SAHNE 1          VALERY, ELİSE

V —Nedir bu halin, Elise, neden böyle mahzun duruyorsunuz? Sevdiğinizi söyleyerek bana dünyaları bağışladınız diye mi? Bana söz vermiştiniz,  o sözünüze mi pişmansınız yoksa?

E —Hayır , sizin için yaptıklarıma pişman olamam. Doğrusunu isterseniz bu aşkın sonu  beni ürkütüyor; sizi sevmekte ileri gitmiş olmaktan korkuyorum. 

V — Beni sevdiğin için niye korkasın ki Elise?

E —Ne mi var? Bir sürü şey: Babam kızabilir, akrabalarım beni hor görebilir, elalemin diline düşeriz hepsinden de daha önemlisi sizin bana kaşı sevginiz azalabilir, tavrınız değişebilir.

V — Ne olursun Elise, beni başkalarına benzetme, böyle düşünürsen bana haksızlık edersiniz. İsterseniz benden, benimle ilgili her şeyden şüphe edin, ziyanı yok, yalnız size karşı olan sevgimden asla şüphe etmeyin. Sizi  o kadar seviyorum ki bu sevgim ömrümün sonuna kadar artarak devam edecek.

E —İnsan sevdiğinin sözlerine ne çabuk inanıyor! Bana ihanet edemeyeceğinizi biliyorum. Bana sadık kalacağınıza inanıyorum, benim derdim bu değil, yalnız beni ayıplayacaklarını düşünerek üzülüyorum.

V — Peki ama bu endişenizin sebebi nedir?

E —Herkes sizi benim gözümle görseydi hiçbir şeyden korkum olmazdı. Sizin için ne yapmışsam hepsine fazlasıyla layıksınız. Ne kadar iyi bir insana gönül verdiğimi düşünerek kendimi haklı görüyorum. Üstelik size bir de minnet borcum var ki unutmama Allah  da razı olmaz benim gönlüm de. Kendinizi tehlikeye atarak beni suların pençesinden kurtardığınız o gün gözümün önünden hiç gitmiyor. Daha sonra benimle candan ilgilenmeniz, memleketinizi bile terk ederek burada kalmanız, benim için  babamın hizmetine girmeniz bütün bunlar üzerimde elbette derin izler bıraktı. Ama başkaları ne düşünür bilemiyorum.
V — Bütün kalbimle ve samimiyetimle sizin sevginize layık olmaya çalışıyorum. Söyleyeceklerimi mazur görün ama babanızın aşırı pintiliği, evlatlarına karşı hoyrat davranması mazur görülecek şeylerden değil. Neyse ki ümit ettiğim gibi annem ve babamı bulursam babanızı bizim yanımıza çekebiliriz. Ailem hakkında gelecek haberi sabırsızlıkla bekliyorum. Eğer gecikecek olursa ne olduğunu öğrenmeye kendim giderim.

E —Ne olur Valery buralardan gitme. Babamın gözüne girmeye çalış.
         V— Bu konuda üzerime düşeni fazlasıyla yapmaya çalıştığımı sen herkesten daha iyi bilirsin. Onun hizmetine girebilmek için ne ustaca yaltaklanmalarda bulundum. Sırf onun hoşuna gideyim diye nelere eyvallah demedim, ne kılıklara girmedim ki.
E — Niye ağabeyimin yardımını da kazanmaya çalışmıyorsun ?
V — Hem babanızı hem de ağabeyinizi idare etmek oldukça zor olacak. İkisi de çok farklı yaradılışta insanlar. İkisiyle de can ciğer dost olmak kolay değil. Siz de bir yandan ağabeyinizi yola getirmeye çalışın o da bizden yana olsun. 
        E —Bilmem bu işi becerebilecek miyim?                 1                                   
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        C — Seni yalnız gördüğüme sevindim kardeşim, bir sırrımı sana açmak için can atıyordum.

E—Sizi dinliyorum ağabey, nedir bana söyleyeceğiniz önemli şey?
C— Tek kelime ile âşığım.
E—Aşık mısınız?
C— Evet âşığım. Ama bildiğim bir şey var, ne yazık ki babamın sözünden dışarı çıkamam. Hayatımızı kendilerine borçlu olduğumuz kimselerin iznini almadan söz kesmemiz doğru olmaz. Onlar bizden daha tecrübeli olduğu için daha az yanılırlar. Çünkü gençlik ateşi bizi çok tehlikeli uçurumlara sürükleyebilir. Sana bütün bunları söyleyişimin sebebi bana aynı şeyleri söylemek zahmetine girmeyesin diyedir. Çünkü gönlüm laf dinleyecek halde değil, ne olur bana kızma.
E —Sevdiğiniz kimseye söz verdiniz mi?

C — Hayır, ama buna karar verdim. Bir kere daha söylüyorum, ne olur beni bu kararımdan vazgeçirecek sebepler ileri sürme.
E — O kadar ham bir insan mıyım ki ben ağabey?
C—Hayır kardeşim ama sen sevmiyorsun. Bir sevdanın nasıl insanı yaktığını bilmezsin. 

E—Ne gezer ağabey, keşke dediğiniz gibi olsaydım, size kalbimi açsam beni kendinizden daha kötü bir halde bulursunuz.
C—. Ne diyorsun yoksa sende mi?
E —Önce sizin meseleyi bitirelim, kimi seviyorsunuz?

C — Bir müddetten beri bu civarda oturan bir genç kızı.  Görür görmez ona vuruldum. Adı Mariana, ihtiyar annesiyle yaşıyor. Annesi hastalıklı bir kadın. Her hali cana yakın, her hareketinde bir incelik var, sevimli, uysal, iyi kalpli... ah kardeşim! onu bir kere görmüş olsaydın.
E —Bunları dinledikten sonra görmüş kadar  oldum. 

C —. Gizlice öğrendiğime göre halleri pek yerinde değilmiş. Düşün, sevdiği bir insanı daha iyi yaşatmak, onlara el altından yardımlarda bulunmak ne kadar büyük bir mutluluk olurdu. Ama babamın cimriliği bana bu mutluluğu tattıramıyor ne yazık ki. 
E—Evet ağabey, ne kadar üzüldüğünüzü tahmin ediyorum. 

C —Ne kadar üzüldüğünü kimse tahmin edemez. Bu kadar zulüm, görülmüş şey mi? Nedir bu cimrilik yüzünden çektiklerimiz. Zengin olmuşuz neye yarar? Geçinmek için öteye beriye borç etmek zorunda kaldıktan sonra, insan içine çıkacak elbise bulabilmek için dükkan dükkan veresiye satacak birini aramaya mecbur olduktan sonra... İşte böyle... bu mesele üzerinde babamın ağzını arayabilirsin. Eğer yine olmaz derse, sevdiğim kızla beraber başımı alıp gideceğim. Bunun dolayı ödünç para bulmak için her yola baş vuracağım. Senin vaziyetin de benim gibiyse ikimiz de onu yüzüstü bırakır gideriz. Çekilmez pintiliğinin bunca zamandır bize yaşattığı cehennem hayatından yakamızı kurtarırız.

E — Sesi geliyor, bu konuyu tamamlamak için buradan uzaklaşalım, sonra da el birliği edip onun o katı yüreğini yumuşatmaya çalışırız                           2                          
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H —Hemen buradan defol, laf istemem. Haydi çek arabanı  kaşarlanmış haydut, seni adı batasıca, seni!
L — Niye kovuyorsunuz beni ?
H —Benden hesap sormak sana mı kaldı haydut, hemen defol buradan.
L — Ne yaptım size ben?
H —Ne yaptınsa yaptın, çık diyorum sana.
L— Oğlunuz kendisini beklememi emretti. 
H —Git sokakta bekle; evimde kazık gibi dikilip olanı biteni gözetlediğin yeter. Aç kurt gibi aşıracak bir şey var mı diye her yanı araştıran bir haini artık karşımda görmek canıma tak etti. 
L — Bir şeyinizi aşırmak kimin haddine düşmüş? Her şeyinizi kilit altında tutup gece gündüz nöbet beklemiyor musunuz?
H —Keyfimin kahyası yok ya? İstediğimi kilitler, istediğim kadar nöbet beklerim. (Kendi kendine) Allah vere de paramın kokusunu almış olmasa. Sen bu aklınla evimde saklı param olduğunu da el aleme yaymaya kalkarsın
L— Saklı paranız mı var?
H —Yok!  Onu demek istemedim. Çıldıracağım, fesatçılığından parası var diye bir laf çıkarma sakın, diyorum.
L — Hıh! Paranız olmuş olmamış ne yazar. Bize bir yararı olmadıktan sonra.
H— Gösteririm ben sana. (Tokatlamak için elini kaldırır) defol buradan dedik ya.
         L— Tamam, gidiyorum.
         H —Dur bir şeyimi aşırmış olmayasın.
          L — Neyinizi aşıracakmışım?
H —Gel buraya, bir bakayım, göster ellerini.
L— İşte bak.
H —Paçalarına da bakayım. Çalınan şeyler en çok buralarda saklanır.
L — Kendi kendine- Ah, ah böyle bir adam korktuğuna uğrasa ne güzel olur. Bu adamın bir şeylerini çalmak pek hoşuma giderdi.
H —Ha?
L — Ne
H —Çalmak malmak, ne söyleniyorsun öyle kendi kendine
L— Bir şeyinizi çaldım mı diye her yanımı arıyorsunuz, diyorum
H—Yoklarım elbet (Ceplerini araştırır)
L— (Kendi kendine) Pintiliğin de pintilerin de Allah cezasını versin
H —Ne dedin?
L — Ne mi dedim?
H—Evet pintilik, mintilik ne dırlanıp duruyorsun?            3
L— Pintiliğin de pintilerin de Allah cezasını versin, diyorum
H—Kimi kastediyorsun
L— Pintileri
H —Kimmiş bu pintiler
L— Mendebur, rezil insanlar
H—Anladık, kimi kastediyorsun sen bu sözlerle onu söyle
L— Size ne oluyor, niye üstünüze alınıyorsunuz, efendim
H —Ne oluyorsa oluyor, o, benim bileceğim iş
L — Yoksa sizi kastettiğimi mi sandınız?
H—Ne sandıysam sandım, yalnız sen söyle bakayım kime diyorsun o lafları
L — Kime mi, külahıma
H—O külahını kafana ters giydirirsem görürsün gününü.
L — Yarası olan gocunsun, sana ne oluyor
H —Susacak mısın
L — Ceketinin ceplerinden birini daha göstererek işte bir cep daha keyfiniz oldu mu?
H —Hadi üstünü aramadan ver bana onu.
L— Neyi?
H —Aldığın şeyi.
L — Bir şeyinizi almadım.
H —İnanayım mı?
L — İnanın.
H—Uğurlar olsun, cehennem ol.
L — Allah için uğurlanmak dediğin bu kadar olur
H —Bir şey aldınsa zehir zıkkım olsun. Geberesice uşak ciğerimi kuruttu, bu topal iti gördükçe gönlüm kararıyor.
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H —Doğrusu, evinde büyük bir para saklamak kolay iş değil. Varını yoğunu emin bir yere koyup da yanında sadece masraflarına yetecek kadar  para bulundurana ne mutlu. Koca evde kimsenin bulamayacağı gizli bir köşe keşfetmek her babayiğidin harcı değil. Kasa mı dedin, benden ırak olsun. Emniyetim yok öyle şeylere; hırsızlara yemlik vazifesi görürler, önüne gelen en evvel ona saldırır. On iki bin altınımı bahçeye gömmekle iyi ettim mi bilmem, evinde on iki bin altını olmak adamı (Burada Ağabeyle kız kardeş usul usul konuşarak görünürler) Aman Allah’ım ne yaptım ben? Kendi kendimi ele verdim fena coşmuşum galiba aklımdan geçenleri yüksek sesle söyledim. –Ne var?
C. — Hiç baba
H —Çoktan beri mi oradasınız?
ELİSE. —Yok daha şimdi geldik
H. —İşittiniz mi beni?
ELİSE —Neyi baba?
H —Şeyi.
ELİSE. —Neyi?
H. —Söylediklerimi.
ELİSE. —Hayır
H. —İşittiniz, işittiniz
ELİSE. —Yanılıyorsunuz
H —Görüyorum ki bir iki kelime işitmişsiniz. Hani para kazanmak ne kadar zorlaştı, diye düşünüyor da evinde on iki bin altını olana ne mutlu diyordum.
C —Sözünüzü kesmekten korkarak yanınıza gelemiyorduk. 
H. —İşte söylüyorum, olur ya lafımı ters anlar da benim on iki bin altınım var sanırsınız
C. —Sizin işlerinize karışmayız biz
H —Ah keşke on iki bin altınım olsaydı Allah’tan başka bir şey istemezdim
C —Sanmam ki...
H —Hani keyfime diyecek olmazdı öyle bir şey olsaydı.
ELİSE —Bütün bunlar...
H —Ne kadar da ihtiyacım var
C —Galiba...
H. —Bu para çok işime yarardı.
ELİSE. —Siz...
H. —Ne kötü günlere kaldık diye böyle hep sızlanmazdım.
C. —Aman babacığım, niye sızlanıyorsunuz. Sizin  hayli zengin olduğunuzu bilmeyen mi var?
H —Ne? Hayli zengin mi? Kim demişse halt etmiş. Bundan büyük yalan olmaz. Bu rivayetleri çıkaranlar rezil, soysuz insanlar.
ELİSE. —Kızmayın canım.
H. —Görülmüş şey mi? Kendi çocuklarım bana ihanet ediyor. Düşmanım oluyorlar.
         C. —Zengin olduğunuzu söylemek size düşmanlık etmek midir?
H. —Öyle ya hem bu lafların yüzünden hem de ettiğin masraflar yüzünden beni altın babası sanıp boğazlamaya gelecekler.
C —Ne masraf ettiğin var ki?                                   5
H —Ne mi? Nedir o sokağa çıkarken takıp takıştırdığın süsler püsler? Allah razı gelir mi böyle şeylere? Seksen kere söyledim oğlum, bu gidişini beğenmiyorum, kibarlık taslamaya kalkışma diye. Böyle şıklaşmak için herhalde beni soyuyorsundur.
C —. Aman! Nasıl soyabilirim sizi? 
H —Ne bileyim ben, böyle iki dirhem bir çekirdek gezmek için parayı nereden buluyorsun? 
C —Kumar oynuyorum. Talihim var kazanıyorum. Kazandığımı da üstüme başıma harcıyorum. 
H —Çok kötü ediyorsun. Kazandığın parayı iyi bir faizle yatırmalısın ki sonra tekrar elde edebilesin. 
C —Hakkınız var.
H. —Bu lafı bırakalım da başka bir şeyden bahsedelim. Vay vay,  galiba paramı çalmak için birbirlerine kaş göz ediyorlar. Bu işaretler de ne oluyor?
         ELİSE. —Size söyleyeceklerimiz var da hangimiz önce söyleyelim diye tereddüt ediyoruz.
H —Benim de size bir çift sözüm var.
C. —Baba size evlenmekten söz açmak istiyordum.
ELİSE. —Ne diyorsun baba!
C. —Evlenmek sizin anladığınız manada her ikimizi korkutabilir. Bu işin gönlümüzce olmayacağından korkuyoruz.
H. —Biraz sabırlı olun. İkinize de kimlerin münasip olduğunu bilirim. Hiçbirinizin bir diyeceği olmayacak. Hele bir başından başlayalım. (Cleante’ye) bu yakınlarda oturan Marıana isminde bir kız var gördün mü hiç?
C —Evet baba
H. —Ya sen?
ELİSE. —Duydum.
H. —Bu kızı nasıl buluyorsun oğlum?
C. —Pek sevimli bir kız
H. —Yüzü nasıl?
C. —Çok zeki bir yüzü var.
H —Hali,  tavrı ?
C. —Pek cana yakın
H. —Böyle bir kız beğenilmeye layık mıdır dersin?
C —Evet babacığım
H —Münasip bir gelin olur mu? 
C. —Pek münasip 
H. —İyi bir ev kadını olur mu dersin?
C. — Elbette
H —Küçük bir mesele var, korkarım pek zengin değiller.
C —İnsan yüksek meziyetleri olan bir kadınla evlenirken servetin sözü mü olur?
H —Halt etmişsin ,  serveti istenildiği derecede olmasa bile, bu eksiği başka şeylerle telafiye çalışırız
C —Öyle ya
H —Fikrime katıldığına çok memnun oldum, zarif uysal haliyle bu kız hoşuma gitti, hele biraz parası da varsa onu alırım.
C —Ha?
H —Ne o?                                         6
C —Neye karar verdiniz?
H—Mariana’yı almaya
C —. Kim; siz mi?
H—Evet ben, ben, ben. Bu da ne demek oluyor
C —Birdenbire başım döndü, gidiyorum ben.
H—Bir şey değildir hemen koş mutfağa. Bir bardak halis su iç. Şu çıtkırıldım oğlana bakın hele koskoca delikanlı olacak kuş kadar canı bile yok. İşte kızım kendim için verdiğim karar bu. Ağabeyine gelince ona da dul bir kadın alacağım, bu sabah bana salık verdiler seni de Anselme’ye veriyorum.
ELİSE. —  Anselme  mi?
H —Evet olgun, akıllı, çalışkan henüz ellisini bile aşmamış bir adam, hem pek zenginmiş diyorlar
ELİSE. —(Reverans yaparak) Müsaadenizle  kocaya varmaya niyetim yok babacığım
H. —(Kızın reveransını taklit ederek) Ben de müsaadenizle kızcağızım kocaya varmanı istiyorum.
ELİSE. —Beni mazur görün babacığım.
H—Sen beni mazur gör kızım.
ELİSE. —  Ahmet Bey cenaplarına Allah uzun ömürler versin ama müsaadenizle ona varmayacağım.
H —Sana da Allah uzun ömürler versin ama müsaadenizle hemen bu akşam ona varacaksın
ELİSE. —Bu akşam mı?
H —Bu akşam
ELİSE. —İmkanı yok baba
H. —İmkanı var kızım
ELİSE. —Hayır
H. —Evet
ELİSE. —Hayır diyorum, size
H. —Evet diyorum, sana
ELİSE. —Beni buna mecbur edemezsiniz
HARPAGON. —Seni buna mecbur edeceğim
ELİSE. —Ben böyle bir kocaya varmaktansa kendimi öldürürüm
HARPAGON. —Kendini öldürmeyecek, ona varacaksın. Hele şu küstahlığı bakın bir kız babasına böyle karşı geliyor, bu görülmüş şey midir?
ELİSE. —Ya bir babanın kızını böyle kocaya vermesi pek mi görülmüş şey.
HARPAGON —Bu kısmete hiç diyecek yok. Herkes aman, ne münasip düşmüş demezse adam değilim
ELİSE. —Aklı başında tek kimse münasip olursa ben de adam değilim
HARPAGON —(Uzaktan Valery’i görerek) İşte Valery, ister misin aramızda onu hakem yapalım?
ELİSE —Kabul
HARPAGON —Ne derse razı olacak mısın?
ELİSE —Evet ne derse onu yapacağım      HARPAGON. —Tamam öyleyse.
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H —Valery buraya gel, kimin haklı olduğunu sana sormaya karar verdik. 
V — Hiç şüphesiz, siz efendim.
H. —Neden bahsettiğimizi biliyor musun?
V — Bilmiyorum, ama siz yanılmazsınız
H. —Onu bu akşam aklı başında zengin bir adama nikahlamak istiyorum, densiz yüzüme karşı ben ona varmam diyor.
V — Esas itibariyle sizinle aynı fikirdeyim ama onun da pek kabahati yok, çünkü...
H. —Anselme mükemmel bir kısmettir. Aklı başında, halim, selim, pek zengin bir soydan, ilk karısından hiç çocuğu kalmamış, bundan daha iyisin mi bulacak.
V — Doğru ama kızınız da size diyebilir  ki böyle tepeden inme olmaz, biraz vakit bırakmalı. Biraz düşünsün taşınsın bakalım gönlü o zatı...
H —Böyle bir fırsat her zaman ele geçmez, bu işte öyle bir kazancım var ki bir daha bulamam. Hem kızı çeyizsiz almaya razı.
V— Çeyizsiz mi?
H. —Ya!
V — Öyleyse bir diyeceğim kalmaz, çeyizsiz dendi mi akan sular durur.
H —Bu benim için büyük bir tasarruf olacak.
V — Muhakkak bunun su götürür bir tarafı yok. Gerçi kızınız da diyebilir ki  evlenmek çok önemli bir karardır. İnsanın bütün hayatının mutlu ya da üzüntülü geçmesi bu karara bağlıdır. Onun için inceden inceye düşünmek lazımdır.
H —Çeyizsiz.
V — Hakkınız var tabii, bu hiç tereddüde yer bırakmaz. Hani  birtakım kimseler diyebilir ki böyle işlerde kızın da gönlünü almak icap eder. Hem iki taraf arasındaki yaş, huy ve düşünce farkı bu evliliği kötü sonuçlandırabilir.
H. —Çeyizsiz
V — Buna ne denir, kim buna karşı  gelebilir? Gerçi çok babalar vardır ki paraya bakmaz, kızlarının mutlu olmasına bakarlar. Hem...
H—Çeyizsiz.
V. — Doğru bu söze karşı herkese ağzını kapamak düşer. Böyle bir sebep olunca yelkenleri suya indirmemek mümkün mü?
H —(bahçeye bakarak, kendi kendine ) Aman galiba bir köpek havlıyor, sakın paramı çalmaya gelmiş olmasınlar? Kımıldamayın, şimdi geliyorum.
  ELİSE. —Ne yaptın Valery? Nedir bu söylediklerin?
VALERY — Onu kızdırmamak, kollayarak isteğimize erişmek için  mahsus yaptım. Ona açıktan açığa karşı çıkmak büsbütün işleri berbat eder. Baban ancak yalanla dolanla elde edilebilir, dediği dediktir. Suyuna gidiyor göründün mü muradına erdin gitti, sonra...                   8
ELİSE. —Ya şu evlenme meselesi ?
VALERY — Suya düşürmek için bir yolunu buluruz.
ELİSE. —İyi ama nikah hemen bu akşam kıyılacak, nasıl bir çare bulabiliriz?
VALERY. — Biraz zaman istemeli, yalancıktan hastalanmalı filan.
H —( sahnenin dibinden kendi kendine) Çok şükür bir şey yokmuş. 
V. —Bakarız olmazsa pılıyı pırtıyı toplayıp beraberce kaçarız. Elisem, beni yeterince seviyorsanız... (Harpagon’u görür) Evet ne diyordum, bir kız babasının sözünden dışarı çıkmamalı. Bir kocanın şekline şemaline bakmamalı, çeyizsiz gibi çok önemli bir sebep olduktan sonra kim olursa olsun varmalı.
H. —Aferin işte bu söze diyecek yok.
V. —Efendim biraz ileri gittimse affınızı dilerim. 
H. —Ne diyorsun bayıldım sözlerine, onun dizginlerini eline almanı istiyorum. (Elise’ye ) sen istediğin kadar kaç bakalım, üzerimdeki bütün hukukumu ona devrediyorum.  Onun her dediğini yerine getireceksin tamam mı? 
V —Verdiğim öğütlere devam etmek için onun peşini bırakmayacağım. 
H. —Allah senden razı olsun. Bildiğin gibi yap, çarşıda biraz işim var, onu halledip geleyim.
V. —Evet, para dünyada her şeyden kıymetlidir. Böyle bir babanız olduğu için bir yiyip bin şükretmelisiniz. Görmüş geçirmiş adam. Bir kızı çeyizsiz almaya razı oldukları zaman başka bir şey aranmaz. 
H —Ne yaman bir çocuk! İşte iyi söz buna derler. Hizmetimde böyle bir adamı olana ne mutlu!
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SAHNE VI  FROSİNE,LA FLECHE
L. —Bak şu başımıza gelenlere! Herhalde herifin bir tarafta büyük bir eşya deposu olmalı. Çünkü o listedeki eşya arasında bir tanesine bile rastlamadık.
F—A! Sen misin, La Fleche? Ne işin var burada senin?
L —Sen misin Frosine, nereden düştün buralara sen?
F —Ne olacak, daima yaptığım iş, aracılık etmek. Böyle şeyler elimden gelir hani, ben de biraz  istifade ediyorum. Ne yaparsın geçim dünyası.
L —Ev sahibiyle bir dalaveren mi var?
F —Evet, onun hesabına bir küçük bir iş  çeviriyorum, beş on para kıvırırız herhalde.
L. —Ondan mı? Tam buldun adamını, zırnık koparamazsın bu evden.
F. —Adam sen de! Ben insanlardan para sızdırmanın yolunu bilirim; gönüllerini hoş etmenin yolunu bilirim.
L —Böyle şeyler sökmez burada. Para dedin mi herifin yüreği taş kesilir, hem öylesine ki kimse onunla baş edemez. Para istemek onu can evinden vurmak, yüreğini deşmek, ciğerlerini koparmak  demektir. Şayet... Aman  geliyor, ben kaçıyorum.
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SAHNE VII  HARPAGON,FROSİNE 
H. —E, Frosine,  ne haber bakalım?
F —Oh, oh! Maşallah! Sizi pek iyi gördüm! Yüzünüzden kan damlıyor!
H —Benim mi?
F. —Hiç renginizi bu kadar taze, bu kadar canlı görmemiştim.
H —Etme?
F. —Ne diyorsunuz? Ömrünüzde hiç bu kadar genç olmamışsınızdır. Yirmi beşinde ne delikanlılar görüyorum ki sizin yanınızda yaşlı sayılırlar.
H —İyi ama, , yaş altmışı geçti.
F. —Ne çıkar? Erkeğin güzel zamanı asıl bundan sonradır.
H. —Orası öyle ama hani  biraz daha  genç olsaydım fena olmazdı.
F. —Hamurunuz sağlam yoğrulmuş sizin. Yüz yaşına kadar ferah ferah yaşarsınız.
H —Der misin?
F —Gösterin elinizi bana. Aman, şu ömür çizgisine bakın
H —Nasıl?
F —Şu ömür çizgisi uzuyor. Vallahi yüz diyorum ama siz yüz yirmiyi de geçeceksiniz.
H. —Yok canım? Ne güzel, Ama bizim iş nasıl gidiyor
F. —Sormaya lüzum var mı? Ben el attığım işi bitiririm. Evlerine gidip geldiğim için ikisine de sizden uzun boylu bahsettim. Pencereden bakarken kızı bir iki kez gördiğünüzü ve onu almak istediğinizi söyledim.
H. —O ne dedi?
F. —Teklife sevinde, hemen razı oldu. Kızı evinize getireceğim
H —Frosine, Anselme’yi akşam yemeğine çağırmak mecburiyetinde kaldım. Mariana da katılırsa sevinirim.
F. —İyi fikir. 
H —Güzel, ama kızına gelinlik olarak ne vereceği hakkında Mariana’nın annesiyle görüştün mü? Bu zamanda eli boş gelen kızı kimse gelin diye evine almaz.
F. —Bu kız size bir yılda iki milyardan fazla para getirir.
H. — Yılda iki milyardan fazla para mı getirir?
F —Evet. Evvela bu kızın hiç boğazı yoktur, öyle alışmış. Salata, süt, peynir, bir de elma nesine yetmez, o başkaları gibi büyük sofralara düşkün değil. Onun yağla balla işi yok. Bu tasarrufta yılda en az beş yüz milyon demektir. Ayrıca süse püse de düşkün değildir; pahalı elbiseler, mücevherler istemez. Bu da en azından bir milyar eder. Ayrıca zamane kadınları gibi kumar oynamaz. Bu da beş yüz altı yüz milyon eder. Hepsini toplarsan bir yılda iki milyarı geçer.  
H —Alay mı ediyorsun benimle? Kızın yapmayacağı masrafları bana çeyiz diye yutturmaya mı çalışıyorsun. Ben almadığım şeye makbuz veremem. Elime bir şeyler değmeli anlıyor musun?
F. —Değer herhalde. Bana bahsetmişlerdi. Bilmem hangi memlekette bir mülkleri varmış
H —Hele bir bakalım neymiş? Beni asıl kaygılandıran nokta; kız gördüğün gibi genç, gençler de hep yaşıtlarından hoşlanır. Benim yaşımda bir adam hoşuna gitmez diye korkuyorum.
F. —Kızı tanımadığınız belli. Onun bir huyu var: Yaşıtlarından hiç hoşlanmaz, hatta nefret eder. Yalnız yaşlıları sever.
H. —O mu?                               11
F —Evet, pek tabi. Bana dediklerini bir duysaydınız. Gençleri görmeye bile tahammül edemezmiş. Uzun sakallı güzel bir ihtiyar gördü mü aklı başından gidermiş. Sakın yaşınızı küçük söylemeye kalkmayın, ona göre erkek dediğin en aşağı altmışında ve gözlüklü olmalıymış.  
H. —Bir yaşıma daha girdim pes doğrusu.
F. —Odasında bir takım resimler var. Bunlar genç artistlerin, sanatçıların değil. Hepsi altmışını devirmiş ihtiyar sanatçı ve artistlerin resimleri.
H —Güzel! Bu huyunu öğrendiğim iyi oldu. Ben de bazı kadınların genç erkeklere düşkün oluşlarını bir türlü anlamazdım. Onların bu halleri her zaman garibime giderdi.
F —Sizin yanınızda genç züppelerin lafı mı olur. Erkek diye ben sizin gibisine derin. Giyiminizle, olgunluğunuzla göz dolduruyorsunuz.
H. —Beni yakışıklı mı buluyorsun?
F. —Ne diyorsunuz Bir içim su, resmi yapılacak adamsınız. Tam bir erkeğe kadar yürüyüşünüz, Allah vergisi aslan gibi bir vücut... daha ne istenir ki.
H. —Allah’a şükür büyük bir illetim yoktur. Arada bir öksürük nöbeti geçiririm o kadar.
F. —Aldırmayın. Öksürüğünüz size çok yakışıyor. Çok zarif öksürüyorsunuz.
H. —Ha, bak ne diyeceğim. Mariana beni kapısının önünden falan geçerken hiç görmemiş mi acaba?
F. —Yok görmemiş ama sizden uzun boylu bahsettim. Meziyetlerinizi sizin bulunmaz bir nimet olduğunuzu bizzat anlattım.
H. —Eksik olma, iyi etmişsin.
F —Efendim, sizden küçük bir ricam olacak (Harpagon  sert bir tavır takınır) Mahkemede ehemmiyetsiz bir harcı ödeyemediğim içim kaybetmek üzere olduğum bir davam var. Lütuflarınızı esirgemezseniz sevinirim. Bilmezsiniz kız sizi görünce ne kadar sevinecek.(Harpagon yine neşelenir) Ah! Ne kadar hoşuna gideceksiniz.
H. —Beni çok memnun ettin. Bu iyiliğini hiçbir zaman ödeyemem
F. —Efendim, ne olursunuz, sizden istediğim o küçük yardımı unutmayın. (Harpagon yine sert bir tavır alır.) bana bundan daha büyük bir iyilik olmaz.
H —Tembih edeceğim, sizi pazara götürmek için arabamı hazırlasınlar.
F —Başım dertte olmasaydı sizi rahatsız etmezdim. Size yalvarıyorum. Ne olur...
H—Yemeği de erken hazırlamalarını söyleyeceğim neme lazım çok yer de sonra mide fesadına uğrarsınız. Gidiyorum, beni çağırıyorlar. 
F —(Yalnız kalınca) Mendebur pinti. Cehennemin dibine kadar yolun var. Bu cimriden bir şey koparamadım bari diğer taraftan bir şeyler koparmaya çalışayım.
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SAHNE VIII    MARİANA,FROSİNE.   
M. —Ah Frosine! Ne kadar zor durumdayım bilsen onunla karşılaşmaktan çok korkuyorum.
F —  Ama neden, nedir çekindiğin?
M — Sormaya ne gerek var? Darağacına götürülen bir insanın neler hissedeceğini sormaya ne gerek var? 
F. —  Farkındayım, tatlı bir ölümle ölmek için Harpagon’dan başkasının olmasını istersin değil mi? Bana bahsini ettiğin o  delikanlının aklından çıkmadığını gözünden okuyorum.
M—Öyle, Allah’ın bildiğini kuldan niye saklayayım. Bir iki kere evimize geldi. Öyle nazik, öyle kibar davrandı ki gönlümü kapıverdi.
F—  Kim olduğunu öğrendin mi? 
M —Hayır, bana sorulsaydı, ondan başka birisine varmazdım. Beni zorla vermek istedikleri kocadan bu kadar nefret edişimde onun da tesiri var.
F. —Vallahi bütün o çıtkırıldım delikanlılara güven olmaz. Tatlı dilleriyle insanın aklını çelmesini iyi bilirler. Ama çoğu beş parasızdır. En  iyisi  sizi yaşatacak  yaşlı bir kocaya varmaktır. Doğrusunu istersen, böyle bir kocanın tatsız tuzsuz tarafları yok değildir ama bu sıkıntılar uzun sürmez çok geçmeden öteki dünyayı boylar. Sonra  gönlünce birine varır çektiklerinin acısını fazlasıyla çıkarırsın.
M —Vallahi Frosine,  insanın mutlu  olmak için birinin ölümünü dilemesi veya beklenmesi çok garip bir iş. Hem ecel her zaman adamın keyfine hizmet etmez ki?
F —Ne diyorsun? Ona seni pek yakında dul bırakması şartıyla varacaksın, anlaşmaya bu madde konulmalı. Üç ay içinde ölmezse doğrusu çok ayıp eder. Hah işte geliyor.
M — Ay  , ne biçim adam bu.
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SAHNE  IX    CLEANTE. ELİSE. FROSİNE. MARİANA.
C —İşte şuraya girelim, daha rahat ederiz. Artık etrafımızda çekinecek kimse yok, serbestçe konuşabiliriz.
E —Ağabeyim sizi ne kadar sevdiğini bana açtı. Bu tür tersliklerin sizi ne kadar üzeceğini biliyorum.
M —Sizden ilgi görmek yüreğime su serpiyor. Ne olursunuz bu iyi niyetinizi benden esirgemiyin.
F. —Vallahi, ikinizde talihsiz insanlarmışsınız, bunlar olup bitmeden işi bana açmış olsaydınız işinizi hemencecik bitirirdim.
C —Ney yaparsın? Kader böyleymiş, peki Mariana şimdi neye karar veriyorsunuz?
M —Ah karar verecek halde miyim? Böyle kıskıvrak bağlandıktan sonra  duadan başka elimden ne gelir?
C —Gönlünüzde kuru duadan destek bulamayacak mıyım? Bana sadece acımakla mı kalacaksınız. Yardımıma koşacak bir iyilik, bana her zaman güç verecek bir sevgi yok mu kalbinizde?
M — Ne diyeyim bilmiyorum kendinizi benim yerime koyun da ne yapabileceğimi söyleyin. Siz bulun, emredin size bırakıyorum makul bir insan olarak tanıyorum sizi, benden edebe, terbiyeye aykırı bir şey istemeyeceğinize eminim.
C —Edebin, terbiyenin o sımsıkı bağlarıyla elimi kolumu bağlarsanız elimden ne gelir sonra.
M — Ne yapayım? Bazı şeyleri aşsam bile annemin hatırını kıramam. Anneciğim beni şefkatle büyüttü bana bin bir fedakarlıkla baktı onu derinden üzecek bir harekette bulunamam. Siz onu ikna ederseniz; sizi tercih ettiğimi, sizi ne kadar sevdiğimi ona itiraf etmeye hazırım.
C —. Ah Frosine  ah bize yardım edecek misin?
F. —  A canım o da sorulur mu? Elbette elbette. Allah bana taştan bir yürek vermemiş ya. Bu hayırlı işte bizim de bir katkımız olsun. Acaba bu meseleyi nasıl halledebiliriz.
C. —Ne olursun bir çare düşün.
M. —Bize yol göster.
E. —Yaptığını bozmak için bir kurnazlık bul
F. — Hayli güç iş. 
C —Orası öyle.
F —Hani demek istiyorum ki ondan yüz çevirdiğimizi kendisine belli edersek bize diş biler sonra sizin evlenmenize onu bir türlü razı edemeyiz. İşi yoluna koymak için bizden yüz çeviren o olmalı ne yapıp yapıp onu sizden soğutmalıyız.
C —Doğrusu da bu olur herhalde.
F. —  Evet. Yaşı başı biraz ilerlemiş benim kadar becerikli, kibar bir bayan rolü oynayacak kabiliyette bir hanım bulsak ona hemence bir çeki düzen verip 14 soylu  ve zengin biri olduğunu söylersek buna babanızı inandırırız. Kadının ona fena halde abayı yaktığını, karısı olmaya can attığını, nikah yoluyla varını yoğunu bağışlamaya bile razı olduğunu ballandıra ballandıra anlatırız. Eminim ki o bu teklife kulak verecektir. Hele bir bu kadınla evlenmeye peki desin sonradan onun beş parasız olduğunu öğrenince paçaları tutuşsun orası bizi pek ilgilendirmez.
C. —Çok güzel bir buluş
F —Siz işi bana bırakın. Hah ahbaplarımdan bir kadın hatırıma geldi, tam bu işin ehlidir.
C. —Frosine bu işi becerebilirsen iyiliğini unutmayacağım emin ol. İstedikten sonra her işi yapabileceğinden şüphem yok.
M —Elimden geleni yapacağım ve dediklerinizin hiçbirini unutmayacağım.
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SAHNE X   LA MERLUCHE, CLEANTE
LA MERLUCHE. —(Elinde bir çekmeceyle bahçeden gelerek.) Ah   beyim, tam sırasında  karşıma çıktınız, çabuk peşimden gelin.
CLEANTE. —Ne var, ne oldu?
LA MERLUCHE. —Peşimden gelin, işler yolunda.
CLEANTE. —Ne diyorsun?
LA MERLUCHE. — İşte size lazım olan
CLEANTE —Neymiş bana lazım olan?
LA MERLUCHE. —Bütün gün bunu gözledim.
CLEANTE—Nedir o?
LA MERLUCHE. — Babanızın definesi, ele geçirdim.
CLEANTE —Nasıl ele geçirdin?
LA MERLUCHE. —Sonra öğrenirsiniz. Kaçalım, bak bağırmaya başladı.
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SAHNE  XI  HARPAGON
HARPAGON —( daha bahçeden imdat çığlıklarıyla şapkasız gelir)
 Hırsız var! Hırsız var! Katil var! Yangın var! Allah’ım sen yetiş! Mahvoldum, boğazladılar beni, paramı çaldılar. Kim çaldı? Nereye kaçtı? Ne oldu? Nerede saklanıyor? Nasıl bulayım onu? Şurada olmasın? Burada olmasın? Hırsız kim? Dur, haydut ver paramı... ( kendi kolunu tutmuştur) ay! Benmişim. Zihnim alt üst olmuş, neredeyim,,, kimim, ne yapıyorum, farkında değilim. Ah paracıklarım! Paracıklarım! Benim canım, ciğerim! Artık işim bitti, bu dünyada fazlayım artık ben. Bitti artık, dayanamıyorum, ölüyorum, öldüm, gömdüler beni. Allah rızası için beni diriltecek kimse yok mu? Beni soyan kimse zamanını iyi hesaplamış tam o oğlum olacak alçakla konuştuğum sırada işini görmüş. Gideyim, polis çağırayım, bütün ev halkını işkenceye koydurayım. Hizmetçileri, uşakları, oğlumu, kızımı, kendimi bile. Çabuk komiserler, zaptiyeler, çavuşlar, hakimler, cellatlar, zincirler, darağaçları, çabuk yetişsinler. Herkesi astıracağım, gene paramı bulamazsam  kendimi de asacağım.
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CLEANTE —Baba, hiç telaş etmeyin, kimsenin de günahına girmeyin. Ben paranızın izini buldum. İşte söylüyorum, Mariana’yı almama izin verirseniz paranıza kavuşursunuz. 
H —Param nerede?
CLEANTE —Hiç merak etmeyin paranız emin yerdedir. Her şey benim elimde. Neye karar verdiğinizi siz bana söyleyin. Beğenin beğendiğinizi. Ya Mariana’yı verirsiniz yahut para elden gider.
HARPAGON —Paraya kimse el sürmedi mi?
Ne yapacağımı karar verebilmek için önce paramı görmeliyim.
CLEANTE —Göreceksiniz hem de hiç el değmemiş olacak.
HARPAGON —Çocuklarıma düğün için verecek on param yok.
ANSELME. —Zararı yok, ben veririm, onu merak etmeyin
HARPAGON —Bu iki düğünün bütün masraflarını üstünüze alıyor musunuz?
ANSELME—Evet alıyorum, keyfiniz oldu mu?
HARPAGON. —Evet ama düğün için bana bir elbise yaptıracaksınız.
ANSELME—Pekala hadi gidelim de bu mutlu günün doya doya tadını çıkaralım.
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