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1 .  B Ö L Ü M





Bey l�k Ç�ft l�k’�n sa h� b� Bay Jo nes, her ge ce 
yaptığı g� b� küme s�n kapısını örtmüş, 
ama çok sar hoş ol  du ğu �ç�n ta vuk ların 
g� r�p çıktıkları de l�k le r� ka pat  mayı 
unut muşt u. Av lu da tökez le ne te ker le-
ne yü rür ken, el�n de k� fe ne r�n ışığı da 
b�r o ya na b�r bu ya na yal pa vu ru yor-
du. Ar ka kapıda bot larını çıkarıp at tı, 
k� ler de k� fıçıdan son b�r bar dak da ha 
b� ra dol du  rup b�r d� k�şt e �ç t�, son ra 
üst ka ta çıkıp ya tak oda sı na g�r d�. 
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Ba yan Jo nes ho rul ho rul uyu-
yor du.

Ya tak odasının ışığı söner sönmez, ç�ft l� ğ�n tüm b�  na larında b�r 

patırtı, b�r ko şuşt ur madır başl adı. Gün düzden ha ber 

salınmıştı: Ko ca Re �s de d�k le r�, b�r za man lar ödül 

ka zanmış kır er kek do muz, b�r ge ce önce gördüğü 

ga r�p düşü tüm hay van la ra an lat mak �st � yor du. Bay 

Jo nes or talıktan çe k� l�r çe k�l mez, her ke s�n büyük sa-

man lıkta top lan ması ka rar laşt ırılmıştı. Ko ca Re �s’e 

(ya rışma ya W�l l�ng don Gü ze  l� adıyla katılmıştı, ama 

her kes ona Ko ca Re �s d� yor  du) ç�ft l�k te o ka dar bü-

yük b�r saygı du yu lu yor du k�, onun ne d� ye ce ğ� n� 

öğren mek �ç�n her kes uy ku  sun dan ol ma ya razıydı.

Re �s, büyük sa manlığın b�r köşe s�n de, ta van da k� k� r�ş ler den 

b� r�n den sar kan b�r fe ne r�n aydınlattı ğı b�r yük sel t�-

n�n üze r� ne se r� l� sa man döşe ğ� ne ku rul  muş tu b� le. 

On �k� yaşındaydı, son za man lar da göv de s� b� raz yağ 

bağ lamıştı; uzun s�v r� köpek d�ş le r� h�ç ke s�l me m�ş 

ol masına karşın, b�l ge ve ba ba can gö rünen hey bet l� 

b�r do muz du. Çok geç me den öte k� hay  van lar da b�r-

b� r� ardı sıra sökün et t� ler; yo lu yor da mınca yer le r� n� 

al ma ya baş ladılar. Önce Blue bell, Jes s�e ve P�nc her 
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adlı üç köpek göründü; ardından do  muz lar gel d� ler, 

yüksel t� n�n he men önünde k� sa man  ların üze r� ne 

yer leş t� ler. Ta vuk lar pen ce re eş�k le  r� ne tüne d� ler, 

güver c�n ler çatı k� r�ş le r� ne kon du lar, ko yun lar la 

�nek ler do muz ların ar kasına uzanıp ge  v�ş ge t�r me ye 

ko yul du lar. Bo xer ve Clo ver adlı �k� ara  ba atı �çe r� 

b�r l�k te g�r d� ler; sa man ların arasında gö re me ye cek-

le r� ka dar küçük b�r hay van bu lu na b� le  ce ğ� kaygısıy-

la ağır ağır yürüyor, kıllı, ko ca man ayak  larını ye re 

usul ca basıyor lardı. Clo ver, or ta yaşlı sa yıla b� le cek, 

�r� yarı, anaç b�r kısraktı; dördüncü ta yı nı do ğur duk-

tan son ra es k� en damını b�r türlü bu la  mamıştı. 

Boxer �se ne re dey se �k� met re yüksek l� ğ�n  de, �k� 

bey g�r gücünde, çok �r� b�r hay vandı. Al nın dan bur-

nu nun üstüne doğ ru �nen akıtma onu b� raz ah mak 

göste r� yor du; ger çek ten de ç�ft l�k te k� hay  van ların 

en ze k� s� sayılmazdı, ama sağ lam k� ş� l� ğ� ve akılla ra 

dur gun luk ve ren çalışkanlığıyla her ke  s�n saygısını 

ka zanmıştı. At ların ardından, be yaz ke  ç� Mu r� el �le 

Ben ja m�n adlı eşek göründüler. Ben ja  m�n, ç�ft l� ğ�n 

en yaşlı, en huy suz hay vanıydı. Ağ zın  dan bal dam-

ladığı söyle ne mez d�, ama az söyler, öz söyler d�: 

“Tanrı ba na s� nek le r� ko vayım d� ye b�r kuy  ruk ver-

m�ş; ama keş ke s� nek ler de ol ma saydı, kuy  ru ğum 
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da.” Ç�ft l�k te k� hay van lar arasında b�r tek o h�ç 

gülmez d�. Ne den gülme d� ğ� n� so ran la ra, “Gü lüne-

cek ne var k�?” d� ye karşılık ve r�r d�. Ama açık ça bel-

l� et me me s� ne karşın, Bo xer’a hay randı; �k�  s� pa zar 

günle r� n� b�r l�k te ge ç� r�r, ge nel l�k le mey  ve bah çe s�-

n�n ar kasında k� çayırda h�ç ko nuş ma  dan yan ya na 

ot lar lardı.

İk� at henüz ye re uzanmışlardı k�, an ne le r� n� y� t�r  m�ş yav ru 

ördek ler c� yak c� yak bağıra rak b� rer le kol ha l�n de sa-

manlığa g�r d� ler; pay tak pay tak koşt u ru  yor, ayak lar 

altında ez�l me ye cek le r� b�r yer ara nı yor  lardı. Clo ver, 

ko ca man ön ayağıyla ördek yav ru la rı nın çev re s� ne 

b�r du var ördü; on lar da ora ya sı ğı nıp b�r b�r le r� ne so-

kul du lar ve o sa at uy ku ya daldılar. Son an da, Bay Jo-

nes’un �k� te ker lek l� ara basını çe ken saçı uzun aklı 

kısa, be yaz kısrak Mol l�e çıka gel d�; ağzında kes me-

şe ke r�, süzüm süzüm süzüle rek �çe  r� g�r d�. Ken d� ne 

önler de b�r yer seç t�; bakışları üze  r�n de top la mak 

umu duy la kırmızı kur de le ler le örü lü be yaz ye le s� n� 

�k� ya na sal la ma ya başl adı. Son ola  rak da ke d� görün-

dü; hu yu ku ru sun, he men en sı cak ye r� aran ma ya baş-

ladı, so nun da Bo xer �le Clo ver’ın arasına sığıştı; Ko ca 

Re �s’�n söyle v� n�n so nu na ka dar –söyle d�k le r� n�n b�r 
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te k� ne b� le ku lak ver me  den– ke y�f  l� ke y�f  l� mırlayıp 

dur du.

Ar ka kapının ora da k� tünek te uyu yan ev c�l kuz gun Mo ses’ı say-

maz sak, hay van ların tümü gel m�şt � ar tık. Re �s, baktı 

k� her kes ye r� n� almış susp us bek l�  yor, gırtlağını te-

m�z le y�p ko nuş ma ya başl adı:

“Yol daşl ar, dün ge ce ga r�p b�r düş gördüğümü he  p� n�z b� l� yor-

su nuz. Düşe son ra ge le ce ğ�m. S� ze da  ha önce başk a 

b�r şey söyle mek �st � yo rum. Yol daşl ar, faz la b�r öm-

rüm kaldığını sanmıyo rum. Onun �ç�n, bugüne ka dar 

ed�n d� ğ�m b�l g� le r�, de ne y�m le r� s�z  le re ak tar mayı 

görev b� l� yo rum. Çok uzun ya şa dım, ağı lımda b�r ba-

şıma ya tar ken düşüne cek çok za  ma nım ol du; bu dün-

yanın düze n� n�, ya şa  mak ta olan her hay van ka dar 

kav radığımı söyle ye  b� l� r�m. Bugün s�z ler le ko nuş-

mak �st e d� ğ�m de bu �şt e.

Evet yol daşl ar, ya şadığımız ha yat nasıl b�r ha yat tır? Açıkça 

söyle mek ten kork ma yalım: Şu kısa öm rümüz yok-

sul luk �ç�n de, sa bah tan ak şa ma ka dar uğ  raşıp d� d�n-

mek le ge ç�p g� d� yor. Dünya ya gel d�k ten son ra ya şa-

ma mıza ye te cek ka dar y� ye cek ve r�r ler; ayak ta ka-
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lan larımızı canı çıka na ka dar çalıştırırlar; �şl e r� ne 

ya ra maz du ru ma gel d� ğ� m�z de de kor kunç b�r acı-

masızlıkla bo ğaz lar lar. İng�l te re’de, b�r ya şına gel-

d�k ten son ra, h�ç b�r hay van mut lu luk ne d�r b�l mez, 

h�ç b�r hay van d�n le n�p eğ le ne mez. İng�l te  re’de h�ç b�r 

hay van özgür de ğ�l d�r. Ha yatımız se f�l l �k ten, köle-

l�k ten başk a ne d�r k�! İşte, tüm çıplaklığıyla ger çek 

bu dur.

Pe k� bu du rum, Do ğa’nın b�r ya sası mıdır? Ül ke  m�z, top rak-

larında ya şa yan la ra düzgün b�r ha yat su  na ma ya cak 

ka dar yok sul mu dur? Hayır, yol daşl ar, asl  a! İn g�l te re 

top rak ları be re ket l� d�r; ha vası su yu �y�  d�r yur du mu-

zun; bugün bu ülke de ya şa yan hay van  lar dan çok da-

ha faz lasına bol bol y� ye cek sağ la ya  b� l�r. Yalnızca şu 

b� z�m ç�ft l�k b� le b�r düz� ne atı, y�r  m� �ne ğ�, yüzler ce 

ko yu nu besl e ye b� l�r; besl e ye b� l�r ne de mek, on la ra 

bugün b� z�m ha yal b� le ede me ye  ce ğ� m�z ka dar ra hat 

ve onur lu b�r ha yat ya şa ta b� l�r. Öyley se, bu se f�l l� ğe 

ne den bo yun eğe l�m? İnsan lar, eme ğ� m�z le üret t�k le-

r� m� z�n ne re dey se tümünü b�z  den çalıyor lar. İşte, 

yol daşl ar, tüm so run ları mızın ya nıtı bu ra da. Tek b�r 

sözcükte özet le ne b� l�r: İnsan. Tek ger çek düşmanı-

mız İnsan’dır. İnsan’ı or ta dan kal     dırın, açlığın ve köle 
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g� b� çalışmanın te me l�n de k� ne  den de son su za dek s�-

l� ne cek t�r yeryüzünden.

İnsan üret me den tüke ten tek ya ratıktır. Süt ver  mez, yu mur ta 

yu murt la maz, sa banı çe ke cek gü cü yok tur, tav şan 

ya ka la ya cak ka dar hızlı ko şa maz. Ge  ne de, tüm hay-

van ların efen d� s� d�r. Hay van ları çalıştırır, karşılı-

ğında on la ra açlıktan ölme ye cek le r� ka  dar y� ye cek 

ve r�r, ge r� ka lanını ken d� ne ayırır. B�z se eme ğ� m�z le 

tar layı sürer, gübre m�z le top rağı bes le  r�z; oy sa h�ç-

b� r� m� z�n pos tun dan baş ka b�r şe y� yok  tur. S�z, şu 

karşımda otu ran �nek ler; bu yıl kaç b�n l�t re süt ver-

d� n�z? Güçlü kuv vet l� da na lar ye t�ş t�r  mek �ç�n ge-

rek l� olan sütle r� n�z ne re ye g�t t�? Her b�r dam lası 

düşman larımızın m� de s� ne �n d�. S�z, ta vuk  lar; bu yıl 

kaç yu mur ta yu murt ladınız, o yu mur ta  ların kaçın-

dan c� vc�v çıka ra b�l d� n�z? Tümüne ya kı nı pa zar da 

satıldı, Jo nes ve adam larına pa ra ka zan dır dı. Ve sen, 

Clo ver, do ğur du ğun o dört tay ne re de; yaş  lan dığında 

sırtını da ya ya cağın, key f� n� süre ce ğ�n o tay lar ne re-

de? Dördü de b�r yaşına gel d�k le r�n de sa tıldı; on ları 

b�r da ha h�ç göre me ye cek s�n. İnsan la ra ver d� ğ�n o 

dört tay ve tar la lar da k� eme ğ� n�n kar şı lığında b�r a-

vuç yem ve so ğuk b�r ahırdan baş ka ne gördün?
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