikte o kadar saygı gösteriliyordu 
ki anlatacaklarını dinlemek için herkes bir saatlik uykusundan 
olmaya razıydı. 

Reis, büyük ahırın bir köşesinde, tavandaki kirişlerin birin-
den sarkan fenerin altındaki yükseltinin üzerine serili saman 
yatağında çoktan yerini almıştı. On iki yaşındaydı ve son za-
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manlarda vücudu iyice yağ bağlamıştı; uzun, sivri köpek-
dişleri hiç kesilmemiş olmasına rağmen akıllı ve yardımsever 
olan heybetli bir domuzdu. Aradan çok zaman geçmeden di-
ğer hayvanlar da art arda içeri girmeye ve yerleşmeye başladı. 
Önce Bluebell, Jessie ve Pincher adlı üç köpek, sonra da do-
muzlar içeri girip yükseltinin hemen önündeki samanın üze-
rine kuruldu. Tavuklar pencere pervazına tünedi, güvercinler 
çatı kirişlerine kondu, koyunlarla inekler domuzların arkası-
na yerleşip geviş getirmeye başladı. Boxer ve Clover adındaki 
iki at, kıllı, kocaman toynaklarını belki samanların arasında 
küçük bir hayvan olabilir diye dikkatlice yere basıp ağır ağır 
yürüyerek usulca içeri girdiler. Clover neredeyse orta yaşlı, iri-
yarı anaç bir kısraktı; dördüncü tayını doğurduktan sonra bir 
daha eski görünümüne kavuşamamıştı. Boxer ise çok iri bir 
hayvandı, neredeyse iki metre yüksekliğinde ve iki beygir gü-
cündeydi. Alnından burnuna kadar inen beyaz şerit ona biraz 
ahmakça bir görünüm kazandırmıştı. Üstelik çok zeki de de-
ğildi fakat sağlam bir karaktere sahip oluşu ve aşırı çalışkanlığı 
herkes tarafından saygıyla karşılanıyordu. Atlardan sonra be-
yaz keçi Muriel ile eşek Benjamin içeri geldi. Benjamin, çift-
liğin en yaşlı ve en huysuz hayvanıydı. Az ama öz konuşurdu. 
Örneğin, önce, “Tanrı bana sinekleri kovalamam için bir kuy-
ruk vermiş,” der, sonra da, “Keşke sinekler de olmasaydı, kuy-
ruğum da.” diye açıklama yapardı. Çiftlikteki tüm hayvanlar 
arasında bir tek o gülmezdi. Neden gülmediğini soracak olan 
biri olursa da gülecek bir şey olmadığını söylerdi. Açıkça belli 
etmemesine rağmen Boxer’a hayrandı. Genellikle pazar günle-
rini meyve bahçesinin arkasındaki küçük çayırda birlikte geçi-
rirlerdi; hiç konuşmadan yan yana otlarlardı. Tam iki at yere 
uzanmışlardı ki annelerini kaybetmiş yavru ördekler ciyaklaya-
rak ahıra girdiler. Oradan oraya koşuşturuyor, ezilmeyecekleri 
bir yer arıyorlardı. Kocaman ön ayağıyla Clover âdeta önlerine 
bir duvar ördü. Ördek yavruları da o bölgeye yerleşip hemen 
uykuya daldı. Son anda, Bay Jones’un iki tekerlekli arabası-
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nı çeken aptal ama bir o kadar da güzel bir beyaz kısrak olan 
Mollie, ağzında bir parça kesmeşeker ile içeri süzüldü. Önler-
de bir yere geçti ve dikkatleri üzerine çekmek ister gibi kırmı-
zı kurdelelerle örülü beyaz yelesini iki yana sallamaya başladı. 
Her zamanki gibi en son gelen kedi oldu. En sıcak yer için et-
rafı şöyle bir kolaçan ettikten sonra Boxer ve Clover’ın arasına 
giriverdi. Koca Reis’in konuşması boyunca söylediklerinin tek 
bir kelimesini dahi dinlemeden keyifle mırıldanıp durdu. 

Arka kapının bulunduğu yerdeki tünekte uyuyan evcil kuz-
gun Moses dışında hayvanların hepsi artık oradaydı. Reis her-
kesin yerini aldığını ve dikkatle beklediğini görünce boğazını 
temizledi ve konuşmaya başladı:

“Yoldaşlar, dün gece garip bir rüya gördüğümü biliyorsu-
nuz. Rüyaya daha sonra geçeceğim. Öncelikle size söylemek 
istediğim başka bir şey var. Yoldaşlar, fazla bir ömrüm kaldığı-
nı düşünmüyorum, sizinle geçireceğim süre azaldı ve ölmeden 
önce bugüne kadar edindiğim bilgileri, deneyimleri sizlere ak-
tarmak istiyorum; bu benim görevimdir. Çok uzun yaşadım, 
ahırımda tek başıma yatarken düşünecek çok zamanım oldu 
ve yaşadığımız hayatın doğasını şu an yaşamakta olan her hay-
van kadar kavradığımı söyleyebilirim. Bugün sizlerle konuş-
mak istediğim de budur.

Evet yoldaşlar, yaşadığımız hayatın doğası nedir? Açıkça 
konuşalım. Şu kısa ömrümüz sefillikle ve çalışmakla geçiyor. 
Doğduktan sonra bize, hayatta kalmamıza yetecek kadar yiye-
cek verirler, uygun olanlarımızı canı çıkana kadar çalıştırırlar, 
işlerine yaramaz hâle geldiğimizde ise bizi vahşice katlederler. 
İngiltere’de bir yaşından sonra hiçbir hayvan mutluluğun ve 
dinlenip eğlenmenin ne demek olduğunu bilmez. İngiltere’de 
hiçbiri özgür değildir. Bir hayvanın hayatı maalesef gerçek şu 
ki sefalet ve kölelikten başka hiçbir şeydir.

Peki, bu durum düzenin bir parçası mıdır? Ülkemiz, top-
rakları fakir olduğu için mi üzerinde yaşayanlara iyi bir hayat 
sunamıyor? Hayır yoldaşlar, hayır! İngiltere toprakları bere-
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ketlidir, havası suyu iyidir. Şu an bu topraklarda yaşayan hay-
vanlardan çok daha fazlasına bol miktarda yiyecek sağlayabilir. 
Tek başına bizim çiftlik bile bir düzine atı, yirmi ineği, yüz-
lerce koyunu besleyebilir. Bugün hayal dahi edemeyeceğimiz 
kadar rahat ve onurlu bir yaşamı onlara verebilir. Öyleyse bu 
sefil hayatı neden yaşıyoruz? İnsanlar emeğimizin neredey-
se tümünü bizden çalıyor. İşte yoldaşlar, tüm sorunlarımızın 
cevabı aslında sadece tek bir kelime: İnsan. Bizim tek gerçek 
düşmanımız insandır. İnsanı ortadan kaldırabilsek açlığın ve 
çok çalışmanın temel nedenini de yeryüzünden silmiş oluruz.

Üretmeden tüketen tek yaratık insandır. Süt vermez, yu-
murtası olmaz, sabanı çekecek gücü bulamaz, tavşan yakala-
mak için yeterince hızlı koşamaz. Ama buna rağmen bütün 
hayvanların efendisidir. İnsanlar hayvanları çalıştırır, karşı-
lığında da açlıktan ölmesinler diye yeteri kadar yiyecek verir 
ama yiyeceğin geri kalanını kendine saklar. Tarlayı emeğimizle 
süren biziz, gübremizle toprağı besleyen yine biziz ama buna 
rağmen bizim çıplak postumuzdan başka bir şeyimiz yoktur. 
Siz, karşımda oturan inekler, bu yıl kaç bin galon süt verdiniz? 
Güçlü danalar yetiştirmek için ihtiyaç duyduğunuz sütlerinize 
ne oldu? Her damlasını düşmanlarımız midelerine indirdi. Ya 
siz tavuklar, bu yıl kaç tane yumurtanız oldu ve bu yumurta-
ların kaçından civciv çıkabildi? Neredeyse hepsi pazarda satıldı 
ve Jones ile adamlarına para kazandırdı. Ya sen Clover, doğur-
duğun ve yaşlandığında sırtını dayayıp keyif süreceğin o dört 
tayın nerede? Bir yaşına gelir gelmez dördü de satıldı, onları 
bir daha göremeyeceksin. İnsanlara verdiğin bu dört tay ve tar-
lalara harcadığın emeğin karşılığı olarak bir avuç yem ve soğuk 
bir ahırdan başka ne gördün?

Maalesef yaşadığımız bu sefil hayatın doğal yolla sonlan-
masına bile izin vermiyorlar. Ben kendim için değil sizin için 
sızlanıyorum. Ben şanslı sayılırım çünkü on iki yaşındayım 
ve dört yüzden fazla çocuğum oldu. Bu bir domuz için gayet 
normal bir yaşam. Ama sonunda hiçbir hayvan ne yazık ki o 
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zalim bıçaktan kaçamıyor. Siz, karşımda oturan genç domuz-
lar, bir yıl içinde çığlık çığlığa can verirsiniz. İnekleri, domuz-
ları, tavukları, koyunları, kısacası hepimizi bu korkunç son 
bekler. Atların ve köpeklerin kaderi de bizimkinden farklı de-
ğildir. Sen, Boxer, şu kocaman kasların gücünü kaybettiğinde 
Jones senin gırtlağını kesip kazanda kaynatır ve ardından seni 
av köpeklerine mama yapacak olan kasaba satar. Köpekler ise 
yaşlanıp dişleri dökülünce Jones her birinin boynuna bir taş 
bağlar ve en yakın göle atar.

Öyleyse yoldaşlarım, hayatta her kötülüğün insanların zul-
münden kaynaklandığı açık değil midir? İnsanlardan kurtu-
lursak emeğimizin ürünü de yalnızca bizim olacaktır. O za-
man zengin ve özgür olabiliriz. Peki, ne yapmalıyız? Bütün 
gücümüzle gece gündüz çalışarak insan soyunu alt etmeye 
çalışmalıyız! Yoldaşlar size sesleniyorum: Ayaklanın! Bu isyan 
ne zaman olur bilemem, belki bir hafta içinde belki de yüz 
yıl içinde ama şu ayağımın altında saman olduğundan nasıl 
eminsem, önünde sonunda adaletin yerini bulacağından da o 
derece eminim. Bunu unutmayın! En önemlisi de bu öğüdü-
mü sizden sonra gelecek olanlara iletin. İletin ki gelecek nesil-
ler zafer elde edene kadar bu mücadelemizi sürdürüp savaşsın.

Yoldaşlar, kararlılığınızdan asla şaşmayın. Hiçbir düşünce 
sizi yolunuzdan alıkoymasın. Olur da size insan ve hayvanların 
ortak çıkarları olduğunu, birinin refahının diğerlerinin refahı 
olacağını söyleyenler çıkarsa onlara katiyen inanmayın. Hepsi 
yalandır. İnsanlar, kendilerinden başka hiçbir yaratığın çıkar-
larına hizmet etmez. Bu savaşta aranızda eksiksiz bir birlik ku-
run, aranızda mükemmel bir yoldaşlık olsun. Bütün insanlar 
düşman, hayvanlar ise yoldaştır!”

Tam o sırada müthiş bir kargaşa oluverdi. Koca Reis konu-
şurken dört koca fare, deliklerinden dışarı çıkıp arka ayakları-
nın üzerine oturmuş, onu dinliyordu. Köpekler, onları görür 
görmez saldırıya geçmişti. O anda fareler de çabucak delikleri-
ne kaçıp canlarını zor kurtarmışlardı. Reis, ön ayağını havaya 
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kaldırarak sessizliği sağlamaya çalıştı:
“Yoldaşlar, çözmemiz gereken bir durum var. Fareler ve tav-

şanlar gibi yabani hayvanlar bizim dostumuz mu sayılır yoksa 
düşmanımız mı? Bunu oylayalım. Soruyorum size: Fareler yol-
daşımız mıdır?”

Hızla oylama yapıldı. Büyük bir çoğunlukla farelerin yoldaş 
olduğuna karar verildi. Yalnızca dört muhalif oy vardı, onlar 
da üç köpekle bir kedinin oylarıydı. Sonradan, kedinin hem 
evet hem de hayır oyu kullandığı ortaya çıktı. Koca Reis, ko-
nuşmasına devam etti:

“Daha fazla söyleyeceğim bir şey kalmadı. Sadece yinele-
mek istiyorum. İnsana ve onun yüzünden ortaya çıkan tüm 
kötülüklere karşı görevinizi aklınızdan çıkarmayın. İki ayak-
lılar, bizim düşmanımızdır. Dört ayaklılar ve kanatlılar ise 
dostumuzdur. Ayrıca insana karşı mücadele ederken ona ben-
zememeliyiz. Onu yenseniz bile onun kötü alışkanlıklarını, 
onun ahlâksızlıklarını sakın benimsemeyin. Hayvanlar evde 
yaşamamalı, yatakta uyumamalı, kıyafet giymemeli, alkol 
veya sigara kullanmamalı, paraya dokunmamalı, ticaret yap-
mamalıdır. İnsanın bütün alışkanlıkları kötüdür ve en önem-
lisi de hayvanlar kendi türünden olanlara zorbalık etmemeli-
dir. Güçlü veya güçsüz, akıllı veya akılsız, hepimiz kardeşiz. 
Hiçbir hayvan başka bir hayvanı öldürmemelidir. Tüm hay-
vanlar eşittir.

Şimdi yoldaşlar, sıra geldi size dün geceki rüyamdan bah-
setmeye. Size tam olarak rüyayı tarif edemem ama insanlar 
yok olduğu zaman yeryüzünün nasıl bir yere dönüşeceğini 
gördüm diyebilirim. Bu bana uzun zamandır unuttuğum bir 
şeyi hatırlattı. Yıllar önce ben küçücük bir domuzken annem 
ve diğer dişi domuzlar, sadece melodisini ve ilk üç kelimesini 
bildikleri eski bir şarkıyı söyleyip dururlardı. Şarkının melo-
disini küçükken öğrenmiştim ama aradan uzun zaman geçtiği 
için unutmuştum. Ancak, dün gece rüyamda yine hatırladım. 
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Üstelik bu sefer şarkının sözlerini de hatırladım. Bu sözlerin 
uzun zaman önce hayvanlar tarafından söylenmiş olduğuna ve 
nesiller boyunca hafızalardan silindiğine eminim. Şimdi size 
bu şarkıyı söylemek istiyorum yoldaşlar. Biliyorum yaşlıyım, 
sesim boğuk çıkabilir ama size melodisini öğrettiğim zaman 
siz şarkıyı daha güzel yorumlayabilirsiniz. Şarkının adı: İngilte-
re’nin Hayvanları.”

Koca Reis, boğazını temizledikten sonra şarkıyı mırıldan-
maya başladı. Söylediği gibi sesi kısıktı ama şarkıyı hiç de kötü 
söylemedi. Şarkının coşkulu bir melodisi vardı. Clementine ile 
La Cucuracha arası bir şarkıydı. Sözleri aynen şöyleydi:

“İngiltere hayvanları, İrlanda hayvanları,
Bütün ülkelerin ve iklimlerin hayvanları,
Kulak verin sevindirici haberlere,
Hayallerimizdeki Altın Çağımız önümüzde.

Er ya da geç o gün gelecek,
Zorba insan gidecek,
Ve İngiltere’nin bu bereketli topraklarında
Sadece hayvanlar gezinecek.

Geçirilen halkalar burunlarımızdan çıkacak,
Sırtımıza vurulan semerler atılacak,
Karnımıza saplanan mahmuzlar paslanacak,
O zalim kırbaç artık hiç şaklamayacak.

Hayal edilemeyecek kadar çok zenginlik gelecek,
Buğdayı, arpası, yulafı, samanı,
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Yoncası, fasulyesi, pancarı,
Hepsi o gün geldiğinde bizim olacak.

İngiltere’nin çayırları yeşerecek,
Nehirleri daha aydınlık olacak,
Tatlı esintiler oluşacak,
Özgürlüğümüze kavuştuğumuz zaman biz.

O gün için hepimiz emek vermeli,
Herkes ölümüne mücadele etmeli;
İneklerle atlar, kazlarla hindiler,
Herkes özgürlük uğruna el ele vermeli.

İngiltere hayvanları, İrlanda hayvanları,
Bütün ülkelerin ve iklimlerin hayvanları,
Kulak verin sevindirici haberlere,
Hayallerimizdeki Altın Çağımız önümüzde.”

Şarkı, hayvanları yabani bir coşku içinde harekete geçirmiş-
ti. Daha Koca Reis sözünü tamamlamadan hepsi söylemeye 
başlamıştı. İçlerinde en aptalları dahi melodiyi ve birkaç keli-
meyi ezberleyebilmişti. Domuzlar ve köpekler gibi zeki olan-
lar ise tüm şarkıyı birkaç dakika içinde ezberlediler. Birkaç kez 
denedikten sonra çiftliktekilerin tamamı muazzam bir uyum 
içinde İngiltere’nin Hayvanları şarkısını söylemeye koyuldu. 
İnekler böğürmeye, köpekler havlamaya, koyunlar melemeye, 
atlar kişnemeye ve ördekler vakvaklamaya başladı. Şarkı onlara 
o kadar keyif vermişti ki gece boyunca şarkıyı tam beş kez baş-
tan sona söylediler.
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Ne yazık ki bu yaşanılan kargaşa Bay Jones’u uyandırdı. 
Bahçede bir tilki olduğundan şüphelenerek hemen yatağından 
fırladı. Yatak odasının bir kenarında duran silahını eline aldı 
ve karanlığa doğru ateş etmeye başladı. Saçma taneleri ahırın 
duvarına saplanınca toplantıdaki hayvanlar hemen dağılıverdi. 
Herkes yattığı yere geri döndü. Kuşlar tüneklerine atladı, hay-
vanlar saman döşeklerine yerleşti. Çiftliğin tamamı bir anda 
uykuya dalıverdi.
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