
Derin K. (9B) 1-)Harpagon, Cleante ve Elise’in babasıdır. Yaşama amacı para olan çok cimri bir 
adamdır. Parayı, ahlak, iyilik gibi değerlerden üstün tutmuştur. Paraya olan bu düşkünlüğü çok üst bir 
düzeyde olduğu için bu onun ailesiyle ilişkisini kötü etkiler ve kimseye güven duyamamasına sebep 
olur. 2-) Valere, evin uşağıdır ve Elise ile birbirlerine aşıklardır. Tiyatronun sonunda aslında Anselme’in 
oğlu ve Marianne'in erkek kardeşi olduğu ortaya çıkar. 3-)Sinyor Alsem, Harpagon un kızını 
evlendirmek istediği varlıklı kişidir. Valere ve Marianne’in babasıdır. 

Derin S. (9B) 1. Harpagon cimri bir kişiliğe sahiptir. Clèante ile Elise'in babasıdır. Metnin sonlarına 
doğru, parası çalındıktan sonra aşkını, parasının geri verilmesi karşılığında Clèante'ye geri verecek 
olması, cimriliğinin boyutunu ortaya koymaktadır. 2. Valère hikayenin sonunda Bay Anselme'nin oğlu 
olduğunu ve Marianne'nin kardeşi olduğunu anlar. Harpagon'un kızı olan Elise'e aşıktır. Sırf aşkından 
ötürü Harpagon'un yanında çalışmayı kabullenmiştir. 3. Sinyor Anselme, Marianne ve Valère'in 
babasıdır. Aslında gerçek adı "Thomas d'Albury"dir. Fakat sonrasında yeni bir hayata başlamak için 
adını Anselme olarak değiştirmiştir.  

Karya (9B) 1.Harpagon: Eserdeki cimri tiptir. İnsani değerlerden çok parayı önemseyen cimri bir tipi 
sergiler. Yaşamdaki tek amacı para biriktirmektir. Karakter olarak Harpagon; Cléante ve Elise’in 
babası, zengin ve yaşlı bir adamdır ve Marianne’dan hoşlanır. 2.Valere: Aslında Napoli’de tanınan bir 
ailenin oğludur. Harpagon’un kızı olan Elise’e karşı aşkı için Harpagon için çalışmaya dayanır. Aslında 
Valere, Elise’in hayatını kurtardığında tanışmışlardır ve evlenmek istemektedirler. Valere’in gözü 
Harpagon’un parasında değil kızındadır. Valere aynı zamanda Anselme’in oğlu ve Marianne’ın erkek 
kardeşidir. 3.Sinyor Anselme: Harpagon’un, kızı Elise’i evlendirmek istediği kişidir. Yaşlı ve zengin bir 
karakterdir. Gerçek adı Thomas Alburcy’dir ve Napoli’de tanınan soylu biri olduğu ortaya çıkar. Gemi 
kazasında ölmüş olarak bilinse de, aslında, Valere ve Marianne’ın babasıdır.  

Nisan (9B) Klasik tiyatroda olduğu gibi birtakım şakalar ve kaba sözler bulundurur. Aynı beş perde 
halinde yazılmıştır. Fars çeşidi özellikleri bulunur; örneğin abartılı bir dil kullanılmıştır ve sosyal hayatın 
gülünç yönleri ortaya konmuştur. 

İpek (9B) Cimri oyununda da oyundaki kişiler toplumdandır ve asil bir dil yerine halk dilinde 
konuşuluyordur. Oyunda şaka ve kaba sözlere yer verilmiştir. Oyun boyunca korolara yer 
verilmemiştir. Oyunda vodvil türünden özellikler görüyoruz. Örneğin birkaç gülünç ve garip olaylarla 
olay örgüsünün oluşması gibi. 

Enda (9B) 5 perdeden oluşur. Seyirciyi güldürür ve eğlendirir. İçinde bulundurduğu şakalar ve kaba 
sözler ile komedi kategorisine girer. Fars yöntemi ile abartılı cimriliği gösterir. Sözcükler halkın 
kullandığı biçimde kullanılmıştır. 

Nisan (9B) 11)Harpagon’un duydukları onu daha da sinirlendirir. Harpagon ve Valere tartışırken içeri 
Elise’in eşi Anselme girer. Soylu olduğunu söyleyen Valere’ye birkaç soru sorarak yalan söyleyip 
söylemediğini anlamaya çalışırlar. Valere her şeyi anlattığında Bay Anselme, Valere’nin kaybettiği oğlu 
olduğunu anlar. O sırada içeri giren Mariane de Anselme’nin babası olduğunu ve Valere’nin ise erkek 
kardeşi olduğunu öğrenir. 12)Cleante, Harpagon’a altınların yerini bildiğini yanlız Mariane ile 
evlenmesine izin verirse altınlarını verceğini söyler. Harpagon, durumu kabul etmek zorunda kalır.Bay 
Anselme ise Harpagon’dan Valere ve Elise’in, evliliklerini onaylamasını ister. Bay Anselme, bütün 
masrafları kendi karşılayarak gençlerin evlenmesini kolaylaştırır. Harpagon’da kayıp altınlarına 
kavuşur.  

Aral (9B) 11) Valère, Harpagon’un paralarından bahsettiğini anlayınca ona paralarını çalmadığını, 
kızıyla nişanlandığını söyler ama inandıramaz, sonra Bay Anselme gelince Harpagon ona Valère’in 
paraları çaldığını anlatır, Valère karşı çıkmaya devam eder. Komiser zabıt tutar. Valere babasından 
bahsedince aslında kayıp babasının Anselme olduğu ve Marianne’ın, Valère’in kardeşi olduğu ortaya 
çıkar. Yıllar önce gerçekleşen bir gemi kazasında aile ayrılmıştır ve Anselme ailesinin kurtulamadığını 
zannetmektedir. Gerçek ortaya çıkınca Anselme yıllardır nerede olduğunu bilmediği çocuklarına 
kavuşur. 12) O sırada Cleante gelir ve babasına onun altınlarını aldığını, Marianne’la evlenmesine izin 
vermezse altınları vermeyeceğini söyler. Harpagon artık Marianne’ı umursamaz, sadece paralarının 
derdindedir. Düğün için para gerekmesi nedeniyle Harpagon düğün yapmak istemez ve zabıtın 
parasını da komisere ödemek istemez. Anselme; Elise, Valère, Marianne ve Cleante’nin düğün 
masraflarını ve komiserin parasını ödemeye karar verir. Aşçı’nın suçu bağışlanır, Harpagon altınlarına 
kavuşur, gençler de birbirlerine kavuşur. 
	


