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BİRİNCİ BÖLÜM



I

Pırıl pırıl, soğuk bir nisan günüydü; saatler on üçü vuruyordu. Don-
durucu rüzgârdan korunmak için çenesini göğsüne gömmüş olan 
Winston Smith, bir toz burgacının da kendisiyle birlikte içeri dalması-
nı önleyecek kadar hızlı olmasa da, Zafer Konutları’nın cam kapıların-
dan çabucak içeri süzüldü.

Binanın girişi, kaynatılmış lahana ve eskimiş keçe kokuyordu. He-
men karşıki duvara, içerisi için epeyce büyük sayılabilecek, renkli bir 
poster asılmıştı. Posterde, bir metreden geniş, kocaman bir yüz görü-
lüyordu: kırk beş yaşlarında, kalın siyah bıyıklı, sert bakışlı, yakışıklı bir 
adamın yüzü. Winston merdivene yöneldi. Asansörü denemeye gerek 
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yoktu. En iyi dönemlerde bile pek ender çalışırdı; kaldı ki, son günlerde 
gündüz saatlerinde elektrik kesintisi uygulanıyordu. Nefret Haftası’nın 
hazırlıkları kapsamında alınan tutumluluk önlemlerinin bir parçasıydı 
bu. Daire yedinci kattaydı; otuz dokuz yaşında olan ve sağ ayak bileği-
nin üzerinde iri bir çıban bulunan Winston, merdiveni ikide bir durup 
dinlenerek ağır ağır çıkıyordu. Her katta, asansörün tam karşısına asıl-
mış olan posterdeki kocaman yüz duvardan ona bakıyordu. Resim öyle 
yapılmıştı ki, gözler her davranışınızı izliyordu sanki. Posterin altında, 
BÜYÜK BİRADER’İN GÖZÜ ÜSTÜNDE yazıyordu.

İçeride, inceden bir ses, pik demir üretimiyle ilgili olduğu anlaşılan 
birtakım rakamlar okuyordu. Ses, sağdaki duvarın bir bölümünü kap-
layan ve donuk bir aynayı andıran dikdörtgen bir madeni levhadan 
geliyordu. Winston düğmelerden birini çevirince ses kısılır gibi oldu, 
ama sözcükler hâlâ seçilebiliyordu. Aygıt (tele-ekran deniyordu) ha-
fifçe karartılabiliyorsa da, tümüyle kapatılamıyordu. Winston pence-
reye ilerledi; ufak tefek, kavruk bir adamdı, ama Parti üniforması mavi 



tulumun için de çelimsizliği pek o kadar belli olmuyordu. Saçının ren-
gi çok açık, yüzü pespembeydi, teni kötü sabun kullanmaktan, kör ji-
letlerle tıraş olmaktan ve kısa bir süre önce sona eren kışın soğuğun-
dan hışır hışır olmuştu.

Dışarının soğuğu, kapalı pencereden bakıldığında bile belli oluyor-
du. Aşağıda, sokakta rüzgâr, tozları ve yırtık kâğıt parçalarını burgaç 
gibi döndürüyordu; güneşin parlaklığına ve göğün koyu mavisine kar-
şın, dört bir yana asılmış posterler dışında her şey renksiz gibiydi. Ne-
reye baksanız, siyah bıyıklı surat karşınızdaydı. Biri de hemen karşıki 
evin ön cephesindeydi. BÜYÜK BİRADER’İN GÖZÜ ÜSTÜNDE yazan 
posterdeki kapkara gözler Winston’ın gözlerine dikilmişti. Sokakta, 
bir köşesi yırtılmış başka bir poster rüzgârla inip kalktıkça, altından 
İNGSOS sözcüğü bir görünüp bir yok oluyordu. Uzaklarda bir helikop-
ter damların arasından alçaldı, kocaman masmavi bir sinek gibi bir an 
havada asılı kaldı, sonra bir eğri çizerek ok gibi ileri atıldı. Pencereler-
den insanların evlerini gözetleyen polis devriyesiydi bu. Ne ki, devri-
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yeler önemli sayılmazdı. Bir tek Düşünce Polisi önemliydi.
Winston’ın arkasındaki tele-ekrandan gelen ses hâlâ pik demir 

üretimi ve Dokuzuncu Üç Yıllık Plan hedeflerinin aşılmasıyla ilgili bir 
şeyler zırvalayıp duruyordu. Tele-ekran aynı anda hem alıcı hem de 
verici işlevi görüyordu. Fısıltıyla konuşmadığı sürece Winston’ın çıkar-
dığı her ses tele-ekran tarafından alınıyordu; dahası, madeni levhanın 
görüş alanında kaldığı sürece Winston işitilmekle kalmıyor, görülebi-
liyordu da. Hiç kuşkusuz, ne zaman izlendiğinizi anlamanız olanaksız-
dı. Düşünce Polisi’nin, kime ne zaman ve hangi sistemle bağlandığını 
kestirmek çok zordu. Herkesi her an izliyor da olabilirlerdi. Ama size 
istedikleri zaman bağlanabildikleri açıktı. Çıkardığınız her sesin du-
yulduğunu, karanlıkta olmadığınız sürece her hareketinizin gözetlen-
diğini varsayarak yaşamak zorundaydınız; zorunda olmak ne söz, artık 
içgüdüye dönüşmüş bir alışkanlıkla öyle yaşıyordunuz.

Winston sırtını tele-ekrana verdi. Gerçi, çok iyi bildiği gibi, bir sırt 
bile bir şeyleri ele verebilirdi, ama yine de böylesi daha güvenliydi. 



Winston’ın çalıştığı Gerçek Bakanlığı, bir kilometre ötede, kirli man-
zaranın üzerinde koskocaman ve bembeyaz yükseliyordu. Burası, 
diye düşündü belli belirsiz bir hoşnutsuzlukla, burası Londra’ydı, 
Okyanusya’nın üçüncü en kalabalık eyaleti Havaşeridi Bir’in ana ken-
ti. Bu kent eskiden de az çok böyle miydi? Çocukluğunun Londra’sını 
anımsayabilmek için belleğini zorladı. Yanları ahşap çatkılarla destek-
lenmiş, pencereleri mukavvalarla yamanmış, damlarına oluklu demir 
levhalar döşenmiş, eğri büğrü bahçe duvarları sağa sola bel vermiş, 
çürüyeduran on dokuzuncu yüzyıl evlerinin bu görünümü eskiden 
beri hep var mıydı? Ya sıva tozlarının havada dolandığı ve moloz yığın-
larının üstünü söğüt otlarının sardığı bombalanmış yöreler; bombala-
rın daha geniş bir alan açtığı ve kümesten farksız çirkin ahşap kulübe-
lerin belirdiği yerler? Ama boşuna, anımsayamıyordu: Çocukluğun-
dan geriye, belli belirsiz, silik, bir görünüp bir kaybolan bir dizi resim-
den başka bir şey kalmamıştı. 

Gerçek Bakanlığı –Yenisöylem’de1 Gerbak– görünürdeki bütün öte ki 
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nesnelerden ilk bakışta ayrılıyordu. Piramit biçimindeki koskocaman 
parlak beyaz beton yapının yüksekliği üç yüz metreydi. Beyaz cephe-
sine zarif harflerle yazılmış üç Parti sloganı, Winston’ın durduğu yer-
den az çok okunabiliyordu:1 

SAVAŞ BARIŞTIR
ÖZGÜRLÜK KÖLELİKTİR

CAHİLLİK GÜÇTÜR.

Söylenenlere bakılırsa, Gerçek Bakanlığı’nın yerüstündeki üç bin 
odasının yeraltında da uzantıları bulunuyordu. Londra’nın çeşitli yer-
lerinde benzer görünüş ve büyüklükte yalnızca üç yapı daha vardı. 
Çevrelerindeki yapılar bunların yanında o denli küçük kalıyordu ki, bu 

1. Yenisöylem, Okyanusya’nın resmî diliydi. Yapısı ve kökenine ilişkin açıklamalar için Ek’e bakınız. (Ya-
zarın notu.)



dört yapı Zafer Konutları’nın çatısından aynı anda görülebiliyordu. 
Tüm bir yönetim aygıtının bölüştürüldüğü dört Bakanlık bu yapılar-
daydı: Haberler, eğlence, eğitim ve güzel sanatlara bakan Gerçek Ba-
kanlığı; savaşlarla ilgilenen Barış Bakanlığı; yasa ve düzeni sağlayan 
Sevgi Bakanlığı ve ekonomi işlerinden sorumlu Varlık Bakanlığı. Bun-
ların Yenisöylem’deki adları Gerbak, Barbak, Sevbak ve Varbak’tı.

En korkunçları, Sevgi Bakanlığı’ydı. Tek bir penceresi bile yoktu. 
Winston, Sevgi Bakanlığı’na girmek şöyle dursun, yarım kilometreden 
fazla yaklaşmamıştı. Resmî bir göreviniz olmadığı sürece içeriye gir-
mek olanaksızdı; resmî görevliler de içeriye ancak tel örgülerin arasın-
dan dolanarak, çelik kapılardan ve gizli makineli tüfek yuvalarının 
arasından geçerek girebiliyorlardı. Bakanlığın dışındaki bu barikatlara 
açılan sokaklarda bile siyah üniformalı, goril suratlı muhafızlar ellerin-
de coplarıyla kol geziyorlardı.

Winston birden geri döndü. Yüzüne dingin, iyimser bir ifade oturt-
muştu; tele-ekrana bakarken böylesi daha uygundu. Odayı geçip kü-
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çük mutfağa girdi. Bakanlıktan günün bu saatinde ayrılmakla kantin-
deki öğle yemeğini feda etmişti, üstelik mutfakta ertesi günün kah-
valtısına saklanması gereken bir parça esmer ekmekten başka bir şey 
olmadığını biliyordu. Raftan, içinde renksiz bir sıvı bulunan, düz be-
yaz etiketinde ZAFER CİNİ yazan bir şişeyi aldı. Kapağını açınca, Çin-
lilerin pirinç ruhunu andıran, ağır, tiksinç bir koku çarptı burnuna. Bir 
çay kaşığı kadar doldurdu, geçireceği sarsıntıya kendini hazırladı ve 
ilaç içer gibi içiverdi. 

Ansızın yüzü kıpkırmızı oldu, gözlerinden yaş boşandı. Kezzap gibi 
bir şeydi içtiği; dahası, yuttuğunda kafasının arkasına lastik bir copla 
vurulmuş gibi oluyordu insan. Ne ki, midesindeki yanma uzun sürme-
di, dünya gözüne daha hoş görünmeye başladı. Üstünde ZAFER SİGA-
RALARI yazan buruşmuş bir paketten bir sigara aldı, ama farkında 
olmadan sigarayı dik tutunca içindeki tütün yere döküldü. İkinci siga-
rayı yakmayı başardı. Yeniden oturma odasına geçti, tele-ekranın so-
lunda duran küçük bir masanın başına oturdu. Masanın çekmecesin-



den bir kalem sapı, bir mürekkep şişesi, bir de sırtı kırmızı, kapağı 
ebrulu, orta boy boş bir defter çıkardı.

Oturma odasındaki tele-ekran, nedense, alışılmadık bir konum-
daydı. Odanın tümüne egemen olabileceği dip teki duvar yerine, pen-
cerenin karşısına düşen uzun du vara yerleştirilmişti. Tele-ekranın bir 
yanında, Win   ston’ın oturmakta olduğu küçük bir girinti vardı; daireler 
yapılırken, belli ki, buraya kitap raflarının konulması tasarlanmıştı. 
Winston, girintide iyice arkasına yaslanarak oturduğunda, tele-ekra-
nın görüş alanı dışında kalabiliyordu. Hiç kuşkusuz, sesi duyulabili-
yordu; ama böyle kaldığı sürece görülmesi olanaksızdı. Birazdan ya-
pacağı işi aklına getiren de, bir ölçüde, odanın bu alışılmadık yapısı 
olmuştu.

Ama bu işin aklına gelmesinde, az önce çekmeceden çıkardığı def-
terin de payı yok değildi. Garip bir güzelliği vardı defterin. Yıllar içinde 
biraz sararmış, pürüzsüz, kaymak gibi kâğıdı, en azından kırk yıldır 
yapılmayan türdendi. Ama Winston defterin daha da eski olduğunu 
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tahmin ediyordu. Onu kentin kenar mahallelerinden birindeki (hangi 
mahalle olduğunu artık anımsamıyordu) tıklım tıkış bir eskici dükkâ-
nının vitrininde görmüş, görür görmez de almak için karşı konulmaz 
bir isteğe kapılmıştı. Gerçi Parti üyelerinin sıradan dükkânlara girme-
meleri gerekiyordu (buna “serbest piyasada alışveriş yapmak” deni-
yordu), ama bu kurala sıkı sıkıya uyulduğu söylenemezdi, çünkü 
ayak kabı bağı ve jilet gibi şeyleri başka bir yoldan edinmek olanaksız-
dı. Winston, sokağı çabucak kolaçan ettikten sonra dükkânın kapısın-
dan içeri süzülmüş, defteri iki buçuk dolara satın almıştı. O sırada 
defteri edinmek istemesinin belirli bir nedeni yoktu. Defteri suçluluk 
duyarak çantasına atıp eve götürmüştü. İçinde hiçbir yazı bulunma-
masına karşın, tehlikeyi göze almaya değecek bir nesneydi.

Winston, birazdan bir günce tutmaya başlayacaktı. Günce tutmak 
yasadışı değildi (aslında hiçbir şey yasadışı değildi, çünkü artık yasa 
diye bir şey yoktu), ama fark edilecek olursa Winston’ın ölüm cezası-
na çarptırılacağı ya da en az yirmi beş yıl zorunlu çalışma kampına




