




















































































































54. sayfa’nın ortasından devam: 
 
Vanderg.:  Aramızda ufak bir anlaşmazlık oldu… ama.. dükkanımda çalışan o iki… şey… 
M.Levin:  Sizi mi sevecekler? Cornelius Hakel ile Barnabi mi? 
  (Diğer masadakiler ayağa kalkmışlar ve paravana sokularak konuşulanlara 
  kulak vermişlerdir. Ellerinde şarap kadehleri. Kadınlar getirilen sandalyeye 
  otururlar.) 
  Onlar sizin arkanızdan moruk öküz diyorlar.  
Vanderg.:  (Sararır) Bu doğru değil.  
M. Levin:  Maalesef doğru Horace. Bakıyorum da bu dünyada benden başka sizi seven 
  yok.  Ben bile comme-ci comme-ça. Hayır, ben biraz daha  
 hayatın tadını çıkarmak niyetindeyim. Size gelince, günde bir dolara üç öğün  
 yemek hazırlayan bir hizmetçi bulmakta güçlük çekmezsiniz, ama soğumuş  
 şalgama razı olmak şartıyla. Ve ömrünüzün son günlerinde de sizi   
 zehirleyecekler veya aldatacaklar korkusuyla anahtar deliklerinden evdekileri  
 gözetleyeceksiniz. Birazcık piliç istemez misiniz? 
Vanderg.:  Siz insanı çıldırtabilirsiniz Dolli! 
M. Levin: İşte gördünüz mü? Aramızdaki fark bu. Sizi avutmak için bütün gün türlü 
  çarelere başvurdum. Halbuki isteseniz siz dünyanın en tatlı, en hoş sohbet, en 
  cazip erkeği olabilirsiniz.   
Varderg.:  (Ayağa kalkar)Ben cazip olmak istemiyorum. 
M. Levin: Ama cazipsiniz. Aynaya baksanıza, inkar edemezsiniz ki! 
Vanderg.: Anahtar deliklerinden gözetleyecekmişim! (Yerine oturur) Bana böyle şeyler 
  söylemeye hakkınız yok Dolli.   
M. Levin:  Bu yaşınızda size hakikati söylediğim için memnun olmalısınız. 
Vanderg.:  Yaşım! Yaşım! Yaşımdan başka laf yok mu? 
M. Levin:  Kaç yaşında olduğunuzu bilmiyorum ama Yonkers’taki evinizde yediğiniz 
  berbat yemek ve sık sık asabınızı bozmakla her altı ayda bir yaş daha  
  ihtiyarlamaktasınız. Haydi başka bir şey konuşalım. Şu mevzuu tamamen 
  kapatmadan evvel bir şey daha söyleyeceğim.  
Vanderg.:  Söylemeseniz daha iyi olur! 
M. Levin:  Bazen düşünürüm de sizinle ancak merhamet hissiyle evlenebilirim. Ve  
  evinizdeki perişanlığın arttığını da gördükçe galiba eninde sonunda mecbur 
  kalacağım. 
Varderg.:  Benimle evlenmeniz için size yalvarmadım ki! 
M. Levin:  Sakın ha! Lütfen yalvarmayın. 
Vanderg.:  Ve benim evim hiç de perişan değil.  
M. Levin:  Öyle mi? Ya şu lokantanın üst katında bulunan yeğeniniz… 
Vanderg.:  O meseleyi zannettiğinizden de güzel hallettim.  
M. Levin:  Ya sizin peşinizden New York’a gelip azıp tozan kâtipleriniz? 
Vanderg.:  Onlar Yonkers’talar.  
M. Levin:  Yok canım? 
Vanderg.: Yok canım da ne demek? 
M. Levin:  Cornelius Hakel şu paravanın arkasında bulunuyor demek.  
Vanderg.:  Aynı adam değildir. 
M. Levin: Gidin de kendiniz görün. 
Vanderg.:  (Paravana doğru gider, bir an kararsız duraklar ve yerine döner.) Size  
  inanmıyorum. 
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M. Levin: Pek ala, pek ala, siz pilicinizi yiyin. Şayet işleriniz büsbütün kötüler ve  
  kendinizi bedbaht hissetmeye başlarsanız, elbette ki yanınıza koşar, Yonkers’a 
  yerleşirim. Ne de olsa rahmetli karınızın en yakın arkadaşıydım. 
Vanderg.: Hey Allah’ım, bunlar da nereden aklınıza geliyor? Hiç kimse ile evlenmek 
  niyetinde değilim, anladınız mı? Artık yoruldum, konuşmak istemiyorum.  
   
(Cornelius sol tarafa en öne gelir. Missis Molloy Onu takip etmektedir.) 
 
M. Levin: Artık bir tek kelime söylemeyeceğim.  
Cornelius:  Kalkıp gitsek fena olmaz. Al şu paraları İren, hesabı sen gör. Hiç üzülme, nasıl 
  olsa benim değil.  
Molloy:  A gitmeyelim. Siz ikiniz bizim paltolarımızı giyin, atkılarımızı da başınıza 
  örtün, dolaşacak olsa sizi kat’iyen tanımaz. 
Cornelius: Ne şunları mı? 
 
(Mini ile Misis Molloy gardropta duran paltolarıyla şapkalarını alıp gelirler.) 
 
Molloy:  Buaraya gelin, haydi.  
 
(Barnabi Mini’nin şapkasını, atkısını ve paltosunu alır. Cornelius Missis Molloy’un paltosunu 
pelerin gibi omuzlarına atar. Mini konuşana kadar Barnabi halkın dikkatini çekmez.)  
 
Vanderg:  Başım ağrıyor. Yorucu bir gün geçirdim. Flora Van Huysen’e bir uğradıktan 
  sonra otelime gidip yatacağım. (Ceplerini karıştırmaya başlar.) Yemeğin parası 
  işte burada. Yemeğin parası… yemeğin parası… para kesemi düşürmüşüm. 
M. Levin:  İmkansız! Ben sizi para kesesiz tasavvur edemem. 
Vanderg.:  Çalmışlar. Acaba arabada mı düşürdüm? Ne yapacağım? Beni burada kimse 
  tanımaz ki! Daha evvel hiç gelmemiştim. Hesabı ödeyemeyeceğim. 
M. Levin:  (Gülmeye başlar) Ben biraz para bulabilirim. Siz yerinizde oturun ve  
  heyecanlanmayın.  
Vanderg.:  (Keseyi yerlerde arar) Size bu sabah 25 dolar vermiştim Dolli.  
M.Levin:  Onları ben avukatıma verdim. Yanımda bir sent bile yok. Ambrose  
  Kemper’dan borç isteyebilirim.  
Varderg.:  Ben o heriften bir şey kabul etmem. 
M. Levin:  Cornelius Hakel verebilir. 
Vanderg.:  O da Yonkers’da. Garson! 
 
(Missis Levin’in keyfine diyecek yoktur. Vandergelder sahnenin gerisine gider ve paltosunun 
ceplerini karıştırır.) 
 
Molloy:  Cornelius, bu para Mister Vandergelder’ın mı? 
Cornelius  Bilmiyorum. Ortalarda dolaşan ve kimseye ait olmayan bir para zannetmiştim.  
Molloy:  Hey Allahım, tıpkı politikacılar gibi konuşuyorsun.  
Mini:   (Kendi elbiselerini giydirmiş olduğu Barnabi ile öne gelir. Şampanya Mini’yi 
  hafif sarhoş etmiştir.  
  Ne şirin bir kız olabilirmiş değil mi İren? Hep bu kıyafette kalsa. 
 
(Missis Levin ile Mister Vandergelder yerde para kesesini aramak için masalarını sahnenin 
gerisine taşırlar. Müzik bir polkaya başlar) 
 



Molloy:  Müzik gene başladı. Akşamın keyfini ne diye kaçıralım? Gel Cornelius, sana 
  bir iki dakika içinde dans etmesini öğreteyim. Gel canım, dünyada tanımaz.  
 
(Dördü de masalarını geriye taşırlar ve dans etmeye başlarlar.  
 
Mini:  Ne kolaymış değil mi Barnabi? 
 
(Vandergelder hala kesesini aramaktadır) 
 
M. Levin:  Düğününüzde benimle dans etmiştiniz Horace ve benim düğünümde de beni 
  dansa kaldırmıştınız. Hatırlıyorsunuz değil mi? 
Vanderg: Hayır. Evet.  
M. Levin:  O vakitler ne de güzel dans ederdiniz Horace. Sakın dans edemeyecek yaşa 
  geldiğinizi söylemeye kalkışmayın! 
Vaderg.:  Yaşlanmadım. Canım istemiyor.  
M. Levin:  Şu müziği dinleyin. Yonkers’daki itfaiye birliğinin salonunda Cumartesi  
  akşamları dans edişimizi hatırlarsınız. O zamanlar ne güzel vakit geçirirdik. 
  Bana bir yelpaze hediye etmiştiniz Horace. Ne olur, gelin.  
 
(Vandergelder Missis Levin ile dansa başlar. Cornelius Missis Molloy ile dans etmektedir. 
Erkekler sırt sırta çarpışırlar. Vandergelder dönüp bakar. Evvela tanımaz, sonra tanır ve 
bağırmaya başlar. ) 
 
Vanderg.:  Ne? Siz ha? İşinize son veriyorum. 
Cornelius:  Size yarın her şeyi izah edeceğim Mister Vandergelder. 
Vanderg.: Bir tek kelime istemiyorum. İşinize son verildi. Ya o sersem Barnabi  
  nerelerde? Onun da işine son verildi.  (Gençlerin dördü de gülerek dışarıya 
  koşarlar. Vandergelder Misis Molloy’a da bağırır.) Sizin de işinize son verildi.  
Molloy:  (Onu işaret eder) Sizinkine de son verildi.  
 
(Dört genç gider. Sol kapıdan Ambrose ile Ermengarde girerler.  
 
Vanderg.:  (Ermengarde’ı gösterir) Sizi hayatınızın sonuna kadar kilit altında tutacağım 
  küçük hanım. 
Ermeng.:  Amcacığım?... (Ambrose’un kollarına baygın düşer.) 
Vanderg.:  Sizi de tevkif ettireceğim. Sakın bir daha gözüme gözükeyim demeyin.  
Ambrose:  (Baygın Ermengarde’ı kollarında taşıyarak çıkar.) Bana hiçbir şey  
  yapamazsınız efendim.  
M. Levin: (Fevkalade eğlenmekte, öfkeli adımlarla dolaşarak parasını arayan  
  Vandergelder’in peşinden gitmektedir.) Hayatınız nasıl alt üst oldu gördünüz 
  mü Mister Vandergelder? Ne yeğen var, ne memur var, ne de para keseniz. 
  ŞİMDİ BENİMLE EVLENMEYE HAZIR MISINIZ? 
Vanderg.: HAYIR! 
 
(Elinden kurtulmak için mutfağa kaçar. Kahkahalarla gülen Missis Levin halka doğru 
seslenir.) 
 
M. Levin: Hay bin kunduz! (Ve hırsla sağ tarafa gider.) 
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DÖRDÜNCÜ PERDE 

 
Bir tek giriş kapısı var. Arkada, çift kanatlı bir kapı.  Oradan bir antre görünmekte. Bu 
antrede, sokak kapısı, mutfak kapısı ve soldaki diğer odalara açılan bir kapı var.  
 
Sol duvardaki geniş pencereden sokak görünmekte. Pencerelerin dantelli perdeleri var. 
 
Önce, sol tarafta, Miss Van Huysen’in üzerinde renkli yastıklar dizili olan kanepesi duruyor. 
Bunun arkasında bir masa.  
 
Sağ tarafta diğer bir küçük minder.  
 
Hali vakti yerinde evlenmemiş bir yaşlı kadının evi.  
 
Etraf renkli ıvır zıvırla dolu. Aile fotoğrafları, kuş kafesleri, örtüler, vesaire.  
 
(Miss Van Huysen kanepeye uzanmış. Aşçı kadın sol taraftaki pencerenin önünde duruyor. 
Miss Van Huysen 50 yaşlarında, canlı, şişman ve hayalperest; elinde küçük bir şişe lokman 
ruhu var. Şişman aşçı kadın elinde içi hamur dolu bir tencere tutmakta.) 
 
Aşçı kadın:  Hayır hanımefendi. Değilmiş, ama yemin ederim ki ben bir araba sesi duydum.  
M.V. Huysen: Sen hayal gördün. (Lokman ruhunu koklar) Hayal… Hayatta tek şey… sukutu 
hayal… tahayyül… tasavvurlarımız… ümitlerimiz… sonu neye varıyor? Boş…. Hayatımın 
hikayesi… (Kendi kendine bir şarkı mırıldanır) 
Aşçı Kadın:  Allah vere de kızcağızın başına bir şey gelmiş olmasın. Yonkers çok mu uzak? 
M.V. Huysen: Hayır ama pek çok hadiselerle karşılaşılabilecek kadar uzak.  
Aşçı Kadın: Bütün gün bekledik. Acaba polise haber versek mi? 
M.V. Huysen: Polise mi? (Koklar) Allahın emrine polis karşı gelebilir mi? Ah -  üç gün…
  bilemedin bir haftaya kadar olup bitenleri nasıl olsa haber alırız…. Şayet  
  Ermengarde’ın başına bir şey geldiyse bu ona iyi bir ders olur.  
Aşçı Kadın: Kime? 
M.V. Huysen: O canavar Amcaya! Kime olacak? Horace Vandergelder’a ve genç sevgilileri 
  ayırmak isteyen herkese. Genç sevgililerin zaten kâfi derecede dertleri var. Ah, 
  bunu benden iyi kim anlar? (Koklar) Hayatımın hikâyesi… (Şarkı mırıldanır.). 
  İşte! Bir araba sesi duydum. Çabuk!    
Aşçı kadın:  Hayır, hayır hanımefendi. Ben bir şey görmüyorum.  
M.V. Huysen: İşte, sana demedim mi? Her şey hayal – tahayyül… 
 
(Aşçı kadın ortaya oturur ve tencerenin içindeki hamuru karıştırmaya başlar.) 
 
Aşçı kadın:  Mister Vandergelder fikrini değiştirmiş olsaydı size haber verirdi değil mi? 
M.V. Huysen: Ben olanları tahmin ediyorum. Yavrucak başka bir hapishaneye gireceğini 
  zannetmiştir. Bir dost evine gideceğini tahmin edebilseydi – bütün genç  
  sevgililerin dostu – o vakit çoktan burada olurdu. Onun hayatı benimki gibi bir 
  takım maniler ve hayal sukutlarıyla alt üst olmamalı… (Lokman ruhu şişesini 
  arar. Yastıkları yere atar.) Lokman ruhu şişem buradaydı – ve şimdi de yok 
  oluverdi.  
 
(Aşçı kadın minderin altında şişeyi aramak için çömelir.) 



 
Aşçı kadın:  İşte ayol. Elinizde.  
M.V. Huysen: Hay Allahım! Nasıl da buraya gelmiş? Neyse, karıştırmayalım. (Koklar)  
  Bundan çok daha garip şeyler olmuştur. (Kendi kendine bir şarkı mırıldanır.) 
Aşçı Kadın:  Mister Vandergelder herhalde onu yalnız yollamamıştır.  
M.V. Huysen: İki kişi de bir kişi kadar kolay kaybolabilir.  (aksırır) 
Aşçı Kadın:  Çok yaşayın. (Pencereye koşar) İşte kapının önünde bir araba durdu.  
 
(Kapı çalınır) 
 
M.V. Huysen: Git kapıyı aç. Bir yanlışlık olacak ama sen bir bak bakalım ne istiyorlar. 
 
(Aşçı Kadın koridora çıkar, az sonra konuşma sesleri duyulur.) 
 
M.V. Huysen: Sesler duydum gibi geldi. (Aksırır) Çok yaşa! 
Cornelius’un sesi: Girmem içeriye. Burası hür bir ülke.  
Arabacının sesi: İleri marş marş! 
Malaki’nin sesi. Gir bakalım, biz emir aldık.  
Cornelius’un sesi: İstemediğim bir yere girmem için kimsenin beni zorlamaya hakkı yok.  
 
(Malaki, Cornelius, Barnabi ve Arabacı odaya paldır küldür girerler. Arabacı Barnabi ile 
Cornelius’u yakalar, tekrar dışarı çıkarır. Cornelius Missis Molloy’un paltosunu düşürmüştür 
ama Barnabi hala Mini’nin kıyafetleriyledir.) 
 
Malaki: Afedersiniz, rahatsız ettik. MissVan Huysen siz misiniz? 
M.V. Huysen: Evet, maalesef. Ama bu gürültüye sebep ne? 
Malaki:  Bu iki genci bu eve getirmemizi ve ve dışarıya çıkmamaları için dikkat  
  etmemizi bize  Mister Vandergelder tembih etti. İşte, bu mektubu da size  
  gönderdi. 
M.V. Huysen: Evimde kalmayı arzu etmeyen birinin zorla alıkonulması için bana kimse 
  emredemez.  
Malaki:  Haklısınız Hanımefendi ama nedense daima eve girenlerden bahis olunur da, 
  evleri terk edenler daha çok olduğu halde hiç kimse ağzına almaz. Getir onları 
  içeriye Joe.  
 
(Cornelius ile Barnabi’yi Arabacı ite kaka içeriye getirir.) 
 
Cornelius: Bu genç bayanla ben buraya zorla getirildik. İstasyona gitmek üzere arabaya 
  atlayınca bu beyler bizi doğruca buraya getirdiler ve içeri girmemiz için de 
  zorladılar. Bir yanlışlık olacak. 
Arabacı:  Miss Van Huysen siz misiniz? 
M.V. Huysen: Allah Allah! Herkes de bu akşam bunu merak etti. Bu zannedersem sadece 
  beni alakadar eder. Şimdi şu mektubu okuyabilmem için lütfen biraz susar 
  mısınız? “Bu Ermengarde ile rezil arkadaşı Ambrose Kemper…” Hiç olmazsa 
  kim olduğunuzu anladım. “Bnların niyeti kaçmak…”Ta ta ta. Hayatımın  
  hikâyesi. “Ben gelene kadar onları bir yere bırakma.” Korkmayın Mister  
  Kemper. (Arabacıya) Siz kimsiniz?   
Arabacı:  Benim adım Joe! İhtiyar gelene kadar burada kalacağım. Bana on beş dolar 
  vereceği var.  
Malaki: Doğru söylüyor Miss Van Huysen. Kaçıp gitmemeleri için burada kalmalıyız.  



M.V. Huysen: (Barnabi’ye) Soyunsana sevgili yavrum. Beraber birer kahve içelim. (Aşçı 
  kadına) Çıkar şunları. Bize de kahve getir.  
 
(Aşçı kadın Arabacı ile Malaki’yi antreye iter. Halkın görebileceği bir yerdeki bir sıraya 
otururlar.) 
 
Cornelius:  Sizin bekledikleriniz biz değiliz Hanımefendi. Ve hakikaten… 
M.V. Huysen: Ben zannettiğiniz gibi gaddar bir kadın değilim Mister Kemper. Benden  
  korkmanıza bir sebep yok. Bu masum kızcağızla kaçmak niyetinde olduğunuzu 
  biliyorum. Ben de hayatımda başkalarının lüzumsuz müdahalesi altında ıstırap 
  çektim, ama sizlerin de aynı azabı çekmenize göz yummayacağım. Ermengarde 
  benim himayem altındadır. (Barnabi’yi yanaklarından öper) Eşyan nerede?   
Barnabi:  (İnce sesle) Şey… şey… e, e, e… 
Cornelius:  Yarın sabah ben ararım. Yok oldu.  
M.V. Huysen: Yok oldu demek? Tıpkı hayat gibi! Sana benim elbiselerimi veririm  
  Ermengarde. 
Barnabi: Olmaz, rahatsız edemem. Sahiden olamaz.  
M.V. Huysen: Aman ne mahcup, ne de sevimli şey değil mi? Sen ne utangaç, ne cici kızsın 
  bakayım. – Aşçı başı! 
Aşçı Kadın:  Buyurun Hanımefendi. 
M.V. Huysen: Fırına biraz pasta hamuru koyun ve bize de kahve yapın.  
Aşçı Kadın:  Peki hanım efendi.  
M.V. Huysen: Onlar olana kadar ben de Ermengarde’a güzel, sıcacık bir banyo hazırlarım.  
 
(Aşçı kadın çıkar.) 
 
Cornelius:  A, a, Miss Van Huysen. 
M.V. Huysen: Sakın üzülme Ermengarde’cığım. Yarın ben sizi elimle evlendireceğim. Ah 
  evlatçığım, benim gençliğimin modelisin. Derdim de seninkinin aynıydı. Sen 
  banyoya girince ben de yanına gelir, sana hayatımın hikâyesini anlatırım.   
Barnabi.  Hayır, ben yıkanmak istemiyorum. Üşütürüm.  
M.V. Huysen: Yok evlatçığım, üşütmezsin. Seni tepeden tırnağa güzelce ovalarım.  – Şimdi 
  geliyorum. (Çıkar.) 
Cornelius:  (Pencerenin önünde sol tarafta) Şu pencereden aşağıya atlasak mı Barnabi? 
Barnabi: Kafamızı kırmayı göze almak şartıyla… 
Cornelius:  Öyleyse burada kalıp neticeyi bekleriz. Ama vaziyetimiz ümitsiz Barnabi.  
Bernabi:  Saat dört buçukta ümitsizdi, o vakitten bu yana büsbütün ümitsizleşti. Şimdid 
  de banyoya girip tepeden tırnağa kendimi ovalatmam kaldı.  
 
(Miss Van Huysen içeri girer.) 
 
M.V. Huysen: Hala sırtındaki ıslak şeyleri çıkarmamışsın Ermengarde. Banyo biraz sonra 
  hazır. Siz de mutfağa gidin ve ayaklarınızı ocağa dayayıp ısıtın Mister Kemper.  
  (Kapı çalınır, aşçı kadın içeriye girer.) 
  Bu da ne? Sokak kapısı. Galiba amcan geldi.  
Aşçı Kadın: (Sol taraftaki pencereden bakar.) Arabayla bir genç beyle bir genç hanım  
  geldiler. (Çıkar.) 
M.V. Huysen: Hay Yarabbim! Siz benimle gelin.  
 



(Miss Van Huysen, Cornelius ile itiraz eden Barnabi’yi mutfağa götürür. Koridordan yüksek 
sesle konuşmalar duyulur.) 
 
Aşçı Kadının sesi: Yok canım, nasıl olur? İmkânsız. İçeriye buyurun.  
 
(Ermengarde, Ambrose onun bavullarını taşımakta ve aşçı kadın girerler.) 
 
Aşçı Kadın:  Bir yanlışlık olacak. Miss Van Huysen’e haber vereyim ama muhakkak ki bir 
  yanlışlık var bu işin içinde.   
Ermengarde: Ben ona anlatırım. Mister Vandergelder’in yeğeni benim. Benim adım  
  Ermengarde. 
Aşçı Kadın: Afedersiniz ama siz Ermengarde olamazsınız.  
Ermengarde: Ama… ama… ben Ermengarde’ım. Ve işte eşyam.  
Aşçı Kadın: Pek ala, Ermengarde olduğunuzu iddia edişinizi gidip Miss Van Huysen’e 
  haber vereyim ama memnun olacağını pek tahmin etmiyorum. (çıkar.) 
 
(Ambrose ayağa kalkar, gitmek ister. Ermengarde mani olur.) 
 
Ambrose: Her şey yoluna girecek ama bırak da o kadına görünmeden ben gideyim  
  Ermengarde. Sonra neredeyse amcan da gelir. 
Ermengarde:  Ne olursun Ambrose beni bu tımarhane gibi yerde yalnız bırakıp gitme.  
  Dışarıda iki tane sarhoş herif var, görmedin mi? Miss Van Huysen’e amcamın 
  beni emanet ettiği biri olduğunu söyleriz. Cornelius Hakel diye tanıştırırım.  
Ambrose: O da kim? 
Ermengarde: Biliyorsun canım, amcamın dükkânında tezgâhtarlık eder. 
Ambrose: Ben Cornelius Hakel olmak istemiyorum.  
  (Ambrose sahnenin öbür tarafına gider, eşyalarını alır, çıkmak ister) 
  Hayır, hayır Ermengarde. Benimle gelmelisin. Arkadaşımın evine gideriz. Ya 
  da Missis Levin’e… 
Ermengarde: Bu hallere bizi zaten Missis Levin soktu. Ah keşke şimdi Yonkers’da  
  olsaydım, orada böyle şeyler hiç olmaz. 
 
(Miss Van Huysen girer.) 
 
M.V. Huysen: Neler duydum? Kim kendini kim zannediyoru? 
Ermengarde:  Flora teyze… ebni tanımadınız mı? Ben Ermengarde’ım.  
M.V. Huysen: Ve Yonkers’dan geliyorsun değil mi? 
Ermengarde:  Evet.  
M.V. Huysen: Ve Mister Vandergelder’in yeğenisin değil mi? 
Ermengarde: Evet. 
M.V. Huysen: Oldukça garip! Bana biraz evvel Ermengarde adında bir yeğenini yolladı. Onun 
  tarafından yazılmış bir de mektup getirdi. İçinde her şey izah edilmiş. Sen 
  ondan bir mektup getirdin mi? 
Ermengarde: Hayır.  
M.V. Huysen: Gördün mü ya? Peki bu kim? 
Ermengarde:  Cornelius Hakel, Flora teyze.  
M.V. Huysen: Tuhaf şey, hiç duymamıştım.  
Ermengarde:  Amcamın dükkânında başkâtiptir.  
M.V. Huysen: Olabilir. Öteki Ermengarde sevdiği gençle geldi. İşte bu da hakikati ispat 
  ediyor. Yanındaki Ambrose Kemper.  



Ambrose:  (Bağırır.) Ambrose Kemper mı? 
M.V. Huysen: Evet mister Hakel, Ambrose Kemper. Şu anda içerideki ocağa ayaklarını  
  dayamış oturuyor.  
 
(Ermengarde ağlamaya başlar. Miss Van Huysen onu kanepeye oturtur, o da yanına oturur.) 
 
Ermengarde:  Ah Allahım! Benim halim ne olacak? 
M.V. Huysen: (Yavaşça) Bu genci seviyor musun? 
Ermengarde: Evet.  
M.V. Huysen: Anlaşıldı. Horace Vandegelder’ın yaptıklarına artık ben bir son vereceğim.  
  Sizin dostunuz olduğuma inanın Mister Hakel. Benimle mutfağa gelin ve 
  ısının. (Ayağa kalkarlar ve çıkmaya niyetlenirler.) Kimin kim olduğunu sonra 
  tespit ederiz. Güzel bir sıcak banyo yapmak ister misin yavrucuğum?  
Ermengarde: Evet.  
M.V. Huysen: Peki, Ermengarde çıkınca sen girersin.  
 
(Mutfak kapısından Cornelius girer.) 
 
Cornelius: Miss Van Huysen, a…, a… 
Ermengarde: A? Mister Hakel..? 
Cornelius: (Yanına sokulur, yalvarır) Şimdi sırası değil. Size her şeyi izah edeceğim. Her 
  şeyi… 
M.V. Huysen: Mister Kemper! Mister Kemper, bu bey Mister Cornelius Hakel. Mister Hakel 
  – bu bey Ambrose Kemper.   
  (Duraklama. Her iki erkek birbirinin yüzüne bakakalmıştır.) 
  Tanışıyor muydunuz? 
Ambrose:  Hayır. 
Cornelius: Hayır. 
Ambrose: (öfkeyle) Ben bu beyin Ambrose Kemper olmadığına yemin edebilirim Miss 
  Van Huysen.  
Cornelius: (aynı tarzda) O da Cornelius Hakel değil.  
M.V. Huysen: Sevgili çocuklar, ismin ne kıymeti var. Esas olan şey sizin siz olmanız.  
  Yaşıyor, nefes alıyorsunuz. Öyle değil mi Mister Hakel? (Ambrose’u  
  çimdikler.) 
Ambrose:  Ay… 
M.V. Huysen: Bu sevimli küçük hanım da Mister Vandergelder’ın yeğeni Ermengarde  
  olduğunu zannediyor.  
Ermengarde: Ama ben Ermengarde’ım.  
M.V. Huysen: Mühim olan şey âşık olmanız. Gerisi hep hayal. (Cornelius’u çimdikler.) 
Cornelius: Ay… 
M.V. Huysen: Herkes bana Miss Van Huysen olup olmadığımı soruyor. (Birden yüzünü halka 
  döner ve hakikaten kim olduğundan şüphe ettiği görülür. Yüzünde korku ve 
  dehşet ifadesi okunmaktadır. Kendi kolunu çimdikler ve rahat bir nefes alır, 
  memnundur.) Siz delikanlılar şuraya oturun ve tatlı tatlı konuşun. O ara bu 
  sevimli küçük hanım da bir güzel yıkanır. 
 
(Ermengarde çıkar. Miss Van Huysen beraber çıkmak isterken kapı çalınır. Aşçı kadın girer.) 
 
Aşçı Kadın: Gene kapı çalındı. 
M.V. Huysen: Gidin açın. Mister Vandergelder olacak. 



Aşçı Kadın: (pencerede, mütemadiyen misafirlerin gelmesinden memnundur.) Şimdi de 
  içinde üç tane hanım olan bir araba durdu. 
(Aşçı Kadın koridora çıkar) 
 
M.V. Huysen: Yerinizden hiç kıpırdamayın beyler. Mister Vandergelder’ın yeğenleri ile 
  evlenmenizi ben temin edeceğim.  
 
(Missis Levin girer.) 
 
M. Levin:  Nasılsın Floracığım? 
M.V. Huysen: Dolli? Nereden çıktın ayol? 
M. Levin: Hay Allahım, o dışarıdaki sarhoş heriflerin evinde ne işleri var? 
M.V. Huysen: Ben de bilmiyorum. Mister Vandergelder yolladı.  
M. Levin: Ben de sana onların vaziyetinde iki tane hanım getirdim.  
  (Missis Levin dışarı çıkar, Missis Molloy ve Mini ile geri döner.) 
  Bu kusurları hariç, dünyanın en sevimli mahlûkları. Tanıştırabilir miyim? İren 
  Molloy. 
M.V. Huysen: Memnun oldum.  
M. Levin: Bu da Mini Fay. A, a,ne görüyorum? Bu beyler de buradalar mı? Ben de sizi 
  arıyordum Mister Hakel. (Odanın içini işaret eder.) Buralarda bir yerde  
  olacağınızı tahmin ediyordum.      
Cornelius: Hayır Missis Levin. – Artık kaçmaya değil de hadiselere göğüs germeye karar 
  verdim.  
M. Levin: Mister Vandergelder neredeyse gelecek. Cebinde parası olmadığı halde  
  arabacının ücretini vermeye uğraşıyor.  
Molloy: (Mister Vandergelder’in para kesesini gösterir) Ona ben yardım edebilirim. 
M. Levin: Öyle mi canım? Lokantadaki hesabı ödedin. Görüyorum ki hala yüzlerce  
  dolara sahipsin.  
Molloy: (Yavaşça) Bu zaten onun düşürdüğü kese. Bir şey hissettirmeden geri  
  vermeliyim.  
M. Levin: Bırak, ben vereyim – şimdilik bu kadarı onun işini görür. 
 
(Missis Molloy’a biraz para verir ve keseyi gülerek koltuğunun altına saklar.) 
 
Vandergelder’in sesi: Arabanın ücretini benim yerime birisi ödeyemez mi? 
Molloy: Ben öderim Mister Vandergelder. 
 
(Vandergelder odaya girerken Malaki ile arabacı yerlerinden kalkıp onun peşi sıra odaya 
girer. Mister Vandergelder’in elinde hala o şeker kutusu.) 
 
Malaki ve Arabacı (aynı anda): Merhaba Mister Vandergelder.  On beş dolar Mister  
    Vandergelder. 
 
(Vandergelder her ikisini dışarıya iter.) 
 
Vanderg.:  (Malaki’ye) İşinize son verildi. (Arabacı’ya) sizin de. (Cornelius’a)  
  Buradasınız demek? Nihayet sizi ele geçirdim. İşinize son verildi. (Ambrose’a) 
  Sizin de. Bir daha gözüme gözükeyim demeyin. İkiniz de bu evi derhal terk 
  edin.  
 



(Elinde bastonla masaya vurur, bunun üzerine Miss Van Huysen katlanmış bir dergi veya bir 
gazete ile onun omzuna vurur.) 
 
M.V. Huysen: (tehdit edercesine) Bu da ne demek? Sizi evimdeki misafirleri kovmaktan men 
  ederim. Yonkers’da istediğiniz gibi bağırıp çağırabilirsiniz ama benim evimde 
  terbiyenizi takınmanızı rica ederim.  
Vanderg.: Bunların ikisi de namussuz. 
M.V. Huysen: Çıkarın şapkalarınızı, sakın gitmeyin beyler. 
Cornelius: Mister Vandergelder, size her şeyi izah… 
M.V. Huysen: İzahat vermeyin. – Horace Mister Kmper’a öyle fena fena bakmasanıza – haydi 
  barışın. 
Vanderg.: Bu Mister Kemper değil ki! Bu Cornelius Hakel adında ahlaksız serserinin biri.  
M.V. Huysen: Delirdiniz mi ayol? (Ambrose’u gösterir) Cornelius Hakel işte bu bey. 
Vanderg.: Müsaade edin de kaç senelik katibimi tanıyayım.  
M.V. Huysen: İsimlerinden bana ne? Ya onların elini sıkarsınız ya da çıkıp gidersiniz.  
Vanderg.: Bu canilere mi elimi vereceğim? 
M. Levin: Yorucu bir gün geçirdiniz Mister Vandergelder. Bu yağmurlu havada tekrar 
  sokağa çıkacağınıza laf olsun diye elinizi veriverin canım. Yarın yeniden  
  kavgaya başlarsınız. 
Vanderg.: (Öne gider – arkasını döner ve Cornelius’a bir parmağını uzatır, o da parmağı 
  tutup sıkar.) Bunu bir el verme olarak kabul etmeyin.  
 
(Ambrose alayla Vandergelder’a bir parmağını uzatır.) 
 
Vanderg.: Hele siz! Bir daha gözüme gözükeyim demeyin. 
 
(Missis Molloy içeriye girer.) 
 
Molloy:  Miss Van Huysen? 
M.V. Huysen: Söyle sevgili yavrum.  
Molloy: Burnuma gelen kahve kokusu mu? 
M.V. Huysen: Evet sevgili yavrum.  
Molloy: Acaba bir fincan rica edebilir miyim? Koyu olsun lütfen.  
M.V. Huysen: Başka kahve isteyen yok mu? Hepimiz mutfağa gidelim ama artık rica ederim 
  kimse münakaşa etmesin. İçeride iki tane Ermengarde var Hırace. Bakalım 
  bunlara ne diyeceksiniz? 
Vanderg.: İki tane mi? 
 
(Missis Levin dışında hepsi koridora çıkarlar ve gözden kaybolurlar. En arkadan giden Mini 
hala hafif sarhoştur. Bir elini başına dayamış, vals adımlarıyla peşlerinden gitmektedir. Bir 
kenarda düşünceli duran Missis Levin öne doğru gelir.) 
 
M. Levin:  Efraim Levin! Ben yeniden evleniyorum. (Sağ taraftaki mindere gider oturur.) 
  Horace Vandergelder’a sırf parası için varacağım. Onun parasını başkalarına 
  dağıtacağım ve senin bana öğrettiğin gibi en iyi şekilde harcayacağım. Yok – 
  bu izdivacın bizimki ile hiçbir alakası yok. Ama onu muhakkak ki mesut  
  edeceğim. Ah Efraim, çok yoruldum, yalnızlık ve parasızlık beni çok yordu. 
  Evlenmeme müsaade ediyor musun? – Beni serbest bırakıyor musun? (para 
  kesesini kaldırır) Para, para, para! Nefret ediyorum, insanları kör ve sağır ettiği 
  için – seviyorum, biraz özgürlük ve rahatlık sağladığı için. Benim olmasını 



  istiyorum. (Keseyi gülümseyerek göğsüne bastırır) Bana birazcık olsa da yeter, 
  ama başkalarına çuvallar dolusu. Horace Vandergelder insanların çoğunun 
  budala olduğunu iddia ediyor, hani pek de haksız değil. Onu, İren’i,  
  Cornelius’u ve beni ele alalım! Her insan hayatında bir an bir başkası ile  
  beraber yaşamak isteyip istemediğini düşünür ve bir karar verir – yani bir 
  budala, diğer bir budala ile beraber yaşasın mı, yoksa tek başına budala olarak 
  kalsın mı? Bana gelince, ben onunla beraber yaşamaya karar verdim. Bir  
  zamanlar hiç de böyle düşünmezdim. Kocamın vefatından sonra içime  
  kapandım. Akşam olunca kendimi bile sokak kapısının dışına kor, kapıyı  
  sürgüler, yatmadan önce sıcak bir şey içer ve özgür olduğum için, bir  
  başkasının hayatı benimkine karışmadığı için şükrederdim. Saat onda kilise 
  kulesinden çan sesleri gelince, gözlerimi kapar, kendimi mesut hissederek 
  uyurdum. Ama iki sene sonra gecenin birinde elimdeki İncilin sayfaları  
  arasından kurumuş bir çiçek yapağı düştü. Kocamın bana evlenme teklif ettiği 
  gün koymuş olduğumu hatırladım. Renksiz, cansız bir yaprak! Ve işte o an 
  birden bire uzun süreden beri hiç üzülmediğimi, bir tek damla gözyaşı  
  dökmediğimi ve kendimi sonsuz bir saadete kaptırmadığımı anladım. İşte o an 
  her şeyin değişeceğini hissettim. O gece karar verdim, evet, ahbaplarımın 
  arasına yeniden katılacaktım. – Horace Vandergelder gibi, benim gibi, hayattan 
  elini ayağını çekmeye karar vermiş pek çok kimselerin mevcut olduğunu siz de 
  bilirsiniz. Herkesle görüşürler, konuşurlar, hatta evlenirler ama içlerinden 
  bütün insanlardan nefret ederler… Biliyorum ama göze almak lazım. Belki de 
  büyük bir hata işlemek üzereyim. Ne yapalım ki risk almadan hiçbir maceranın 
  tadı yok. (Samimiyetle) Ürkek ürkek, çekingen yaşamak doğru değil.  
  Kendimizi harcamalıyız, boyun eğmeliyiz.  – İşte Yonkerslılar ben buyum – 
  geliyorum Yonkerslı gençler – hem de para harcamak üzere geliyorum – çünkü 
  para bence – tabirimi mazur görün – bence bir nevi gübredir. Yani taze şeylerin 
  gelişmesi için etrafa serpiştirilmedikçe on para etmez. İşte bu da ikinci Missis 
  Vandergelder’ın fikri.  
 
(Koridorun kapısı açılır, elinde iki fincan kahve ile Mister Vandergelder girer. Bir ayağı ve 
omzuyla kapıyı arkasından kapatır. Utangaç bir halle fincanı Missis Levin’e uzatır.) 
 
Vanderg.: Size bunu getirmem için Miss Van Huysen rica etti.  
M. Levin: Çok teşekkür ederim. Oturun, biraz dinlenin. Mutfakta neler oluyor? 
Vanderg.: Bir sürü maskaralık. Herkes birbirine âşık. Onları affettim. Ermengarde ile o 
  sanatçıyı da.   
M. Levin: Affedeceğinizden emindim.  
Vanderg.: Cornelius Hakel’i da kendime ortak yaptım.  
M. Levin: Herhalde pişman olmayacaksınız. 
Vanderg.: Bana bu akşam lokantada söyledikleriniz pek hoş şeyler değildi Dolli… benim 
  evim… ve bütün… 
M. Levin: Bırakın, bu bahsi açmayalım. 
Vanderg.: Bazı kusurlarınız olmasa Dolli, siz… 
M. Levin: Biliyorum, biliyorum. 
Vanderg.: Herkese hükmetmek istiyorsunuz, planlar kuruyorsunuz, meraklanıyorsunuz. 
M. Levin: Daha başka? 
Vanderg.: Buna rağmen harika bir kadınsınız. Benimle evlenir misiniz Dolli? 
M. Levin: (ayağa kalkar)Horace! Lütfen devam etmeyin! 



Vanderg.: Missis Molloy meselsinde budalalık ettim, biliyorum. Sonra neydi o kız – işte o 
  meselede de – beni affedin Dolli ve evlenmeyi kabul edin. (Önünde diz çöker) 
 M. Levin: Ah cesaret edemiyorum Horace, cesaret edemiyorum.  
Vanderg.: O da ne demek? 
M. Levin: Yonkers’ın en muteber şahsı olduğunuzu ikimiz de biliyoruz. Elbette ki  
  karınızdan evinizde davetler tertip etmesini, misafirlere kapılarını açmasını 
  istersiniz. Evleneceğiniz kadın böyle bir hayata alışık olmalı. 
Vanderg.: (Kendisi ile kısa bir mücadeleden sonra) İstediğiniz gibi hareket etmekte  
  serbestsiniz Dolli. 
M. Levin: Fakat karınızın “o kadın” olmasını istediğinizi benden saklamayın Horace, 
  bana cevap verin, ben “o kadın” mıyım?  
Vanderg.: Siz… siz harika bir kadınsınız. 
M. Levin: (Soldaki mindere gider) Şaşkın bir haldesiniz.  
  (Vandergelder dizlerinin üzerinde onu takip eder.) 
  Karınızı paraya mücevhere boğmak, şehrin yarısına yardıma koştuğunu bilmek 
  size kafi gelmeyecektir ki!  
  (Vandergelder ayağa kalkar, kendisi ile kısa bir mücadele eder, bir iki kere kısa 
  kısa öksürür.) 
  Hayır, hayır, bunları yapabilecek biri olması şart. Bütün bu şerefi benim size 
  verebileceğime inanıyor musunuz? 
Vanderg.: Aklınız ne koysanız yapmaya muktedir olduğunuzu herkes bilir Dolli.  
M. Levin: Deneyeceğim, evet, deneyeceğim. Bana siz de yardım etmelisiniz Horace. 
  Aklıma gelmişken söyleyeyim, ben sizin para kesenizi buldum. 
Vanderg.: Nerede buldun, muhteşem kadın? 
M. Levin: Durup dururken elime geçiverdi. Nasıl olduğunu ben de bilmiyorum. Bezen 
  kendimden korkarım. Sizde kalsın, çünkü para benim elimde hiç durmaz, alır 
  başını gider. 
Vanderg.: Sizde kalsın, sizde kalsın.  
M. Levin: Horace (yarı güler, yarı ağlar – ve samimi bir yakınlıkla) Böyle bir şey teklif 
  edeceğiniz aklıma bile gelmezdi. 
 
(Barnabi fevkalade heyecanlı içeri girer, Mini’nin elbiselerini çıkarmıştır.) 
 
Barnabi:  (birden duraklar) Af edersiniz, kimse yok zannetmiştim.  
Vanderg.:  (ona çıkışır) Kimse yok mu zannetmiştin sersem? 
M. Levin: (elini Vandergelder’in koluna koyar, nezaketle) Gel içeriye Barnabi, gel  
  içeriye. 
(Vandergelder bir an onun yüzüne bakar ve aynı tonda) 
Vanderg.:  Gel içeriye Barnabi, gel içeriye. 
Barnabi.  Cornelius Missis Molloy ile evlenmeye karar verdi.  
M. Levin: Ne güzel değil mi Horace? 
 
(Ayağa kalkar, Barnabi’ye izahat verilmesi gerektiğini hissettirir) 
 
Vanderg.: Barnabi, git ve içerdekilere Missis Levin’in razı olduğunu… 
M. Levin: Nihayet razı olduğunu! 
Vanderg.: Nihayet razı olduğunu söyle. Evleneceğiz. 
Barnabi: Vay canına! (kapıya koşarak gider.) Dinleyin! Moruk öküz…  - şey…  Mister 
  Vandergelder Missis Levin ile evlenecekmiş! 
 



(Miss Van Huysen içeri girer, arkasından da bu perdede yer alan tüm karakterler. Şeker 
kutusu onun elindedir, açar ve herkese tutar.) 
 
M.V. Huysen: Son zamanlarda duyduğum en güzel haber Dolli! (halka döner) Kahve bitti, 
  pasta da bitti, tiyatro da bitti ama bir tek şeyimiz kaldı. Gel buraya Barnabi 
  (kulağına bir şeyler fısıldar ve halkı işaret eder) Bu eserden aldığımız hisseyi 
  en gencimiz size anlatsın.  
 
(itiraz eden Barnabi’yi öne doğru iter, o da halka yüzünü döner) 
 
Barnabi:  Bana kalırsa,  işin aslı – bana kalırsa maceradır! Maceranın tuhaf tarafı, tam 
  içinde bulunduğunuz an kendi kendinize: “Tamam şimdi kendimi korkunç bir 
  kargaşanın içine attım, keşke sakin bir şekilde evimde oturuyor olsaydım” 
  dedirtmesidir. İşin garibi; sakin sakin evimizde otururken de, dışarıda olmayı 
  ve bir maceraya atılmayı isteriz. Tuhaf değil mi? Bizler de bu akşam buraya 
geldiğiniz için sizlere teşekkür ederken, hayatınızda her ikisinin, yani evde oturmak ihtiyacı 
ile macera ihtiyacının aynı oranda bölüştürülmüş olmasını temenni ederiz.  
 
(Barnabi Missis Levin’in yanına gider, o da onun ağzına bir parça çikolata verir.) 
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