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Beverly Cleary

Amerika Birleşik Devletleri’nin en popüler 
yazarlarından Beverly Cleary, Oregon’un 
McMinnwille kentinde doğdu. Altı 
yaşına kadar çiftlikte yaşadı. Üniversite 
öğreniminden sonra, Washington’da bir 
Çocuk Kütüphanesi’ni yönetti. Çocuk 
ve gençlik romanları yazmaya başladı. 
Yeni yetişen kuşakların belleğinden 
silinmeyecek olan küçük kahramanı 
Ramona Quimby’yi yarattı. Onunla 
birlikte Henry Huggins, Ellen Tebbits, Otis 
Spofford, Beezus, Ribsy, Socks, Ralph 
Mouse gibi başka roman karakterlerini 
yaratan yazar, Amerika’da sayısız ödül 
aldı. Çocuk edebiyatına yaptığı katkılar 
nedeniyle de 1984 yılında John Newbery 
nişanıyla ödüllendirildi.
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Maaş Günü

“Yaşasın!” diye bağırdı Ramona Quimby. Sıcak bir 

eylül öğlen sonrasıydı. Ramona mutfaktaki masanın 

başına geçmiş, Noel sipariş listesini hazırlıyordu.

İkinci sınıftaydı Ramona. Gün iyi geçmişti, şu anda 

tek istediği listesini tamamlayabilmekti. Ramona için 

Noel listesi, almayı umut ettiği şeylerin bir listesiydi, 

vermeyi planladığı şeylerin değil.

“Yaşasın!” diye bağırdı bir kez daha.

Akşam yemeği için ne hazırlayabileceğini görmek 

için buzdolabını açarken,

“Çok şükür bugün maaş günü,” diye söylendi 

Bayan Quimby.

“Yih-huuuu!” diye sıçradı Ramona, listesine mor 

bir kalemle fareler ya da Gine domuzu diye yazarken. 

Noel ve doğum gününden sonra babasının maaş aldı-

ğı günler en sevdiği günlerdi. Babasının maaş alması 
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demek armağanlarla eve gelmesi demekti. Annesinin 

yarım gün çalıştığı doktor muayenehanesinden aldığı 

maaşın anlamı ise farklıydı: Bu, Ramona birinci sınıf-

tayken Quimbylerin evlerine eklediği yatak odasının 

borçlarının ödenmesi anlamına gelirdi.

“Nedir bu, sabahtan beri yih-huu deyip duruyor-

sun?” dedi Bayan Quimby.

Aslında Ramona için mutluluk ifadeleri olan 

yaşasın ve vavv şu anda ona pek uygun gelmediği için 

yih-huu’yu seçmişti; bu hem mutluluk dolu bir ifa-

deydi hem de kulağa daha hoş geliyordu. Listesine, 

konuşan bir muhabbetkuşunu eklerken:

 “Sence bu ses uygun değil mi?” diye sordu.

“Sen böyle hissediyorsan, yih-huu demende bir 

sakınca yok,” dedi Bayan Quimby.

Ramona babasının bugün eve ne getireceğini 

merak ederken bir yandan da listesine guguklu saat 

diye yazıyordu. Bugün cuma olduğuna göre, anne-

babası uygun bir film bulurlarsa hep birlikte sine-

maya gidebilirlerdi. Hem Ramona hem de asıl adı 

Beatrice olan ablası Beezus, sinemalarda neler oyna-

dığını hep merak ederlerdi. Birer yetişkin oldukları 

an, bunu öğrenmeyi planlıyorlardı. Üzerinde anlaş-

mış oldukları bir konuydu bu. Belki de babası bugün 

onlara hediyeler getirecekti; Ramona için bir paket 

renkli kâğıt ve Beezus’a da bir kitap.

“Dolapta kalan etle karnabaharı kullanarak yapa-
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cak güzel bir yemek bulabilsem keşke,” dedi Bayan 

Quimby.

Kalmış yemek ha; iğrenç, diye düşündü Ramona.

“Bugün maaş günü olduğuna göre belki babam 

bizi akşam yemeği için hamburger yemeye götürür,” 

dedi. Hamburgercide yenecek, yanında turşusu da 

olan yumuşak, lezzetli bir hamburger, dışı çıtır çıtır 

içi tam kıvamında kızarmış patates, küçük bir kap 

lahanalı havuç salatası Ramona’nın en sevdiği maaş 

günü armağanıydı. Küçük bir kulübeye benzeyen bu 

lokantada yemek yemek Ramona’nın kendisini çok 

rahat, çok keyifli hissetmesini sağlıyordu. Beezus’la, 

hamburgercide hiç kavga etmezlerdi.

“İyi fikir.” Bayan Quimby buzdolabının kapısını 

kapattı. “Elimden geleni yapacağım.”

Derken Beezus arka kapıdan içeriye girerek kitap-

larını masanın üzerine koydu, öfkeli bir iç çekişle 

kendisini iskemleye bırakıverdi.

“Bu da ne demek oluyor?” dedi Bayan Quimby.

“Hiç kimse eğlenceli değil artık,” diye yakındı 

Beezus. “Henry tüm zamanını, sekiz ya da on iki yıl 

sonraki Olimpiyatlara hazırlanmak için okulun çev-

resindeki pistlerde koşarak geçiriyor ya da Robert’la 

birlikte, kırabilecekleri bir rekor bulmak için dünya 

rekorlar kitabını araştırıyorlar. Mary Jane de sürekli 

piyano çalışıp duruyor.” Beezus yeniden içini çekti. 

“Üstüne üstlük Bayan Mester de yaratıcı kompozis-

yona ağırlık vereceğimizi söyledi; ben bundan nefret 
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ediyorum. Neden yedinci sınıfta hâlâ Bayan Mester 

ile birlikte olmam gerektiğini hiç anlayamıyorum.”

“Yaratıcı kompozisyon yazmak bu kadar da kötü 

olamaz,” dedi Bayan Quimby.

“Anlamıyorsun!” diye yakındı Beezus. “Hiçbir 

öykü uyduramıyorum, yazdığım şiirlerse, `Bak kuşa 

ağaçtaki. Bana şarkı söylüyor gibi,’ türünden uydu-

ruk şeyler.”

“Dii-mii, dii-mii?” dedi Ramona, pek düşünme-

den.

“Ramona,” dedi Bayan Quimby, “bu söylediğin 

çok gereksizdi.”

Beezus son dönemde o kadar mızmızlaşmıştı ki 

Ramona çok da fazla üzgün hissetmedi kendisini.

“Başbelası!” dedi Beezus, Ramona’nın yapmakta 

olduğu şeyi fark ederek, “Eylül ayında Noel listesi 

hazırlamak çok aptalca,” diye ekledi.

Ramona, portakal renkli bir kalem seçti. Kendisine 

başbelası denmesine alışkındı.

“Ben başbelası isem sen de kokmuş bir dinozor 

yumurtasısın,” diye karşılık verdi ablasına.

“Anne, şunu sustur,” dedi Beezus.

Beezus’un bunu söylemesiyle birlikte, Ramona 

bu savaşı kazandığını anlamıştı. Artık konuyu değiş-

tirmenin zamanı gelmişti.

“Bugün maaş günü,” dedi ablasına. “Belki akşam 

yemeği için hep birlikte hamburgerciye gideriz.”
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“Aa, anne, gerçekten mi?”

O anda mutfağa dalan, ailenin yaşlı kedisi Puşi 

Puşi’yi yakalarken, Beezus’un sesindeki o mutsuz 

ifade kaybolmuştu bile. Beezus kedinin sarı bedenini 

kendi yanağına sürterken Puşi Puşi’den gevrek gev-

rek mırıltılar yükseliyordu.

“Elimden geleni yapacağım,” dedi Bayan Quimby.

Beezus gülümseyerek Puşi Puşi’yi yere bıraktı, 

kitaplarını toplayarak odasına yöneldi. Beezus ev 

ödevini pazar günü son ana bırakmaktansa cuma 

gününden bitiren kızlardandı.

Ramona kısık sesle annesine,

“Anne, Beezus son zamanlarda neden bu kadar 

sinirli?” diye sordu.

 Ablasının bu soruyu duyması, büyük bir sorun 

yaratırdı.

“Sen ona bakma,” diye fısıldadı Bayan Quimby. 

“Zor bir yaşta o.”

Ramona, kötü davranışlar için kullanılan bu genel 

mazeretin çok işe yarar bir şey olduğunu düşündü.

 “Ben de öyleyim,” diye açıldı annesine.

Bayan Quimby, Ramona’nın başına bir öpücük 

kondurdu.

“Aptal kız,” dedi. “Bu, Beezus’un geçirmekte 

olduğu bir dönem. Yakında geçer.”

Eve mutlu bir sessizlik çökmüştü; ailenin her üç 

üyesi de hamburgercinin kulübemsi yerinde, sami-

mi ve rahat bir şekilde yiyecekleri akşam yemeğini 
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düşünmeye başlamıştı. Hamburger ve kızarmış pata-

teslerini her zaman, “Buyurun bakalım,” diyerek, son 

derece içten bir şekilde servis eden garson kızın geti-

receği yemekleri sabırsızlıkla bekliyorlardı.

Ön kapıda babasının anahtar sesini duyduğunda 

Ramona bir peynirli hamburger sipariş etmeye karar 

vermişti.

“Babacığım, babacığım!” diye bağırarak iskem-

lesinden aşağı atladı, kapıyı açmakta olan babasına 

doğru koştu. “Tahmin et ne oldu?”

Odasından çıkıp gelmiş olan Beezus, babasının 

tahmin etmesine fırsat bırakmadan atladı.

 “Annem, bu akşam belki hamburgerciye gidebi-

leceğimizi söyledi!”

Bay Quimby küçük beyaz kesekâğıdını vermeden 

önce gülümseyerek kızlarını öptü.

 “Alın bakalım, size ufak bir armağan getirdim.”

 Ama nedense her zamanki gibi mutlu görünmü-

yordu babaları. Belki de çalışmakta olduğu Taşıma ve 

Depolama Şirketi’nde zor bir gün geçirmişti bugün.

Kızlar atılıp kesekâğıdını birlikte açtılar. “Yumuşak 

ayı şekerleri!” diye bağırdılar memnuniyetle. Bu 

yumuşak şekerler, bu sonbaharda okuldaki en popü-

ler şekerdi. Geçen ilkbaharda en moda olan şekerler 

ise paketinden yenilen pudra şekerli jölelerdi. Bay 

Quimby böyle şeyleri hep hatırlardı.

“Hadi gidin, onları aranızda paylaşın,” dedi Bay 

Quimby. “Annenizle konuşmak istiyorum.”
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“Yemekten önce şekerle doyurmayın karnınızı,” 

dedi Bayan Quimby.

Kızlar şekerleri odaya kadar zor götürdüler, götü-

rür götürmez de hepsini Beezus’un yatağının üzerine 

döktüler. Önce tarçınlı olan kırmızı ayıları bölüştüler; 

bir Beezus’a, bir Ramona’ya. Daha sonra turuncu 

ayıları, sonra da yeşilleri. Tam sarı ayıları paylaşır-

ken anne-babalarının konuşmasının bitmiş olduğunu 

fark ettiler. Evin içi çok sessizdi. İki kardeş birbirle-

rine baktılar. Bu sessizlikte doğal olmayan bir şeyler 
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vardı. Tedirgin bir şekilde dinlemeye devam ettiler, 

derken anne-babaları fısıltı halinde konuşmaya baş-

ladılar. Beezus, dinleyebilmek için parmak uçlarında, 

kapıya ilerledi.

Ramona kırmızı bir ayının kafasını koparttı. En 

son ayak parmaklarını yerdi hep.

“Belki de büyük bir sürpriz hazırlıyorlardır,” diye 

fikir yürüttü.

“Bana öyle gelmiyor,” diye fısıldadı Beezus, “ama 

ne konuştuklarını tam olarak duyamıyorum.”

“Kalorifer borularının oradan dinlemeyi dene,” 

diye fısıldadı Ramona.

“İşe yaramaz. Oturma odası çok uzakta kalıyor.” 

Beezus anne ve babasının söylediklerini anlayabil-

mek için kulak kesilmişti. “Sanırım kötü bir şey var.”

Ramona kendi ayı şekerlerini ikiye bölmüştü; bir 

kısmını evde yiyecek, geriye kalanları ise kendisine 

iyi davranan arkadaşlarıyla paylaşmak üzere okula 

götürecekti.

“Kötü bir şeyler var. Çok kötü bir şeyler oluyor,” 

diye fısıldadı Beezus. “Ses tonlarından anlıyorum 

bunu.”

Beezus o kadar korku dolu bakıyordu ki Ramona 

da korkmaya başlamıştı. Ne olmuş olabilirdi? Ailesinin 

böyle fısıldaşarak konuşmasına neden olacak ne 

yapmış olabileceğini düşündü, ama son zamanlarda 

hiçbir belâya bulaşmamıştı. Hatalı davrandığı tek bir 
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şey bile bulamadı. Bu, onu daha da korkuttu. Artık 

canı ayı şekerlerinden de yemek istemiyordu. Anne-

babasının Beezus’u kaygılandıran bir şekilde neden 

fısıldaştıklarını bilmek istiyordu.

Sonunda kızlar, babalarının normal bir ses 

tonuyla: “Sanırım yemekten önce bir duş alacağım,” 

dediğini duydular. Bu söz Ramona’yı rahatlatmaya 

yetmişti.

“Şimdi ne yapacağız?” diye fısıldadı Beezus. 

“Dışarı çıkmaya korkuyorum.”

Kaygı ve merakla koridora doğru ilerlediler.

Kızlar olan bitenlerle ilgili herhangi bir kaygı 

duymuyormuş gibi davranmaya çalışarak mutfağa 

girdiler; Bayan Quimby dünden artakalan yemekleri 

buzdolabından çıkartıyordu.

“Sanırım bu akşam yemeği evde yiyeceğiz,” dedi 

mutsuz ve tedirgin bir ifadeyle.

Kendisinden istenmediği halde Ramona yemek 

odasındaki masayı hazırlamaya başladı; servislerin 

hepsini düzgün bir şekilde yerleştirdi. Oysa Beezus’a 

kızgın olduğu zamanlarda onunkini ters koyardı.

Bayan Quimby soğuk karnabahara iğrenerek 

baktı, yeniden buzdolabına kaldırdı. Bir köşede sus-

pus duran kızlarının, ne olduğunu anlamak için ken-

disine bakmakta olduklarını, bir kutu yeşil fasulye 

konservesini almak için uzanırken fark etti.

Bayan Quimby döndü, Beezus ile Ramona’ya 

baktı.
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 “Kızlar sizin de bilmeniz gerekli. Babanız işini 

kaybetti.”

“Ama işini seviyordu o,” dedi Ramona, bir yandan 

da kulübenin rahatlığında yenilecek kızarmış pata-

teslerle hamburgeri kaçırmış olduğuna yanıyordu. 

Babasının daha önceleri, sevmediği için iş değiştirdi-

ğini biliyordu; ama işini kaybettiğini hiç duymamıştı.

“Kovuldu mu?” diye sordu Beezus, bu haber onu 

çok şaşırtmıştı.

Bayan Quimby açıklama yapmadan önce konser-

ve kutusunu açarak fasulyeleri tencereye boşalttı.

“Babanız işini kendi hatası yüzünden kaybetme-

di. Çalıştığı şirket küçük bir şirketti. Daha büyük bir 

şirket onları satın alınca orada çalışmakta olan pek 

çok insanı işten çıkarmışlar.”

“Öyleyse yeterince paramız olmayacak.”

 Beezus olanları Ramona’dan daha iyi anlıyordu.

“Annem çalışıyor ama,” diye hatırlattı Ramona.

“Ama yarım gün,” dedi Bayan Quimby. “Ayrıca 

yaptırdığımız yeni oda için bankaya ödememiz gere-

ken borçlarımız var. Zaten işe başlama nedenim de 

buydu.”

Ramona en sonunda anlamıştı,

“Ne yapacağız?” diye sordu.

Yoksa aç mı kalacaklardı? Parayı ödeyemezler-

se, bankadaki adamlar gelip o yeni odayı yıkacaklar 

mıydı? Daha önce, yeterince paraları olmazsa -ki 

Quimbylerin bir kenara ayıracak paraları hiç olma-








