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KİŞİLER 
 
WERLE. Tüccar, sanayici, madenci. 
GREGERS. Werle'nin oğlu. 
YAŞLI EKDAL. 
HJALMAR EKDAL. Yaşlı Ekdal'in oğlu, fotoğrafçı. 
GINA EKDAL. Hjalmar'ın eşi. 
HEDWIG. Kızları, on dört yaşında. 
BAYAN SOERBY. Kahya kadın. 
RELLING. Doktor. 
MOLWIK. Eski teoloji öğrencisi. 
GROBERG. Werle'nin saymanı. 
PETTERSEN. Werle'nin uşağı. 
JENSEN. Gündelikle tutulmuş bir uşak. 
ŞİŞMAN ADAM. 
DAZLAK ADAM. 
MİYOP ADAM. 
BAŞKA ALTI KONUK. Werle'nin davetlileri. 
GÜNDELİKLE TUTULMUŞ UŞAKLAR. 
 
Birinci perde Werle'nin, öbür dört perde Hjalmar Ekdal'in evinde geçer. 
 
 
BİRİNCİ PERDE 
 
Werle'nin evinde, zengin, rahat döşenmiş çalışma odası. Yumuşak koltuklar, kitap dolapları.  
Odanın ortasında yazı masası. Masanın üstünde k‰ğıtlar, dosyalar. Yeşil abajurlu lambalar  
yumuşak bir ışık vermekte. Arka duvarda çift kanatlı bir kapı. Kapı açık. Kapıdan zevkle  
döşenmiş büyük bir oda görünmektedir. Bu oda hafifçe aydınlatılmıştır. Önde sağda, duvarda  
çalışma odasından büro bölümüne açılan küçük bir gizli kapı. Önde solda soba, soba  
yanmakta, yine solda az geride yemek odasına açılan çift kanatlı bir kapı. 
Uşaklardan Pettersen özel uşak giysisi, gündelikle tutulmuş olan Jensen frak giymiştir. İkisi 
de  
çalışma odasını düzeltmekle meşgul. Yemek odasından konuşmalar, gülüşmeler işitilmekte.  
Bardağa vurulan bir bıçak sesinden sonra herkes susar. Biri küçük bir söylev verir. Bravo  
sesleri, sonra yine konuşmaya başlar herkes.  
  
PETTERSEN - (Şöminenin üzerindeki lambalardan birini yakar, lambanın üzerine abajurunu  
geçirir.) Bir kulak verin Jensen, bakın, ihtiyar ayağa kalkmış Bayan Soerby'nin onuruna 
söylev  
veriyor. 
JENSEN - (Koltuklardan birini düzeltir.) Aralarında bir şeyler var diyorlar, doğru mu? 
PETTERSEN - Bilmem, herkes bir şeyler söylüyor. 
JENSEN - Gençliğinde yaman delikanlıymış.  
PETTERSEN - Olabilir, doğrudur. 
JENSEN - Yemeği oğlu için veriyormuş, öyle mi? 
PETTERSEN - Evet, oğlu dün eve döndü çünkü. 
JENSEN - Bay Werle'nin oğlu olduğunu hiç bilmiyordum. 
PETTERSEN - Var, bir oğlu var. Ama hep yukarıda otururdu, dağda maden ocaklarının 



orada.  
Yıllardır bu evdeyim, kente indiğini hiç bilmem. 
BİR UŞAK - (Öteki odaya açılan kapının önünde.) Bakar mısınız Pettersen, yaşlı bir adam var  
burada. 
PETTERSEN - (Homurdanır.) Hay Allah'ın cezası, kim gelir bu saatte? 
(Yaşlı Ekdal görünür. Sırtında yırtık pırtık bir palto, ellerinde yün eldiven vardır. Paltosunun  
yakasını yukarı kaldırmıştır. Bastonunu, kürk şapkasını elinde tutmaktadır. Koltuğunun altına 
bir  
karton kutu sıkıştırmıştır. Ekdal, pos bıyıklı bir adamdır, bıyıkları ağarmıştır, başındaki kızıl  
kestane renkli peruk oldukça pistir.) 
PETTERSEN - (Ona doğru gider.) Ne arıyorsunuz şimdi burda? 
EKDAL - (Kapıda.) Hemen büroya geçmem gerek, Pettersen. 
PETTERSEN - Büro kapanalı bir saat oluyor, hem... 
EKDAL - Canım, aşağıda da öyle dediler. Ama Groberg daha  buradadır. Pettersen, bırakın  
gireyim içeri. (Gizli kapıyı gösterir.) Yolu biliyorum.  
PETTERSEN - Pek‰l‰. (Kapıyı açar.) Ama dışarı çıkarken yolu şaşırmayın, tamam mı?  
Konuklarımız var.  
EKDAL - Biliyorum canım! Sağol, Pettersen. Eski, aziz dostum benim, sağol. (Alçak sesle.)  
Kuş beyinli! 
(Ekdal büro bölümüne geçer. Pettersen arkasından kapıyı kapar). 
JENSEN - Büroda çalışanlardan biri mi? 
PETTERSEN - Hayır. Gerektiğinde bazı yazı işleri veriyorlar ona, evinde yazsın diye. Bu 
yaşlı  
Ekdal eskiden hali vakti yerinde bir adamdı.  
JENSEN - Öyle biri olduğu görünüşünden belliydi. 
PETTERSEN - Eskiden subaydı biliyor musunuz, teğmendi.  
JENSEN - Teğmen miydi, vay canına! 
PETTERSEN - Sonraları kereste ticaretine mi ne başlamış. Bu arada Werle'ye öyle bir oyun  
etmiş ki, sorma gitsin! Dağlarda maden işletmesi var ya, vaktiyle ikisi birlikteydi orada. Yaşlı  
Ekdal'i oldukça iyi tanırım. Bayan Eriksen'in meyhanesine uğrayıp bir iki kadeh içmişliğimiz  
çoktur. 
JENSEN - Ama ısmarlamaya gelince elinin pek açık olmadığı kesin.  
PETTERSEN - Benim ısmarladığımı tahmin ediyorsunuz herhalde. Bir zamanlar hali vakti  
yerinde olan bu düşmüş kimselere karşı insan biraz eli açık davranmalı bana kalırsa. 
JENSEN - İflas mı etti? 
PETTERSEN - Daha beteri. Hapse girdi. 
JENSEN - Hapse mi? 
PETTERSEN - Belki de kalebentliğe mahkum olmuştur. (Kulak kabartır.) İşte, yemekten  
kalkıyorlar. 
(Yemek odasının kapısı açılır. Bayan Soerby erkeklerden bazılarıyla konuşarak yemek  
odasından çıkar. Onları öbür konuklar izler yavaş yavaş. Werle de konuklar arasındadır. En 
son  
Hjalmar Ekdal ve Gregers Werle gelir.) 
BAYAN SOERBY - (Geçerken, uşağa.) Pettersen, kahveyi müzik salonunda versinler. 
PETTERSEN - Başüstüne, Bayan Soerby. 
(Bayan Soerby yanında iki erkekle dipteki büyük odaya geçer, sağ taraftan kaybolur. 
Pettersen  
ile Jensen de aynı yönden çıkar.) 
ŞİŞMAN ADAM - (Dazlak Kafalı'ya.) Of... Ne akşam yemeği... Hakkından gelmek gerçekten  
güç oldu. 



DAZLAK ADAM - Bir parça çabayla insan üç saatte inanılmayacak kadar çok yemek 
yiyebilir. 
ŞİŞMAN ADAM - Sonrası, aziz dostum, peki sonrası... 
MİYOP ADAM - Kahveyle likörün müzik salonunda verileceğini duydum. 
ŞİŞMAN ADAM - Çok güzel. Bayan Soerby bize bir şeyler çalar belki. 
DAZLAK ADAM - (Alçak sesle.) Kafamızı şişirmesin de... 
ŞİŞMAN ADAM - Betty eski dostlarına düşmanlık etmez. 
(Gülerek odadan çıkarlar.) 
WERLE - (Alçak sesle, keyifsiz.) Sanırım kimse farkına varmadı, Gregers. 
GREGERS - (Ona bakar.) Neyin? 
WERLE - Sen de farkına varmadın mı? 
GREGERS - Neyin farkına varacaktım?  
WERLE - Sofrada on üç kişiydik.  
GREGERS - Öyle mi? On üç kişi miydik? 
WERLE - (Hjalmar Ekdal'e bakarak.) Başka zaman biz hep on iki kişi olurduk. (Öbürlerine.)  
Buyrun beyler, rica ederim. 
(Werle ve ötekiler geri planda sağdan çıkarlar. Sahnede yalnızca Gregers ile Hjalmar kalır.) 
HJALMAR - (Konuşulanları işitmiştir.) Beni çağırmamalıydın, Gregers. 
GREGERS - Olur mu hiç! Benim onuruma bir yemek verilecek ve ben iyi arkadaşımı, biricik  
dostumu çağırmayacağım...  
HJALMAR - Sanırım babanın pek hoşuna gitmedi. Aslında ben bu eve hiç gelmem.  
GREGERS - Evet, biliyorum. Ama seni görmeyi, seninle konuşmayı çok istiyordum, çünkü  
hemen yeniden yola çıkacağım. Okul sıralarından beri arkadaşız ama oldukça ayrı düştük.  
Birbirimizi görmeyeli, on altı ya da on yedi yıl oldu. 
HJALMAR - Aradan o kadar uzun zaman geçti mi? 
GREGERS - Geçti ya. Nasılsın bakalım? İyi görünüyorsun. Bayağı iri yarı bir adam 
olmuşsun. 
HJALMAR - Pek iri yarı olduğum söylenemez. Ama eskisine göre daha erkeksi görünüyorum  
elbette. 
GREGERS - Aslında, öyle. Dıştan bakınca hiç değişmemişsin. 
HJALMAR - (Hüzünlü.) Ama içten bakınca, inan Gregers, değişen çok şey var. Son  
görüştüğümüzden bu yana, ne yıkımlara uğradım biliyorsun. 
GREGERS - (Daha alçak sesle.) Baban nasıl şimdi? 
HJALMAR - Bu konuyu açmasak daha iyi olur, sevgili dostum. Zavallı, talihsiz babacığım  
benimle oturuyor. Sığınacağı başka bir yer yok dünyada. Bu konuda konuşmak çok ağırıma  
gidiyor. İyisi mi, yukarıda, dağdaki maden işletmesinde nasıl yaşadığını, neler yaptığını anlat 
sen  
bana.  
GREGERS - Yalnızdım, adamakıllı yalnız. Her şeyi inceden inceye düşünecek bol vaktim 
oldu.  
Gel önce rahatça bir oturalım.  
(Şöminenin önündeki koltuklardan birine oturur, Hjalmar'a da oturmasını söyler.) 
HJALMAR - (Yumuşak sesle.) Beni babanın evine çağırdığın için her şeye karşın sana 
teşekkür  
ederim, Gregers. Bana kızgın olmadığını anlıyorum şimdi. 
GREGERS - (Şaşırmış.) Sana kızgın olduğumu nerden çıkardın? 
HJALMAR - İlk yıllar biraz kızmıştın. 
GREGERS - Hangi ilk yıllar? 
HJALMAR - Uğradığımız yıkımdan sonraki ilk yıllarda. Hem öyle olması doğaldı. Az kalsın  
babanı da o pis işe bulaştıracaklardı. 



GREGERS - Bu yüzden sana kızdığımı mı sanıyordun? Kim inandırdı seni buna? 
HJALMAR - Bana gücenmiştin, biliyorum, baban söyledi. 
GREGERS - (Birden şaşırır.) Babam mı? Demek onun için  bir daha hiç sesin soluğun 
çıkmadı.  
İki satır olsun yazmadın. 
HJALMAR - Evet. 
GREGERS - Fotoğrafçılığa başladığında bile... 
HJALMAR - Baban değmez demişti, sana bunları yazmanın bir anlamı olmadığını söylemişti. 
GREGERS - (Önüne bakar.) Ne bileyim, haklıydı belki... Şimdi sen söyle Hjalmar, işinden  
hoşnut musun?  
HJALMAR - (Hafifçe iç çeker.) Evet, hoşnutum, yakınmam yersiz olur. Tahmin edersin 
önceleri  
biraz ilginç geldi. Benim için tümüyle değişik bir ortamdı. Ama o ara tüm yaşamım altüst  
olmuştu. Babamın başına gelen o büyük felaket bizi yıkmıştı. O rezalet, o leke, Gregers... 
GREGERS - (Sarsılmıştır.) Evet anlıyorum. 
HJALMAR - Öğrenimimi sürdürmeyi düşünemezdim. Tek kuruşumuz kalmadığı gibi aksine  
borcumuz vardı. Sanırım, özellikle de babana.  
GREGERS - Hmm... 
HJALMAR - En iyisi, bir atılım yapıp, eski ilişkilerden, eski bağlantılardan sıyrılmaktı, 
anlıyorsun  
değil mi? Baban, özellikle bunu öğütledi bana. Ve cömertçe yardım elini uzattığı için... 
GREGERS - Babam sana yardım mı etti? 
HJALMAR - Sen de biliyorsun. Fotoğrafçılığı öğrenmek, atölye açmak için gereken parayı  
nereden bulacaktım? Epey para tuttuğunu takdir edersin. 
GREGERS - Tüm giderleri babam mı karşıladı? 
HJALMAR - Evet dostum. Haberin yok mu? Sana bunları yazdığını söylemişti. 
GREGERS - Bütün bunlara ilişkin tek sözcük yazmadı. Babamla yalnızca iş konularında  
yazışırdık, bilirsin. Öyleyse babam... 
HJALMAR - Evet o yardım etti bana. Kimse duysun istemiyordu. Evlenmeme olanak 
sağlayan  
da yine o oldu. Haberin yok belki. 
GREGERS - Hayır bilmiyordum. (Hjalmar'ın kolunu tutarak.) Buna nasıl sevindiğimi 
anlatamam,  
Hjalmar... Aynı zamanda nasıl üzüldüğümü. Belki babama karşı haksızlık ettim... Bazı  
noktalarda. Onda da bir yürek varmış meğer, daha doğrusu bir tür vicdan... 
HJALMAR - Vicdan mı? 
GREGERS - Ya da nasıl istersen öyle de. Bunu duymak beni ne kadar sevindirdi anlatamam.  
Evlendin demek Hjalmar. Ben işi hiç o kadar ileri götüremiyeceğim herhalde. Umarım evlilik  
sana mutluluk getirmiştir. 
HJALMAR - Evet, gerçekten mutluyum. Eşim pek hoş, pek hanım bir kadın, bir erkek ancak 
bu  
kadarını isteyebilir. Üstelik öyle pek kültürsüz biri değil. 
GREGERS - (Biraz şaşırmıştır.) Hayır, kültürsüz biri değildir elbette. 
HJALMAR - Hayır. Öyle değil. Yaşam eğitiyor insanı, bilmem anlatabiliyor muyum? Her 
gün  
benimle birlikte olması... Sonra bazı yüksek çapta insanlar sık sık evimize konuk gelir. 
Sanırım,  
görsen Gina'yı tanıyamazsın. 
GREGERS - Gina mı? 
HJALMAR - Adı Gina'ydı, unuttun mu? 



GREGERS - Gina kimin adıydı, hiç bilmiyorum.  
HJALMAR - Bir süre sizin evde çalışmıştı, anımsamıyor musun?  
GREGERS - (Önüne bakar.) Gina Hansen'i mi diyorsun? 
HJALMAR - Gina Hansen'den söz ediyorum elbette. 
GREGERS - Hani, annemin ölümünden önceki yıl bizde ev işlerine bakıyordu? 
HJALMAR - O kız işte. Baban, benim evlendiğimi sana yazdı, bunu kesinlikle biliyorum 
sevgili  
dostum. 
GREGERS - (Ayağa kalkar.) Evet, yazmasına yazdı. Ama yok... (Bir aşağı bir yukarı 
dolaşmaya  
başlar.) Dur bir dakika, şimdi iyice bir düşününce... Yazdı galiba, öyle geliyor. Babamın bana  
yazdığı mektuplar hep çok kısadır. (Koltuğun kenarına ilişir.) Söylesene Hjalmar, biraz 
gülünç  
kaçacak ama, Gina ile nasıl tanıştın, eşinle yani? 
HJALMAR - Pek kolay oldu. Gina sizin evde uzun süre kalmadı, çünkü huzuru kaçmıştı. 
Annenin  
hastalığına... Gina pek katlanamadı, o yüzden işi bıraktı ve evinizden ayrıldı. Annenin 
ölümünden  
bir yıl önceydi ya da annenin öldüğü yıldı. 
GREGERS - Annemin öldüğü yıldı. Yukarda işletmedeydim o zamanlar. Sonra ne oldu? 
HJALMAR - Gina annesinin yanına döndü. Bayan Hansen'in yanına. Annesi çok çalışkan,  
becerikli bir kadındı. Küçük bir lokantası vardı, onu işletiyordu. Ayrıca bir de odası vardı 
kiraya  
verdiği, şirin rahat bir oda. 
GREGERS - Sen de raslantı sonucu bu odayı mı kiraladın? 
HJALMAR - Aslında dikkatimi çeken baban oldu. Sonra orda Gina'yı tanıdım. 
GREGERS - Ardından onunla nişanlandın. 
HJALMAR - Evet. İnsan gençken çok kolay aşık oluyor, ne demeli... 
GREGERS - (Ayağa kalkar, odanın içinde aşağı yukarı dolaşmaya başlar.) Söylesene...  
Nişanlandığınız zaman... Babam...Yani... Fotoğrafçılığa nişanlandıktan sonra mı başladın? 
HJALMAR - Evet. İlerlemek istiyordum. Bir yuva kurayım istiyordum. Sonra ikimiz, babanla 
ben,  
en iyisi fotoğrafçılık diye düşündük. Gina bunu pek akla yatkın buldu. Hem bir başka neden  
daha vardı, Gina rötuş yapmasını öğrenmişti, anlıyorsun ya. 
GREGERS - Her şey olağanüstü biçimde denk düşmüş! 
HJALMAR - Öyle değil mi? Her şey birbirine tıpatıp denk geliyordu. 
GREGERS - Evet. Gerçekten öyle demek zorundayım. Babamın desteği sana Tanrı'nın bir l ž 
tfu  
olmuş, bir bakıma. 
HJALMAR - (Duygulanmıştır.) Eski dostunun oğlunu kötü gününde yalnız bırakmadı. Çünkü  
yürekli bir adam, görüyorsun.  
BAYAN SOERBY - (Kolunda Werle ile içeri girer.) Hiç karşı koymayın sevgili Bay Werle, 
içerde  
daha çok kalmanız, gözlerinizi parlak ışıklara dikmeniz sakıncalı. 
WERLE - (Bayan Soerby'nin kolunu bırakır, elini gözlerinin üstünde gezdirir.) Haklı 
olduğunuza  
inanacağım nerdeyse. 
(Pettersen ile Jensen ellerinde tepsi, içeri girerler.) 
BAYAN SOERBY - (Öbür odadaki konuklara.) Punç içmek isteyen beyler buraya kadar 
zahmet  



etsinler lütfen. 
ŞİŞMAN ADAM - (Bayan Soerby'nin yanına gider.) Sigara içilmesine artık izin vermediğiniz  
gerçekten doğru mu?  
BAYAN SOERBY - Evet. Bay Werle'nin çevresinde sigara içmek yasak. 
DAZLAK ADAM - Sigara yasasına eklenen bu sert hükümler ne zaman çıkarıldı acaba, 
Bayan  
Soerby? 
BAYAN SOERBY - Bu akşam. Yemekten sonra. Beylerden bazıları koyduğumuz sınırlara 
saygı  
göstermediler. 
DAZLAK ADAM - Peki, bir parça olsun bu sınırları aşmaya izin yok mu, Bayan Soerby?  
Gerçekten mi? 
BAYAN SOERBY - Kesinlikle hayır, Bay Balle. 
(Konukların çoğu çalışma odasında toplanmıştır. Uşaklar punç ikram eder.) 
WERLE - (Masalardan birinin başındadır, Hjalmar'a.) Orda ilgiyle incelediğiniz nedir, Ekdal?  
HJALMAR - Bir albüme bakıyorum, Bay Werle. 
DAZLAK ADAM - (Ortada dolaşırken.) Resimlere bakıyormuş! Bu tam size göre bir şey.  
ŞİŞMAN ADAM - (Bir koltuğa gömülmüştür.) Kendi çektiğiniz resimlerden birkaçını  
getirmediniz mi? 
HJALMAR - Hayır getirmedim.  
ŞİŞMAN ADAM - Getirmeniz gerekirdi oysa. Yemekten sonra şöyle oturup resimlere 
bakmak  
sindirim için iyidir. 
DAZLAK ADAM - Hem söyleşiye katkıda bulunur. 
MİYOP ADAM - Her tür katkı takdirle karşılanır. 
BAYAN SOERBY - Bu beyler, yemeğe çağrılınca, insan karşılığında bir şeyler yapmalı 
demek  
istiyor Bay Ekdal. 
ŞİŞMAN ADAM - Güzel bir yemeğin ardından böylesi bir görev insana zevk verir.  
DAZLAK ADAM - Ama iş yaşam savaşımındaki göreve geldi mi...       
BAYAN SOERBY - Hakkınız var!  
(Gülüşürler, söyleşiyi sürdürürler.) 
GREGERS - (Alçak sesle.) Konuşmalara sen de katılmalısın Hjalmar. 
HJALMAR - (İsteksiz.) Ben ne söyleyeceğim ki? 
ŞİŞMAN ADAM - Sizce Tokay şarabı mideye çok iyi gelmez mi, Bay Werle? 
WERLE - (Şöminenin başındadır.) Bugün içtiğiniz Tokay şarabı için sorumluluğu yüklenirim.  
Yapıldığı yılın rekoltesi çok üstündür. Farkına vardınız herhalde. 
ŞİŞMAN ADAM - Evet tadı nefisti. 
HJALMAR - (İkircimli.) Yıllara göre rekolteler arasında fark var mıdır? 
ŞİŞMAN ADAM - (Güler.) İşte bu çok güzel! 
WERLE - (Gülümseyerek.) Size iyi bir şarabın damlasını bile ikram etmeye değmezmiş  
doğrusu. 
DAZLAK ADAM - Tokay şarabı için de, örneğin aynı sizin fotoğrafçılıkta olduğu gibidir 
Bay  
Ekdal. Işık ve güneş gerekir. Öyle değil mi yoksa? 
HJALMAR - Evet. Işıksız olmaz. 
BAYAN SOERBY - Bu beyler için de aynısı söz konusu. Onlara da bir parça güneş gerekir 
hep. 
DAZLAK ADAM - Of, of, of, bu espri oldukça bayat. 
MİYOP ADAM - Bize gösteriş yapıyor ...  



ŞİŞMAN ADAM - Hem de bizi harcayarak. (Gözdağı vererek.) Bayan Berta! Bayan Berta! 
BAYAN SOERBY - Ama yıllık rekolteler arasındaki fark çeşitlidir, orası kesin. En değerli  
rekolteler eskilerdir. 
MİYOP ADAM - Eskilerden sayar mısınız beni? 
BAYAN SOERBY - Yoo hayır, siz daha gençsiniz.  
DAZLAK ADAM - Bakın hele! Ya ben, Bayan Soerby? 
ŞİŞMAN ADAM - Peki ben? Biz hangi yılın rekoltesiyiz sizce? 
BAYAN SOERBY - Sizler, rekoltenin en güzel olduğu yılların, geçmiş yılların ürünüsünüz 
beyler.  
(Kadehinden bir yudum alır, konuklar Bayan Soerby ile gülüşür, şakalaşırlar.) 
WERLE - Canı isterse işin içinden sıyrılmasını her zaman iyi bilir Bayan Soerby. Ama hiç bir  
şey içmiyorsunuz beyler! Dikkat edin Pettersen, boş kadeh kalmasın! Biz de karşılıklı bir 
kadeh  
içsek fena olmaz Gregers. (Gregers kıpırdamaz.) Bize katılmak istemez misiniz, Ekdal?  
Sofrada sizinle kadeh tokuşturmaya fırsat bulamamıştım. 
(Sayman Groberg duvardaki gizli kapıdan içeri girer.) 
GROBERG - Özür dilerim Bay Werle, dışarı çıkacak başka yol bulamadım. 
WERLE - Yine mi üstünüzden kilitlemişler sizi?  
GROBERG - Evet. Flakstad anahtarı almış giderken.  
WERLE - Burdan geçin öyleyse. 
GROBERG - Ama arkamdan... Biri daha geliyor. 
WERLE - O zaman ikiniz de burdan geçersiniz. Sıkılmanız yersiz! 
(Groberg ile yaşlı Ekdal bürodan çıkar.) 
WERLE - (Elinde olmadan.) Olmaz! Nasıl olur bu!  
(Gülüşme kesilir, söyleşi durur. Hjalmar babasını görünce irkilir, kadehini masaya koyar, 
sırtını  
döner.) 
EKDAL - (Başını kaldırıp bakmaz, ama dışarı çıkmak için odadan geçerken her yana eğilip,  
mırıldanır.) Rica ederim bağışlayın. Yanlış yoldan gelmişim. Kapı kapalı. Kilitlemişler. Özür  
dilerim.  
(Ekdal ile Groberg geri plandaki odaya geçerler, sağdan çıkarlar.) 
WERLE - (Dişlerinin arasından.) Lanet olası Groberg! 
GREGERS - (Gözlerini Hjalmar'a diker.) O değil miydi? 
ŞİŞMAN ADAM - Neler oluyor? Kimdi o adam? 
GREGERS - Hiç kimse. Yalnızca sayman, bir de yanında başka biri. 
MİYOP ADAM - (Hjalmar'a.) O adamı tanıyor muydunuz? 
HJALMAR - Bilmiyorum... Yüzüne bakmadım. 
ŞİŞMAN ADAM - (Ayağa kalkar.) Ne oluyor Tanrı aşkına?  
(Aralarında alçak sesle konuşan birilerinin yanına gider.) 
BAYAN SOERBY - (Uşağın kulağına fısıldar.) Eline iyi bir şeyler sıkıştırın, Pettersen. 
PETTERSEN - (Başını sallar.) Olur efendim, derhal. (Çıkar.) 
GREGERS - (Duygulanmıştır, alçak sesle Hjalmar'a.) Demek gerçekten oydu. 
HJALMAR - Evet. 
GREGERS - Tanımamazlıktan geldin. 
HJALMAR - (Huzursuzdur, fısıldar.) Elimde değildi.  
GREGERS - Babanı tanımak mı? 
HJALMAR - (Acıyla.) Benim yerimde hiç kimse onu... 
(Konukların alçak sesle sürdürdüğü söyleşi ister istemez koyulaşır, sesler yükselmeye başlar.) 
DAZLAK ADAM - (Hjalmar ile Gregers'e doğru dostça yaklaşır.) Öğrencilik yıllarınızın 
anılarını  



mı tazeliyorsunuz? Nasıl? Siz sigara içmiyor musunuz, Bay Ekdal? Ateş ister misiniz? Hayır 
mı?  
Öyle ya, hakkınız var. Bu evde sigara içmeye izin yok. 
HJALMAR - Hiç sigara içmiyorum, teşekkür ederim. 
ŞİŞMAN ADAM - Bize bir şiir okumaz mıydınız, Bay Ekdal? Şöyle kısa bir şiir. Eskiden çok  
güzel şiir okurdunuz. 
HJALMAR - Yazık ki, bildiğim bütün şiirleri unuttum. 
ŞİŞMAN ADAM - Gerçekten çok yazık. Ne yapalım şimdi Bay Balle? 
(İkisi birlikte öteki odaya geçerler.) 
HJALMAR - (Üzgün.) Ben artık gideyim, Gregers. İnsan, o acımasız yazgının tokadını 
yemeye  
görsün, ondan sonra... Babana selamımı ilet lütfen. 
GREGERS - Olur iletirim, eve mi gidiyorsun? 
HJALMAR - Evet, niye sordun? 
GREGERS - Belki daha sonra sana bir uğrarım. 
HJALMAR - Hayır, olmaz. Benim evime olmaz. İnsana hüzün verir benim evim. Hele böyle  
parlak bir davetten sonra. Kentte herhangi bir yerde buluşabiliriz. 
BAYAN SOERBY - (Sessizce yaklaşır.) Gidiyor musunuz Ekdal? 
HJALMAR - Evet. 
SOERBY - Gina'ya selamlarımı söyleyin. 
HJALMAR - Teşekkür ederim. 
BAYAN SOERBY - Önümüzdeki günlerde kendisine uğrayacağım.  
HJALMAR - Sağ olun, söylerim. (Gregers'e.) Sen burda kal. Giderken kimsenin dikkatini  
çekmek istemiyorum. 
(Yavaş yavaş yürüyerek öteki odaya geçer, sağdan dışarı çıkar.) 
BAYAN SOERBY - (Geri dönen uşağa.) Bir şey verdiniz mi ihtiyara? 
PETTERSEN - Evet, bir şişe konyak. 
BAYAN SOERBY - Daha iyi bir şeyler verebilirdiniz. 
PETTERSEN - Kesinlikle hayır, Bayan Soerby. Konyaktan daha iyi bir şey bilmez o. 
ŞİŞMAN ADAM - (Elinde notalarla kapıda durmaktadır.) Ne dersiniz Bayan Soerby, birlikte 
bir  
şeyler çalalım mı? 
SOERBY - Sevinerek. 
KONUKLAR - Bravo. Bravo. 
(Bayan Soerby ile konuklar arka odaya geçip sağdan çıkarlar. Gregers şöminenin başında  
ayaktadır. Werle çalışma masasının üstünde bir şeyler arar, görünüşe bakılırsa Gregers'in  
gitmesini ister gibidir. Gregers'in kıpırdamadığını görünce, sonunda kendisi kapıya yürür.) 
GREGERS - Bir dakika vaktin var mı, baba? 
WERLE - (Olduğu yerde durur.) Ne istiyorsun? 
GREGERS - Seninle konuşacaklarım var. 
WERLE - Başbaşa kalıncaya kadar erteleyemez misin? 
GREGERS - Hayır. Çünkü bir daha hiç başbaşa kalmayacağız belki. 
WERLE - (Yaklaşır.) Bu da ne demek oluyor? 
(Bunu izleyen sahne boyunca müzik salonundan piyano sesi gelir.) 
GREGERS - Bu ailenin içler acısı bir yoksulluğa düşmesine neden göz yumdun? 
WERLE - Ekdaller'i mi diyorsun? 
GREGERS - Evet Ekdaller'den söz ediyorum. Teğmen Ekdal bir zamanlar yakın dostundu. 
WERLE - Evet, dostumdu ne yazık ki. Bu dostluğun bedelini ağır ödedim. Onun yüzünden  
benim temiz adıma gölge düştü.  
GREGERS - (Alçak sesle.) Suçlu olan yalnızca o muydu? 



WERLE - Başka kim olabilir?  
GREGERS - Ormanlık arazileri birlikte satın almıştınız. 
WERLE - Ama yüzey ölçümlerini Ekdal yaptı, arazi haritasını o çıkardı. Çıkardığı harita  
düzmeceydi, yasa dışı yollardan kamu topraklarının üstündeki ağaçları o kestirdi. Yukardaki  
işletmeden o sorumluydu. Teğmen Ekdal'in çevirdiği işlerden benim haberim yoktu. 
GREGERS - Teğmen Ekdal ne yaptığını hiç bilmiyordu herhalde. 
WERLE - Olabilir. Ama o hüküm giydi, ben aklandım. 
GREGERS - Biliyorum. Kanıt yetersizliğinden ötürü. 
WERLE - Aklanma aklanmadır. Geçmişte kalmış bu tatsız konuyu neden açıyorsun? 
Vaktinden  
önce saçlarım ağardı bu yüzden. Yoksa hep bunu mu düşündün yıllar boyu? Sana yalnızca 
şunu  
söyleyebilirim Gregers, kentte çoktan unutulup gitti bu konu, hiç değilse bana dokunan 
yanıyla. 
GREGERS - Peki, ya zavallı Ekdaller? 
WERLE - Onlar için ne yapmamı isterdin? Ekdal hapisten çıktığında dünyaya küsmüş, 
yıkılmış  
bir adamdı. Bazı insanlar vardır, ufak bir yara alınca yıkılıp giderler, kalkamazlar bir daha. 
Eğer  
sana suçlamalara, dedikodulara hedef olmadan Ekdal için elimden geleni yaptığımı  
söylüyorsam, bana inanmalısın Gregers. 
GREGERS - Suçlama mı? Ya, anlıyorum... 
WERLE - Büronun yazı işlerini yaşlı Ekdal'e veriyorum ve emeğinin karşılığını fazlasıyla  
ödüyorum. 
GREGERS - (Babasının yüzüne bakmadan.) Bundan hiç kuşkum yok. 
WERLE - Gülüyorsun. Doğru söylemediğimi mi sanıyorsun yoksa? Ben bunları defterlerime  
işlemem, bu tür harcamaların hesabını tutmam.  
GREGERS - (Soğukça gülümser.) Bazı giderler defterlere işlenmez elbette. 
WERLE - (İrkilir.) Ne demek istiyorsun? 
GREGERS - (Büyük cesaretle.) Hjalmar Ekdal'e açtığın fotoğraf atölyesi için yaptığın 
harcamayı  
defterlerine geçirdin mi? 
WERLE - Ben mi? Nasıl geçirebilirim onu deftere? 
GREGERS - Giderleri senin karşıladığını öğrendim. Fotoğrafçı olması, evini kurması için  
cömertçe yardım etmişsin. 
WERLE - Ondan sonra ben Ekdaller için hiçbir şey yapmadım oluyor. Bu adamlar bana  
yeterince yük oldular.  
GREGERS - Onlar için harcadıklarının hesabını tuttun mu? 
WERLE - Niçin soruyorsun? 
GREGERS - Bir nedeni vardır elbet. Söyler misin, niçin tam evleneceği sıra eski dostunun  
oğluyla çok yakından ilgilendin?  
WERLE - Hey yüce Tanrım! Aradan bunca yıl geçtikten sonra nerden bileyim? 
GREGERS - Vaktiyle bana yazmıştın... Bir iş mektubunda doğallıkla, mektubun altına kısa 
bir  
çıkma yapmış, Hjalmar Ekdal'in Bayan Hansen diye biriyle evlendiğini belirtmiştin. 
WERLE - Evet, kızın adı Hansen'di, doğru. 
GREGERS - Ama bu Bayan Hansen'in bir zamanlar bizde ev işlerine bakan Gina Hansen  
olduğuna değinmemiştin. 
WERLE - (Alaycı ama zoraki bir gülüşle.) Eskiden yanımızda çalışan bu kıza ilgi duyduğunu  
bilmiyordum. 



GREGERS - Yoo, ilgi duymuyorum, hayır. Ancak, (sesini alçaltarak) evde ona ilgi duyan  
başkaları vardı.  
WERLE - Ne demek istiyorsun? (Kendini tutamayacak durumdadır.) Benden söz etmiyorsun  
herhalde? 
GREGERS - (Alçak sesle, ama kesinlikle.) Evet, senden söz ediyorum. 
WERLE - Bu ne küstahlık! Nasıl cüret edersin böyle konuşmaya? O iyilikbilmez fotoğrafçı 
nasıl  
olur utanmadan beni suçlamaya kalkışır? 
GREGERS - O hiçbir şey söylemedi. Üstelik tüm bunlardan haberi yok sanıyorum. 
WERLE - Sen nerden biliyorsun? 
GREGERS - Annem söylemişti, son gördüğümde. 
WERLE - Annen! Tahmin etmeliydim. Onunla sen... Hep birbirinizi tutardınız. Seni benden  
uzaklaştıran o oldu. 
GREGERS - Hayır o değil. Zavallı kadın, ne acılara, ne ağır sözlere katlandı, mutsuzluk 
içinde  
tükendi, içler acısı bir biçimde öldü sonunda, senden bu yüzden soğudum.  
WERLE - Annen çoğu insandan daha fazla acıya ve ağır söze katlanmadı. Ama, sinirli, 
histerik  
insanlarla başa çıkmak kolay değildir. Bana pahalıya patladı. Sen şimdi kalkmış baban  
hakkındaki eski söylentileri, eski iftiraları eşeliyorsun. Senin yaşında bir insan başka şeylerle  
uğraşır Gregers, yararlı işlerle, inan bana. 
GREGERS - Evet, bunun vakti geldi herhalde. 
WERLE - O zaman belki şimdi göründüğünden daha mutlu olurdun. Dağdaki işletmede öyle  
memur gibi çalışıp, aylığının dışında bir kuruş kazanmak istemezsen, nereye varır sonu?  
Budalalığın dik ‰l‰sı denir buna. 
GREGERS - Bunun ne olduğunu tam olarak bilsem... 
WERLE - Seni anlıyorum. Bağımsız olmak istiyorsun, kimseye teşekkür borçlu olmak  
istemiyorsun, anlıyorum. Kendi özgürlüğüne kavuşma, bağımsız olma fırsatı elinde şimdi. 
GREGERS - Yaa? Hangi yoldan acaba? 
WERLE - Sana kesinlikle yanıma gelmen gerektiğini yazmıştım. Çünkü... 
GREGERS - Evet, benden istediğin nedir aslında? Sabahtan beri öğrenmek için  
sabırsızlanıyorum. 
WERLE - Firmaya ortak olmanı öneriyorum. 
GREGERS - Firmaya ortak olmamı mı? 
WERLE - Evet. Ama bundan ötürü sürekli olarak birlikte bulunmamız gerekmez. Sen 
kentteki  
işlere bakardın, ben dağdaki işletmeye çıkardım. 
GREGERS - Tasarladığın bu mu? 
WERLE - Eskisi gibi değilim. Pek çalışacak halim kalmadı. Anlıyor musun? Hem gözlerime  
dikkat etmek zorundayım, gözlerim güçsüzleşmeye başladı çünkü. 
GREGERS - Gözlerin hep güçsüzdü. 
WERLE - Şimdiki kadar değil. Ayrıca.... Bazı koşullar nedeniyle bir süre dağda oturmam  
zorunlu, hiç değilse belli bir süre için. 
GREGERS - Her şey aklıma gelirdi, ama bu asla. 
WERLE - Bak dinle Gregers, bizi ayıran çok şey var, ama baba oğuluz bir kez... İyi kötü, bir  
uzlaşmaya varmamız gerekir demek istiyorum. 
GREGERS - Yani, dışarıya karşı mı? 
WERLE - Evet. Hiç değilse dışarıya karşı. Hem bir başlangıç olurdu. Bir düşün, Gregers.  
Olanaksız mı sence? 
GREGERS - (Soğuk bir biçimde babasının yüzüne bakar.) Bunun ardında bir şeyler gizli 



olmalı.  
WERLE - Nasıl yani? 
GREGERS - Bana gereksinmen var. 
WERLE - Baba oğul gibi yakın bir ilişkide, her zaman biri öbürüne gereksinme duyar. 
GREGERS - Öyle derler. 
WERLE - Seni bir süre evde alıkoymak istiyorum. Ben yalnız bir adamım, Gregers. Her 
zaman  
yalnızdım. Her zaman. Bütün ömrüm boyunca. Ama özellikle yaşlanınca. Daha yalnızım 
şimdi.  
Yanımda kesinlikle biri olmalı.  
GREGERS - Bayan Soerby var ya. 
WERLE - Evet. Onsuz yapamaz oldum. Yaşam dolu, aklı başında, dengeli bir kadın, eve 
hayat  
veriyor. Buna çok gereksinmem var benim. 
GREGERS - İstediğin her şeye sahipsin öyleyse. 
WERLE - Evet. Yalnız, böyle sürüp gitmeyecek diye korkuyorum. Onun durumunda bir 
kadın  
kolayca dile düşer. Hem bu, bir erkek için pek yakışık alır bir durum değil diyebilirim. 
GREGERS - Büyük davetler verdiği sürece insan yapılmayacak çok şeyi yapabilir. 
WERLE - Peki o, Gregers? Korkarım bir süre sonra bıkar. Bana bağlılığından ötürü çıkan  
dedikodulara kulak asmaz ama... Senin gibi adalete düşkün bir insanın düşüncesine göre de... 
GREGERS - (Babasının sözünü keser.) Onunla evlenmek mi istiyorsun? 
WERLE - Evlenirsem ne olur? 
GREGERS - Evet. Ben de onu merak ediyorum, ne olur? 
WERLE - Yenilmesi olanaksız bir nefret duygusu mu kaplar içini? 
GREGERS - Hayır. Kesinlikle hayır. 
WERLE - Bilemem ki. Belki annenin anısı... 
GREGERS - Aklı başında bir insanım ben. 
WERLE - Her neyse, yüreğimi hafiflettin. Senin onayının benim için sonsuz değeri var. 
GREGERS - (Gözlerini dikerek bakar.) Şimdi, beni hangi işte kullanacağını anlıyorum. 
WERLE - Seni hangi işte kullanacağımı mı? O nasıl söz?  
GREGERS - Sözcüklerin üstünde fazla durmayalım, hiç değilse kendi aramızda. (Kısaca 
güler.)  
Neden kesinlikle kente gelmem gerektiği anlaşıldı. Bayan Soerby'nin hatırına evde yeni bir 
aile  
yaşamı sahnelenecek. Babayla oğul arasındaki sevgi tablosu sergilenecek.  Gerçekten yeni bir  
şey... 
WERLE - Benimle bu tonda konuşmaya nasıl cüret edersin? 
GREGERS - Bir aile gibi mi yaşadık biz bu evde? Kendimi bildim bileli, hayır. Ama şimdi 
işine  
geliyor. İnsan sevgisiyle yanıp tutuşan oğlu koşup gelmiş derlerse hani, yaşlanan babasının  
düğününde hazır bulunmak için, kulağa pek hoş geleceği kuşkusuz. Sonra annemin acı  
yazgısına değgin dedikodular yitip gidecek, oğlu dedikoduların önünü almış olacak çünkü. 
WERLE - Yeryüzünde benden daha çok nefret ettiğin bir insan var mı acaba, Gregers? 
GREGERS - (Alçak sesle.) Seni çok iyi tanıyorum. 
WERLE - Hep annenin gözleriyle gördün beni. (Sesini biraz alçaltır.) Ama unutma, annen 
bazen  
pek... Pek aklını başına toplayamazdı. 
GREGERS - (Titreyerek.) Ne demek istediğini anlıyorum. Ama annemin o duruma 
düşmesinde  



suç kimde? Sende, bütün o kadınlarda! Sonuncusu Hjalmar Ekdal'e yamadığın kadın! Artık  
ondan...  
WERLE - (Omuzlarını silker.) Sözcüğü sözcüğüne aynı. Sanki sen değil, annen konuşuyor. 
GREGERS - (Önemsemeden.) Zavallı Hjalmar, mavi, kocaman, çocuksu gözleriyle bön bön  
bakıyor dönen dolaplara. Çocuklara özgü saflık içinde bir.. bir yosmayla aynı çatı altında  
yaşıyor. Evinin yalan temeli üzerine kurulu olduğundan haberi yok. (Bir adım yaklaşır.) 
Yaşam  
boyu neler yaptığına şöyle bir bakınca, geçtiğin yolların kenarında hep katledilmiş insanların  
cesetlerini görüyorum. 
WERLE - Korkarım, aramızdaki uçurum çok büyük. 
GREGERS - (Kendini tutmaktadır, eğilir.) Bence de öyle. Bu yüzden gidiyorum. 
WERLE - Gidiyor musun? Evden ayrılıyor musun yani? 
GREGERS - Evet. Çünkü, yaşamda bir amacım olduğunu görüyorum şimdi. 
WERLE - Nasıl bir amaç bu? 
GREGERS - Duysan, gülersin. 
WERLE - Yalnız bir adam kolay kolay gülmez, Gregers. 
GREGERS - (Geri planı işaret ederek.) Baksana baba, orada Bayan Soerby ile körebe  
oynuyorlar beyler, iyi geceler! (Geri planda, sağdan çıkar. Parlak ışıkla aydınlatılmış salondan  
konukların gülüşmeleri, söyleşmeleri işitilir.) 
WERLE - (Gregers'in arkasından alaylı bir biçimde mırıldanır.) Zavallı... Kalkmış aklının 
başında  
olduğunu ileri sürüyor!  

 

İKİNCİ PERDE 
 
Hjalmar Ekdal'in fotoğraf atölyesi, bu oldukça geniş yerin bir çatı katı odası olduğu hemen 
göze  
çarpar. Sağda, büyük cam pencereleri olan eğimli çatı, mavi bir perdeyle yarı yarıya 
örtülüdür.  
Geride, sağ köşede hole açılan kapı. Bu sokak kapısıdır. Aynı yanda, öne doğru oturma  
odasına açılan kapı, iki kapı arasında duvarda bir demir soba. Arka duvarda, yana kayarak  
açılan bir kapı daha. Atölye yalın, ama oldukça rahat bir biçimde döşenmiştir. Sağdaki 
kapıların  
arasında, duvardan biraz öne doğru, bir kanepe, bir masa, birkaç sandalye. Masanın üzerinde  
abajurlu bir lamba, sobanın yanındaki köşede eski bir koltuk. Odada, şurda burda 
fotoğrafçılıkla  
ilgili çeşitli aletler vardır. Arka duvarda, biraz solda bir etajer. Etajerde kitaplar, kutular,  
kimyasal maddelerle dolu şişeler, çeşitli eşya ve aletler. Masanın üstünde birkaç fotoğraf,  
k‰ğıt, bir fırça vb. Gina Ekdal masanın başına oturmuş dikiş dikmekte, Hedwig kanepede  
kitap okumaktadır. Ellerini gözlerine siper etmiş, baş parmaklarını kulaklarına tıkamıştır. 
 
GINA - (Gizlediği bir kaygısı varmış gibi yan gözle bir iki kez Hedwig'e baktıktan sonra.)  
Hedwig! 
HEDWIG - (İşitmez.) 
GINA - (Daha yüksek sesle.) Hedwig! 
HEDWIG - (Ellerini gözlerinden çekip annesine bakar.) Evet anne? 
GINA - Hedwig, canım kızım benim, bırak artık okumayı. 
HEDWIG - Ne olur anne, bir parça daha okuyayım, yalnızca bir parçacık daha. 



GINA - Hayır, hayır, bırak elinden o kitabı şimdi. Baban istemiyor. Kendi de okumaz geceleri  
bilirsin.  
HEDWIG - (Kitabı kapatır.) Babam çok okumaz zaten. 
GINA - (Elindeki işi bırakır, bir kurşunkalem bir defter alır, masanın başına geçer.) Bugün  
tereyağına kaç para verdiğimiz aklında mı? 
HEDWIG - Bir kron altmış beş. 
GINA - Sahi. (Yazar.) Tereyağına çok para veriyoruz. Sosisle peynir için ne kadar 
harcamıştık?  
Bir bakalım. (Yazar.) Jambon için... (Yazar.) Toplam... 
HEDWIG - Birayı unuttun. 
GINA - Sahi. (Yazar.) Para hep bunlara gidiyor. Ama ne yapacaksın! 
HEDWIG - Öğlene sıcak bir şeyler yemedik, babam evde yok diye. 
GINA - Evet ama, iyi ettik. Resimlerden sekiz buçuk kron aldım bugün. 
HEDWIG - İyi para. 
GINA - Tam sekiz buçuk kron. 
(Sessizlik. Gina dikişini, Hedwig kurşunkalemi eline alır. Sol elini gözlerinin önüne tutarak 
resim  
yapmaya başlar.) 
HEDWIG - Werle gibi çok zengin bir tüccarın verdiği akşam yemeğine babamın çağrılı 
olması  
tuhaf değil mi?  
GINA - Ona Werle'nin çağrılısı denemez. Çünkü babanı Werle'nin oğlu çağırdı.(Kısa bir  
suskunluktan sonra.) O büyük tüccarla ilişiğimiz yok bizim. 
HEDWIG - Babam gelecek diye öyle seviniyorum ki, çünkü Bayan Soerby'den benim için 
güzel  
bir şeyler isteyeceğine söz verdi. Bir gelse artık! 
GINA - O evde çok güzel şeyler vardır. 
HEDWIG - (Resim yapmayı sürdürür.) Ben biraz acıktım yine. 
(Yaşlı Ekdal, koltuğunda karton kutu, cebinde başka bir paket, sokak kapısından içeri girer.) 
GINA - Bugün geciktin, büyükbaba. 
EKDAL - Büro kapalıydı. Groberg'i beklemek zorunda kaldım. Sonra konukların arasından... 
HEDWIG - Yazılacak bir şeyler verdiler mi yine, büyükbaba? 
EKDAL - Şu koca tomarı. Bir bak şuraya! 
GINA - Çok iyi. 
HEDWIG - Cebinde bir tomar daha var. 
EKDAL - Öyle mi? Yok canım, tomar değil o, başka şey. (Bastonunu köşeye dayar.) Bu 
büyük  
iş Gina, epey çalışmam gerekecek. (Yana açılan kapının kanatlarından birini biraz iterek 
kapıyı  
aralar.) Pıst! (Bir süre kapıdan dışarı bakar, sonra dikkatle kapıyı kapar.) Hah hah... Sahiden  
hepsi uyumuş. Yaban ördeği sepetin içinde, hah hah...  
HEDWIG - Sepetin içinde üşümeyeceğinden emin misin, büyükbaba? 
EKDAL - Ne diyorsun sen! Saman dolu sepetin içinde üşünür mü hiç? (Sol yandaki arka  
kapıya doğru gider.) Kibrit nerde? 
GINA - Masanın üstünde olacak. 
(Ekdal odasına girer.) 
HEDWIG - Yazacak epey iş epey şey vermişler yine, ne iyi. 
GINA - Evet, zavallı ihtiyar hiç değilse cep harçlığını çıkartıyor. 
HEDWIG - Hem böylece sabahtan akşama meyhanede pineklemekten kurtuluyor. 
GINA - Dediğin doğru. (Kısa sessizlik.) 



HEDWIG - H‰l‰ yemekteler mi acaba? 
GINA - Kim bilir? Belki. 
HEDWIG - Bir düşün, ne güzel yemekler yiyordur babam şimdi orda. Eve döndüğünde keyfi  
yerinde olur. Öyle değil mi anne, ne dersin? 
GINA - Evet ama, biz de odayı kiraya verebilseydik, ona bir sürpriz yapabilseydik, o zaman... 
HEDWIG - Bugün geçti artık. 
GINA - Ama iyi olurdu, boş duruyor. 
HEDWIG - Hayır. İlle bugün kiraya vermemiz gerekmezdi. Nasılsa babamın bu akşam keyfi  
yerindedir. Orayı yarın kiraya verirsek, daha iyi olur. 
GINA - (Hedwig'e bakar.) Her akşam babana güzel şeyler anlatmak hoşuna gidiyor, değil mi? 
HEDWIG - Evet, o zaman hep neşesi yerine geliyor. 
GINA - (Kendi kendine). Evet, bu doğru. 
(Yaşlı Ekdal içeri girer, öndeki sol kapıdan dışarı çıkmak ister.) 
GINA - (Yarı yan döner.) Mutfağa mı gidecektin? 
EKDAL - Evet ama sen yerinden kalkma. (Çıkar.) 
GINA - Ateşi devirmez ya. (Bir an bekler.) Hedwig, bir baksana ne yapıyor. 
(Ekdal elinde içi sıcak su dolu bir tencereyle mutfaktan çıkar.) 
HEDWIG - Sıcak su mu götürüyorsun, büyükbaba? 
EKDAL - Evet. Sıcak su gerekti. Yazı yazacaktım mürekkep koyulaştı. 
GINA - Önce akşam yemeğini yesen? Senin yemeğini hazırladım. 
EKDAL - Yemesem de olur. Yapılacak bir sürü işim var. Hem rahatsız edilmek istemiyorum.  
Kimse rahatsız etmesin.  
(Odasına gider. Gina ile Hedwig bakışırlar.) 
GINA - (Alçak sesle.) Parayı nerden buldu dersin? 
HEDWIG - Groberg'den elbet. 
GINA - Yok, Groberg'den değil, orası kesin. Groberg parayı hep bana gönderir. 
HEDWIG - Veresiye almıştır, bir şişe. 
GINA - Bizim büyükbabaya kimse veresiye vermez. 
(Hjalmar Ekdal sırtında paltosu, başında kurşuni bir melon şapka, sağdan girer.) 
GINA - (Elindeki işi bir yana fırlatıp ayağa kalkar.) Çok erken döndün, Hjalmar.  
HEDWIG - (O da aynı anda ayağa fırlamıştır.) Ne çabuk döndün babacığım. 
HJALMAR - (Şapkasını çıkartır.) Evet. Konukların çoğu gitti. 
HEDWIG - Böyle erkenden mi? 
HJALMAR - Evet. Çünkü akşam yemeğine çağrılıydık yalnızca. (Paltosunu çıkarmak ister.) 
GINA - Dur, yardım edeyim. 
HEDWIG - Ben de.  
(Hedwig ve Gina paltosunu alırlar. Gina paltoyu arka duvara asar.) 
HEDWIG - Çok insan var mıydı, baba? 
HJALMAR - Hayır, pek kalabalık değildik. Aşağı yukarı on iki, on dört kişi kadardık sofrada.  
GINA - Herkesle konuştun mu? 
HJALMAR - Evet, bir parça. Gregers ile uzun uzadıya söyleştik, doğallıkla. 
GINA - H‰l‰ öyle çirkin mi? 
HJALMAR - Görünüşü pek hoş biri değil. İhtiyar eve dönmedi mi? 
HEDWIG - Büyükbabam odasında, yazı yazıyor. 
HJALMAR - Bir şey dedi mi? 
GINA - Hayır. Bir şey mi söyleyecekti? 
HJALMAR - Size anlatmadı mı? Groberg'in yanında olduğunu duydum. Bir yanına girip  
bakayım, ne yapıyor? 
GINA - Hayır hayır, vazgeç, odasına girme. 
HJALMAR - Niye girmeyeyim canım? Beni görmek istemediğini mi söyledi? 



GINA - Bu akşam rahatsız edilmek istemiyor. 
HEDWIG - (Bir işaret yapar.)  Hımmm. Hımmm. 
GINA - (Hedwig'in yaptığı işareti görmez.) Odasına bir tencere sıcak su götürdü. 
HJALMAR - Öyleyse odasına çekildi ve... 
GINA - Herhalde. 
HJALMAR - Zavallı babacığım benim, ak saçlı, zavallı babacığım. Rahat bırakalım, canı ne  
isterse yapsın. 
(Yaşlı Ekdal, sırtında robdöşambr, ağzında piposu odasından çıkar.) 
EKDAL - Döndün mü? Sesini duydum gibi geldi. 
HJALMAR - Az önce geldim. Çok olmadı. 
EKDAL - Orda beni gördün mü? 
HJALMAR - Hayır. Ama biri dedi, odadan geçmişsin. Bunun üzerine hemen ardın sıra 
koştum. 
EKDAL - Tam sana yaraşır bir davranış, Hjalmar. Yemekte kimler vardı? 
HJALMAR - Kimler yoktu ki? Her çeşitten adam. Saray Görevlilerinden Flor, Balle,  
Kaspersohn.... Falan filan. 
EKDAL - (Başını sallar.) Duydun mu, Gina? Saray Görevlileriyle aynı sofraya oturmuş. 
GINA - Evet. O evdekiler de, o eve girip çıkanlar da insanı sıkıntıdan çatlatacak kadar 
kibardır.  
HEDWIG - Baba, Saray Görevlileri şarkı mı söylediler, yoksa konuşma mı yaptılar? 
HJALMAR - Gevezelik ettiler. Sonra benden şiir okumamı istediler. Ben de okumadım elbet. 
EKDAL - İstediklerini yapmadın yani? 
GINA - Bir şiir okuman gerekirdi ama. 
HJALMAR - Hayır! Başkalarını eğlendirmek için soytarılık etmemeli. (Odanın içinde 
dolaşır.) En  
azından ben bunu yapmam. 
EKDAL - Doğru. Hjalmar bunu yapacak adam değildir. 
HJALMAR - Bir kez oraya çağrıldım diye konukları niçin benim oyalamam gerektiğini  
anlayamıyorum. Başkaları istedikleri kadar yırtınsınlar onları eğlendirmek için, beni  
ilgilendirmez. Sabah başka evde, akşam başka evdedir o herifler, yesinler içsinler yalnızca.  
Başka dertleri yok. Yedikleri o güzel yemeklere karşılık kendileri bir şeyler yapsalar ya! 
GINA - Herhalde onların yüzüne karşı böyle konuşmadın. 
HJALMAR - (Şarkı söylercesine mırıldanarak.) Hah, hah, ha! Az laf işitmediler benden. 
EKDAL - Saray Görevlileri mi? 
HJALMAR - Evet. Ne yapalım, oldu bir kez. (Umursamazlıkla.) Tokay şarabı üzerine tartıştık  
sonra. 
EKDAL - Tokay şarabı mı? Çok, çok iyi bir şaraptır Tokay şarabı, nefistir. 
HJALMAR - (Olduğu yerde durur.) Olabilir. Ama her yılın rekoltesi ayrı. Rekolteye göre 
şarabın  
niteliği değişir. Üzümlerin gördüğü güneşe bağlıdır bu. 
GINA - Sen nerden biliyorsun bunları, Hjalmar? 
EKDAL - Saray Görevlileri bu konuda mı tartıştılar? 
HJALMAR - Tartışmayı denediler ama olmadı. Yıldan yıla üzüm rekoltesi nasıl farklılık  
gösteriyorsa, yıllara göre Saray Görevlilerinin de farklılık gösterdiğini söylediler. 
GINA - Aklına neler geliyor böyle! 
EKDAL - Hah, hah, hah! Yüzlerine mi söylediler? 
HJALMAR - Evet yüzlerine.  
EKDAL - Duyuyor musun Gina, bak Hjalmar neler söylemiş Saray Görevlilerine? Hem 
yüzlerine  
karşı! 



HJALMAR - Evet. Ama duyulsun istemiyorum. Böyle şeylerin sözü edilmemeli. Toplantı 
dostça  
bir hava içinde geçti. Hem hepsi sevimli, içten insanlar. Durup dururken onları niçin 
inciteyim?  
Olmaz ki! 
EKDAL - Ama sen tam yüzlerine... 
HEDWIG - (Tatlı dille överek.) Frak sana yakışıyor baba, çok yakışıyor. 
HJALMAR - Görüyorsun ya. Tam bana göre, kalıptan çıkmış gibi duruyor üstümde. Belki  
omuzları biraz dar. Yardım eder misin, Hedwig? (Hjalmar frakı çıkartır.) Ceketimi giyeyim.  
Ceketim nerde, Gina? 
GINA - Burda. (Gina, Hjalmar'ın ceketini getirir, giymesine yardım eder.) 
HJALMAR - Frakı yarın Bay Molnik'e geri vermeyi unutma. 
GINA - (Frakı bir yana koyar.) Unutmam, merak etme. 
HJALMAR - (Gerinir.) Ceketini giyince insan hemen rahatlayıveriyor. Bu ceketler hem 
kullanışlı,  
hem rahat, hem benim yaradılışıma daha uygun, sence öyle değil mi Hedwig? 
HEDWIG - Evet baba. 
HJALMAR - Kravatımı da şöyle bir bağladım mı... Böyle, bak. Nasıl? 
HEDWIG - Evet. Sakalın gür, saçların kıvırcık, onun için güzel yaraşıyor. 
HJALMAR - Saçlarım kıvırcık sayılmaz. Benim saçlarıma dalgalı denir. 
HEDWIG - Evet ama sık dalgalı olduğu için kıvırcık gibi duruyor. 
HJALMAR - Oysa dalgalı, kıvırcık değil. 
HEDWIG - (Kısa bir sessizlikten sonra, babasını ceketinden tutup çekerek.) Baba! 
HJALMAR - Ne var? 
HEDWIG - Pek‰l‰ biliyorsun. 
HJALMAR - Hayır bilmiyorum. 
HEDWIG - (Hem güler, hem ağlar gibi.) Biliyorsun baba, çok iyi biliyorsun. Bırak, artık 
üzme  
beni. 
HJALMAR - Ne oluyor sana? 
HEDWIG - (Babasını iteler.) Haydi baba, versene. Söz vermiştin! Sen de biliyorsun! 
HJALMAR - Unuttuğumu varsayalım. 
HEDWIG - Hayır. Unutmadın. Yalnızca beni üzmek istiyorsun. Çok yazık. Haydi nerde? 
HJALMAR - Unuttum. Unuttum dediysem bütünüyle unutmadım. Sakin ol. Senin için bir şey  
getirdim.  
(Gider, frakın ceplerini karıştırır.) 
HEDWIG - (Ellerini çırpar.) Anne, anne! 
GINA - Gördün mü? Sabırlı olursan bak... 
HJALMAR - (Elinde bir k‰ğıt parçasıyla.) Bak, işte burda. 
HEDWIG - Bu mu? Bu bir k‰ğıt parçası. 
HJALMAR - K‰ğıt parçası değil, yemek listesi. Listede bütün yemekler var. Burda menü  
yazıyor, bak. Menü yemek listesi demek. 
HEDWIG - Başka bir şey getirmedin mi? 
HJALMAR - Başka şey getirmeyi unuttum, söyledim ya. İnan bana, bu adı güzel yemekler 
hiçbir  
şeye benzemiyor. Şimdi masanın başına otur yemek listesini oku, yemeklerin tadı nasıldı sana  
anlatayım. Haydi Hedwig! 
HEDWIG - (Ağlamak üzeredir.) Teşekkür ederim.  
(Masanın başına oturur, ama okumaz. Gina Hedwig'e bir işaret yapar, Hjalmar farkına varır.) 
HJALMAR - (Odanın içinde dolaşarak.) Bir aile babası en olmayacak şeyleri bile düşünmek  



zorundadır, ama en ufak bir şeyi unuttu mu hemen gürültü kopar. Ne yapalım, insan alışıyor.  
(Sobanın önünde, yaşlı Ekdal'in yanında durur.) Bu akşam içeri baktın mı, baba? 
EKDAL - Bakmaz olur muyum? Sepetin içinde. 
HJALMAR - Sahi, sepetin içinde mi? Demek alışmaya başladı. 
EKDAL - Sana söylemiştim. Ama yapılması gereken bir iki ufak tefek iş daha var.  
HJALMAR - Evet, düzeltilmesi gereken bir iki şey. 
EKDAL - Bunların kesinlikle yapılması gerek. 
HJALMAR - Doğru, bunları konuşsak iyi olur baba. Gel, şöyle kanepeye oturalım. 
EKDAL - Şimdi geliyorum, pipomu doldurayım. Temizlemem de gerek.  
(Odasına gider.) 
GINA - (Hjalmar'a gülümser.) Piposunu temizleyecekmiş... 
HJALMAR - Aman Gina, rahat bırak şu zavallı yaşlı adamı, dünyaya küsmüş zaten. 
Düzeltilecek  
şeylere gelince, hemen yarın hallederiz. 
GINA - Yarın hiç vaktin olmayacak Ekdal. 
HEDWIG - (Araya girer.) Niye vakti olmayacak anne? 
GINA - Unuttun mu? Rötuşlanacak resimler var. Ne oldu diye kaç kez sordu adamlar. 
HJALMAR - Öyle mi? Desene yine kopyalar. Onları bitirmek kolay. Yeni sipariş yok mu? 
GINA - Ne yazık hayır. İki portre çekmiştik ya, yarın onlarla uğraşacağım yalnızca. 
HJALMAR - O kadar mı? İnsan girişken olmazsa böyle olur elbet. 
GINA - Ne yapayım peki? Elimden geldiğince gazeteye ilan veriyorum. 
HJALMAR - Evet gazeteye ilan veriyorsun, gazeteye ilan veriyorsun ama görüyorsun yararı 
yok.  
Odayı tutmak için kimse gelmedi mi? 
GINA - Hayır, kimse gelmedi. 
HJALMAR - Olacağı buydu. Hiçbir girişimde bulunmazsan böyle olur. İnsan çaba 
göstermeli,  
Gina. 
HEDWIG - (Babasına yaklaşır.) Flütünü getireyim mi, baba? 
HJALMAR - Hayır. Flüt mülüt istemem. Bu dünyada sevinmek, neşelenmek benim neyime  
gerek... (Odanın içinde dolaşır.) Yarın çalışacağım, tek yapacağım bu, yorgunluktan yere  
yıkılıncaya değin çalışacağım. 
GINA - Ama ben öyle demek istemedim. 
HEDWIG - Sana bira getireyim mi, baba? 
HJALMAR - Hayır, hiçbir şey istemiyorum. (Olduğu yerde kalır.) Bira? Bira mı dedin? 
HEDWIG - (Canlı.) Evet baba, güzel, soğuk bir bira. 
HJALMAR - Peki, ille getirmek istiyorsan, bir şişe bira getir bakalım. 
GINA - Haydi Hedwig, git getir, belki neşemiz yerine gelir. 
(Hedwig mutfak kapısına doğru koşar.) 
HJALMAR - (Sobanın önündedir, Hedwig'i tutar, başını ellerine alır, göğsüne bastırır.) 
Benim iyi  
yürekli kızım...  
HEDWIG - (Mutludur, gözlerinden yaşlar boşanır.) Babacığım, sevgili babacığım. 
HJALMAR - Hayır. Sevgili babacığım deme bana. O zengin adamın sofrasına oturdum ben.  
Yedim, içtim... Ama sana... 
GINA - (Masaya oturur.) Saçma konuşuyorsun, Hjalmar. 
HJALMAR - Ne yaptığıma pek aldırmayın. Sizleri ne kadar sevdiğimi bilirsiniz. 
HEDWIG - (Babasının boynuna sarılır.) Ya biz seni nasıl seviyoruz, biliyor musun 
babacığım? 
HJALMAR - Arada bir canınızı sıkıyor, çekilmez adamın biri oluyorsam, bilin ki kafamı  



kurcalayan çözülmesi güç sorunları nasıl çözeceğim diye kaygılanıyorum. Neyse. (Gözlerini  
siler.) Bira istemiyorum. Flütü ver, Hedwig.  
(Hedwig etajere gidip flütü alır, babasına getirir.) 
HJALMAR - Teşekkür ederim. Şimdi tamam. Flütümü elime almışım, sizler de yanımda  
olduktan sonra... 
(Hedwig masanın başına oturur, Gina'nın yanına. Hjalmar birkaç kez bir aşağı bir yukarı 
dolaşır,  
sonra birden çalmaya başlar. Duygu dolu çalmaktadır. Çaldığı yavaş, üzünçlü tempoda bir  
Bohemya halk dansıdır.) 
HJALMAR - (Flüt çalmayı keser, iyice duygulanmıştır, Gina'ya sol elini uzatır.) Darlık, 
yoksulluk  
içinde olsak bile Gina, barınacak bir yerimiz var. İnsanın kendi evinde olması çok güzel.  
(Yeniden çalmaya başlar, hemen ardından kapı çalınır.) 
GINA - (Ayağa kalkar.) Flütü bırak Hjalmar, biri geldi galiba. 
HJALMAR - (Flütü etajere koyar.) Yine mi?  
(Gina gider kapıyı açar.) 
GREGERS - (Dışarıdan, holden.) Özür dilerim. 
GINA - (Geri çekilir.) Ooo! 
GREGERS - Fotoğrafçı Hjalmar Ekdal burada mı oturuyor? 
GINA - Evet. 
HJALMAR - (Kapıya gider.) Sen miydin, Gregers? İçeri girsene. 
GREGERS - (İçeri girer.) Geleceğimi söylemiştim. 
HJALMAR - Ama bu akşam daha... Yoksa konukları bırakıp buraya mı geldin? 
GREGERS - Evet, hem onları, hem babamın evini. Evden ayrıldım. İyi akşamlar, Bayan 
Ekdal.  
Beni tanıdınız mı? 
GINA - Elbette. Kolay unutulacak biri değilsiniz. 
GREGERS - Öyle. Anneme çok benzerim. Onu anımsarsınız herhalde. 
HJALMAR - Evden ayrıldım mı dedin? 
GREGERS - Evet. Bir otele yerleştim. 
HJALMAR - Yaa. Neyse. Bir kez buraya geldin artık. Paltonu çıkar, otur şöyle. 
GREGERS - Teşekkür ederim.  
(Paltosunu çıkarır, sade, gri renkli, alışılagelmiş bir giysi vardır sırtında.) 
HJALMAR - Şöyle kanepeye otur. Rahatına bak. 
(Gregers kanepeye oturur, Hjalmar masa başında bir sandalyeye.) 
GREGERS - (Çevresine göz gezdirir.) Demek burda yaşıyorsun, Hjalmar. Burası senin evin,  
öyle mi? 
HJALMAR - Burası atölye, gördüğün gibi. 
GINA - Ama öteki odalardan büyük olduğu için çoğun burda oturuyoruz. 
HJALMAR - Önceki evimiz daha iyiydi. Ama burda, yanda büyük odalar var, o yüzden 
burası  
bizim için daha elverişli. 
GINA - Holün öte yanında bir odamız daha var, onu kiraya veriyoruz. 
GREGERS - (Hjalmar.) Desene kiracıların da var. 
HJALMAR - Henüz yok. Kiracı bulmak kolay değil, biliyorsun. Sağa sola başvurmak 
gerekiyor.  
(Hedwig'e.) Hedwig, hani bira? 
(Hedwig başını sallar, mutfağa gider.) 
GREGERS - Kızın mı? 
HJALMAR - Evet. Hedwig. 



GREGERS - Tek çocuğunuz mu? 
HJALMAR - Evet, tek çocuğumuz. Yeryüzünde bizim için en büyük mutluluk o. (Sesini 
alçaltır.)  
Aynı zamanda en büyük acı. 
GREGERS - Ne demek istiyorsun? 
HJALMAR - Kör olma tehlikesiyle karşı karşıya. 
GREGERS - Kör olma tehlikesiyle mi? 
HJALMAR - Evet. Şimdiye değin yalnızca ilk belirtiler başgösterdi, ama hekim önüne  
geçmenin olanaksız olduğunu söyledi. 
GREGERS - Korkunç bir şey! Peki nerden ileri geliyor bu hastalık? 
HJALMAR - (İçini çeker.) Kalıtımsal herhalde.  
GREGERS - (İrkilir.) Kalıtımsal mı? 
GINA - Ekdal'in annesinin gözleri zayıfmış. 
HJALMAR - Babam söylediydi. Ben pek anımsamıyorum annemi. 
GREGERS - Zavallı çocuk. Peki o nasıl karşıladı bu durumu? 
HJALMAR - Tahmin edersin, durumu kendisine açmaya yürek bulamıyoruz. Hiç haberi yok.  
Kendisini bekleyen o sonsuz geceye doğru, bir kuş gibi cıvıl cıvıl öterek, neşeyle uçuyor. İşte 
bu  
yıkıyor beni, Gregers. 
(Hedwig bira şişeleriyle bardakları getirip masanın üstüne koyar.) 
HJALMAR - (Hedwig'in saçlarını okşayarak.) Teşekkür ederim, Hedwig. 
(Hedwig kollarını babasının boynuna dolayıp, kulağına bir şeyler fısıldar.) 
HJALMAR - Hayır, tereyağlı ekmek olmaz şimdi. (Gregers'e bakar.) Ama sen bir şeyler 
yemek  
istersin belki.  
GREGERS - Hayır, teşekkür ederim. 
HJALMAR - (H‰l‰ üzgündür.) Birkaç dilim getir istersen. Varsa, bana gevrek getir. Bol 
sür  
tereyağını. 
(Hedwig başını sallar, mutfağa gider.) 
GREGERS - (Gözleriyle Hedwig'i izler.) Canlı, sağlıklı görünüyor. 
GINA - Gözlerinden başka hiçbir şeyi yok, çok şükür. 
GREGERS - Eminim, Hedwig ilerde size çok benzeyecek, Bayan Ekdal. Kaç yaşında şimdi? 
GINA - On dördünü dolduracak, öbür gün doğum günü. 
GREGERS - Yaşına göre oldukça iri. 
GINA - Evet. Geçen yıl serpilip boy attı.  
HJALMAR - Çocuklarımıza bakınca yaşlandığımızı anlıyoruz. Ne zamandan beri evliyiz biz? 
GINA - Biz evleneli... On beş yıl olacak yakında. 
GREGERS - O kadar oldu mu? 
GINA - (Dikkatle Gregers'e bakar.) Evet oldu. 
HJALMAR - Günler geçiyor. On beş yılın dolmasına birkaç ay kaldı. (Konuyu değiştirir.)  
Yukarda, işletmede geçen yıllar sana çok uzun gelmiştir, Gregers. 
GREGERS - Evet. O yılları yaşarken zaman geçmek bilmiyordu. Ama şimdi, bana uzun gelen 
o  
yıllar nasıl gelip geçti, hiç bilmiyorum. 
(Yaşlı Ekdal odasından çıkar. Piposu yoktur, kendi eski subay şapkasını başına geçirmiştir,  
sallanarak yürür.) 
EKDAL - Evet Hjalmar, şimdi oturup şu işi konuşabiliriz... Hımmmm! Neler oluyor burda? 
HJALMAR - (Babasına doğru gider.) Konuğumuz var, baba. Gregers Werle. Bilmem anımsar  
mısın? 



EKDAL - (Gregers'e bakar, Gregers ayağa kalkar.) Werle mi dedin? Bu onun oğlu mu? Ne  
istiyormuş benden? 
HJALMAR - Hiçbir şey. Beni görmeye gelmiş. 
EKDAL - Başka nedeni yok mu? 
HJALMAR - Kesinlikle yok, hayır. 
EKDAL - (Kollarını sallar.) Bak sen, nedeni yokmuş. Korkmuyorum. Ama... 
GREGERS - (Ekdal'in yanına gider.) Size ormanlardan selam getirdim, teğmenim. 
EKDAL - Ormanlardan mı? 
GREGERS - Evet. Avlandığınız ormanlardan.  
EKDAL - Eskiden iyi tanırlardı beni oralarda. 
GREGERS - İyi avcıymışsınız o zamanlar. 
EKDAL - Öyleydim. Olabilir. Şu üniformaya bakın. Evde giyince kimseden izin almama 
gerek  
yok, üniformayla sokağa çıkmadığım sürece kimse... 
(Hedwig bir tabak dolusu tereyağlı ekmek getirip masanın üstüne koyar.) 
HJALMAR - Otursana baba, bir bardak bira iç bizimle. Haydi Gregers. 
(Ekdal önüne bakarak kendi kendine birşeyler mırıldanır, sendeleyerek kanepeye gider.  
Gregers onun yanında bir sandalyeye oturur. Hjalmar da Gregers'in öbür yanına oturur. Gina  
biraz uzakta oturmuş, dikiş dikmektedir. Hedwig babasının yanında ayakta durur.) 
GREGERS - Yazları, bir de Noel'de Hjalmar'la birlikte sizi görmeye gelirdik. Anımsıyor  
musunuz, teğmenim? 
EKDAL - Öyle mi yaptınızdı? Hayır, anımsamıyorum. Ama şunu söyleyebilirim, ben 
gerçekten  
yaman bir avcıydım. Ayı bile vurdum! Dokuz ayı vurdum ben. 
GREGERS - (Dediklerine katılıyormuş gibi ona bakarak.) Artık hiç ava çıkmıyor musunuz? 
EKDAL - Ava çıkmıyorum denmez. Ara sıra avlanıyorum yine. Eskiden olduğu gibi değil, 
doğal  
olarak. Çünkü orman... Biliyor musunuz... Orman... Orman... (İçer.) Orman ne oldu? Güzel 
mi  
orman?  
GREGERS - Sizin zamanınızdaki gibi güzel değil. Ağaçların çoğu kesildi. 
EKDAL - Ağaçları mı kestiler? (Daha alçak sesle, ürkmüş gibi.) Tehlikelidir bu, sonu iyi 
olmaz.  
Öcünü alır orman, kötü alır öcünü. 
HJALMAR - (Babasının bardağını doldurur.) Bir bardak daha içer misin, baba? 
GREGERS - Sizin gibi bir adam, sizin gibi doğaya bağlı bir adam, kentte, daracık dört duvar  
arasında nasıl yaşar? 
EKDAL - (Kıkırdayarak güler, yan gözle Hjalmar'a bakarak.) Yok, burası hiç kötü değil,  
gerçekten hiç öyle kötü değil.   
GREGERS - Ormanı, o temiz, o serin havayı, o özgür yaşamı, dağları, hayvanları, kuşları  
aramıyor musunuz? Onların yokluğunu duymuyor musunuz? Ömrünüz onların arasında geçti.  
EKDAL - (Gülümser.) Ona gösterelim mi, Hjalmar? Ne dersin? 
HJALMAR - (Çabuk ve biraz sıkıntılı.) Hayır baba, olmaz. Bu akşam olmaz. 
GREGERS - Bana göstermek istediği nedir? 
HJALMAR - Önemli değil. Bir başka kez. Daha iyi. 
GREGERS - (Yaşlı Ekdal'e.) Aslında benimle birlikte dağa gelmenizi önermek istiyorum size  
teğmenim. Çok yakında yola çıkıyorum. Yukarda, dağda yazı işleri bulabilirdiniz. Sizi 
avutacak,  
size neşe verecek hiçbir şeye sahip değilsiniz burda. 
EKDAL - (Şaşkınlıkla Gregers'in yüzüne bakar.) Hiçbir şeye sahip değilim, ne demek bu?  



GREGERS - Oğlunuz Hjalmar var elbet, ama o çoluk çocuk sahibi bir adam. Sizin gibi  
özgürlüğü, yabanları seven bir insan için... 
EKDAL - (Masaya vurur.) Şimdi artık görmesi gerek, Hjalmar! 
HJALMAR - Ama baba! Neye yarar? Hava çoktan karardı. 
EKDAL - Saçmalama, ay ışığı var. (Ayağa kalkar.) Şimdi artık görmesi gerek diyorum size.  
Bırakın geçeyim. Gelsene Hjalmar, yardım etsene bana. 
HEDWIG - Haydi baba, ne olur. 
HJALMAR (Ayağa kalkar.) Ne yapalım! Pek‰l‰. 
GREGERS - (Gina'ya.) Neler olduğunu anlamıyorum. 
GINA - Pek önemli bir şey sanmayın. 
(Ekdal ile Hjalmar kayarak açılan kapının yanına gitmişlerdir, kapıyı açarlar. Hedwig yaşlı  
Ekdal'e yardım eder. Gregers kanepenin yanında ayakta durmaktadır. Gina dikiş dikmeyi  
sürdürür. Kapı aralığından çatı katının derinlemesine uzanan bir bölümü görünür, açıkta 
bacalar  
geçmektedir. Bir iki çatı penceresinden parlak bir ay ışığı içeri girmektedir. Böylece bu büyük  
alanın küçük bir bölümü aydınlanmıştır, geri kalan bölümü karanlıktır.) 
EKDAL - (Gregers'e.) İsterseniz, daha yakına gelin. 
GREGERS - (Kapıya gider.) Ne var orda? 
EKDAL - Gelin, kendi gözlerinizle görün. 
HJALMAR - (Biraz utanmıştır.) Bunların hepsi babamın, anlıyorsun ya. 
GREGERS - (Kapıdadır, içeri bakar.) Tavuk mu besliyorsunuz, teğmenim? 
EKDAL - Elbet. Tavuk besliyoruz. Şimdi tüneklerindeler. Onları gündüz görmelisiniz! 
HEDWIG - Onlardan başka... 
EKDAL - Susst. Hemen söyleme. 
GREGERS - Gördüğüm kadarıyla güvercinleriniz var. 
EKDAL - Evet, olabilir, güvercinlerimiz olabilir, niye olmasın? Hemen damın altına 
yapıyorlar  
yuvalarını, çünkü güvercinler yüksek yerleri severler, bilirsiniz. 
GREGERS - Alışılagelmiş güvercinlerden değil sizin güvercinleriniz. 
EKDAL - Alışılagelmiş mi? Elbette alışılagelmiş güvercinlerden değil bizimkiler. Havada 
takla  
atarak uçan cinsiyle, iri boyunlu kumrumuz var birkaç tane. Buraya gelin, yakına! O dipteki,  
duvarın yanındaki sandığı görüyor musunuz? 
GREGERS - Evet. O ne işe yarıyor? 
EKDAL - Tavşanlar geceleri onun içinde uyuyor. 
GREGERS - Tavşanlarınız da mı var?  
EKDAL - Var ya! Tavşanlarımız olduğunu tahmin etmeliydiniz. Hjalmar, tavşanlarınız mı var 
diye  
soruyor arkadaşın. En önemlisi geliyor şimdi. Çekil ordan Hedwig. Yaklaşın. Oraya bakın. 
Orda  
içi saman dolu bir sepet var, gördünüz mü? 
GREGERS - Evet. Sepetin içinde bir kuş var. 
EKDAL - Bir kuş mu? 
GREGERS - Ördek galiba. 
EKDAL (Kırılmış.) Ördek ya tabii. 
HJALMAR - Nasıl bir ördek dersin?  
HEDWIG - Bu sıradan bir ördek değil.  
EKDAL - Sus! 
GREGERS - Türk ördeği değil. 
EKDAL - Hayır Bay... Werle. Türk ördeği değil bu. Bu bir yaban ördeği. 



GREGERS - Yaban ördeği mi sahiden?   
EKDAL - Sahiden elbet. O sizin kuş dediğiniz bir yaban ördeği. Bizim yaban ördeğimiz. 
HEDWIG - O yaban ördeği benim, çünkü bana ait. 
GREGERS - Tavan arasında nasıl yaşayabiliyor?  
EKDAL - Önüne bir çamaşır teknesi koyduk, yüzsün diye içine su doldurduk. 
HJALMAR - Her iki günde bir suyunu tazeliyoruz. 
GINA - (Hjalmar'a.) İçerisi artık buz kesecek Hjalmar... 
EKDAL - Doğru, kapıyı kapasak iyi olacak. Hem ürkütüp uyandırmayalım. Tut bakalım 
Hedwig.  
(Hjalmar ile Hedwig kapıyı kapar.) Bir daha sefere daha iyi görürsünüz. (Sobanın başındaki  
arkalıklı sandalyeye oturur.) Bu yaban ördekleri çok ilginç hayvanlardır inanın.  
GREGERS - Yaban ördeğini nasıl yakaladınız, teğmenim? 
EKDAL - Ben yakalamadım, kentteki bir adama borçluyuz onu. 
GREGERS - (Biraz irkilir.) O adam, benim babam olmasın?  
EKDAL - Doğru. Doğru. Sizin babanız. 
HJALMAR - Nasıl bildin Gregers? Çok ilginç doğrusu. 
GREGERS - Babama neler borçlu olduğunu sen anlatmıştın. Ben de düşündüm ki... 
GINA - Ama ördeği bize kendisi vermedi. 
EKDAL - Yine de ona borçluyuz, Gina. (Gregers'e.) Babanız teknesiyle açılmıştı anlıyor  
musunuz, ördeğe ateş etmek istedi. Ama babanızın gözleri hiç iyi görmüyor şimdilerde, o  
yüzden attığı sıyırmış geçmiş. 
GREGERS - Saçma tanelerinin yalnızca birkaçı gövdesine geldi öyleyse. 
EKDAL - Evet, birkaç tanesi. 
HEDWIG - Tam kanadının altına. Aldığı yarayla bir daha uçması olanaksız. 
GREGERS - O zaman dibe dalmıştır herhalde.  
EKDAL - (Uykulu, dili ağırlaşmıştır.) Elbette. Yaralanınca yaban ördekleri hep böyle yapar.  
Güçleri yettiğince derine dalarlar. Dipte yosun, çamur, ne varsa dişleriyle sımsıkı sarılırlar.  
Sonra bir daha yukarı çıkamazlar.  
GREGERS - Sizin yaban ördeği yukarı çıkmış ama teğmenim. 
EKDAL - Babanızın çok yaman bir köpeği vardı, o köpek suya dalıp yaban ördeğini yine 
dışarı,  
yukarı çıkardı. 
GREGERS - (Hjalmar'a.) Ondan sonra babam size mi verdi?  
HJALMAR - Hayır, hemen değil. İlkin eve götürdü, ama orda bir türlü iyileşemedi. 
Pettersen'e  
kessin diye emir vermiş. 
EKDAL - (Yarı uykuda.) Hımm... Pettersen ya... Kaz kafalı! 
HJALMAR - (Alçak sesle.) Sonra biz aldık onu. Çünkü babam Pettersen'i iyi tanır, yaban  
ördeğinden söz ettiğini duyunca bir yolunu bulup ördeğin kendisine verilmesini sağlamış. 
GREGERS - Sizin burda iyileşecek mi? 
HJALMAR - Sanırım. Durumu iyiye gidiyor, günden güne semirip yağ bağlıyor. Uzun 
zamandır  
burda, dışardaki yaşamı unutmuştur. Önemli olan bu zaten. 
GREGERS - Haklısın herhalde Hjalmar. Yalnızca gökyüzünü, bir de suyu görsün, ona yeter.  
Ama sanırım gitme vaktim geldi. Baban uyudu bile. 
HJALMAR - Bunun için gitmen gerekmez.  
GREGERS - Şimdi aklıma geldi bak. Kiraya vereceğin bir oda var demiştin, değil mi? 
HJALMAR - Evet. Neden sordun? Tanıdığın biri mi var? 
GREGERS - O odayı bana kiraya vermez misin? 
HJALMAR - Sana mı? 



GINA - Hayır Bay Werle, olmaz, size olmaz! 
GREGERS - Odayı tutarsam, yarın sabah erkenden taşınırım. 
HJALMAR - Olur Gregers, odayı sana seve seve veririz.  
GINA - Olmaz Bay Werle. Hayır, size göre bir oda değil orası. 
HJALMAR - Bunu nasıl söylersin, Gina? 
GINA - Oda büyük değil, yeterince aydınlık değil! 
GREGERS - Sözünü etmeye değmez Bayan Ekdal, önemli değil. 
HJALMAR - Pek hoş, pek şirin, güzelce döşenmiş bir oda bana kalırsa. 
GINA - Ama aşağıda kimler oturuyor, düşünsene bir. 
GREGERS - Aşağıda oturanlar nasıl insanlar? 
GINA - Biri evlerde özel ders veriyormuş eskiden, öğretmenmiş!  
HJALMAR - Molwik adında biri. 
GINA - Öteki de Doktor Relling. 
GREGERS - Relling mi? Uzaktan tanırım onu. Yukarda, işletmede hekimlik yapmıştı bir 
süre. 
GINA - İkisi de deli dolu adamlardır. Sık sık akşamları sokağa çıkarlar. Çoğu kez eve gece  
yarısı dönerler. Eve geldiklerinde pek öyle tam... 
GREGERS - İnsan bunlara alışır. Umarım, ben de yaban ördeği gibi çabuk iyileşirim. 
GINA - Bana kalırsa, karar vermeden önce, kesinlikle bir gün düşünmeniz gerek. 
GREGERS - Herhalde beni evinize almak istemiyorsunuz, Bayan Ekdal. 
GINA - Hayır, rica ederim, nerden çıkarıyorsunuz bunu? 
HJALMAR - Gerçekten davranışında bir gariplik var Gina. (Gregers'e.) Sen kentte mi kalmak  
istiyorsun? 
GREGERS - (Paltosunu giyer.) Evet, artık kente yerleşmek istiyorum. 
HJALMAR - Ama babanın yanında kalmak istemiyorsun. Ne yapmayı düşünüyorsun?  
Tasarladığın nedir? 
GREGERS - Bilsem iyi olurdu. İnsan Gregers adını taşıyorsa... Gregers... Üstelik bir de  
"Werle"si var... Hiç böyle çirkin bir ad duydun mu?  
HJALMAR - Ben bu adı çirkin bulmuyorum. 
GREGERS - Bu adı taşıyan herifin suratına tüküresim geliyor. Ama insanın adı benim gibi  
Gregers Werle olmuşsa bir kez... 
HJALMAR - (Güler.) Gregers Werle olmasan, kimin yerinde olmak isterdin?  
GREGERS - Seçme olanağım olsaydı, bir av köpeği. 
GINA - Köpek mi? 
HEDWIG - (Farkına varmadan.) Daha neler! 
GREGERS - Evet. Ayağına çevik bir av köpeği olmak isterdim, yaban ördekleri çamurlar,  
yosunlar arasında dişleriyle sımsıkı dibe tutundukları zaman onların ardından suya dalan 
türden. 
HJALMAR - Bak Gregers, ben.. söylediklerinden tek sözcük anlamadım.   
GREGERS - Aldırma, özel bir anlamı yok. Neyse, yarın sabah erkenden buraya taşınıyorum  
öyleyse. (Gina'ya.) Size iş çıkarmam, her işimi kendim yaparım. (Hjalmar'a.) Gerisini yarın  
konuşuruz. İyi geceler, Bayan Ekdal. (Hedwig'e başıyla selam verir.) İyi geceler. 
GINA - İyi geceler, Bay Werle. 
HEDWIG - İyi geceler. 
HJALMAR - (Bu arada bir mum yakmıştır.) Bir dakika, sana ışık tutayım. Merdivenler 
karanlık.  
(Hjalmar Gregers ile birlikte çıkar.) 
GINA - (Önüne bakar, dikişi kucağındadır.) Köpek olmayı istemesi garip değil mi? 
HEDWIG - Bana kalırsa, onun demek istediği şey başka. 
GINA - Ne demek istedi sence? 



HEDWIG - Bilmem, anlamadım. Ama burda bulunduğu sürece hep söylediklerinden başka 
bir  
şey demek istedi, bana öyle geldi. 
GINA - Öyle mi dersin? Evet, pek tuhaf bir hali vardı. 
HJALMAR - (Geri döner.) Lamba sönmemiş daha. Bir şeyler yiyebileceğiz sonunda. 
(Tereyağlı  
ekmekleri yemeye başlar.) Gördün ya Gina, insan biraz gözü açık olmalı. 
GINA - Nasıl gözü açık? 
HJALMAR - Odayı nasıl kiraya verdik sanıyorsun, hem Gregers gibi bir adama, eski bir 
dosta. 
GINA - Ne demeli bilmem... 
HEDWIG - Kesin pek eğlenceli olacak anne, göreceksin bak! 
HJALMAR - Gerçekten pek garip davranıyorsun Gina, daha önce odayı kesinlikle kiraya  
vermek istiyordun, şimdi odayı kiraya verdik ama sen hiç sevinmemiş gibi duruyorsun.  
GINA - Odayı başka biri tutsaydı sevinirdim... Ama yaşlı Werle bu işe ne der? 
HJALMAR - Yaşlı Werle mi? Bu işin onunla ilgisi ne? 
GINA - Oğlu evden ayrılmaya karar verdiğine göre, aralarındaki sürtüşme büyük bir  
anlaşmazlığa dönüştü demektir. Birbirleriyle geçinemediklerini biliyorsun. 
HJALMAR - Evet. 
GINA - Bu işte senin parmağın var sanabilir. 
HJALMAR - Öyle sansın. Büyük tüccarlardan Werle'nin bana çok iyiliği dokundu, 
yadsıyamam.  
Ama bundan ötürü kendimi ona bağımlı sayamam. 
GINA - Bunun acısını büyükbaba çeker. Herhalde şimdi elindeki şu küçük işten de olur. 
HJALMAR - Keşke öyle olsa diyesim geliyor! Babamın saçı başı ağarmış şu haliyle sağda  
solda itilip kakılması benim gibi bir adamı küçük düşürmez mi? (Bir tereyağlı ekmek alır.) 
Ama  
artık sonu geldi. İnsan, yaşamdaki amacını gerçekleştirmek zorundadır. Ben de öyle  
yapacağım. 
HEDWIG - Evet baba! 
GINA - Pısst! Uyandıracaksın. 
HJALMAR - (Daha alçak sesle.) Amacımı gerçekleştireceğimi söyledim. Gün gelecek ben...  
Bu yüzden odayı kiraya verdiğimiz iyi oldu, çünkü böylece daha bağımsız bir duruma geldim.  
Yaşamında bir amacı olan adam bağımsız olmalı. (Arkalıklı sandalyeye doğru, duygulu.) 
Zavallı,  
ak saçlı, yaşlı babacığım benim. Şu Hjalmar'ının haline bak. Geniş omuzları var, güçlü 
omuzları...  
Günün birinde uyanacaksın, bakacaksın... (Gina'ya.) Sen buna pek inanmıyorsun galiba? 
GINA - (Ayağa kalkar.) İnanmaz olur muyum? İnanıyorum, ama önce yatağa taşıyalım onu. 
HJALMAR - Doğru. 
(Hep birlikte yaşlı adamı dikkatle kaldırırlar.) 
 
 
       
ÜÇÜNCÜ PERDE 
 
Atölye. Sabah olmuştur. Eğimli çatının camlarından içeri giren gün ışığı ortalığı 
aydınlatmaktadır.  
Perdeler açılmıştır. Hjalmar masanın başına oturmuş rötuş yapmaktadır. Önünde birçok resim  
vardır. Kısa bir süre sonra Gina sırtında mantosu, başında şapka, sokak kapısından içeri girer.  



Elinde üstü kapalı bir sepet vardır. 
 
HJALMAR - Sen misin Gina? Çabuk döndün. 
GINA - İnsan dediğin tezayaklı olmalı. (Sepeti sandalyelerden birinin üstüne koyar, 
mantosunu  
çıkartır.) 
HJALMAR - Gregers'in odasına baktın mı? 
GINA - Evet. Bir görsen odanın halini, harika! Üstelik daha taşınmamış. 
HJALMAR - Öyle mi?  
GINA - Her şeyi kendi yapmak istiyordu ya, tutmuş sobayı yakmaya kalkmış, ama soba  
borusunun anahtarını kapatınca duman odanın içine dolmuş. Öyle pis kokuyor ki, sorma! 
HJALMAR - Olur iş değil! 
GINA - Bak dinle, dahası var. Bunun üzerine ateşi söndürmek istemiş ve kovadaki suyu 
olduğu  
gibi sobanın içine boşaltmış. Ortalık batmış, rezil olmuş. Her yer su içinde. 
HJALMAR - Gel de kızma şimdi! 
GINA - Kapıcı kadını aldım geldim, pis domuzun odasını temizlesin diye. Odaya öğleden 
sonra  
ancak girilir, insan girse de içerde duramaz zaten. 
HJALMAR - O vakte kadar Gregers ne yapacak peki? 
GINA - Dışarı çıkacağını söyledi. 
HJALMAR - Sen gittikten sonra bir ara ona uğradım. 
GINA - Biliyorum. Kahvaltıya çağırmışsın. 
HJALMAR - Öğleden önce şöyle bir iki lokma atıştırmak için, anla işte. Daha ilk gün,  
çağırmasak ayıp olurdu. Hem sen her zaman bir şeyler bulundurursun evde. 
GINA - Ne var bir bakayım. 
HJALMAR - Relling ile Molwik de gelecek galiba. Merdivende Relling'e rasladım. Ne 
yapayım,  
mecbur kaldım. 
GINA - Ne? O ikisi de mi geliyor? 
HJALMAR - Bir kişi fazla, bir kişi eksik ne fark eder? 
EKDAL - (Odasının kapısını açar, dışarı bakar.) Dinle bak, Hjalmar. (Gina'yı görünce.) Sahi! 
GINA - Ne istedin, büyükbaba? 
EKDAL - Hayır hayır, tamam; yok bir şey. Hımm. (Yine odasına girer.) 
GINA - (Sepeti alır.) Dikkat et, sokağa çıkmasın. 
HJALMAR - Olur olur, merak etme dikkat ediyorum. Baksana Gina, ringa salatası yapsan 
çok  
iyi olur. Molwik ile Relling dün gece yine dışardaydı. 
GINA - Çok erken gelmezlerse yetiştirebilirim. 
HJALMAR - Hayır, çok erken gelmezler. Acele etme. 
GINA - Olur, bu arada sen biraz çalışırsın. 
HJALMAR - Görüyorsun, çalışıyorum. Bitip tükeninceye kadar çalışıyorum. 
GINA - Onlar gelmeden işini bitirebilirsin demek istemiştim.  
(Gina Mutfağa gider. Hjalmar elinde fırça bir süre resimlerle uğraşır, işini yavaş yapmaktadır,  
keyifsizdir.) 
EKDAL - (İçeri girer, çevreye göz gezdirir, alçak sesle sorar.) Çalışıyor muydun? 
HJALMAR - Evet, oturdum şu lanet olası resimlerle uğraşıyorum. 
EKDAL - Ne yapalım. İşin çoksa...  
(Ekdal odasına çekilir, kapı aralık kalır. Hjalmar bir süre daha ses çıkarmadan çalışır, sonra  
fırçayı bırakır, babasının kapısına gider.) 



HJALMAR - Baba? Çalışıyor musun? 
EKDAL - (İçerden homurdanır.) Senin işin varsa, benim de var. 
HJALMAR - Pek‰l‰, pek‰l‰. (Yine işinin başına gider.) 
EKDAL - (Yine odasından çıkar.) Biliyor musun Hjalmar, öyle yapılacak çok işim yok 
benim. 
HJALMAR - Oturmuş yazı yazıyorsun sanıyordum. 
EKDAL - Canı cehenneme. Groberg bir iki gün daha bekleyiversin. Sonunda ölüm yok ya. 
HJALMAR - Hayır yok, hem sen köle değilsin. 
EKDAL - Sonra öteki işlerimiz var orda içerde. 
HJALMAR - Elbette. Oraya mı bakacaksın? Kapıyı açayım mı sana? 
EKDAL - İyi olur! 
HJALMAR  - (Ayağa kalkar.) Hem o işi bitirmiş oluruz.  
EKDAL - Doğru. Sabah erkenden bitirmeli işi. Sabahın erken vakti değil mi şimdi? 
HJALMAR  - Evet, sabahın erken vakti. 
(Hjalmar ile Ekdal kapının kanatlarını yana iterler. Çatı pencerelerinde sabah güneşi  
parlamaktadır. Güvercinler öteye beriye uçuşmaktadır, bazıları tüneklere oturmuştur. Geri  
planda tavuklar gıdaklar.) 
HJALMAR - İçeri girsene baba. 
EKDAL - (İçeri girer.) Sen gelmiyor musun? 
HJALMAR - Geliyorum, sen bir bak... Bana kalırsa... (Mutfak kapısında Gina'yı görür.) Ben 
mi?  
Benim hiç vaktim yok. Çalışmak zorundayım. Galiba mekanizmayı çalıştırmak için şurdan...  
(Ucunu tuttuğu kordonu çekince, çatıdan aşağı bir perde iner. Perdenin alt kısmı şerit 
biçiminde  
olup, eski yelken bezindendir. Üst kısmı ise balık ağından yapılmıştır. Tavan arası görünmez  
olmuştur.) 
HJALMAR - (Masanın başına geçer.) Şöyle rahat bir soluk alırım şimdi belki.  
GINA - Oraya girmesi gerekiyor muydu ille? Yine her şeyi alt üst edecek. 
HJALMAR - Bayan Eriksen'in meyhanesine gitse daha mı iyi? (Oturur.) Bir şey mi 
istiyordun?  
Ne demiştin demin?  
GINA - Kahvaltı sofrasını buraya kurabilir miyim diye soracaktım. 
HJALMAR  - Evet. Ama herhalde kimse bu kadar erken gelmez. Gelir mi dersin? 
GINA - Hayır. Ben yalnızca o nişanlı çifti bekliyorum. 
HJALMAR - Canım sen de, başka gün gelemezler mi? 
GINA - Bugün öğleden sonra gelecekler, o zaman sen uykuda olursun. 
HJALMAR - O zaman iyi. Kahvaltıyı burda yapabiliriz öyleyse. 
GINA - Güzel, sofranın acelesi yok, bir süre daha masa başında çalışabilirsin. 
HJALMAR - Bütün masayı olduğu gibi kullanıyorum, görüyorsun. 
GINA - Çaba gösterirsen bir an önce şu işten kurtulursun demek istemiştim.  
(Gina yine mutfağa gider. Kısa bir sessizlik.) 
EKDAL - (Tavan arasından, ağların arkasından.) Hjalmar! 
HJALMAR - Ne var? 
EKDAL - Korkarım su teknesini az daha ileri itmemiz gerekecek. 
HJALMAR - Ben bunu size hep söyledim. 
EKDAL - Hımmm, hımmm. (Yine gözden yiter.) 
HJALMAR - (Biraz çalışır, yan gözle çatıya bakar, yerinden kalkmak üzeredir, Hedwig  
mutfaktan çıkıp içeri gelir, Hjalmar çabucak yerine oturur.) Bir şey mi istiyorsun? 
HEDWIG - Sana bir bakayım demiştim, baba. 
HJALMAR - (Kısa bir süre sonra.) Sanırım amacın beni gözetlemek... Görevin belki de bana  



göz kulak olmaktır. 
HEDWIG - Hayır, gerçekten hayır.  
HJALMAR - Annen ne yapıyor mutfakta? 
HEDWIG - Ringa salatası. (Masaya gider.) Sana yardım edeyim mi, baba? 
HJALMAR - Hayır olmaz. Gücüm yettiği sürece hepsini kendim yapmam daha iyi. Babanın  
sağlığı yerinde oldukça yardım etmene gerek yok, Hedwig. 
HEDWIG - Ne olur böyle kötü konuşma, baba.  
(Bir süre odanın içinde dolaştıktan sonra, ağın yanı başında durur, tavan arasına bakar.) 
HJALMAR - Büyükbaban ne yapıyor, Hedwig? 
HEDWIG - Su teknesine giden yeni bir yol yapıyor. 
HJALMAR - Tek başına yapamaz. Ama ben işi bırakıp nasıl yerimden kalkayım... 
HEDWIG - (Babasına gider.) Fırçayı bana ver. Ben bitiririm bu işi. 
HJALMAR - Saçmalama, gözlerini bozarsın. 
HEDWIG - Bir şey olmaz. Haydi ver fırçayı. 
HJALMAR - (Ayağa kalkar.) Bir iki dakikadan çok sürmez nasılsa. 
HEDWIG - Ne fark eder? (Fırçayı alır.) Görüyorsun işte. (Oturur.) Yapıyorum.  Önümde 
örnek  
var. 
HJALMAR - Ama sakın gözlerini yorma. İşittin mi? Gözlerin bozulursa, sorumluluğu 
üzerime  
almam. Sorumluluğu sen kendi üzerine alacaksın, söyleyeyim sana. 
HEDWIG - (Rötuş yapmaya başlamıştır.) Tamam tamam, anlaşıldı. 
HJALMAR - Çok beceriklisin Hedwig. Ben hemen dönerim. 
(Hjalmar kapıyla perdenin arasından tavan arasına geçip kaybolur. Hedwig masanın başına  
oturmuş çalışmaktadır. Hjalmar ile Ekdal'in konuştukları duyulur.) 
HJALMAR - (Ağın arkasında.) Hedwig, etajerde, kitap rafının üstünde kerpeten olacaktı, onu  
bana verir misin? Çekici bir de! (Arkasını döner.) Evet baba, önce nasıl yapacağımı  
açıklayayım sana. 
(Hedwig aletleri etajerden alır, getirir, içeri verir.) 
HJALMAR - Teşekkür ederim. İyi ki büyükbabanın yanına gelmişim.  
(Hjalmar kapı aralığından kaybolur, tavan arasından çekiç ve konuşma sesleri gelir. Hedwig  
ağın yanında ayakta durmuş onlara bakmaktadır, kısa bir süre sonra kapı vurulur, Hedwig  
duymaz.) 
GREGERS - (İçeri girer, paltosu yoktur, kapının önünde durur.) Hımmm... 
HEDWIG - (Döner, ona doğru gider.) Günaydın. İçeri buyrun. 
GREGERS - (Tavanarasına doğru bakar.) Sanki ustalar çalışıyormuş gibi bir gürültü var. 
HEDWIG - Usta yok. Babamla büyükbabam orda. Gidip geldiğinizi haber vereyim. 
GREGERS - Hayır, bırakın. Biraz beklerim daha iyi. (Kanepeye oturur.) 
HEDWIG - Ortalık pek dağınık. (Resimleri toplayıp kaldırmak ister.) 
GREGERS - Ne olur, olduğu gibi bırakın. Bunlar yeni resimler mi? 
HEDWIG - Evet. Babama biraz yardım edeyim demiştim. 
GREGERS - Rica ederim işinize bakın. 
HEDWIG - Nasıl isterseniz.  
(Gereken şeyleri kendi önüne çekip yeniden çalışmaya başlar, Gregers konuşmadan ona  
bakar.) 
GREGERS - Yaban ördeği iyi uyudu mu? 
HEDWIG  - Sanırım. 
GREGERS - (Tavan arasına bakarak.) Gündüz başka görünüyor, dün ay ışığında  
gördüğümüzden bütünüyle farklı. 
HEDWIG - Evet. Yaban ördeği göze her zaman başka görünür. Hava güzel olunca başka,  



yağmur yağınca başkadır görünüşü. 
GREGERS - Bunu gözlemlediniz mi? 
HEDWIG - Evet, hemen göze çarpar zaten. 
GREGERS - İçeri geçip yaban ördeğine bakmak hoşunuza mı gidiyor? 
HEDWIG - Evet, vakit buldukça... 
GREGERS - Pek vakit bulamıyorsunuz herhalde. Hem okula gidiyorsunuz. 
HEDWIG - Hayır, artık gitmiyorum. Babam gözlerim bozulacak diye korkuyor. 
GREGERS - Öyleyse kendi bir şeyler öğretiyor size. 
HEDWIG - Bana ders vereceğine söz vermişti. Ama şimdiye kadar hiç vakti olmadı. 
GREGERS - Size bir parça yardım eden kimse yok mu? 
HEDWIG - Hayır, Bay Molwik var. Ama onun sağı solu pek belli olmaz.  
GREGERS - Sarhoş mudur yani? 
HEDWIG - Evet, hiç ayık gezmez. 
GREGERS - Öyleyse bol vaktiniz var. Yukarısı başlı başına başka bir dünya, öyle olmalı...  
Tahmin ederim.  
HEDWIG - Evet, başlı başına bir dünya orası. Öyle ilginç şeyler var ki orda. 
GREGERS - Ya? 
HEDWIG - Evet. Kitaplarla dolu büyük dolaplar var, kitapların içi resim dolu. 
GREGERS - Vay vay... 
HEDWIG - Ayrıca birçok çekmecesi, kapağı olan kocaman bir yazı masasıyla büyük bir saat  
var, saatin içinden figürler çıkıyor ama saat işlemiyor. 
GREGERS - Demek zaman durmuş orda... Yaban ördeğinin durduğu yerde. 
HEDWIG - Eski boya kutuları var. Buna benzer başka bir sürü şey. En çok kitap var. 
GREGERS - Kitapları okuyor musunuz? 
HEDWIG - Evet, vaktim oldukça. Kitapların çoğu İngilizce, onun için anlamıyorum, 
resimlerine  
bakıyorum. Kocaman bir kitap var, adı : Harrison's History of London, yüz yıllık bir kitap. 
Kitabın  
baş tarafında bir resim var. Resimde ölüm canlandırılmış; ölüm, elinde bir kum saati, öyle  
duruyor. Bir de genç kız var resimde. Çok çirkin bir resim. Ama kitabın içinde güzel resimler  
var. Kiliseleri, sarayları, caddeleri, büyük gemileri gösteren resimler. 
GREGERS - Böyle garip kitaplar nerden gelmiş oraya? 
HEDWIG - Eskiden yaşlı bir kaptan oturuyordu burda, kitapları o getirmişti. Biz ona "Uçan  
Hollandalı" derdik. Gülünç, değil mi? Çünkü Hollandalı filan değildi. 
GREGERS - Hollandalı değil miydi? 
HEDWIG - Hayır. Günün birinde çekip gidince eşyası burda kaldı. 
GREGERS - Söyler misiniz, böyle içerde oturup resimlere baktıkça, buralardan ayrılmak,  
dünyayı tanımak, dünyanın gerçek yüzünü görmek gelmiyor mu içinizden? 
HEDWIG - Hayır, ben hep evde kalmak, anneme babama yardım etmek istiyorum. 
GREGERS - Fotoğrafçılıkla uğraşmayı mı? 
HEDWIG - Yalnızca onu değil. En çok o İngilizce kitaptaki gibi resimler yapmak istiyorum. 
GREGERS - Babanız ne diyor buna? 
HEDWIG - İstemiyor sanıyorum. Bu gibi konularda pek gariptir babam. Sepet örmeyi, hasır  
örmeyi öğreneyim istiyor. Bana kalırsa pek öyle aman aman bir iş değil. 
GREGERS - Bence de. 
HEDWIG - Ama babam yine de haklı. Sepet örmeyi öğrenseydim, yaban ördeği için yeni bir  
sepet yapabilirdim.  
GREGERS - Evet, çünkü o yaban ördeği sizin. 
HEDWIG - Evet, kendi yaban ördeğime bir sepet yapabilirdim. 
GREGERS - Çok doğru. 



HEDWIG - Yaban ördeği benim ama, babamla büyükbabam istedikleri zaman onunla  
ilgilenebilirler. 
GREGERS - Ara sıra yaban ördeğinin yanına gidiyorlar mı? 
HEDWIG - Beslemek, yerini yapmak için filan. 
GREGERS - Tahmin etmeliydim. O içerdekilerin arasında en soylusu yaban ördeği. 
HEDWIG - Evet. Tam anlamıyla yabanıl bir kuş. Haline çok üzülüyorum, kimsesi yok, 
yapayalnız  
zavallı. 
GREGERS - Tavşanlar gibi ailesi yok. 
HEDWIG - Tavukların bile civcivken birlikte büyüdükleri arkadaşları var. Ama o, bütün 
ailesini  
yitirmiş durumda. Bu yaban ördeğini kimse tanımıyor, nerden geldiğini kimse bilmiyor. Ne 
tuhaf  
değil mi? 
GREGERS - Denizin derinliklerinde bulmuşlar onu. 
HEDWIG - (Bir an ona bakar, dudaklarındaki gülümsemeyi gizler, sonra sorar.) Niçin denizin  
derinliklerinde diyorsunuz? 
GREGERS - Ne diyeyim? 
HEDWIG - Deniz dibi... Ya da denizin dibi. 
GREGERS - Denizin derinliklerinde diyemez miyim? 
HEDWIG - Bilmem, başkalarının denizin derinlikleri demesi tuhaf geliyor. 
GREGERS - Niçin ama? Söyler misiniz niçin? 
HEDWIG - Hayır, söylemek istemiyorum, çünkü çok saçma. 
GREGERS - Saçma olmadığına eminim. Demin niçin güldünüz, söyleyin.  
HEDWIG - Çünkü birisi denizin derinlikleri dediği zaman bizim tavan arası aklıma geliyor,  
ordaki her şeyin denizin derinliklerinde gibi olduğu filan. Ama bu saçma bir şey.   
GREGERS - Öyle demeyin. 
HEDWIG - Orası yalnızca tavan arası.  
GREGERS - (Dikkatle Hedwig'in yüzüne bakarak.) Emin misiniz? 
HEDWIG - (Şaşkınlık içinde.) Orasının yalnızca tavan arası olduğuna mı? 
GREGERS - Evet. Bunu kesin biliyor musunuz?  
(Hedwig susar ve ağzı açık bir biçimde gözlerini dikip Gregers'e bakar. Elinde tabaklar 
çatallar  
vb. Gina mutfaktan gelir.) 
GREGERS - (Ayağa kalkar.) Çok erken geldim. 
GINA - Bir yerlerde oyalanmak zorundaydınız. Benim işim bitti sayılır. Masanın üstünü topla  
Hedwig. 
(Hedwig masayı toplar. Gina sofrayı kurar. Gregers arkalıklı sandalyeye oturur, eline aldığı 
bir  
albümü karıştırır.) 
GREGERS - Duyduğuma göre rötuş yapmasını çok iyi biliyormuşsunuz, Bayan Ekdal. 
GINA - (Yan gözle bakarak.) Evet, elimden gelir. 
GREGERS - Ne mutlu bir raslantı değil mi? 
GINA - Anlayamadım? 
GREGERS - Ekdal'in fotoğrafçı olması demek istiyorum. 
HEDWIG - Annem resim çekmesini de biliyor. 
GINA - Evet resim çekmesini öğrendim. 
GREGERS - İşe siz mi bakıyorsunuz? 
GINA - Evet, Hjalmar'ın vakti olmadığı zamanlar. 
GREGERS - Herhalde babasıyla uğraşmak onun çok vaktini alıyor. 



GINA - Onun bunun resmini çekmek Hjalmar gibi bir adama uygun bir iş değil. 
GREGERS - Kesinlikle doğru. Ama fotoğrafçı olmuş bir kez. 
GINA - Hjalmar yalnızca basit bir fotoğrafçı değildir, dikkatinizi çekerim. 
GREGERS - Evet ama bununla birlikte... 
(Tavan arasından bir silah sesi gelir.)  
GREGERS - (Ürkmüştür.) Ne oluyor? 
GINA - Bir şey yok, ateş ediyorlar. 
GREGERS - Ne? Ateş mi ediyorlar? 
HEDWIG - Avlanıyorlar da. 
GREGERS - Gerçekten mi? (Tavan arasına açılan kapıya doğru gider.) Ava mı çıktın, 
Hjalmar? 
HJALMAR - (Ağın arkasından.) Burda mıydın? Haberim yoktu. Çok meşguldüm. 
(Hedwig'e.)  
Neden söylemedin? (Atölyeye gelir.) 
GREGERS - Tavan arasında ateş mi ediyorsun? 
HJALMAR - (Bir tabanca göstererek.) Yalnızca bununla. 
GINA - Bir kaza çıkartacaksın o tapancayla. 
HJALMAR - (Kızgın.) Kaç kez söyledim, bunun adı tabancadır, tapanca değil. 
GINA - Ne fark eder, aynı kapıya çıkıyor sonunda. 
GREGERS - Demek sen de avcılığa başladın, Hjalmar. 
HJALMAR - Arada bir tavşan avına çıkıyorum yalnızca, babamın hatırı için, anlıyorsun ya. 
GINA - Şu erkekler pek gülünç, oyalanmak için hep bir fobi bulurlar kendilerine. 
HJALMAR - (Tepesi atmış.) Çok doğru, oyalanmak için kendimize hep bir hobi buluruz. 
GINA - Ben de öyle dedim ya!  
HJALMAR - (Gregers'e.) Çatı böyle kuytuya düştüğü için şanslıyız biliyor musun, silah 
attığımız  
zaman kimse duymuyor. (Tabancayı etajerin en üst rafına koyar.) Tabancaya el sürme, 
Hedwig.  
İçinde bir kurşun daha var. Unutma! 
GREGERS - (Ağlardan içeri doğru bakar.) Gördüğüm kadarıyla bir de tüfeğin var. 
HJALMAR - Babamın eski tüfeği. Ateş etmesi olanaksız. Çakmak takımı bozuk. Yine de  
elimizde olduğuna hoşnutuz. Parçalarını çıkartıp temizliyor, yağlıyor sonra yeniden yerine  
takıyoruz. Çoğunlukla babam oynar tüfekle. 
HEDWIG - (Gregers'in yanındadır.) İşte şimdi yaban ördeğini iyice görebilirsiniz. 
GREGERS - Evet, görüyorum. Kanatlarından birini aşağı sarkıtmış galiba. 
HJALMAR - Şaşılacak bir şey yok. Kanadının altından vurulmuştu. 
GREGERS - Ayaklarından birini sürüyor gibi. Yanılıyor muyum? 
HJALMAR - Evet evet, bir parça. 
HEDWIG - Köpek ayağından yakalamıştı. 
HJALMAR - Bunun dışında bütünüyle sağlam, yarası beresi yok. Kanadının altına bir saçma  
yiyip, bir süre de köpeğin ağzında kalan bir yaban ördeği için gerçekten mucize bu. 
GREGERS - (Hedwig'e bir göz attıktan sonra.) Denizin derinliklerinde o kadar kaldıktan 
sonra. 
HEDWIG - (Gülümser.) Evet. 
GINA - (Sofrayı kurar.) O yaban ördeği kutsandı artık. Bir haç asmadığımız kaldı boynuna. 
HJALMAR - Sofra hazır değil miydi? 
GINA - Şimdi hazırlarım. Bana yardım et, Hedwig. 
(Gina ile Hedwig mutfağa giderler.) 
HJALMAR - (Yarı sesle.) Orda durup babama bakmakla pek iyi etmiyorsun Gregers, pek  
hoşuna gitmez.  



(Gregers kapıdan çekilir.)  
HJALMAR - İyisi mi ötekiler gelmeden şurayı kapatayım. (Ellerini çırparak hayvanları 
kovalar.)  
Kış, kış, kışt, haydi haydi yerinize, çekilin ordan! (Perdeyi yukarı çekip kapıyı kapar.) Benim  
buluşum. Böyle uğraşıp bir şeyler ortaya koymak, bakımını yapmak, bozulunca onarmak, 
bana  
haz veriyor. Ayrıca çok kullanışlı. Gina, tavşanlar, tavuklar atölyeye girsin istemiyor. 
GREGERS - İstemez elbet. Herhalde burada çoğun o çalışıyor.  
HJALMAR - Günlük işleri genellikle ona bırakıyorum. O zaman oturma odasına kapanıp 
daha  
önemli şeyler üzerinde düşünmeye vaktim oluyor. 
GREGERS - Ne gibi önemli şeyler üzerinde, Hjalmar? 
HJALMAR - Şimdiye değin neden sormadın diye şaşıyordum. Yeni buluştan söz edildiğini  
işitmedin mi? 
GREGERS - Yeni bir buluştan mı, hayır. 
HJALMAR - Sahi mi? Kulağına çalınmadı demek. Elbette, yukarıda dağların, ormanların 
içinde  
nereden haberin olacak? 
GREGERS - Sen bir buluş mu yaptın? 
HJALMAR - Tam değil, üstünde çalışıyorum, henüz bitmedi. Fotoğrafçı olmayı yalnızca 
onun  
bunun resmini çekmek için seçmediğimi düşünmeliydin. 
GREGERS - Hayır hayır, Gina da daha önce öyle söyledi. 
HJALMAR - Kendi kendime ant içtim, eğer bütün çalışma gücümü bir işe adıyorsam, o işi  
öylesine geliştireceğim ki, bir bilim, bir sanat düzeyine ulaşacak o iş dedim. Bu nedenle ender  
bir şey bulmaya karar verdim. 
GREGERS - Nasıl bir buluş? Hangi amaca yönelik? 
HJALMAR - Şimdilik bana ayrıntılar üstünde soru sorma dostum. Böyle bir iş için zaman 
gerek,  
biliyorsun. Sakın ün kazanma tutkusuyla davrandığımı sanma. Kendim için çalışmıyorum, 
hayır.  
Ne gece, ne gündüz yaşamımın amacı aklımdan çıkmıyor. 
GREGERS - Ne amacı? 
HJALMAR - Saçları ağarmış yaşlı adamı unuttun mu? 
GREGERS - Babanı mı? Onun için ne yapabilirsin? 
HJALMAR - Ekdal adına yine onur ve saygınlık kazandırarak, yitirdiği özsaygısını yeniden  
uyandırmak istiyorum. 
GREGERS - Yaşamdaki amacın bu mu? 
HJALMAR - Evet, bu küskün adamı kurtarmak istiyorum. Daha fırtına koptuğunda o her şeye  
küsmüştü. O korkunç soruşturma başladığında artık kendinde değildi. Orada gördüğün  
tabanca... O tabancayla şimdi biz tavşan vuruyoruz... İşte o tabanca Ekdal ailesi tragedyasında  
önemli bir rol oynadı. 
GREGERS - O tabanca mı? 
HJALMAR - Mahkeme kararını vermişti, içeri girmesi gerekiyordu. İşte o zaman... Tabanca  
elindeydi. 
GREGERS - Onun elinde mi? 
HJALMAR - Evet. Tetiği çekecek cesareti kalmamıştı. Korkuyordu. Yıkılıp gitmişti, içi 
ölmüştü.  
Anlayabiliyor musun? Ayılar vurmuş bir avcıydı o, bir askerdi. Soyunda iki albay var... 
Yıkımlar  



birbiri ardına gelmişti. Anlayabiliyor musun, Gregers? 
GREGERS - Evet, anlıyorum. 
HJALMAR - Ben anlamıyorum. Tabanca bizim ailenin tragedyasında bir rol daha oynadı.  
Babam o çizgili mahkum elbisesini giyip üstüne kilit vurulduğu zaman... Ne korkunç günlerdi  
bilsen. Perdeleri sımsıkı kapamıştım. Dışarı baktığımda güneşin her günkü gibi parladığını  
görüyordum. Anlayamıyordum bunu. İnsanları caddede sağa sola koşuşurken görüyor,  
gülüşmelerini işitiyordum. İpe sapa gelmez şeyler konuşuyorlardı. Anlayamıyordum. Güneş  
tutulmuş gibi ortalık sessizliğe bürünsün istiyordum. 
GREGERS - Annem öldüğünde ben de öyle düşünmüştüm. 
HJALMAR - Öyle düşündüğü bir an Hjalmar Ekdal, tabancayı göğsüne dayamıştı. 
GREGERS - Sen de... 
HJALMAR - Evet. 
GREGERS - Ama tetiği çekmedin. 
HJALMAR - Hayır. Karar vereceğim anda kendimi yendim. Hayatta kaldım. İnan bana, öyle 
bir  
anda yaşamayı seçmek için yürek gerek. 
GREGERS - Olabilir, yorumlamaya bağlı. 
HJALMAR - Hayır yorumlamaya bağlı değil, kesinlikle yürek gerekli. Böylesi daha iyi oldu.  
Yakında buluşumu yapacağım. Babamın üniformasını giymesine izin verecekler. Ben öyle  
sanıyorum, Doktor Relling de öyle sanıyor. Alacağım biricik ödül bu olacak. 
GREGERS - Üniformayı... 
HJALMAR - Evet, üniformasını çok özlüyor. Onun bu durumuna nasıl içim parçalanıyor,  
bilemezsin. Ne zaman aile içinde bir gün kutlasak, Gina ile evlenme yıl dönümümüzü filan...  
Hemen teğmen üniformasını geçirir sırtına, mutlu olur. Ama kapı vurulmaya görsün, hemen  
olanca hızla odasına koşar. Bir oğul buna dayanamaz, yüreği parçalanır. 
GREGERS - Aşağı yukarı, ne zaman tamamlayacaksın buluşunu? Ne düşünüyorsun?  
HJALMAR - Öyle tarih, gün gibi ayrıntılara ilişkin sorular sorma bana. Bir şey bulma 
konusunda  
sorun bütünüyle insanın kendi elinde değildir. Büyük ölçüde esinlenmeye bağlıdır bu, insanın  
içine doğmasına. Ama ne zaman insanın içine bir şeyler doğar, ne zaman esin perisi gelir,  
bilinmez. 
GREGERS - Ama ilerleme var, değil mi? 
HJALMAR - İlerleme var elbet. Her gün onunla uğraşıyorum. Aklım hep orda. Her gün öğle  
yemeğinden sonra oturma odasına kapanıyorum, sessizlik içinde düşünüyorum. Ama kimse  
üstüme varmamalı. Relling de öyle diyor. 
GREGERS - Tavan arasına geçip çocukça eğlenmek aklını çelmiyor mu senin, zararı  
dokunmuyor mu sana? Ne dersin? 
HJALMAR - Hayır hayır hayır! Aksine. Öyle deme. Durmadan aynı düşünce üzerinde kafa  
patlatamam, insan yoruluyor. Boş vakitleri değerlendirecek bir şeyler gerek bana. Hem insana  
ne zaman esin geleceği  hiç belli olmaz. Ama geleceği varsa o kendiliğinden gelir kesinlikle. 
GREGERS - Bana öyle geliyor ki Hjalmar, sen bir parça şu yaban ördeğine benziyorsun. 
HJALMAR - Yaban ördeğine mi? Ne demek istiyorsun, anlayamadım. 
GREGERS - Sen de dibe batmışsın, dipteki yosunlara sımsıkı sarılmışsın. 
HJALMAR - Babamın kanatlarından aldığı o ölümcül yaradan mı söz ediyorsun? Babamla  
birlikte benim de belki? 
GREGERS - Pek değil. Senin için vurulmuşsun demek istemiyorum. Sen bir bataklığa  
saplanmışsın. İçini kemiren bir sayrılık var, o yüzden ta dibe kadar batmışsın, hiç karşı  
koymadan, karanlıklar içinde ölüp gitmek için. 
HJALMAR - Ben mi? Karanlıklar içinde ölüp gitmek için ha? Hayır Gregers hayır, böyle  
konuşmaman gerekir. 



GREGERS - Telaşlanma. O bataklığın dibinden seni çekip çıkaracağım. Şimdi benim de  
yaşamda bir amacım var, sana söylemiştim. 
HJALMAR - Olabilir. Ama beni rahat bırak. Ben çok iyiyim. Bir insan daha iyi olamaz, 
güven  
bana. Ancak arada bir hafifçe karaduyguya kapıldığım oluyor. 
GREGERS - Ağu kaplamış senin içini, ağulanmışsın sen. 
HJALMAR - Bak sevgili dostum, bana ağulardan, sayrılıklardan söz edeyim deme. Bu tür  
konuşmalara alışık değilim. Evimde kimse hoşlanmadığım şeyin sözünü etmez. 
GREGERS - İnanırım. 
HJALMAR - Sözünü etmez, çünkü bana ancak zararı dokunur. Hem bizim evimiz senin 
dediğin  
gibi bataklık değil. Zavallı fotoğrafçının evinin çatısı basıkmış, orası beni ilgilendirir. Parasal  
durumum sınırlı. Ama yaratıcı bir insanım ben, bir buluş üzerinde çalışıyorum ve aile 
babasıyım.  
Böylece beni sınırlayan çerçeveyi kırabiliyorum... 
Kahvaltıyı getiriyorlar. 
(Gina ile Hedwig bira şişelerini, konyağı, bardakları, tabakları, çanakları, kaşıkları vb. 
getirirler.  
Aynı anda Molwik ile Relling sokak kapısından içeri girer. İkisinin de paltosu yoktur. Molwik  
siyahlar giymiştir.) 
GINA - (Elindekileri masanın üstüne yerleştirir.) İkisi de tam vaktinde geldi. 
RELLING - Molwik ringa balığı kokusu alınca yerinde duramaz oldu. Yeniden günaydın, 
Bay  
Ekdal. 
HJALMAR - İzin verirsen tanıştırayım, Gregers: Bay Molwik. Doktor Relling'i tanıyorsun 
galiba. 
GREGERS - Evet, şöyle böyle. 
RELLING - Siz Bay Werle'nin oğlusunuz. Yukarıda işletmenin orda birbirimize girmiştik 
ikimiz.  
Buraya yeni mi taşındınız?  
GREGERS - Evet, bu sabah. 
RELLING - Alt katta biz oturuyoruz. Molwik ve ben. Olur ya gerekirse eğer, hekiminiz 
yakın,  
papaz da!  
GREGERS - Teşekkür ederim, belki gerekir. Dün sofrada on üç kişiydik. 
HJALMAR - İnsanın içini ürperten konulardan söz etme yine. 
RELLING - Sakin ol Ekdal, bunun seninle ilgisi yok.  
HJALMAR - Ailemin esenliği için dilerim öyle olsun. Neyse. Oturalım haydi. Yiyelim, 
içelim,  
neşe bulalım.  
GREGERS - Babanı beklemeyecek miyiz? 
HJALMAR - Hayır. O yemeğini daha sonra odasında yemeyi sever.  
(Erkekler, kahvaltı masasının başına oturur, yerler, içerler. Gina ile Hedwig hizmet eder.) 
RELLING - Molwik'in kafası dün gece adamakıllı dumanlıydı, Bayan Ekdal.  
GINA - Yaa? Dün de mi yine? 
RELLING - Dün gece eve geldiğimizde sesimizi duymadınız mı? 
GINA - Hayır. 
RELLING - Daha iyi. Dün gece durumu korkunçtu.  
GINA - Doğru mu Molwik? 
MOLWIK - Dün gece olup bitenlerin üstüne bir çizgi çekelim. Benliğimin iyi yanı olanlardan  



sorumlu değil. 
RELLING - (Gregers'e.) Neler yapar bilseniz! Bazen içten gelen bir dürtüyle davranır,  
esinlenmiş gibi. O zaman onu alıp gece gece sokağa çıkmaktan başka çare yoktur. Bizim  
Molwik'in sağı solu belli olmaz. İçinde şeytan var. 
GREGERS - Şeytan mı? 
RELLING - Evet, Molwik'in içinde bir şeytan gizli. 
GREGERS - Yaa? 
RELLING - Bu yaradılıştaki insanlar doğru yoldan gidemezler. Arada bir şaşırıp yanlış 
yollara  
saparlar. Siz h‰l‰ o dağ başındaki iç karatıcı işletmede yaşamaktan  bıkmadınız mı? 
GREGERS - Şimdiye değin dayandım.  
RELLING - Her önünüze gelene anlattığınız idealleriniz gerçekleşti mi? 
GREGERS - Ne idealleri? (Anlar.) Şimdi anladım. 
HJALMAR - Senin ideallerin benimsendi mi, Gregers? 
GREGERS - Saçmalık!  
RELLING - Çeşitli idealleri vardı. İşçilere gidip, onlara amaçladıklarını anlattı. 
Gerçekleştirmeyi  
amaçladığı idealini onlara açıklamaya çalıştı. 
GREGERS - O zamanlar çok gençtim.  
RELLING - Hakkınız var, çok gençtiniz. Bu isteklerinize, daha doğrusu idealinize kimse 
kulak  
asmamıştı... Ben orada bulunduğum sürece. 
GREGERS - Siz oradan ayrıldıktan sonra da. 
RELLING - Sonradan ideallerinizden ödün verecek kadar aklınız başınıza gelmiş olmalı.  
GREGERS - Karşımda duran gerçek bir insansa, ödün vermek söz konusu olmaz. 
HJALMAR - Bu bana pek mantıklı geliyor. Biraz tereyağı verir misin, Gina? 
RELLING - Molwik için de bir parça et. 
MOLWIK - Hayır istemem! 
(Tavan arasına açılan kapı vurulur.) 
HJALMAR - Açar mısın, Hedwig? Babam içeri gelecek galiba. 
(Hedwig kapıyı açar. Yaşlı Ekdal girer, elinde bir tavşan postu vardır. Sonra Hedwig yine 
kapıyı  
kapar.) 
EKDAL - Günaydın beyler. Av bugün iyi gitti. İrilerinden vurdum bir tane. 
HJALMAR - Derisini de yüzmüşsün, beni beklememişsin.  
EKDAL - Tuzladım bile. Tavşan eti iyidir, gevrek olur. Tatlıdır, tadı şeker gibidir. Afiyet 
olsun  
beyler. (Odasına gider.) 
MOLWIK - (Ayağa kalkar.) Özür dilerim... Hemen... Hemen aşağı inmek zorundayım. 
RELLING - Soda içsene be adam. 
MOLWIK - Öf...Öf... (Aceleyle hol kapısından çıkar.) 
RELLING - (Hjalmar'a.) Bir kadeh de yaşlı avcının şerefine içelim. 
HJALMAR - (Relling'le kadeh tokuşturur.) Bir ayağı çukurda ama içi yaşam dolu avcının  
şerefine.  
RELLING - Kır saçlının şerefine! (İçer.) Evet, söyle bakalım gerçekten kır saçlı mı, yoksa 
saçları  
mı ağarmış? 
HJALMAR - İkisinin arası. Hem başında saç bile kalmamış. 
RELLING - İnsan perukla durumu idare eder. Evet Ekdal, aslında sen mutlu bir insansın.  
Yaşamda kendini adadığın güzel bir amacın var. 



HJALMAR - İnan, yalnızca bu amaç için çalışıyorum..  
RELLING - Bir eşin var, hoş bir kadın, ayağında terlikleri bir içeri bir dışarı koşuşturup 
duruyor,  
senin için yapmayacağı yok. 
HJALMAR - Evet, Gina... (Gina'ya doğru başını sallar.) Yaşam yollarında bana iyi bir 
yoldaşsın  
sen. 
GINA - Yine oturup beni çekiştirmeye başladınız. 
RELLING - Ya Hedwig, Ekdal! 
HJALMAR - (Duygulu.) Kızım, kızım benim! Yanıma gelsene Hedwig. (Hedwig'in saçlarını  
okşar.) Yarın nasıl bir gün, Hedwig? 
HEDWIG - (Babasının ceketini çekerek.) Hayır baba, sakın söyleme! 
HJALMAR - Yapabileceğimin ne kadar az olduğunu düşündükçe yüreğime bir bıçak 
saplanıyor.  
Yalnızca tavan arasında küçük bir eğlence düzenleyebileceğiz. 
HEDWIG - En güzeli. 
RELLING - Baban ilginç buluşunu ortaya koyuncaya kadar sabır gerek, Hedwig. 
HJALMAR - Evet evet, o zaman gör bak Hedwig! Geleceğini güvence altına almaya 
kararlıyım.  
Yaşadığın sürece sıkıntı çekmemelisin. Buluşum karşılığında ne isteyeceksem senin için  
isteyeceğim. Buluşu yapan zavallının biricik ödülü bu olacak. 
HEDWIG - (Babasının boynuna sarılır, kulağına fısıldar.) Babacığım, sevgili babacığım. 
RELLING - (Gregers'e.) Ara sıra mutlu bir ailenin arasına katılmak, onlarla birlikte şöyle 
güzel  
kurulmuş bir sofrada oturmak ne hoş değil mi? İnsanın havası değişiyor.  
HJALMAR - Evet, masa başında geçen bu saatlerin büyük değeri var bence.  
GREGERS - Ama ben bu bataklık havası içinde yaşayamam.  
RELLING - Ne bataklığı?  
HJALMAR - Yine saçmalamaya başlama, ne olur! 
GINA - Bataklık kokar Bay Werle, biz her gün havalandırırız burasını, bataklık kokusu yoktur  
burda. 
GREGERS - (Masadan kalkar.) Benim sözünü ettiğim iğrenç kokunun gitmesi için odayı  
havalandırmak yetmez.  
HJALMAR - İğrenç koku mu? 
GINA - Ne dersin buna, Ekdal? 
RELLING - Özür dilerim ama... Sözünü ettiğiniz iğrenç kokuyu yukardaki maden 
ocaklarından  
buraya sakın siz getirmiş olmayasınız? 
GREGERS - Benim eve getirdiğim iğrenç kokuyu betimlemek gerekiyorsa, bu koku tıpkı size  
benziyor. 
RELLING - (Gregers'e yaklaşır.) Bakın Bay Werle, o ideallerinizi h‰l‰ içinizde bir köşede  
sakladığınızdan bayağı kuşkuluyum. 
GREGERS - İçimde bir köşede değil, gönlümde saklıyorum. 
RELLING - Nerede saklarsanız saklayın ama ben yanınızda bulunduğum sürece isteklerinizi  
pazara çıkarmaya kalkmayın. 
GREGERS - Ya dediğinizin aksini yaparsam? 
RELLING - O zaman tepetaklak yuvarlanırsınız merdivenlerden aşağı, anladınız mı şimdi? 
HJALMAR - (Ayağa kalkar.) Ama Relling! 
GREGERS - Haydi, haydi, atın beni dışarı da görelim. 
GINA - (Relling ile Gregers'in arasına girer.) Burda gürültü çıkarmaya hakkınız yok, Relling. 



Ama  
size şu kadarını söyleyeyim Bay Werle, çini sobanın içine suyu döküp, ortalığı batırdıktan, 
rezil  
ettikten sonra iğrenç kokudan söz etmeye pek yüzünüz olmasa gerek. (Kapı vurulur.) 
HEDWIG - Kapı vuruluyor, anne.  
HJALMAR - Bir bu eksikti.  
GINA - Ben açarım. (Kapıya gider, açar, ürkmüştür, birden geriler.) Hıhh... Siz miydiniz?  
(Yaşlı Werle içeri doğru bir adım atar, sırtında kürk vardır.) 
WERLE - Bağışlayın. Oğlum bu evde oturuyor diye duydum. 
GINA - (Soluğu tıkanmıştır.) Evet. (Soluk almaya çalışır.) 
HJALMAR - (Werle'ye yaklaşır.) İçeri girmek istemez miydiniz, Bay Werle?   
WERLE - Hayır. Teşekkür ederim. Oğlumla konuşmak istiyorum yalnızca. 
GREGERS - Evet, ne var? Ben burdayım. 
WERLE - Seninle başbaşa konuşmak istiyorum, odanda.  
GREGERS - Odamda mı? Pek‰l‰... (Gitmek ister.) 
GINA - Hayır olmaz, oda çok dağınık.  
WERLE - Öyleyse kapının önünde, dışarda. 
HJALMAR - Burada konuşabilirsiniz, Bay Werle. Biz oturma odasına geçeriz. Gel, Relling.  
(Hjalmar ile Relling sağdan çıkar. Gina Hedwig ile birlikte mutfağa gider.) 
GREGERS - (Kısa bir suskunluktan sonra.) Evet, şimdi yalnızız. 
WERLE - Dün akşam bana bazı şeylerden söz etmiştin. Şimdi kalkmış burda bir oda  
tutmuşsun. Bana karşı bir tavır almak istediğini varsaymak zorundayım. 
GREGERS - Hjalmar Ekdal'e gerçeği söylemek istiyorum. Ne durumda olduğunu apaçık  
görmeli. Hepsi bu. 
WERLE - Yaşamının amacı bu mu, hani dün akşam sözünü ettiğin? 
GREGERS - Evet. Çünkü kendimi adayacağım başka amaç bırakmadın bana. 
WERLE - Senin böylesine yolunu şaşırmana ben mi neden oldum, Gregers? 
GREGERS - Bütün yaşamımı berbat ettin. Annemi düşünüyorum. İçimde taşıdığım bu 
suçluluk  
duygusunu sana borçluyum. 
WERLE - Anlıyorum, içini kemiren bir şeyler var senin. 
GREGERS - Evet. Aslında o zaman söylemem gerekirdi. Teğmen Ekdal'e tuzak kurulduğu  
zaman. Onu uyarmam gerekirdi. Çünkü sonucun nereye varacağını seziyordum.  
WERLE - Evet, o zaman söylemen gerekirdi.  
GREGERS - Cesaret edemedim, korkmuştum, iyice sinmiştim. O zamanlar senden çok  
korkuyordum. Uzun süre korktum senden.  
WERLE - Artık o korkuyu yenmiş görünüyorsun. 
GREGERS - Evet, şükürler olsun. Yaşlı Ekdal onulmaz bir yıkıma uğradı. Ne benim, ne  
başkasının ona bir yardımı dokunabilir. Ama yalan dolan içinde debelenerek uçurumun 
kıyısına  
gelmiş Hjalmar'ı kurtarabilirim. 
WERLE - Doğru bir iş yaptığına emin misin? 
GREGERS - Evet. Kesinlikle. 
WERLE - Fotoğrafçı Ekdal gibi bir adam gösterdiğin dostluğa teşekkür mü eder sanıyorsun? 
GREGERS - Onun gibi bir adam... Evet! 
WERLE - Görürüz! 
GREGERS - İçimi kemiren bu suçluluk duygusundan kesinlikle kurtulmalıyım hem,  
yaşayabilmek için. 
WERLE - Hiçbir zaman kurtulamayacaksın. Hastasın sen çocukluğundan beri. Bu hastalık 
sana  



annenden kaldı, Gregers... Annenin sana bıraktığı tek miras bu. 
GREGERS - (Alaycı, yarı gülümseyerek.) İçindeki o hırsı yenemedin, değil mi? Annemin  
sandığın kadar büyük bir servet sahibi olmadığını unutamadın, yaptığın hesaplar tutmadı. 
Bunu  
kendine yediremiyorsun, değil mi? 
WERLE - Eski defterleri karıştırmak istemiyorum Gregers, sırası değil. O fotoğrafçıya 
gerçeği,  
ya da ne bileyim, gerçek sandığını, anlatmakta kararlı mısın? 
GREGERS - Evet, kararlıyım. 
WERLE - Bilseydim, buraya kadar kendimi yormazdım. Çünkü yine benim yanıma dönüp  
dönmeyeceğini sormanın hiçbir anlamı kalmadı. 
GREGERS - Evet, öyle. 
WERLE - Benim şirketime girmek istemiyorsun. 
GREGERS - Hayır. 
WERLE - İyi. Ama ben evlenmeyi düşündüğüm için servetin ikimizin arasında paylaşılması  
gerek. 
GREGERS - (Hemen.) Hayır, ben bunu istemiyorum. 
WERLE - Bunu istemiyor musun? 
GREGERS - Hayır. Vicdanım el vermez. 
WERLE - (Kısa bir süre sonra.) Yukarıya, işletmeye mi döneceksin? 
GREGERS - Hayır, kendimi işten çıkarılmış sayıyorum. 
WERLE - Sonra? Neyle yaşayacaksın? Neyle geçineceksin? 
GREGERS - Aylığımdan artırdığım param var. 
WERLE - Biriktirdiğin ne zamana değin yeter sana? 
GREGERS - Sonuna değin yeter sanırım. 
WERLE - Ne demek istiyorsun? 
GREGERS - Söyleyecek başka sözüm yok. 
WERLE - Hoşça kal, Gregers. 
GREGERS - Güle güle. (Werle gider.) 
HJALMAR - (İçeri bakar.) Gitti mi? 
GREGERS - Evet.  
(Hjalmar ve Relling içeri girer, Gina ile Hedwig mutfaktan gelirler.) 
RELLING - Olan bizim kahvaltıya oldu. 
GREGERS - Paltonu giy Hjalmar, seninle çıkıp uzunca bir dolaşmamız gerek. 
HJALMAR - Baban ne istiyordu? Yoksa benimle mi ilgili? 
GREGERS - Yolda anlatırım. Seninle açık açık konuşmam gerekiyor. (Sokak kapısından 
çıkar.) 
GINA - Hjalmar! Gitme onunla! 
RELLING - Otur oturduğun yerde. 
HJALMAR - (Paltosunu ve şapkasını alır.) Ne var bunda? Gençlik arkadaşlarımdan biri bana  
içini dökmek istiyorsa... 
RELLING - Hay Allah kahretsin. Dengesiz herifin biri, görmüyor musun? 
GINA - İşittin, değil mi? Annesi de ara sıra sinir nöbetleri geçirirdi hep. 
HJALMAR - O zaman bir dosta daha çok gereksinim duyuyor demektir. Sen öğle yemeğini  
vaktinde hazırlamaya bak. Hoşça kal. (Sokak kapısından çıkar.) 
RELLING - Şu herifin dağdaki işletmede bir çukura düşüp cehennemi boylamamış olması ne  
talihsizlik! 
GINA - Tanrı korusun, niçin öyle diyorsunuz? 
RELLING - (Mırıldanır.) Kendime göre bir bildiğim vardır elbet.  
GINA - Sizce Gregers gerçekten deli mi? 



RELLING - Ne yazık ki hayır. Başkalarından daha deli değil. Ama bir sayrılığı olduğu kesin. 
GINA - Nesi var dersiniz? 
RELLING - Söyliyeyim, Bayan Ekdal: Gregers doğruluk hummasına tutulmuş. 
GINA - Doğruluk hummasına mı? 
RELLING - Bir tür ulusal sayrılık bu, ancak pek seyrek başgösterir. (Gina'ya doğru başını  
eğerek.) Yemek için teşekkürler. (Sokak kapısından çıkar.) 
GINA - (Odanın içinde dolaşır, tedirgindir.) Öff, bu Gregers Werle de... Her zaman uğursuzun  
biriydi. 
HEDWIG - (Masanın başında durmuş, içinden geçenleri okurmuşcasına annesine  
bakmaktadır.) Bütün bunlar bana çok garip geliyor.   
 
 
       

DÖRDÜNCÜ PERDE 
 
Atölye. Az önce bir fotoğraf çekilmiştir. Sandalyelerin önünde üzeri örtülü bir fotoğraf 
makinesi  
vardır. Vakit akşamüstü. Güneş batmak üzeredir. Birazdan ortalık iyice kararacaktır.  
Gina, elinde bir kutu, bir fotoğraf camı, açık duran sokak kapısında durmuş, biriyle  
konuşmaktadır. 
 
GINA - Elbette. Verdiğim sözü tutarım. Pazartesiye on iki tane hazır. Güle güle. 
(Birinin merdivenleri indiği işitilir. Gina kapıyı kapar, fotoğraf camını kutuya koyar, kutuyu  
fotoğraf makinesinin içine yerleştirir.) 
HEDWIG - (Mutfaktan gelir.) Gittiler mi? 
GINA - (Ortalığı toplar.) Evet. Neyse, başımdan savabildim. 
HEDWIG - Babam niçin daha dönmedi acaba? 
GINA - Relling'in yanında olmasın? Aşağıda? 
HEDWIG - Hayır, orda yok. Arka taraftan, mutfak merdiveninden aşağı inip sordum. 
GINA - Yemeği soğuyacak. 
HEDWIG - Oysa babam yemeğe hep vaktinde gelirdi. 
GINA - Şimdi gelir, meraklanma. 
HEDWIG - Bir an önce dönse! Üstünde tuhaf bir hal varmış gibi göründü bana. 
GINA - (Yüksek sesle.) İşte geldi!  
(Hjalmar sokak kapısından içeri girer.) 
HEDWIG - (Babasına doğru giderek.) Seni nasıl merak ettik, bir bilsen baba! 
GINA - (Göz ucuyla Hjalmar'a bakar.) Dışarda epey kaldın, Hjalmar. 
HJALMAR - (Gina'ya bakmadan.) Evet biraz uzun sürdü. (Paltosunu çıkarır. Gina ile Hedwig  
yardım etmek ister. Hjalmar geri çevirir.) 
GINA - Yemek yedin mi? Gregers'le birlikte? 
HJALMAR - (Paltosunu asar.) Hayır. 
GINA - (Mutfak kapısına yönelir.) Yemeğini getireyim öyleyse. 
HJALMAR - Hayır, bırak dursun. Şu an canım istemiyor. 
HEDWIG - (Yaklaşır.) Neyin var baba, iyi değil misin?  
HJALMAR - Yürüyüş beni epey yordu. 
GINA - Onunla dolaşmaya çıkmayacaktın, elbet yorulursun, alışık değilsin. 
HJALMAR - Bir erkek bu dünyada bazı şeylere alışmak zorundadır. (Ortada dolaşır.) Ben  
yokken kimse geldi mi buraya?  
GINA - Yalnızca o nişanlı çift. 



HJALMAR - Yeni sipariş yok mu? 
GINA - Hayır. Bugünlük yok. 
HEDWIG - Görürsün yarın kesin biri gelir, sipariş verir baba, üzülme. 
HJALMAR - Umarım. Çünkü yarın ciddi bir biçimde çalışmaya koyulacağım. 
HEDWIG - Yarın mı? Ama yarın ne olduğunu unuttun mu, baba? 
HJALMAR - Sahi! Öbür gün öyleyse. Öbür günden tezi yok, her işi kendim yapacağım. 
Bütün  
işleri bundan böyle kendim yapacağım. 
GINA - Bunu nerden çıkardın şimdi, Hjalmar? Neye yarar, yaşamı kendine zehredersin.  
Fotoğraf işlerini zaten ben yapıyorum. Sen buluşun üzerinde çalışmalısın. 
HEDWIG - Bir de yaban ördeğine bakmak zorundasın, değil mi babacığım, tavuklarla  
tavşanlara da. 
HJALMAR - Saçma sapan konuşma. Yarından tezi tavan arasına adım atmayacağım. 
HEDWIG - Ama baba söz vermiştin hani, yarın orda kutlayacaktık.  
HJALMAR - Evet doğru. Öyleyse öbür günden tezi yok. Elimden gelse o lanet olası yaban  
ördeğinin boynunu koparırdım. 
HEDWIG - (Bağırarak.) Yaban ördeğinin mi? 
GINA - Sen neler dediğinin farkında mısın, Hjalmar? 
HEDWIG - (Babasını iteler.) O benim yaban ördeğim. 
HJALMAR - Onun için koparamıyorum ya, kıyamıyorum. Senin yüzünden Hedwig, yalnızca 
senin  
yüzünden... Ama yapmam gerekirdi. Benim evimin çatısı altında o iğrenç ellerin değdiği bir  
yaratığın barınmasına izin vermemeliydim. 
GINA - Çünkü büyükbaba onu şu ahmak Pettersen'den aldı diye, öyle değil mi? 
HJALMAR - (Ortada dolaşır.) İnsanların bazı istekleri vardır... Nasıl desem... İdealleri 
vardır...  
Bunları gerçekleştirmek zorundadır, aksi halde ruhunda derin yaralar açılır.   
HEDWIG - (Babasına gider.) Peki, yaban ördeği... Ya o zavallı yaban ördeği... 
HJALMAR - (Olduğu yerde durur.) Senin hatırın için ona kıymıyorum... Kılına bile  
dokunmayacağım... Dedim ya, bir şey yapmayacağım ona. Yapılması gereken başka önemli  
işler var. Ama sen şimdi dışarı çık, bir dolaş Hedwig, her zamanki gibi. Birazdan güneş  
batacak. 
HEDWIG - Hayır, dolaşmaya çıkmak istemiyorum şimdi. 
HJALMAR - Ama dolaşmaya çıkmak zorundasın. Gözlerini kırpıştırıp duruyorsun. İçerinin 
havası  
ağır, gözlerin için iyi değil. Bu çatı katının havası çok ağır, çok basık. 
HEDWIG - Öyleyse bir koşu dolanır gelirim, arka merdivenlerden inerim. Paltom nerde?  
Odamdaydı sahi! Baba! Ben dışardayken yaban ördeğine bir şey yapmazsın, değil mi? 
HJALMAR - Kılına bile dokunmam, merak etme. (Kızını bağrına basar.) Seninle ben 
Hedwig...  
Biz ikimiz... Neyse, git haydi.  
(Hedwig annesiyle babasına başını sallar, mutfaktan geçip dışarı çıkar.) 
HJALMAR - (Odanın içinde dolaşır, başını kaldırıp bakmadan.) Gina. 
GINA - Evet? 
HJALMAR - Yarından... Daha doğrusu öbür günden tezi yok, hesapları ben tutacağım. 
GINA - Onu da mı sen yapacaksın? 
HJALMAR - Evet, ne kadar gelirimiz var bakmak istiyorum. 
GINA - Ama hafif bir iş bu. 
HJALMAR - Pek öyle dememeli. Çünkü elindeki para, insanı şaşırtacak kadar uzun süre 
yetiyor  



gibi geliyor bana. (Olduğu yerde durup Gina'nın yüzüne bakarak.) Nasıl oluyor bu? 
GINA - Çünkü Hedwig'le ben hemen hemen hiç para harcamıyoruz. 
HJALMAR - Yaptığı yazı işlerine karşılık babama oldukça iyi para veriyormuş Werle, doğru 
mu? 
GINA - İyi para alıp almadığını bilemem, çünkü bu gibi işlerin karşılığında nasıl bir ücret 
ödenir  
bilmiyorum. 
HJALMAR - Kaç para alıyor dersin? 
GINA - Her zaman bir olmuyor. Şöyle böyle bize yük olmayacak kadar, biraz da cebine 
harçlık  
kalıyor. 
HJALMAR - Bize yük olmayacak kadar! Bundan hiç söz etmemiştin bana. Niçin? 
GINA - Söyleyemezdim. Ona baktığını, onun tüm giderlerini karşıladığını sanıyordun. 
Bundan  
büyük mutluluk duyuyordun. 
HJALMAR - Oysa babama bakan aslında büyük tüccarlarımızdan Bay Werle'ydi. 
GINA - Ne çıkar, gerektiğinden fazla parası var onun. 
HJALMAR - Işığı yakar mısın? 
GINA - (Işığı yakar.) Hem parayı veren kim bilmiyoruz. Werle mi, Groberg mi? 
HJALMAR - Groberg mi? Niçin gerçeği gizlemeye çabalıyorsun? 
GINA - Ne bileyim, sandım ki... 
HJALMAR - Öyle mi? 
GINA - Benim bu işle bir ilişiğim yok. Ona yazı işlerini ben bulmadım. Werle'nin evine  
geldiğinde bu işi ona Berta ayarlamıştı. 
HJALMAR - Sesin titriyor.  
GINA - (Abajuru lambaya geçirir.) Sesim mi? 
HJALMAR - Ellerin de. 
GINA - (Kararlı.) Açık konuş Hjalmar. Hakkımda neler anlattı sana? 
 HJALMAR - Onların yanında çalıştığın sıralar... Werle ile aranızda bir ilişki varmış. Doğru 
mu?  
Doğru olabilir mi? 
GINA - Doğru değil. O zamanlar aramızda bir şey yoktu. Werle peşimdeydi. Beni hiç rahat  
bırakmadı. Karısı öyle sanıyordu, aramızda birşeyler var sandı o. Bağırdı çağırdı, gürültüler  
kopardı, üstüme yürüdü, gözdağı verdi... Neler yapmadı... Sonunda ordan ayrıldım.  
HJALMAR - Sonra? 
GINA - Annemin yanına döndüğümde o başladı bu kez. Annem sandığın gibi doğru 
yaradılışlı bir  
kadın değildir, Hjalmar. Bay Werle dul kaldıktan sonra bu işi aklıma sokan annem oldu. 
HJALMAR - Sonra? 
GINA - En iyisi her şeyi öğren. İstediğini elde edinceye kadar rahat bırakmadı beni Werle. 
HJALMAR - (Ellerini birbirine vurarak.) Üstelik sen benim çocuğumun annesisin. Gerçeği  
benden nasıl gizlersin!  
GINA - Aptallık ettim. Oysa çoktan sana söylemem gerekirdi. 
HJALMAR - Evet, en başta söylemen gerekirdi. O zaman ne mal olduğunu bilirdim. 
GINA - Söyleseydim, yine evlenir miydin benimle? 
HJALMAR - Daha neler! 
GINA - Bu yüzden söylemedim işte! Sana aşıktım, tutkundum sana! Biliyorsun! Kendimi  
mutsuzluğa sürükleyemezdim. 
HJALMAR - (Odanın içinde dolaşır.) Bu kadın Hedwig'imin annesi olacak bir de! Gözümün  
gördüğü bütün bu eşyayı...  (Sandalyelerden birini tekmeyle devirir.) Yuvam dediğim bütün 



bu  
evi...  Karımın eski dostuna... Onu baştan çıkaran adama... Borçlu olduğumu düşünmek! 
GINA - Yaşamımızın on beş yılını birlikte geçirdiğimize pişman mısın? 
HJALMAR - (Gina'nın önünü keser.) Sen söyle, örümcek gibi, her gün, her saat çevreme  
ördüğün yalan ağlarına beni düşürdüğüne sen pişman değil misin?  Yanıt ver, hiç titremedi mi  
vicdanın? 
GINA - Doğrusu kafam hep ev işleriyle, fotoğraf işleriyle doluydu, yapmam gereken çok iş 
vardı. 
HJALMAR - Geçmişinden hiç pişmanlık duymadın mı? 
GINA - Hayır. Ben bu eski masalları unutmuştum.  
HJALMAR - Bu ne vurdumduymazlık! İnsanın tepesi atıyor! Pişmanlık bile duymuyorsun! 
GINA - Benim gibi bir kadına düşmeseydin, senin durumun ne olurdu acaba Hjalmar, söyler  
misin? 
HJALMAR - Senin gibi bir kadına mı? 
GINA - Evet, her zaman elimdekiyle yetinmesini bildim ben. Hiç değilse bunu senden daha 
iyi  
başardım. Ne olsa senden birkaç yaş büyüğüm. 
HJALMAR - Durumum ne mi olurdu? 
GINA - Seni tanıdığım zamanlar aklın başında değildi, yanlış yollara sapmak üzereydin, itiraf 
et. 
HJALMAR - Bir adam, özellikle huzursuz yaradılışlı bir adam üzüldüğü, bocaladığı zamanlar  
nasıl bunalır anlamıyorsun, sonra tutup yanlış yollara sapmak diye tanımlıyorsun bunu. 
GINA - Hayır öyle değil, insan bocalayabilir, ben bir şey demiyorum, çünkü yuva kurduktan  
sonra iyi bir aile babası oldun. Aramızda hep sıcak bir hava esti. Hedwig ve ben artık  
yiyeceğimiz, giyeceğimiz için biraz daha para harcamaya başlayalım diye düşünüyorduk. 
HJALMAR - Bu yalan dolan batağının içinde mi? 
GINA - Şu uğursuz herif nerden geldi evimize? 
HJALMAR - Ben de aramızda sıcak bir hava estiğini  sanıyordum. Yanılmışım. Buluşuma  
çalışacak gücü nerden alacağım şimdi? O buluş şimdi benimle birlikte öldü belki. Onu senin  
geçmişin öldürdü, Gina. 
GINA - (Ağlamaklı.) Hayır Ekdal, böyle demeye hakkın yok. Senin için her zaman elimden  
geleni, en iyisini yapmak istedim.  
HJALMAR - Aile babasının düşleri ne olacak diye kendime soruyorum. Öteki odada 
kanepeye  
uzanıp buluşumu düşündüğümde çoğu kez bu buluşun beni tüketeceğini seziyordum.  
Buluşumun patentini elime aldığım gün yaşamaya veda edeceğimi duyumsuyordum. Ben  
öldükten sonra, zengin bir dul olarak rahat yaşayasın istiyordum. 
GINA - (Göz yaşlarını siler.) Hayır Ekdal, öyle deme. Dul kaldığım günü görmek 
istemiyorum. 
HJALMAR - Ne fark eder? Artık her şey bitti. 
(Gregers sessizce sokak kapısını açar ve içeri bakar.) 
GREGERS - Girebilir miyim? 
HJALMAR - Evet.  
GREGERS - (Neşeli, hoşnutlukla onlara bakar, ellerini sıkmak ister.) Sevgili dostlarım...  
(Meraklı gözlerle, bir birine, bir öbürüne bakar, sonra Hjalmar'ın kulağına fısıldar.) 
Konuşmadın  
mı daha? 
HJALMAR - (Yüksek sesle.) Her şey oldu ve bitti. 
GREGERS - Sahi mi? 
HJALMAR - Yaşamımın en acı saatini yaşadım. 



GREGERS - Aynı zamanda en güzel saatini de, elbet. 
HJALMAR - Her neyse, şimdilik bu işten kurtulduk. 
GINA - Sizi Tanrı bağışlasın Bay Werle. 
GREGERS - (Şaşırmış.) Anlayamıyorum.  
HJALMAR - Neyi? 
GREGERS - Böylesine büyük bir hesaplaşma... Hesaplaşmadan sonra yepyeni bir yaşam  
başlamalıydı. Arınmış, temiz, gerçek üzerine kurulu bir yaşam. 
HJALMAR - Evet, biliyorum, biliyorum.   
GREGERS - Kapıdan içeri girince, gözüme yüzünüzün aydınlığı çarpacak sanmıştım. Oysa  
bulanık, hüzünlü... 
GINA - Amaan. (Lambanın abajurunu çıkartır.) 
GREGERS - Beni anlamak istemiyorsunuz, Bayan Ekdal. Hayır, hayır, zaman gerek size. 
Ama  
sana gelince Hjalmar, bu hesaplaşmadan sonra, yüceldiğini duyumsamışsındır kesinlikle.  
HJALMAR - Evet! Yani... Kendime göre. 
GREGERS - Düşmüş bir kadını bağışlamak ve onu kendine doğru sevgiyle yükseltmek!  
Dünyada hiçbir şey bununla karşılaştırılamaz. 
HJALMAR - Böylesine acı bir içkiyi içmek kolay mı sanıyorsun? 
GREGERS - Hayır, sıradan bir adam için kolay değildir elbet. Ama senin gibi bir adam için...   
HJALMAR - Orası öyle. Biliyorum. Ama yüklenme benim üzerime. Zaman gerek bana, 
anlıyor  
musun? 
GREGERS - Çoğu yönünle yaban ördeğine benziyorsun sen, Hjalmar. 
(Relling gelir.) 
RELLING - Yine mi yaban ördeği? 
HJALMAR - Evet. Büyük tüccarlarımızdan Bay Werle'nin vurduğu. 
RELLING -  Yaşlı Bay Werle'den mi söz ediyorsunuz?  
HJALMAR - Hem ondan... Hem kendimizden. 
RELLING - (Alçak sesle, Gregers'e.) Cehennem olun burdan!  
HJALMAR - Ne dedin? 
RELLING - Yaşamınızı iyice berbat etmeden şu şarlatanın buralardan toz olması yolundaki  
dileğimi dile getirdim. 
GREGERS - Onların yaşamını kimse berbat edemez, Bay Relling. Hjalmar'dan söz etmek  
istemiyorum. Onu tanıyoruz. Gina'ya gelince, o da dürüst ve iyi bir kadın... 
GINA - (Ağlamaklı.) O zaman kendi halime bıraksaydınız beni, ne vardı...  
RELLING - (Gregers'e.) Aslında bu evde ne aradığınızı sorabilir miyim?  
GREGERS - Sağlam bir evlilik kurmak istiyorum. 
RELLING - Sizce Ekdal'in evliliği sağlam değil mi? 
GREGERS - Yazık ki, başka evlilikler ne kadar sağlamsa, Ekdal'in evliliği de o kadar sağlam.  
Ama sağlam bir evlilik değil. 
HJALMAR - İnsanların varmak istedikleri ideallere sen hep kayıtsız kalmışsındır, Relling. 
RELLING - Saçmalama be oğlum. Özür dilerim ama Bay Werle, şimdiye değin kaç evliliğin  
kurucusu oldunuz acaba? Hani aşağı yukarı? 
GREGERS - Henüz hiçbir evliliğin kuruculuğunu yapmadım sanırım.  
RELLING - Ben de öyle sanıyorum. 
GREGERS - Ama sağlam kurulmamış çok evlilik gördüm. Bu tür bir evliliğin insanları nasıl 
bir  
yıkıma sürüklediğini yakından gözlemleme fırsatını buldum. 
HJALMAR - Bu yüzden bir erkeğin ruhsal gücü yıkılabilir. En korkuncu bu. 
RELLING - Ben doğru dürüst bir evlilik yapmadım hiç, onun için bu konuda bir yargıya  



varamam. Ama bildiğim bir şey var, o da gerçek bir evlilikte çocukların önemli olduğu. 
Çocuğu  
rahat bırakmak zorundasınız.  
HJALMAR - Hedwig! Zavallı Hedwig'ciğim benim! 
RELLING - Hedwig'i aranızdaki çatışmanın dışında tutmanız gerek. İkiniz de yetişkin  
insanlarsınız. Aranızdaki ilişkiyi ister bozun, ister bitirin, ancak Hedwig konusunda dikkatli 
olun.  
Yoksa bir yıkıma yol açarsınız. Sizi uyarıyorum. 
HJALMAR - Bir yıkıma mı? 
RELLING - Kendine bir şeyler yapabilir. Onu bu yola kolayca itebilirsiniz. 
GINA - Siz bunu nerden biliyorsunuz, Relling? 
HJALMAR - Yoksa gözlerinin durumu çok mu tehlikeli? 
RELLING - Söylediklerimin gözle bir ilişkisi yok. Hedwig kötü bir yaşta. Güç bir dönem  
geçiriyor. Delice davranışlarda bulunabilir. 
GINA - Evet, aklına eseni yapıyor, biliyor musunuz? Mutfakta ateşle oynuyor deli deli. Bazen 
evi  
yakacak diye korkuyorum.  
RELLING - Bilmez miyim, görüyorsunuz işte. 
GREGERS - (Relling'e.) Bu durumu nasıl açıklarsınız? 
RELLING - (Soğuk.) Büluğ çağında, azizim. 
HJALMAR - Ben onun yanında olduğum sürece... Ben toprağa girmedikçe... 
(Kapı vurulur.) 
GINA - Sus, Hjalmar. Biri geldi. (Seslenir.) Girin. 
(Bayan Soerby içeri girer, üzerinde sokak giysileri vardır.) 
BAYAN SOERBY - İyi akşamlar. 
GINA - (Ona doğru giderek.) Sen miydin, Berta? 
BAYAN SOERBY - Benim ya. Ama uygunsuz bir zamanda geldim galiba? 
HJALMAR - O nasıl söz! Evden bir haber... 
BAYAN SOERBY - (Gina'ya.) Doğrusunu söylemek gerekirse, şu saatte beyleri evde  
bulacağımı sanmıyordum. Seninle şöyle bir konuşmak istemiştim. Sana hoşça kal demeye  
geldim, Gina. 
GINA - Burdan gidiyor musun? 
BAYAN SOERBY - Evet, yarın sabah, erkenden... Dağlara. Bay Werle bugün öğleden sonra  
yola çıktı. (Alçak sesle, Gregers'e.) Size de selamlarını iletmemi söyledi. 
GINA - Bir düşün bak... 
HJALMAR - Bay Werle'nin ardından siz de mi burdan gidiyorsunuz? 
BAYAN SOERBY - Evet, siz ne diyorusunuz, Ekdal? 
HJALMAR - Kendinize dikkat edin diyorum. 
GREGERS - Açıklayayım isterseniz: Babam Bayan Soerby ile evleniyor. 
HJALMAR - Evleniyor mu? 
GINA - Sonunda başardın desene, Berta... 
RELLING - (Hafifçe titreyen bir sesle.) Hayır, doğru olamaz. 
BAYAN SOERBY - Doğru, dostum Relling. 
RELLING - Yine mi evlenmek istiyorsunuz? 
BAYAN SOERBY - Evet, istiyorum. Werle işlemleri tamamladı. Yukarıda işletmenin orda  
evliliğimizi sessizce kutlayacağız. 
GREGERS - Mutluluklar dilerim. 
BAYAN SOERBY - Teşekkür ederim, içtenlikle söylüyorsanız eğer. Birlikte mutlu 
olacağımızı  
umuyorum. 



RELLING - Umudunuz boşa çıkmayacak. Bay Werle çok içen bir adam değildir, eşini 
dövdüğü  
görülmemiştir, ölmüş kocanız gibi. Tanrı günahlarını bağışlasın. 
BAYAN SOERBY - Bırakın adam mezarında rahat yatsın. Onun da iyi yanları vardı. 
RELLING - Bana Werle'nin daha iyi yanları var gibi geliyor.  
BAYAN SOERBY - En azından en iyi yanını boşa harcamamış. Kim ne ekerse onu biçer. 
RELLING - Ben bu akşam Molwik'le çıkıyorum. 
BAYAN SOERBY - Hayır Relling, olmaz... Hatırım için. 
RELLING - Başka çarem kalmadı. (Hjalmar'a.) Sen de gelir misin? 
GINA - Hayır. Ekdal geceleri dışarı çıkmaz. 
HJALMAR - (Kızgın, yarı sesle.) Çeneni tutsana sen. 
RELLING - Hoşça kalın, Bayan... Werle!  
(Sokak kapısından çıkar.) 
GREGERS - (Bayan Soerby'ye.) Doktor Relling'i oldukça iyi tanıyorsunuz gibi geldi bana. 
BAYAN SOERBY - Evet, birbirimizi uzun zamandır tanırız. Aramızda bir şeyler olabilirdi... 
Bir  
zamanlar. 
GREGERS - Bir şeyler olmadığı sizin için daha iyi olmuş. 
BAYAN SOERBY - Evet, öyle denebilir. Hiç duygularımla davranmadım. Kendini sokağa 
atmak  
istemeyen bir kadın duygularıyla davranmayı göze alamaz. 
GREGERS - Bu eski aşk öyküsünü gider babama anlatırım diye korkmuyor musunuz? 
BAYAN SOERBY - Ben anlattım bile. 
GREGERS - Yaa? 
BAYAN SOERBY - Babanız hakkımda neler söyleneceğini biliyor. Her şeyi biliyor. Benimle  
evlenmeyi düşündüğünün farkına varır varmaz, ona her şeyi anlattım. 
GREGERS - Çok dürüst bir insansınız öyleyse. 
BAYAN SOERBY - Her zaman dürüst davrandım. Kadın dürüstlüğüyle ulaşır istediğine. 
HJALMAR - Ne dersin, Gina? 
GINA - Biz kadınlar birbirimize benzemeyiz, her kadının yöntemi başkadır. 
BAYAN SOERBY - Sanırım en iyisi benim yaptığım gibidir, Gina. Werle de kendisiyle ilgili  
hiçbir şeyi benden gizlemedi. Bu ikimizi çok yakınlaştırdı. Şimdi benimle açık açık  
konuşabiliyor. Oysa buna hiç olanak bulamamış. Bu yaşam dolu adam, gençliğinde, 
yaşamının  
en güzel yıllarında hep gözdağı dolu azarlar işitmek zorunda kalmış. Bildiğim kadarıyla 
bunların  
çoğu birtakım kurmaca suçlara ilişkin... 
GINA - Söylediklerin çok doğru.  
GREGERS - Hanımlar bu konularda tartışacaklarsa, ben gidiyorum. 
BAYAN SOERBY - Rahatsız olmayın, gitmeniz gerekmez. Artık bu konuda tek sözcük  
söylemeyeceğim. Art düşünceyle davranmadığımı anlatmak istemiştim. Belki, çok şanslı  
olduğumu düşünüyorsunuz, bir bakıma öyle ama, bana verdiğimden fazlasını almıyorum gibi  
geliyor. Onu hiçbir zaman bırakmayacağım. Yakında eli kolu bağlı kaldığında, ona benden  
başka yardım edecek hiç kimse yok. 
HJALMAR - Eli kolu bağlı kaldığında mı?  
GREGERS - (Bayan Soerby'ye.) Evet, ama şimdi bundan söz etmeyin. 
BAYAN SOERBY - Her ne kadar duyulmasını istemesem de, artık gizlemek olanaksız. Bay  
Werle'nin gözleri kör olacak. 
HJALMAR - (Dikkat kesilir.) Kör mü olacak? İlginç doğrusu. O da kör olacak demek?... 
GINA - Şaşacak ne var? O kadar insan kör oluyor. 



BAYAN SOERBY - Bir işadamı için bunun ne demek olduğunu tahmin edersiniz. Elimden  
geldiğince kendi gözlerimi onun uğrunda kullanmaya çalışacağım. Haydi, artık gitmem gerek.  
Şu anda sinirlerim hiç yerinde değil... Sahi, size bir söyleyeceğim daha vardı Bay Ekdal, eğer  
Bay Werle'nin size herhangi bir biçimde yardımı dokunabilecekse, Groberg'e haber vermeniz  
yeter. 
GREGERS - Eminim, Hjalmar teşekkür eder ve bu öneriyi geri çevirir. 
BAYAN SOERBY - Sahi mi? Sanırım eskiden... 
GINA - Evet Berta, Hjalmar'ın Bay Werle'ye hiç gereksinmesi kalmadı artık. 
HJALMAR - (Yavaş yavaş, sözcüklerin üzerine basarak.) Gelecekteki kocanıza selamlarımı  
iletin ve yakında saymanı Groberg'e uğrayacağımı söyleyin. 
GREGERS - Ne? Bunu mu yapacaktın sen? 
HJALMAR -  Ona uğrayacağımı dedim, efendisine borçlu olduğum miktarın listesini istemek  
için. Namus borcumu ödeyeceğim. Hah, hah, ha! Gerçekten namus borcu denir buna! Yeter!  
Bütün borcumu yüzde beş faiziyle ödeyeceğim ona. 
GINA - O kadar parayı nerden bulacaksın? 
HJALMAR - Nişanlınıza durup dinlenmeden bir buluş üzerinde çalıştığımı söyleyin. Deyin 
ki, şu  
ezici borçtan kurtulmak isteği ona güç veriyor, yorucu da olsa, kafasının olanca gücüyle 
çalışıyor  
deyin. Onun için buluşumu tamamlamaya çalışıyorum. Elde edeceğim kazancı, gelecekteki  
kocanıza karşı içinde bulunduğum parasal yükümlülüklerden kurtulmak için harcayacağım. 
BAYAN SOERBY - Bu evde bir şeyler olmuş. 
HJALMAR - Evet, öyle. 
BAYAN SOERBY - Seninle dertleşmek isterdim, Gina. Ama herhalde olanaksız. Bir başka 
kez,  
ne yapalım. Hoşça kalın. 
(Hjalmar ile Gregers sessizce selam verir. Gina, Bayan Soerby ile kapıya gider.) 
HJALMAR - Eşikten öteye adımını atayım deme, Gina! 
(Bayan Soerby gider, Gina arkasından kapıyı kapar.) 
HJALMAR - Üstümdeki ezici borç yükünden de kurtuluyorum böylece. 
GREGERS - En azından yakında. 
HJALMAR - Ben tutumumun doğru olduğunu sanıyorum. 
GREGERS - Beni yanıltmadın Hjalmar, erkek adamsın sen. 
HJALMAR - İnsanın bütün ideallerini bir yana atamayacağı bazı durumlar var. Bir aile babası  
olarak bu bana güç geliyor. Parasız bir adam için borç ödemek kolay değil, hele o borçları  
geçmişin tozu örtmüşse! Ama ne fark eder? İnsanlığımdan ödün vermektense... 
GREGERS - (Ellerini Hjalmar'ın omuzlarına koyar.) Söyle dostum, geldiğime iyi etmedim 
mi? 
HJALMAR - İyi ettin elbette. 
GREGERS - Her şeyi açık seçik gördüğün iyi olmadı mı? 
HJALMAR - (Sabırsızlıkla.) İyi oldu elbet, ama öte yanıyla ucu bendeki adalet duygusunu  
zedeliyor. 
GREGERS - Ne gibi? 
HJALMAR - Nasıl desem... Bilmem, baban hakkında açık konuşabilir miyim? 
GREGERS - Benden çekinmen yersiz. 
HJALMAR - Pek‰l‰. Biliyor musun, gerçek evliliği, benim değil babanın başarması beni  
öfkelendiriyor. 
GREGERS - Böyle bir şeyi nasıl düşünebilirsin? 
HJALMAR - Gerçek bu. Baban ve Bayan Soerby karşılıklı güvene dayanan bir evlilik 
kuruyorlar.  



Birbirlerinden hiçbir şey gizlemiyorlar. Birbirlerinin arkasından dolap çevirmiyorlar, deyim  
yerindeyse, birbirlerinin günahlarını da bağışlamışlar. 
GREGERS - Evet, sonra? 
HJALMAR - O zaman işler yoluna girmiş. Gerçek bir evlilik bunu gerektiriyor, senin dediğin  
gibi. 
GREGERS - Bu apayrı bir konu, Hjalmar. Sen ne kendini, ne Gina'yı onlarla karşılaştırmaya  
kalkmıyorsun herhalde. 
HJALMAR - Bendeki adalet duygusunun bu yüzden incindiği düşüncesinden kendimi  
kurtaramıyorum. Yeryüzünde adalet diye bir şey yok gibi. 
GINA - Öyle diyemezsin, Ekdal. 
GREGERS - İyisi mi, fazla irdelemeyelim bu konuyu. 
HJALMAR - Öte yandan görüyorum ki, yazgı adaleti yerine getiriyor, eden buluyor, gözleri 
kör  
olacak. 
GINA - Orası kesin değil. 
HJALMAR - Kesinlikle kör olacak. Hiç değilse bizler, kör olacağından kuşkuya 
düşmemeliyiz.  
Çünkü öcümüzün alınması söz konusu. O kendine güvenen bir insanın aklını çelip gözlerini 
kör  
etmişti... 
GREGERS - Birçok insanın gözünü kör etti o. 
HJALMAR - İşte şimdi anlaşılmaz bir şey ortaya çıkıyor ve hiç acımadan Werle'nin gözlerini  
istiyor. 
GINA - Hayır Ekdal, sen nasıl böyle çirkin konuşursun? Neler dediğinin farkında mısın? 
Senden  
korkmaya başladım. 
HJALMAR - Arada bir özvarlığımızın karanlık yanlarını deşmek oldukça yapıcıdır. 
(Hedwig başında şapkası, arkasında paltosu, soluk soluğa sokak kapısından içeri girer,  
mutludur.) 
GINA - Çabuk döndün. 
HEDWIG - Ne yapayım, canım daha fazla gezmek istemedi. İyi de etmişim. Evin kapısında  
birine rasladım. 
HJALMAR - Herhalde Bayan Soerby'ye. 
HEDWIG - Evet. 
HJALMAR - (Bir aşağı bir yukarı dolaşır.) Umarım onu son görüşündür. 
(Sessizlik olur, Hedwig odada nasıl bir hava estiğini anlamak için ürkek ürkek bir birine, bir  
ötekine bakar.) 
HEDWIG - (Babasına gider, onu yumuşatmak ister.) Baba! 
HJALMAR - Eee... Ne var Hedwig? 
HEDWIG - Bayan Soerby bana bir şey getirmiş. 
HJALMAR - (Duraksar.) Sana mı? 
HEDWIG - Evet, yarın için. 
GINA - Bayan Soerby doğum günün için sana her zaman bir şeyler getirirdi. 
HJALMAR - Neymiş getirdiği? 
HEDWIG - Bunu şimdi öğrenmen doğru olmaz. Yarın sabah annem yatağımın üstüne 
koyacak. 
HJALMAR - Hep benim arkamdan, hep gizli saklı işler. 
HEDWIG - (Telaşla.) Hayır, bak istersen. Kalın bir mektup. (Paltosunun cebinden bir zarf  
çıkartır.) 
HJALMAR - Bir mektup, başka? 



HEDWIG - Yalnızca bir mektup. Herhalde ötekini, yani armağanı sonra gönderecekler. Ama  
düşün, bir mektup. Ömrümde ilk kez bir mektup alıyorum. Üzerinde de (okur) Bayan Hedwig  
Ekdal yazılı. Hedwig Ekdal benim, biliyor musun? 
HJALMAR - Ver bakayım şu mektubu. 
HEDWIG - (Mektubu verir.) Al bak. 
HJALMAR - Bu Bay Werle'nin elyazısı. 
GINA - Emin misin, Ekdal? 
HJALMAR - Al kendin bak. 
GINA - Ben anlar mıyım sanıyorsun? 
HJALMAR - Hedwig, izin verirsen açıp okuyabilir miyim? 
HEDWIG - Nasıl istersen, eğer istiyorsan, elbette. 
GINA - Hayır Ekdal, bu akşam olmaz. Yarın için gelmiş. 
HEDWIG - (Alçak sesle.) Bırak okusun. Kesinlikle iyi bir şeyler yazılıdır içinde. O zaman  
babamın neşesi yerine gelir. 
HJALMAR - Öyleyse açabilirim. 
HEDWIG - Evet baba, lütfen. İçinde neler yazdığını öğreneceğim diye çok seviniyorum.  
HJALMAR - (Mektubu açar, içinden bir k‰ğıt çıkarır, okur, oldukça şaşırmış gibidir.) Bu da 
ne  
demek oluyor? 
GINA - Ne var? 
HEDWIG - Haydi baba, okusana! 
HJALMAR - Kes sesini! (Mektubu bir kez daha okur, yüzünün rengi atar, ama kendini  
tutmaktadır.) Mektupta, ne armağan ettikleri yazılı. 
HEDWIG - Ne armağan ediyorlar bana? 
HJALMAR - Al, kendin oku! 
HEDWIG - (Lambanın yanına gider, mektubu okumaya başlar.) 
HJALMAR - (Yumruklarını sıkar, yarı sesle.) Ah, gözleri! O gözler! Bir de bu mektup 
üstelik. 
HEDWIG - (Okumayı keser.) Bu mektup büyükbabam için. 
HJALMAR - (Hedwig'in elinden mektubu alır.) Gina... Anlayabiliyor musun, bu ne demek? 
GINA - Mektupta ne yazıyor, bilmiyorum ki. 
HJALMAR - Bay Werle büyükbabasının artık yazı işleriyle uğraşmasına gerek kalmadığını  
yazıyor Hedwig'e. Bundan böyle, aydan aya büroya uğrayıp yüz kron aylık alacakmış.  
GREGERS - Hımm! 
HEDWIG - Evet, yüz kron. Ben de okudum. 
GINA - Büyükbaba için harika bir şey bu. 
HJALMAR - Yüz kron. Gerek duyduğu sürece... Yani ölünceye değin. 
GINA - Zavallının geleceği güven altına alınmış oluyor, daha ne! 
HJALMAR - Ama asıl önemli nokta şimdi geliyor. Sen burasını okumadın, Hedwig. 
Sonradan  
bu aylık senin üzerine geçecekmiş. 
HEDWIG - Benim üzerime mi? 
HJALMAR - Ömür boyu aynı parayı sen alacaksın, Hedwig. Şimdi anladın mı, Gina? 
GINA - Evet, duydum. 
HEDWIG - Düşün bir, ne çok para alacağım! (Babasını sarsar.) Sen bu işe sevinmedin mi,  
baba? 
HJALMAR - (Hedwig'in yanından çekilir.) Sevinmek mi? (Odanın içinde dolaşır.) Nasıl bir  
gelecek... Ne gibi olanaklar sergileniyor! Hedwig'e armağan veriyorlar. Ona armağan  
veriyorlar...  
GINA - Yarın doğum günü, biliyorsun. 



HEDWIG - Hem bu paranın hepsini sen alacaksın, baba. Bütün paramı sana ve anneme  
vereceğim.  
HJALMAR - Evet evet, annene! İşte ortaya çıktı. 
GREGERS - Dikkat et, sana tuzak kuruyorlar, Hjalmar. 
HJALMAR - Yine tuzak mı? Öyle mi diyorsun? 
GREGERS - Sabah buraya geldiğinde, babam Hjalmar Ekdal senin sandığın gibi bir adam  
değildir demişti bana. 
HJALMAR - Sandığın gibi bir adam değil... 
GREGERS - Göreceksin dedi sonra, göreceksin. 
HJALMAR - Para dilimi nasıl bağlıyor, onu mu görecekmişsin...  
HEDWIG - Ne demek bütün bunlar, anne? 
GINA - Odana git ve paltonu çıkar. 
(Hedwig ağlarcasına mutfak kapısından çıkar.) 
GREGERS - Hjalmar... Onun mu, benim mi, kimin haklı olduğu şimdi belli olacak. 
HJALMAR - (K‰ğıdı yavaş yavaş ortasından yırtar, her iki parçayı da masanın üstüne  
koyduktan sonra.) İşte benim yanıtım bu. 
GREGERS - Tam beklediğim gibi.  
HJALMAR - (Sobanın yanında duran Gina'ya doğru gider, alçak sesle.) Artık gizlemen 
yersiz.  
Eğer, dediğin gibi, sen bana tutulduğun zamanlar Werle ile aranızda hiçbir şey kalmadıysa, bu  
adam neden evlenmemize yardım etti? 
GINA - Böylelikle, rahatça evimize girip çıkabileceğini ummuştur. 
HJALMAR - Yalnızca bu kadar mı? Sakın korkmuş olmasın? 
GINA - Ne demek istiyorsun, anlamıyorum. 
HJALMAR - Senin çocuğunun... Benim evimde yaşamaya hakkı var mı, bilmek istiyorum. 
GINA - (Diklenir, gözleri kıvılcım saçmaktadır.) Öğrenmek mi istiyorsun? 
HJALMAR - Yanıt ver! Hedwig benim çocuğum mu? Yoksa... Söyle haydi! 
GINA - (Soğuk bir biçimde Hjalmar'a bakar.) Bilmiyorum. 
HJALMAR - (Hafifçe titreyerek.) Bilmiyor musun? 
GINA - Nerden bileyim? Benim gibi bir kadın... 
HJALMAR - (Sessizce Gina'ya arkasını döner.) Artık bu evde işim kalmadı. 
GREGERS - İyi düşün Hjalmar! 
HJALMAR - (Paltosunu giyer.) Benim gibi bir adam bu gibi konularda düşünmez.  
GREGERS - Aksine. İyiden iyiye düşünmen gerek. Eğer bağışlamanın yüceliğine erişmek  
istiyorsan, bir arada kalmalısınız. 
HJALMAR - Bunu hiç istemiyorum. Hiç. Sonsuza dek. Şapkam nerde? (Şapkasını giyer.) 
Evim  
başıma yıkıldı. (Gözyaşlarına boğulur.) Artık benim çocuğum yok, Gregers! 
HEDWIG - (Mutfak kapısını açar.) Ne dedin? (Babasına gider.) Baba! baba! 
GINA - Yüzüne bir bak! 
HJALMAR - Dokunma bana Hedwig, daha yaklaşma Hedwig. Git ordan! Görmek 
istemiyorum  
seni! Ah o gözler! Hoşça kal. (Kapıya gider.) 
HEDWIG - (Hjalmar'ı sımsıkı yakalar, bağırır.) Hayır, bizi bırakıp gitme, ne olur! 
GINA - (Bağırarak.) Çocuğun haline bak Hjalmar, çocuğun haline bak. 
HJALMAR - Görmek istemiyorum onu. Elimde değil, çekip gitmem... Her şeyden kurtulmam  
gerek! (Hedwig'i iter, sokak kapısından dışarı çıkar.) 
HEDWIG - (Kaygılı.) Babam bizi terk ediyor anne. Bizi bırakıp gidiyor, bir daha hiç  
dönmeyecek. 
GINA - Kes artık ağlamayı Hedwig. Döner, yine geri gelir o, merak etme. 



HEDWIG - (Hıçkıra hıçkıra kendini kanepenin üstüne atar.) Hayır hayır, bir daha hiç geri  
gelmeyecek, bir daha hiç... 
GREGERS - Ben yalnızca iyilik etmek istemiştim, Bayan Ekdal, bana inanıyorsunuz, değil 
mi? 
GINA - İnanıyorum. Tanrı günahlarınızı bağışlasın. 
HEDWIG - (Kanepeye uzanmıştır.) Ben artık yaşayamam. Suçum ne benim? Git, git, babamı  
geri getir anne. 
GINA - Peki, peki, olur. Sakin ol. Onu aramaya çıkıyorum şimdi. (Sırtına bir manto geçirir.) 
Belki  
Relling'in yanına gitmiştir. Ağlamayı kes artık, söz ver bana. 
HEDWIG - (Kesik kesik hıçkırarak.) Peki, artık ağlamayacağım. Ama babam eve geri dönsün 
e  
mi? 
GREGERS - (Gina'ya, tam kapıdan çıkmak üzereyken.) Acısını yeninceye değin Hjalmar'ı 
kendi  
haline bırakmak daha doğru olmaz mı?  
GINA - O sonra da yener acısını. Önce çocuğu yatıştırmalıyız.  
(Sokak kapısından çıkar.) 
HEDWIG - (Doğrulur, gözlerini siler.) Neler olup bittiğini bana söylemek zorundasınız. 
Babam  
niçin artık yüzümü bile görmek istemiyor? 
GREGERS - Bu soruyu ancak büyüdüğünüz, yetişkin bir insan olduğunuz zaman 
sorabilirsiniz. 
HEDWIG - Ama büyüğünceye değin hep üzüntü içinde kalamam. Ben işin iç yüzünü 
biliyorum:  
Babamın gerçek çocuğu değilim belki.  
GREGERS - (Huzursuz.) Onu nerden çıkarıyorsunuz? 
HEDWIG - Belki annem beni sokakta bulmuştur. Babam durumu yeni öğrenmiştir. Bir  
keresinde kitapta okumuştum. 
GREGERS - Evet ama öyle olsa bile... 
HEDWIG - Kendi çocuğuymuş gibi sevebilir beni. Belki daha çok! Yaban ördeğini bize  
armağan ettiler ama ben onu çok seviyorum.  
GREGERS - Sahi, yaban ördeği. Yaban ördeğinden konuşsak biraz. 
HEDWIG - Babam onun da yüzünü görmek istemiyor. Zavallı yaban ördeği! Boynunu 
koparmak  
istiyordu. 
GREGERS - Ama koparmadı. 
HEDWIG - Hayır, koparmadı, koparmak istediğini söyledi. Babamın böyle demesi bana çok  
çirkin geldi. Her akşam yaban ördeği için dua ediyorum, ölmesin, başına bir şey gelmesin 
diye. 
GREGERS - (Hedwig'e bakar.) Hep dua eder misiniz akşamları? 
HEDWIG - Evet. 
GREGERS - Dua etmenizi size kim öğütledi? 
HEDWIG - Kimse. Bir keresinde babam çok hastalanmıştı, boynuna sülük yapıştırmışlardı, 
ölüm  
ellerini açmış üstüme doğru geliyor demişti babam. 
GREGERS - Sonra? 
HEDWIG - O zaman dua ettim yatarken, babam için. O günden beri her akşam dua ediyorum. 
GREGERS - Şimdi yaban ördeği için mi dua ediyorsunuz?  
HEDWIG - Yaban ördeği için dua etmeliyim diye düşündüm, çünkü ilk günler çok hastaydı. 



GREGERS - Sabahları da dua eder misiniz? 
HEDWIG - Hayır. 
GREGERS - Niçin sabahları dua etmiyorsunuz? 
HEDWIG - Sabahları her yan aydınlık. Korkmuyorum. 
GREGERS - Demek babanız çok sevdiğiniz yaban ördeğinin boynunu koparmak istiyor. 
HEDWIG - Hayır. Koparırsam çok iyi olur dedi yalnızca. Benim hatırım için vazgeçti. Çok  
sevindim. 
GREGERS - (Biraz yaklaşır.) Peki, siz babanızın hatırı için yaban ördeğini feda etmez 
miydiniz? 
HEDWIG - (Ayağa kalkar.) Yaban ördeğini mi? 
GREGERS - Onun hatırı için dünyada en sevdiğiniz şeyi feda edebilir miydiniz demek  
istiyorum. 
HEDWIG - Sizce bir yararı olur mu? 
GREGERS - Bir deneyin. 
HEDWIG - (Alçak sesle, gözleri parlayarak.) Evet, deneyeceğim. 
GREGERS - Bunu yapacak gücünüz var mı? 
HEDWIG - Büyükbabamdan yaban ördeğini vurmasını rica edeceğim. 
GREGERS - Evet, iyi düşünce! Bundan annenize hiç söz etmeyin.  
HEDWIG - Niçin? 
GREGERS - Çünkü o bizi anlamaz. 
HEDWIG - Yarın sabah denerim. Yaban ördeğini... 
(Gina sokak kapısından girer.) 
HEDWIG - (Annesine doğru gider.) Onu buldun mu? 
GINA - Hayır. Relling'le dışarı çıkmış. 
GREGERS - Emin misiniz? 
GINA - Evet. Kapıcı kadın söyledi, Molwik de onlarla birlikte gitti dedi. 
GREGERS - Tam yalnız kalmak istediği sırada. 
GINA - (Mantosunu çıkarır.) Evet, erkeklerin sağı solu belli olmuyor. Relling onu nerelere  
sürükler, Tanrı bilir. Bir koşu gidip Madame Eriksen'in meyhanesine baktım ama orda 
yoklardı. 
HEDWIG - (Gözlerinden yaşlar boşanır.) Ya hiç geri dönmezse? 
GREGERS - Döner. Yarın sabah erkenden onu görmeye geleceğim. Merak etmeyin evine  
dönecek, görürsünüz. Siz artık yatsanız, Hedwig. İyi geceler. (Gider.) 
HEDWIG - (Hıçkırarak annesinin kollarına atılır.) Anne! Anne! 
GINA - (Hafifçe Hedwig'in sırtına vurur, iç çekerek.) Öyle ya, öyle ya! Relling haklıymış. 
Kaçık  
herifler eve gelir, o aşağılık amaçlarından söz açarlarsa, olacağı budur işte! 
 
 
         
BEŞİNCİ PERDE 
 
Atölye. Pencerelerden içeri kurşun rengi, donuk bir sabah ışığı düşmektedir.. Çatı 
penceresinin  
üstünde kar vardır. Gina, önünde önlük, elinde toz beziyle süpürge, mutfaktan çıkıp oturma  
odasına geçer. Aynı anda Hedwig sokak kapısından içeri girer. 
 
GINA - (Olduğu yerde durur.) Ne haber? 
HEDWIG - Aşağıda Relling'in yanında galiba. 
GINA - Görüyorsun ya. 



HEDWIG - Relling dün gece eve döndüğünde yanında iki kişi daha varmış, kapıcı kadın  
seslerini işitmiş. 
GINA - Tahmin etmiştim. 
HEDWIG - Ama yukarı çıkmak istemedikten sonra neye yarar?  
GINA - Ben aşağı iner, kendisiyle konuşurum. 
(Yaşlı Ekdal sırtında gecelik, ayağında terlikler, ağzında yanan piposu olduğu halde, 
odasından  
çıkar.) 
EKDAL - Hjalmar... Hjalmar yok mu? 
GINA - Sokağa çıktı. 
EKDAL - Böyle, erkenden mi? Karda tipide? Ne yapalım, sabah yürüyüşüne tek başıma  
çıkarım.  
(Tavan arası kapısını açar, Hedwig yardım eder, Ekdal çıktıktan sonra arkasından kapıyı 
kapar.) 
HEDWIG - Babamın bizi bıraktığını duyunca büyükbabam ne diyecek acaba? 
GINA - Saçmalama. Bundan büyükbabanın hiç haberi olmamalı, anlıyor musun? Dün 
akşamki  
patırtı sırasında evde bulunmadığı çok iyi oldu. 
HEDWIG - Evet ama... 
(Hole açılan kapıdan Gregers gelir.) 
GREGERS - Hjalmar'ın nerde olduğunu öğrendiniz mi? 
GINA - Relling'in yanındaymış, aşağıda. 
GREGERS - Relling'in yanında mı? O adamlarla sokağa çıktığı doğru mu? 
GINA - Herhalde. 
GREGERS - Oysa, yalnız kalmak, kendini toparlamak istiyordu. 
GINA - Siz öyle diyorsunuz.  
(Hole açılan kapıdan Relling gelir.) 
HEDWIG - (Relling'e doğru giderek.) Babam sizde mi? 
GINA - (Hedwig'le aynı anda.) Hjalmar sizde mi? 
RELLING - Evet. Bizde elbet. 
HEDWIG - İnsan bir haber verir hiç değilse.  
RELLING - Evet, ben bir canavarım. Ama önce öteki canavarı yatıştırmam gerekiyordu, 
içinde  
şeytan olan Molwik adlı canavarı. Sonra uyuyakalmışım. 
GINA - Hjalmar neler söyledi bu sabah? 
RELLING - Hiçbir şey. 
HEDWIG - Hiçbir şey mi? 
RELLING - Ağzından tek sözcük çıkmadı. 
GREGERS - Anlamak güç değil. 
GINA - Ne yapıyor? 
RELLING - Kanapede yatıyor ve horluyor. 
GINA - Hjalmar çok kötü horlar. 
HEDWIG - Uyuyor mu? Uyuyabiliyor mu? 
RELLING - Öyle görünüyor! 
GREGERS - Anlaşılmayacak bir şey yok. Geçirdiği o yıpratıcı iç çatışmasından sonra...  
GINA - Hjalmar geceleri sokak sürtmeye alışık değildir. 
HEDWIG - Uyuması belki iyidir anne.  
GINA - Bana da öyle geliyor. Çok erken uyandırmak pek iyi olmaz herhalde. Teşekkür 
ederim  
Relling. Önce ortalığı temizleyeyim, sonra... Haydi gel Hedwig, bana yardım et. 



(Gina ile Hedwig oturma odasına geçerler.)   
GREGERS - (Relling'e.) Hjalmar'ın nasıl bir ruh sarsıntısı yaşadığını bana açıklayabilir 
misiniz? 
RELLING - Hjalmar'ın ruhsal sarsıntı geçirdiğinin hiç farkına varmadım doğrusu. 
GREGERS - Ne diyorsunuz? Bütün yaşamının değiştiği böyle bir dönüm noktasında... 
Hjalmar  
gibi kişilik sahibi bir... 
RELLING - Haydi canım, kişilik kim, o kim? Bir zamanlar belki sizin kişilik diye 
adlandırdığınız  
normal dışı eğilimleri vardı, ama gençlik yıllarında bu eğilimlerinin bütünüyle kökü kazınmış,  
kuşkunuz olmasın. 
GREGERS - Onu nasıl üstüne titreyerek yetiştirdiklerini düşündükçe bu sonuca şaşıyorum. 
RELLING - Üstüne titrendiğinden söz ederken, sakın o kaçık halalarından söz etmeyesiniz,  
şimdi ölmüş bulunan o iki histerik yaşlı kızdan? 
GREGERS - O iki kadının her zaman ideallerin gereğini yerine getirdiklerini söyleyebilirim. 
Siz  
şimdi bunu yine eğlence konusu yaparsınız. 
RELLING - Hayır, şu anda hiçbir şeyle eğlenecek keyfim yok. Ayrıca onları iyi biliyorum. 
Hjalmar  
bu iki manevi annesini bana epey anlattı. Onlara çok şey borçlu olduğunu sanmam. Hjalmar'ın  
kötü yazgısı çevresindekilerin onu bir dahi sanmaları. 
GREGERS - Sizce değil mi? Yaradılışıyla demek istiyorum. 
RELLING - Ben Hjalmar'ın dahi olduğuna hiç bir zaman inanmadım. Babası oğlunun dahi  
olduğuna inanıyor, ama bunun üstünde durmayalım. Bildim bileli budalanın biridir yaşlı 
Ekdal. 
GREGERS - Bildim bileli, ince, duygulu bir adamdır o, ama siz bunu kavrayamazsınız. 
RELLING - Evet evet evet. Ama sevgili, cici Hjalmar güç bela yüksek öğrenime 
başladığında,  
başkaları da onu geleceğin bir dahisi olarak görmeye başlamışlardı. Yakışıklıydı malum, 
beyaz  
tenliydi, yanakları al aldı. O haliyle etkileyiciydi. Genç kızlar böyle delikanlıları sever. 
Üstelik  
Hjalmar duygusal bir adamdı, yumuşak bir sesi vardı ve yumuşak sesiyle başkalarının  
düşüncelerini anlatırdı. 
GREGERS - (Öfkeli.)  Hjalmar Ekdal'den mi söz ediyorsunuz? 
RELLING - İzin verirseniz, evet. Çünkü önünde yere kapandığınız putun iç yüzü bu. 
GREGERS - O derece kör olduğuma inanmam. 
RELLING - Körsünüz, hem nasıl. Çünkü hasta adamın tekisiniz siz! Evet, siz de! 
GREGERS - Hakkınız var. 
RELLING - Sizinkisi karışık bir olay. Sizdeki yalnızca doğruluk humması değil. Başkalarına  
tapınma tutkunuz var. İlle bir şeylere hayran olmak zorundasınız. 
GREGERS - Yeryüzünde benden büyük şeyler de olmalı! 
RELLING - Ama çevrenizde uçuştuklarını gördüğünüzü sandığınız o harika sinekler sizi kötü 
bir  
biçimde yanıltıyor. O ideallerinizle yine sıradan bir adamın evine geldiniz. Bu evde 
entellektüel  
insanlar oturmuyor. 
GREGERS - Aşağı gördüğünüz halde niçin hep Hjalmar Ekdal ile birliktesiniz öyleyse? 
RELLING - Söylemesi ayıp, hekim sayılırım. Bu evde oturan hastalara bakıyorum. 
GREGERS - Yaa? Hjalmar Ekdal hasta mı? 



RELLING - Yazık ki insanların hemen hemen hepsi hasta. 
GREGERS - Onu nasıl sağaltıyorsunuz? 
RELLING - Herkesi nasıl sağaltıyorsam, öyle. İnandığı yalanın yıkılmasını önlemeye 
çalışıyorum. 
GREGERS - İnandığı yalanın mı? Doğru mu işittim? 
RELLING - İnandığı yalan dedim, evet. O yalana inanması, ona yaşama gücü veriyor.  
GREGERS - İzin verirseniz, Hjalmar'ın inandığı yalanın ne olduğunu sorabilir miyim? 
RELLING - İzninizle hayır. Bu tür gizleri kendini hekim sanan budalalara güvenip 
söyleyemem.  
Aklını büsbütün kaçırtabilirsiniz onun. Uyguladığım yöntemle iyi sonuçlar elde ederim. Aynı  
yöntemi Molwik'de denedim. Şeytan gibi biri oldu. Onun kafasına şeytanlığı yerleştirdim. 
GREGERS - Gerçekte bir şeytanlık yok muydu onun içinde?  
RELLING - Şeytanlık ne demek olabilir ki? Bu yalnızca onu yaşama bağlamak için benim  
uydurduğum bir sözcük. Böyle yapmasaydım, o iyi yürekli domuz herif, bunalımlar, 
bocalamalar  
içinde, kendini aşağılar durur, geberip giderdi. Hele şu yaşlı teğmen! Ama kendi ilacını o 
kendi  
buldu. 
GREGERS - Teğmen Ekdal mi? Nasıl? 
RELLING - Bu ayı avcısı niçin tavan arasında tavşanların ardında koşuyor sanıyorsunuz?  
Döküntü eşyaların arasında tepinip sıçradığı sıra, yeryüzünde o yaşlı heriften daha mutlu bir 
avcı  
yoktur. Getirip oraya koyduğu dört beş çam ağacı dağdaki ormandan farksız onun için, 
tavuklar  
çamların tepelerindeki kuşlar, tavşanlarsa kovaladığı ayılar gibi geliyor ona.  
GREGERS - Zavallı teğmen Ekdal! Evet! Gençliğinin ideallerini bir yana itmek zorunda 
kaldı. 
RELLING - Haa, unutmadan şunu da söyleyeyim Bay Werle, ideal yabancı bir sözcüktür, 
niçin  
bu yabancı sözcüğü kullanıyorsunuz hep? Ne güzel bir karşılığı var bizim dilimizde: Yalan. 
GREGERS - Bu iki sözcüğün birbiriyle ilgisi var mı sizce? 
RELLING - Hem nasıl! Tifüsle humma gibi. 
GREGERS - Hjalmar'ı sizin pençenizden kurtarmadıkça rahat edemeyeceğim, Doktor 
Relling. 
RELLING - Onun için bir yıkım olurdu. Sıradan bir insanın kendini inandırdığı yalanı çekip 
alın  
elinden, mutluluğunu yok edersiniz. (Oturma odasından çıkan Hedwig'e.) Evet, yaban 
ördeğinin  
küçük annesi, şimdi aşağı inip baban divana uzanmış, o buluşu üstünde kafa patlatıyor mu 
diye  
bakacağım. (Çıkar.) 
GREGERS - (Hedwig'e doğru yürür.) Görüyorum, henüz hiçbir şey yapmamışsınız. 
HEDWIG - Ne? Yaban ördeği konusu mu? Hayır. 
GREGERS - Yapmak istediğiniz anda cesaretinizi yitirdiniz herhalde. 
HEDWIG - Hayır, öyle değil. Ama bu sabah uyandığımda söyledikleriniz bana biraz delice  
geldi.  
GREGERS - Delice mi? 
HEDWIG - Evet. Bilmiyorum... Dedikleriniz dün akşam güzel görünmüştü. Sabah uyanıp 
iyiden  
iyiye düşününce dedikleriniz bana pek sıradan bir işmiş gibi geldi. 



GREGERS - Bu evde yetişmeniz size benliğinizden çok şey kaybettirmiş. 
HEDWIG - Umurumda değil, babam yukarı gelsin yeter, o zaman... 
GREGERS - Yaşamda neyin değerli olduğunu görecek gözünüz olsaydı, özveri nedir  
bilseydiniz, babanızın nasıl yukarı geldiğini görürdünüz. Size h‰l‰ güveniyorum, Hedwig.  
(Gider.) 
(Hedwig odanın içinde bir aşağı bir yukarı dolaşır. Mutfağa gideceği sırada tavan arasına 
açılan  
kapı vurulur. Hedwig kapıyı açar. Yaşlı Ekdal içeri gelir, sonra kapıyı kapar.) 
EKDAL - Tek başına tadı çıkmıyor. 
HEDWIG - Canın ava çıkmak istemiyor mu, büyükbaba? 
EKDAL - Bugün av havası yok. Ortalık çok karanlık, göz gözü görmüyor nerdeyse. 
HEDWIG - Bir kere de tavşandan başka bir şey vurmak istemez misin? 
EKDAL - Tavşanlar yeterince iyi değil mi? 
HEDWIG - İyi ama yaban ördeği var orda. 
EKDAL - Yaban ördeğini vuracağım diye korkuyor musun? Dünyada yapmam. 
HEDWIG - Beceremezsin belki. Yaban ördeği vurmak çok güçmüş. 
EKDAL - Beceremezmişim? Öyle bir beceririm ki. 
HEDWIG - Yaban ördeğini nasıl vurursun büyükbaba? Benimkini demiyorum, öteki yaban  
ördeklerini. 
EKDAL - Tam göğsünden vurmaya bakacaksın, anlıyor musun? En iyisi böyledir. 
HEDWIG - O zaman hemen ölür mü? 
EKDAL - Hemen ölür tabii... Eğer doğru nişan aldıysan. Neyse içeri girip kendime bir çeki  
düzen vereyim. Malum ya. (Odasına gider.) 
(Hedwig bir an bekler, oda kapısını gözler, etajerin yanına gider, parmaklarının ucuna basarak  
uzanıp tabancayı alır. Gina elinde süpürgeyle toz bezi, oturma odasından çıkar. Hedwig belli  
etmeden tabancayı bir yana koyar.) 
GINA - Babanın eşyalarını karıştırma Hedwig. 
HEDWIG - (Etajerin yanından çekilir.) Biraz düzelteyim demiştim. 
GINA - Mutfağa git, bak bakalım kahve sıcak mı, babana kahvaltı götürmek istiyorum, aşağı. 
(Hedwig mutfağa gider. Gina ortalığı süpürüp temizler. Kısa bir süre sonra sokak kapısı  
yavaşça açılır. Hjalmar içeri bakar. Paltosu sırtındadır, başında şapkası yoktur. Yüzünü  
yıkamamıştır, saçları dağınıktır. Donuk gözlerle, uykulu uykulu bakar.) 
GINA - (Elinde süpürgeyle olduğu yerde kalır.) Ekdal... Döndün mü? 
HJALMAR - (İçeri girer, boğuk bir sesle.) Gelişimin nedeni yalnızca... Hemen burdan gitmek  
için. 
GINA - Evet evet, olabilir. Ama ne durumdasın, bir bilsen! 
HJALMAR - Ne varmış durumumda? 
GINA - Güzelim kışlık palton! Giyilecek yeri kalmamış! 
HEDWIG - (Mutfak kapısında.) Yardım edeyim mi, anne? (Hjalmar'ı görür, sevinçten bağırır,  
babasına doğru koşar.) Baba! baba! 
HJALMAR - (Arkasını döner, onu elleriyle geri çevirir.) Çekil! Çekil! Çekil! (Gina'ya.) Al 
götür  
şunu gözümün önünden diyorum sana! 
GINA - (Yarı sesle.) Oturma odasına git, Hedwig. 
(Hedwig hiç konuşmadan dışarı çıkar.) 
HJALMAR - (Güçlükle paltosunu çıkartır.) Bütün kitaplarımı yanıma almalıyım. Kitaplarım 
nerde? 
GINA - Hangi kitapları? 
HJALMAR - Bilimsel yapıtları elbet. Buluşum için bana teknik alandaki araştırmalar gerekli. 
GINA - (Kitap raflarını karıştırır.) Kapaksız olanlar mı? 



HJALMAR - Evet, onlar. 
GINA - (Masanın üstüne bir dergi yığını koyar.) Hedwig yapraklarını açsın mı? 
HJALMAR - Kimsenin yardımına gereksinmem yok.  
(Kısa bir sessizlik.) 
GINA - Bizi bırakıp gidiyor musun, Ekdal? 
HJALMAR - (Dergileri karıştırır.) Bunda şaşacak bir şey yok sanırım. 
GINA - Evet öyle. 
HJALMAR - (Öfkeli.) Gitmesem her gün bu evde yüreğim parçalanır.  
GINA - Hakkımda böyle kötü düşündüğün için dilerim Tanrı seni bağışlar. 
HJALMAR - Hakkında kötü düşündüğümü kanıtlasana! 
GINA - Kanıtlamak sana düşer asıl.  
HJALMAR - Bir kadının geçmişi seninki gibi olunca mı? İnsanın yaşamında bazı erekleri 
vardır...  
İdealleri diyeceğim geliyor... 
GINA - Ya büyükbaba? O ne olacak peki? 
HJALMAR - Ben görevimin bilincindeyim. Acınası yaşlı adamı yanımda götüreceğim elbet...  
Kente inmem, hazırlık yapmam gerekiyor. (Yavaşça.) Merdivende şapkamı bulan oldu mu?  
GINA - Hayır. Yitirdin mi? 
HJALMAR - Akşam eve döndüğümde başımdaydı. Kesin. Şimdi bulamıyorum. 
GINA - O ipsizle nerelere girip çıktın kim bilir! 
HJALMAR - Böyle önemsiz ayrıntıları sorup durma! Ayrıntıları düşünecek durumda mıyım  
sanıyorsun? 
GINA - Soğuk almış olmasan bari.  
(Mutfağa gider.) 
HJALMAR - (Masanın çekmecesini boşaltırken, alçak sesle kendi kendine konuşur, 
üzgündür.)  
Sen çirkefin birisin, Relling! Adi düzenbazın birisin. İnsanı yanlış yollara sürükleyen aşağılık  
herifin tekisin. Seni gebertecek birini tanısaydım, yok mu ya...  
(Eski mektuplardan birkaçını bir yana koyar, dün yırttığı mektubu bulur, eline alıp inceler, 
Gina  
içeri girince hemen mektubu bırakır.) 
GINA - (Kahvaltı tepsisini masanın üstüne koyar.) Burda sıcak bir şeyler var, canın çekerse...  
Birkaç dilim tereyağlı ekmekle füme et. 
HJALMAR - (Yan gözle kahvaltı tepsisine bakar.) Füme et mi? Ben bu sofraya oturmam 
artık,  
hiçbir zaman! Aşağı yukarı yirmi dört saattir bir lokma bile bir şey yemedim, ama ne fark 
eder?  
Çizimlerim, yazmaya başladığım anılarım... Günlüğüm nerde? Nerde önemli k‰ğıtlarım? 
Onları  
nasıl bulacağım? (Oturma odasının kapısını açar, ama geri çekilir.) Yine karşıma çıktı! 
GINA - Zavallı çocuk, bir yerde olacak elbet! 
HJALMAR - Çık ordan! (Yol verir. Hedwig korka korka içeri girer.Hjalmar, eli kapının  
tokmağında, Gina'ya.) Eski yuvamda geçireceğim şu son dakikalarda yabancılar beni rahatsız  
etsin istemiyorum.  
(Oturma odasına girer.) 
HEDWIG - (Gina'ya koşar, alçak sesle, titreyerek sorar.) Beni mi demek istiyor? 
GINA - Mutfağa git Hedwig ya da odana çekil. (Konuşarak oturma odasına Hjalmar'ın yanına  
doğru gider.) Dur bekle Hjalmar, dolabın içini alt üst etme. Aradıkların nerde, hepsinin yerini  
biliyorum. 
(Hedwig bir an öyle, kımıldamadan, ne yapacağını şaşırmış bir halde durur, ağlamamak için  



dudaklarını ısırır, sonra yumruklarını sıkıp alçak sesle "yaban ördeği" diye mırıldanır. Etajere  
gider, tabancayı alır ve yana itilerek açılan kapıdan geçerek tavan arasına doğru gözden  
kaybolur. Hjalmar ile Gina oturma odasında kavga etmeye başlamışlardır.) 
HJALMAR - (Elinde defterlerle, bir tomar eski k‰ğıtla gelir, masanın üstüne koyar.) Bavul 
çok  
küçük. Götüreceğim yığınla şey var. 
GINA - (Elinde bavulla gelir.) Öyleyse, şimdilik bir kısmını bırak, bir iki gömlekle birkaç 
günlük iç  
çamaşırı al yanına. 
HJALMAR - Öff... Hazırlanmak insanı gerçekten yoruyor. (Ceketini çıkartıp kanepenin 
üzerine  
fırlatır.) 
GINA - Kahven soğuyacak! 
HJALMAR - (İster istemez bir yudum içer, sonra bir yudum daha.) 
GINA - (İskemlelerin arkalıklarının tozunu alır.) Tavşanlar için böyle büyük bir tavan arası 
bulmak  
hayli güç olacak. 
HJALMAR - Nee? Tavşanları da mı yanıma alacağım? 
GINA - Elbette. Tavşanlar olmazsa büyükbaba yaşayamaz, biliyorsun. 
HJALMAR - Onlarsız yaşamaya alışmak zorunda. Ben nelerden vazgeçiyorum, onların 
yanında  
tavşanın sözü mü olur? 
GINA - (Etajerin tozunu alır.) Flütünü de bavula koyayım mı? 
HJALMAR - Flüt mülüt istemem. Tabancayı ver bana.  
GINA - Tabancayı alacak mısın? 
HJALMAR - Evet, dolu olanını. 
GINA - (Tabancayı arar.) Burda yok. Büyükbaba aldı herhalde. 
HJALMAR - Tavan arasına mı geçti? 
GINA - Başka nerde olabilir? 
HJALMAR - Zavallı ihtiyar, hiç kimsesi yok! (Bir dilim ekmek alır, ucundan ısırır, kahveyi 
içip  
bitirir.) 
GINA - Kiraya vermemiş olsaydık o odaya sen taşınırdın. 
HJALMAR - Aynı çatı altında oturmak mı? Asla!  
GINA - Bir iki günlüğüne oturma odasına geçebilirsin. Tek başına kalırdın orda. 
HJALMAR - Bu evde olmaz.  
GINA - Hayır ama Relling ile Molwik'in yanında kalabilirsin belki. 
HJALMAR - O adamlardan söz etme bana. Onlar aklıma geldikçe iştahım kaçıyor. Bu kar  
fırtınasında, bu buz gibi soğukta dışarı çıkıp, babama ve kendime başımızı sokacak bir yer  
bulmak için kapı kapı dolaşacağım. 
GINA - Dışarı şapkasız mı çıkacaksın? Şapkanı yitirdiğini unuttun mu? 
HJALMAR - Rezil herifler! Bir şapka gerek bana! (Bir dilim ekmek daha alır.) Bir şapka  
bulmalı. Canımı tehlikeye atmaya hiç niyetim yok. (Masanın üstünde bir şeyler arar.)  
GINA - Ne aradın? 
HJALMAR - Tereyağını. 
GINA - Getireyim. (Mutfağa gider.) 
HJALMAR - (Arkasından seslenir.) Getirmesen de olur. Ekmeği kuru kuru yiyebilirim.  
GINA - (Tereyağını getirir.) Bak... Ne kadar taze.  
(Kahve koyar, Hjalmar kanepeye oturur, ekmeğine biraz daha yağ sürer, bir süre konuşmadan  
önündekileri yer.) 



HJALMAR - Rahatsız edilmeden, hiç kimse rahatsız etmeden bir iki gün odamda kalabilir  
miyim?  
GINA - Kalabilirsin elbette, eğer istersen. 
HJALMAR - Babamın eşyasını çabucak toplamak bana olanaksız görünüyor. 
GINA - Artık bizimle yaşamak istemediğini ona söylemek zorundasın. 
HJALMAR - (Kahve fincanını iterek.) Evet, o da var, yazık, bu karmakarışık ilişkileri 
yeniden  
deşmek zorundayım.  Ama bir düşüneyim önce. Bir soluk almam gerek. Her şeyi bir çırpıda  
yapamam. 
GINA - Hele hava böyle kötü olunca. 
HJALMAR - (Werle'nin mektubunu yana iterek.) Bu mektup h‰l‰ ortalıkta. 
GINA - Evet, elimi sürmedim. 
HJALMAR - Bu k‰ğıt parçası beni ilgilendirmiyor. 
GINA - Ondan yararlanmayı düşünmüyorum. 
HJALMAR - Ama mektubun kaybolması gerekmez. Yoksa taşınırken o telaş içinde... 
GINA - Dikkat ederim. 
HJALMAR - Mektup öncelikle babamı ilgilendiriyor. Parayı alıp almamak onun bileceği iş. 
GINA - (İçini çeker.) Evet. Zavallı ihtiyar. 
HJALMAR - Her olasılığa karşı... Çiriş nerde? 
GINA - (Etajere gider.) Çiriş çanağı, işte burda. 
HJALMAR - Bir de fırça. 
GINA - Fırça burda. (Çiriş çanağıyla fırçayı getirip Hjalmar'a verir.) 
HJALMAR - (Eline bir makas alır.) Arka tarafa k‰ğıt bir bant yeter. (Kesip yapıştırır.)  
Başkasının malına el sürmek... Bunu hiçbir zaman yapamam... En azından acınası bir yaşlının  
malına... Hiç kimsenin malına... Oldu mu? Kuruyuncaya kadar burada dursun. Sonra bir yana  
kaldırırsın. Bu mektubu bir daha gözüm görmesin. 
(Gregers gelir.) 
GREGERS - (Biraz şaşkın.) Hayret... Sen burda mıydın, Hjalmar? 
HJALMAR - (Hemen ayağa kalkar.) Yorgunluktan yığılıp kalmışım. 
GREGERS - Kahvaltını etmiş gibi görünüyorsun. 
HJALMAR - Can boğazdan gelir. 
GREGERS - Ne yapmaya karar verdin? 
HJALMAR - Benim gibi bir adam için tek çıkış yolu var. Eşyamı topluyorum. Ama zamana  
gereksinmem var, tahmin edersin. 
GINA - Odayı mı hazırlayayım, bavulunu mu yerleştireyim? 
HJALMAR - (Kızgınlıkla Gregers'e yan gözle bakarak.) Hem bavulu yerleştir, hem odayı 
hazırla. 
GINA - (Bavulu alır.) Peki, gömlekleri bavula koyuyorum.  
(Gina oturma odasına gider, kapıyı kapatır.)  
GREGERS - (Kısa bir suskunluktan sonra.) Böyle sonuçlanacağını hiç düşünmemiştim.  
Gerçekten evini ocağını bırakıp gidecek misin? 
HJALMAR - (Huzursuzdur, bir aşağı bir yukarı dolaşır.) Başka ne yapabilirim? Ne yapayım  
istiyorsun? Mutsuzluğa katlanacak güçte bir adam değilim ben, Gregers. Rahata, huzura  
gereksinmem var. 
GREGERS - Bunlara sahip değil misin? Bir dene. Şimdi ayağını sağlam toprağa basıyorsun.  
Bu toprağın üstüne bir şeyler kurabilirsin. Yeniden başlayabilirsin. Buluşuna çalışmalısın.  
HJALMAR - Buluşumdan söz etme. O, geleceğe ilişkin bir tasarı. 
GREGERS - Öyle mi? 
HJALMAR - Tanrı aşkına söyle, söyle neyi bulacağım ben, ne icat edeceğim söylesene! Çoğu  
şey şimdiye kadar zaten bulundu... Günden güne güçleşiyor...  



GREGERS - Bunca zaman üzerinde çalıştıktan sonra.... 
HJALMAR - O lanet olası Relling denen herif soktu bunu kafama. 
GREGERS - Relling mi? 
HJALMAR - Evet. Büyük bir buluş yapabileceğime, bu konuda yeteneğim olduğuna önce o  
dikkatimi çekti. 
GREGERS - Relling ha! 
HJALMAR - Evet. Hedwig buna inanmıştı, bir çocuğun olanca saflığıyla inanmıştı. Bu 
yüzden  
mutluydum. Uzun sözün kısası, Hedwig inanıyor diye kuruntuya kapılmıştım, ben zavallı 
budala! 
GREGERS - Hedwig'in sana yalan söyleyeceğini düşünebilir misin? 
HJALMAR - Artık her şeyi düşünebilirim. Hedwig önümde bir engel. Güneşimi o karartacak. 
GREGERS - Hedwig'i mi diyorsun? Hedwig sana nasıl engel olabilir? 
HJALMAR - (Yanıtlamaksızın.) Oysa onu nasıl sevmiştim! Eve döndüğümde gözlerini tatlı 
tatlı  
kırpıştırarak bana koşardı, o an çok mutlu olurdum. Ne budalaymışım, ne budala! Ne 
severdim  
onu... O da beni seviyor diye kuruntuya kapılmıştım. 
GREGERS - Bu yalnızca bir kuruntu muydu? 
HJALMAR - Nerden bileyim? Gina'dan bir şey öğrenemezdim. Ayrıca sorunların ideal yanını  
kavrayacak kafa yok o kadında. Ama sana içimi dökmek istiyorum, Gregers. O korkunç 
kuşku  
yok mu... Hani Hedwig'in belki beni hiçbir zaman sevmediği kuşkusu... 
GREGERS - Seni sevdiğini kanıtlar belki. (Kulak kesilir.) O da nesi? Yaban ördeği bağırıyor. 
HJALMAR - Gagasını takırdatıyor. Babam tavan arasında.  
GREGERS - Öyle mi? Zavallı Hedwig, seni ne çok sevdiğini belki sana kanıtlar diyorum. 
HJALMAR - Nasıl kanıtlayabilir? Bu konuda hiçbir kanıta güvenmem. 
GREGERS - Hedwig yalan dolan nedir bilmez. 
HJALMAR - Orası kesin değil. Kim bilir Bayan Soerby ile Gina neler konuştular burada...  
Hedwig'in kulakları iyi işitir. Belki bu mektuptan haberleri vardı. Bu konuda bir şeyler 
duydum  
sanıyorum.  
GREGERS - Ne oluyor sana?  
HJALMAR - Hiç. Gözlerim açıldı yalnızca. Dikkat et, bak. Göreceksin, bu mektup yalnızca  
başlangıç. Bayan Soerby Hedwig'le hep ilgilenirdi. Şimdi istediğini yapabilir. İstedikleri an  
çocuğu elimden alabilirler. 
GREGERS - Hedwig hiçbir zaman senden ayrılmaz. 
HJALMAR - Öyle kesin konuşma. Elleri kolları dolu dolu gelip, ona bir el salladılar mı, 
tamam!  
Ah nasıl sevmiştim onu! Bütün mutluluğumu ona adamıştım. Hani karanlıktan korkan bir  
çocuğun elinden tutar, yol gösterir ya insan, ben de öyle onun elinden tutmuş... Ama şimdi 
kesin  
biliyorum, çatı katında yaşayan bu acınası fotoğrafçının Hedwig'in gözünde hiçbir zaman 
değeri  
olmadı, bunu bilmek bana acı veriyor. O, yalnızca durum değişinceye değin sinsice benimle 
iyi  
geçinmenin yollarını aramış. 
GREGERS - Dediklerine sen de inanmıyorsun ya! 
HJALMAR - En kötüsü artık neye inanacağımı bilememem. Hiçbir zaman da bilemeyeceğim!  
Dediğim gibi değil mi? Öyle olmadığına inanabilir misin? Ötekiler elleri kolları dolu gelip, 



bırak  
babanı, yaşam seni bekliyor, gel bizimle deseler... 
GREGERS - (Hemen.) Eee, sonra? 
HJALMAR - O zaman Hedwig'e sorsam, benim için o yaşamdan vazgeçer misin Hedwig  
desem... (Alaycı bir biçimde güler.) Hayır hayır, bana ne yanıt vereceğini görürdün.  
(Çatıdan bir silah sesi gelir.) 
GREGERS - (Neşeli, yüksek sesle.) Hjalmar! 
HJALMAR - Bir ava çıkması eksikti şimdi! 
GINA - (İçeri girer.) Ekdal, büyükbaba çatıda galiba, ortalığı gümbürdetiyor. 
HJALMAR - Gidip bir bakayım... (Gitmek ister.) 
GREGERS - (Canlı.) Bekle bir dakika! Bu neydi, biliyor musun? 
HJALMAR - Biliyorum elbet. 
GREGERS - Hayır, sen bilmiyorsun, ama ben biliyorum. Hedwig kanıtladı. 
HJALMAR - Neyi? 
GREGERS - Çocukça bir özveri. Yaban ördeğini vursun diye babanı kandırdı. 
HJALMAR - Yaban ördeğini vursun diye mi? 
GINA - Bak sen! 
HJALMAR - İyi ama, neden? 
GREGERS - Seni sevdiğine inanman için, en sevdiği şeyi feda edebileceğini göstermek  
istedi. 
HJALMAR - (Yumuşamıştır.) Ah bu çocuk... 
GINA - Neler gelir aklına! 
GREGERS - Senin sevgini yeniden kazanmak istiyor Hjalmar, o sensiz yaşayamaz.  
GINA - (Gözyaşlarını güç tutar.) Görüyorsun, Hjalmar! 
HJALMAR - Nerde, biliyor musun? 
GINA - (Hıçkırarak.) Sanırım mutfakta. 
HJALMAR - (Mutfak kapısını açar.) Hedwig! Gelsene! (Çevresine bakınır.) Hayır, burda 
değil. 
GINA - Odasındadır. 
HJALMAR - (Dışardan.) Burda da yok. (Yine içeri girer.) Sokağa çıktı herhalde. 
GINA - Evde durmasını istemiyordun.  
HJALMAR - Bir geri gelse hemen... Ona söylesem... Artık her şey düzelecek, Gregers. 
Sanırım  
bundan böyle yeni bir yaşama başlayabilirim. 
GREGERS - (Alçak sesle.) Biliyordum. Çocuğun sizleri bu acılardan kurtaracağını 
biliyordum. 
(Yaşlı Ekdal, sırtında üniforması, odasından çıkar. Kılıcını takmaya uğraşmaktadır.) 
HJALMAR - (Şaşkın.) Sen burda mıydın, baba? 
GINA - Odada mı silah atmış? 
EKDAL - (Öfkeyle yaklaşır.) Bensiz ava çıkıyorsun, olur mu Hjalmar? 
HJALMAR - (Sinirleri gerilmiş, aklı karışmıştır.) Demin sen ateş etmedin mi? 
EKDAL - Ben mi? Niye ateş edecekmişim? 
GREGERS - (Hjalmar'a seslenir.) Yaban ördeğini kendi vurdu! 
HJALMAR - Ne demek oluyor bu? (Koşar, yana iterek kapıyı açar, tavan arasına bakar.)  
Hedwig! 
GINA - (Kapıya koşar.) Ne olmuş? Tanrım! 
HJALMAR - (Tavan arasına girer.) Orda, yere yığılmış.  
GREGERS - Hedwig orda. (Hjalmar'ın yanına gider.) 
GINA - (Aynı anda.) Hedwig! (Gina da tavan arasına girer.) Hayır! Hayır! Hayır! 
EKDAL - Hah, hah, hah, ha! Hedwig ava mı çıkıyor artık? 



(Hjalmar, Gina ve Gregers Hedwig'i içeri taşırlar. Hedwig'in aşağı sallanan sağ elinde sımsıkı  
tuttuğu tabanca vardır.) 
HJALMAR - (Yıkılmıştır.) Tabanca ateş almış. Kurşun kendisine isabet etmiş. Yardım 
edecek  
birini bulun çabuk! 
GINA - (Sokak kapısına koşarak aşağı seslenir.) Relling! Relling! Doktor Relling, hemen 
buraya  
gelin! Çabuk olun! 
(Hjalmar ile Gregers Hedwig'i kanepeye yatırırlar.) 
EKDAL - (Alçak sesle.) Orman öcünü alıyor. 
HJALMAR - (Hedwig'in baş ucunda diz çökmüştür.) Şimdi kendine gelir. Şimdi, şimdi, evet. 
GINA - (Yine içeri girer.) Nereye gelmiş kurşun? Ben bir şey görmüyorum. 
RELLING - (Aceleyle içeri girer, ardından da Molwik. Molwik'in üzerinde ne yelek, ne 
kravat  
vardır, ceketinin önü açıktır.) Ne var, ne oldu? 
GINA - Hedwig kendini vurmuş. 
HJALMAR - Yardım et. 
RELLING - Kendini mi vurmuş? (Masayı yana iter, Hedwig'i muayene eder.) 
HJALMAR - (H‰l‰ dizleri üzerindedir, korkuyla Relling'e doğru bakar.) Çok tehlikeli 
değil,  
öyle değil mi, Relling? Hiç kan akmıyor, baksanıza. Korkacak bir durum olmasa gerek. 
RELLING - Nasıl oldu bu? 
HJALMAR - Nerden bileyim? 
GINA - Yaban ördeğini vurmak istemiş. 
RELLING - Yaban ördeğini mi? 
HJALMAR - O arada tabanca kendiliğinden ateş aldı herhalde. 
RELLING - Yaa? 
EKDAL - Orman öcünü alıyor. Ama ben korkmuyorum.  
HJALMAR - Niye hiçbir şey söylemiyorsun, Relling? 
RELLING - Kurşun göğsüne saplanmış. 
HJALMAR - Evet, ama kendine geliyor, baksana. 
RELLING - Ölmüş. Görüyorsun işte. 
GINA - (Gözlerinden yaşlar boşanır.) Yavrum... Yavrum...  
GREGERS - (Kısık sesle.) Denizin derinliklerinde... 
HJALMAR - (Yerinden fırlar.) Hayır, yaşaması gerek. Yalnızca bir saniyecik, ona kendisini 
nasıl  
sevdiğimi söyleyebilecek kadar yalnızca... Ne olur Relling, Tanrı... 
RELLING - Kurşun tam yüreğine girmiş. Hemen ölmüş. İç kanama. 
HJALMAR - Hayvan gibi kapı dışarı etmiştim onu. Bunun üzerine tavan arasına gidip, benim  
uğruma kendini öldürdü. (Hıçkırarak.) Elden bir şey gelmez artık. Ona bir daha  
söyleyemeyeceğim... (Yumruklarını sıkıp yukarı doğru bağırır.) Ey sen yukardaki, eğer 
varsan,  
niçin yaptın bunu, niçin? 
GINA - Tanrı aşkına böyle kötü konuşma, Hjalmar, başkaldırma. Belki onu yanımızda  
alıkoymaya hakkımız yoktu. Ben buna inanıyorum. 
MOLWIK - Hedwig ölmedi, uyuyor. 
RELLING - Saçma. 
HJALMAR - (Sessizce kanapeye gider, kollarını kavuşturup Hedwig'e bakar.) Nasıl uzanmış  
yatıyor, sessiz ve kaskatı. 
RELLING - (Hedwig'in elinden tabancayı almaya çalışır.) Öylesine sıkı tutmuş ki, öylesine 



sıkı...  
GINA - Hayır Relling, parmaklarını kıracaksınız. Bırakın tabanca elinde dursun. 
HJALMAR - Varsın tabancayı yanında götürsün. 
GINA - Evet. Ama burda böyle kalmasın, onu odasına götürelim. Yardım et, Ekdal.  
(Gina ile Hjalmar Hedwig'i kanepeden kaldırırlar.) 
HJALMAR - (Hedwig'i taşırlarken.) Dayanabilecek misin, Gina? 
GINA - Birbirimize yardım etmek zorundayız. Sanırım artık o bizim çocuğumuz, ikimizin 
çocuğu.  
MOLWIK - (Kollarını kaldırıp mırıldanır.) Toprak olacaksın, toprak olacaksın. Tanrı... 
RELLING - (Fısıldar.) Çeneni tutsana be adam, sarhoşsun işte. 
(Hjalmar ile Gina Hedwig'i mutfak kapısından dışarı taşırlar. Relling arkalarından kapıyı 
kapatır.  
Molwik sokak kapısından kaçıp gider.) 
GREGERS - (Korkudan yüzünün rengi atmış, kaskatı kesilmiştir.)  Nasıl olduğunu kimse  
bilmiyor. 
RELLING - Barut elbisesini yakmış. Tabancayı doğrudan göğsüne dayamış. 
GREGERS - Hedwig boşuna ölmedi. Çektiği acının Hjalmar'ı nasıl yücelttiğini görmediniz 
mi? 
RELLING - Nedense çoğu kimse bir ölünün başında yücelir. Ama Hjalmar'ın yüceliği ne 
kadar  
sürecek acaba? Ne dersiniz? 
GREGERS - Yaşadığı sürece, gittikçe daha da artacak. 
RELLING - Bir yıl geçmeden kafa ütüleyeceği güzel bir konu olacak ona Hedwig. 
GREGERS - Hjalmar için böyle şeyler söylemeye nasıl diliniz varıyor? 
RELLING - Hedwig'in mezarı üstündeki otlar ilk kez sarardığı zaman yine konuşuruz. O 
zaman  
Hedwig'i nasıl andığını göreceksiniz: Ah yazgı onu babasının elinden ne kadar vakitsiz almış!  
Hem kendine hayran, hem kendine acıyarak onun nasıl çürüyüp kokuştuğunu o zaman  
görürsünüz. Sözlerimi yabana atmayın.  
GREGERS - Eğer siz haklı, ben haksızsam, hayat yaşamaya değmez demektir. 
RELLING - İblisçe idealleriyle biz acınası insanların kapılarından içeri dalan ukala 
dümbelekleri  
rahat bıraksalar hayat yine de çok güzel olabilirdi. 
GREGERS - (Önüne bakar.) Öyleyse bir işe yaradığıma sevinmem gerek. 
RELLING - Bağışlayın ama, bunun ne olduğunu sorabilir miyim? 
GREGERS - (Gitmek üzeredir.) Masada on üçüncü olmak. 
RELLING - Siz bunu külahıma anlatın! 


