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Ö#retmenl(k mezunu Véron"que Mac"ejak, yakla$ık on yıl boyunca 
medya sektöründe çalı$tı. Ebeveyn danı$manlı#ı, $(ddets(z (let($(m, 
empat(k yakla$ım ve poz(t(f d(s(pl(n konularında atölye çalı$maları, 
e#(t(mler, konferanslar düzenled(.
Ebeveynl(k üzer(ne üç rehber k(tabı ve b(r(, ebeveyn(n tükenm($l(#( 
konulu üç k($(sel gel($(m k(tabı bulunmaktadır.

Gözde Koca Ankara’da do#du. L(sans e#(t(m(n( B(lkent Ün(vers(tes( 
Fransızca-!ng(l(zce Müterc(m Tercümanlık Bölümü’nde tamamladı. 
Çe$(tl( yayınevler(ne Fransızca ve !ng(l(zce d(ller(nden çev(r(ler 
yapmayı sürdürüyor. Yayımlanmı$ d(#er çev(r(ler(: Muhte!em Gatsby, 
F. Scott F(tzgerald (SMS, 2020), Bey"n ve Sess"zl"k, M(chel Le Van 
Quyen (Saltokur, 2020), #rade Terb"yes", Jules Payot (Kapı Yayınları, 
2020), Adolphe, Benjam(n Constant (Karbon K(taplar, 2020), Defneler 
Kes"ld", Edouard Dujard(n (Konu K(tap, 2021).



Bu eser b(r hayal ürünüdür. K(tabın kahramanlarıyla ger-
çek (nsanlar arasındak( her türlü benzerl(k tamamen tesadüf 
eser(d(r.

Jul(en Vascos, tüm yakı$ıklılı#ı ve caz(bes(yle b(rl(kte sade-
ce hayal gücümün b(r ürünüdür.

!sm( geçen yerler (Aux Bonheurs des Gens, Chez Made-
le(ne, Double MR) yalnızca bu sayfalarda var olan yerlerd(r. 
Aynı (sm( ta$ıyan $(rketler veya mekânlarla olası her türlü 
benzerl(k tamamen rastlantı sonucudur.

Yazarın Notu



“Büyükler(n heps( b(rer çocuktu 
(ama çok azı bunu hatırlar).” 

A)*+,)- .- S/,)*-E012345
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Emma

17 !ubat 2014, Pazartes" – 04.30

B a$ını haf(fçe sıcak yorganından çıkaran Emma, komo-
d(n(n üstündek( çalar saat( kapatmak (ç(n kolunu (y(ce 
uzattı. Uyanmasını emreden kulak tırmalayıcı alarmı 

susturmayı umut ederek karanlıkta, parmaklarıyla komod(-
n( yokladı. B(r cambaza yakı$ır (nsanüstü çabasının sonunda 
susmak b(lmeyen nesney( bulmayı ba$ardı ve böylece alarm 
saat(n( de#($t(reb(ld(. Bu kısa erteleme, kend(n( yen(den, b(r 
sürel(#(ne uyku tanrısı Morpheus’un kollarına bırakmasını 
sa#ladı. Emma safça, kend(ne ba#ı$ladı#ı fazladan on dak(-
kalık uykunun daha kolay uyanmasına yardımcı olaca#ını 
dü$ündü. Fakat umdu#u g(b( olmadı ve 04.40’ta t(z b(p ses( 
yen(den yükseld(#(nde, ba$ını yastı#a gömerek daha beter sö-
vüp saydı. !nanılmaz derecede yorgundu.

Haftanın tüm günler(nde oldu#u g(b( çalar saat(ne lanet 
okudu. 

Ne yapsa fayda etm(yordu, b(r türlü alı$amıyordu bu yen( 
($ temposuna.

En sonunda yataktan çıktı ve beden(n( acı (ç(nde banyoya 
sürükled(.

Dünyanın tüm yükü nar(n omuzlarına çökmü$çes(ne sır-
tını kamburla$tırarak yürüyüp huzur (ç(nde ayılab(lmek (ç(n 
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beden(n( sıcak du$un altına bıraktı. Radyoyu açmı$tı; key(fle, 
en sevd(#( $arkılardan b(r(n(n çaldı#ını fark ett(. Frank(e Val-
l(’den Can’t Take My Eyes Off You. Genç kadın 80’ler(n ba$ın-
da do#mu$ olmasına ra#men funk, soul ve d(sko hayranıydı. 
En çok da Claude Franço(s, Abba ve Jackson F(ve’ı sev(yordu.

Pek beceremese de bu Amer(kan h(t(n(n sözler(n( mı-
rıldanmaya çalı$an Emma, kend(n( du$ta gülerken buldu. 
%arkıyı çok (y( b(lmes(ne ra#men sözler(n( b(r türlü aklında 
tutamıyordu ve bu, b(r müz(k radyosu muhab(r( (ç(n utanç 
ver(c(yd(.

!y(ce ayılab(lmek (ç(n hâlâ uyu$uk olan boynunu ve yüzü-
nü ovaladı. Paket(n( yen( açtı#ı parfümlü sabunun ho$ kokusu 
burnunu gıdıkladı. Mırıldanmaya devam ederek gülümsed(.

“I love you baby! La la la la-la-la…”
B(rkaç yanlı$ notadan sonra muslu#u kapatıp du$unu b(-

t(rd(. Reng( solmu$ bornozunu üstüne geç(rd( ve yansımasına 
bakmak (ç(n el(n(n ters(yle banyo dolabının aynasında b(r(ken 
bu#uyu s(ld(. Gerg(n görünüyordu, yüzünü buru$turdu: Kar-
$ısındak( görüntü onunla örtü$müyordu. B(r zamanlar saye-
s(nde sayısız (lt(fat aldı#ı mav( gözler(, (k( (r( mor halkanın 
ortasında büsbütün bo#ulmu$ g(b(yd(. K(reç reng( c(ld( onu 
hasta g(b( göster(yor, (çe göçmü$ yanaklarıysa yadsınamaz 
b(r $ek(lde ya$landı#ını (f$a ed(yordu. Emma, pembele$me-
ler( (ç(n yanaklarını ç(md(kled( ve onu daha (y( gösterece#(n( 
umarak haf(fçe gülümsemey( dened(. Fakat gördü#ü tablo 
onu tatm(n etmeye yetmed(. Daha beter(, a#zının kenarında 
bel(ren yen( kırı$ıklıkları fark etmes(ne ves(le oldu. Pes ederek 
(ç geç(ren genç kadın, evden çıkmadan önce makyaj yapmak 
(ç(n kend(ne b(r be$ dak(ka tanımaya karar verd(. Gözler(n(n 
altına kapatıcı sürdü, s(yah maskarayla k(rp(kler(n( uzattı ve 
göz kapaklarına eyel"ner çekt(. Allık fırçasını hızla yanakların-
da gezd(r(p duda#ına haf(f b(r parlatıcı sürdü. Daha fazlasına 
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zamanı yoktu. Aynaya b(r kere daha bakan Emma, acı b(r 
$ek(lde $u sonuca vardı:

“Be$ dak(ka (ç(nde dünyanın tüm sefalet(n( g(zlemeye ça-
lı$mak… !mkânsız b(r görev olmalı.”

Kestane reng( saçlarını b(r çırpıda tarayıp ba$ının tepe-
s(nde topuz yaptı. Saç last(#(nden kurtularak yüzüne dü$en 
b(rkaç tutam, ona o sevd(#( genç havayı katıyordu. Kaldırıp 
attı#ı kıyafetler(n( yata#ının arkasından topladı. Bugün er-
kenc( de#(ld(, bu nedenle dolabı açıp yen( b(r kıyafet aramak 
yer(ne dünkü g(ys(ler(n( g(ymey( terc(h ett(. T($örtünü $öyle 
b(r koklayıp g(ymeye uygun olup olmadı#ına baktı ve çabu-
cak üstüne geç(rd(. Bugün, haftanın tüm günler(nde oldu#u 
g(b( tarzı sadeyd(: kot pantolon ve kazak.

N(hayet hazır oldu#unda, büyük b(r f(ncan kahve almak 
(ç(n mutfa#a ko$tu. Yüzü dü$tü, tadı ona göre fazla sertt(. 
%eker bulmak (ç(n mutfak dolaplarını karı$tırdı, fakat hayal 
kırıklı#ı (ç(nde evde $eker kalmadı#ını fark ett(. Buzdolabını 
açınca y(yecek do#ru düzgün b(r $ey(n de olmadı#ını gördü. 
Menüde b(rkaç d(l(m p(zza artı#ı, bozulmaya yüz tutmu$ b(r 
salatalık, bo$ b(r yumurta paket(, b(r parça tereya#ı, kapa#ı 
açık kalmı$ b(r kavanoz zeyt(n vardı. Yan( bugün açtı! Dolap-
ları karı$tırarak son kez $ansını dened(. Açık b(r c(ps paket( 
buldu. Öncek( ak$amdan kalmı$tı ve patates parçaları hâlâ 
gevrekt(, b(ngo! Artık kahvaltı görev( görecekt(. El(n( pakete 
daldırırken hüzünle esk( yolda$ına baktı: Mutfak robotuna, 
namıd(#er s(h(rl( arkada$ına. Vakt(yle ona bu lakabı takmı$tı. 
Mutfa#ın b(r kö$es(nde, kurulama bez(n(n altına g(zlenm($-
t(. Aylardır kullanmamı$tı, ancak (ste#( b(tm($ de#(ld(. Altı 
yıl önce, mutfak merakını asgar( çabayla tatm(n etmek (ç(n 
(lk maa$ıyla kend(ne hed(ye etm($t( onu. Emma yen( tar(fler 
denemey( ve yaratmayı sev(yordu, özell(kle de tatlı tar(fler(n(. 
Küçükken annes(n(n ve anneannes(n(n en klas(k tar(fler(n( 
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ö#renm($t(. Hatta y(rm( be$ ya$ındayken anne babası ona 
kend(n( gel($t(rmes( (ç(n $ef atölyes(nde b(r kurs arma#an 
etm($t(.

Fakat ($( ba$ından a$kın ve bar(z b(r $ek(lde uykusunu ala-
mayan genç kadın yemek yapmaya vak(t ayıramıyordu artık.

En taze sebze meyveler( seçmek (ç(n pazarlarda dola$ma-
ya bayılan Emma; hazır yemeklerle, paket serv(s p(zzalarla ve 
hatta alelade b(r paket c(psle yet(n(r olmu$tu. “Anneannem 
kend(m( bu denl( kaybett(#(m( görüyorsa mezarında ters dö-
nüyordur,” d(ye dü$ündü. “A$çılık ba#lamında yan(.” Ba$ını 
baharat rafına do#ru çev(rd( ve yan yana d(z(lm($ kavanozla-
rın üstündek( et(ketler( okurken (ç( burkuldu: “Fesle#en, kör(, 
zerdeçal, tarhun, papr(ka, acırga, safran…” Esk(den ona yen( 
maceralara yelken açtıran tüm bu lezzetler artık toz tutuyor-
du. Emma (ç çek(p kend(n( bu denl( ($(ne kaptırdı#ına kızdı. 
Yandak( kapı aralı#ında duran k(rl( çama$ır yı#ını (se zaten 
kaçmı$ olan keyf(n( yerle b(r ett(. Ac(len temposunu dü$ür-
mes( gerek(yordu. Kend(ne vak(t ayırması artık b(r (ht(yaç ol-
maktan öteye geçm($t(!

Fakat o vakte sah(p de#(ld( ($te…
Mutfak saat( 05.03’tü. Yarım saat (ç(nde yayına g(rmes( 

gerek(yordu.
Yarısı dolu kupasını evyeye bırakıp g(r($tek( sehpada unut-

tu#u küpeler(n( taktı ve ba#cıklarını çözmeden spor ayakka-
bılarını aya#ına geç(r(verd(. Çantasını, montunu, anahtarları-
nı alıp hızla da(res(n(n kapısını çekt(.

Apartmanın kapalı avlusuna adım atar atmaz p($man-
lık (ç(nde atkısını unuttu#unu fark ett(. Hava buz g(b(yd( ve 
verd(#( her nefes, ufak b(r bulut hâl(nde havada süzülüyordu. 
Büyük b(nanın üçüncü katındak( mutfak penceres(ne göz attı 
ve tekrar eve çıkacak vakt( olmadı#ına karar verd(. Montu-
nun yakasını boynuna çeken genç kadın, del( g(b( cepler(n( 
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karı$tırıp sev(nç (ç(nde eld(venler(n(n orada oldu#unu fark 
ett(. Onları g(yd(kten sonra, ısınmayı umarak eller(n( b(rb(-
r(ne sürttü. Saat(ne bakmasıyla beraber a#zından ufak, t(z b(r 
çı#lık yükseld(.

Saat $(md(den 05.07 olmu$tu!
Vakt( epey daralmı$tı ama (mkânsız de#(ld(: Zamanında 

orada olması (ç(n tam y(rm( üç dak(kası vardı. Hızlı yürürse 
y(rm( dak(ka (ç(nde ($ yer(nde olmayı umab(l(rd(. Büyük lüks! 
Otobüse b(nmek daha hızlı olurdu ama (lk serv(s(n ba$laması 
sabah altıyı buluyordu ve Emma’nın arabası yoktu. 

B(nanın a#ır kapısını aceleyle (ten Emma, e$(kten (çer( adı-
mını attı ve radyonun bulundu#u bölüme do#ru sa#a döndü. 
Double MR, merkez( Se(ne-et-Marne’ın Fonta(nebleau (l-
çes(nde bulunan özel b(r bölgesel radyo (stasyonuydu. Rad-
yoyu Ér(c yönet(yordu. Bo$anmı$, on üç ve on be$ ya$larında, 
ergenl(k ça#ındak( (k( çocuk babası; tüm hayatını, 1990’dan 
ber( kurucusu ve genel yayın yönetmen( oldu#u radyoya ada-
mı$tı. !$(n(n a(le hayatının önüne geçmes(nden usanan karısı, 
on yıl önce onu terk etm($ ve yen(den a(les(yle b(rl(kte olab(l-
mek (ç(n Narbonne yakınlarına ta$ınmı$tı. Ér(c çocuklarını 
yalnızca yılba$ı ve uzun yaz tat(ller(nde görüyordu. Durmak 
ned(r b(lmeden sabah dokuzdan ak$am yed(ye kadar her an 
($(n(n ba$ındaydı. Radyonun yönet(m(n( tek ba$ına üstlenen 
ell( ya$ındak( bu adam; sunuculardan, muhab(rlerden, satı$-
çılardan, b(r (nternet s(tes( sorumlusundan ve yönet(c( as(s-
tanından olu$an yakla$ık on be$ k($(l(k ek(b( (dare ed(yordu.

Double MR, Fransa’da en büyük ba$arıyı yakalayan po-
püler parçaları yayımlayarak d(nley(c(ler(ne “Top 40” denen 
b(r formatın yanı sıra oyunlar, gündel(k haberler ve (k( büyük 
canlı yayın ku$a#ı sunuyordu: hafta (ç( 05.30’dan 10.00’a ka-
dar “Morn(ng Double MR” ve ak$amları “Back to Home!”. 
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Hafta sonları radyo genell(kle bölge kasabalarındak( yerel 
etk(nl(klere ($enl(kler, k(tap fuarları, yöresel b(tk( fest(valle-
r(…) yer ver(yordu. Böylece bölge konsey(nden kayda de#er 
b(r h(be elde ed(yordu. Radyonun ger( kalan f(nansmanını (se 
yatırımcıların özel ba#ı$ları ve reklam gel(rler( sa#lıyordu. En 
az be$ k($(den olu$an satı$ ek(b(, potans(yel reklam verenler( 
ara$tırmak üzere her gün radyonun yayın yaptı#ı üç bölgey( 
(Yvesl(nes, Essonne ve Se(ne-et-Marne) gez(yordu.

Bu n(san ayında Emma, (stasyondak( altıncı yılını tamam-
lamı$ olacaktı. Yayın ek(b(ne tam zamanlı olarak katılmadan 
önce ak$am ku$a#ında fla$ gel($meler( sunarak ($e ba$lamı$tı. 
B(r yıl sonrasında, “Morn(ng Double MR” ku$a#ının yayın 
d(rektörlü#üne terf( etm($t(. Görev( sabah ku$a#ını yayı-
na hazırlamak, (k( sunucusundan b(r( olarak sunmak, çe$(tl( 
günlük olayları (magaz(n, edeb(yat ve medya haberler() tak(p 
etmek ve tüm bunları yaparken yayın ek(b(nde çalı$an mu-
hab(rler(n (dares(n( sa#lamaktı. Genç kadın, hafta sonu ya-
yınlarında da mutlaka canlı röportajlar gerçekle$t(rmek üzere 
($ba$ı yapıyordu.

Bu sezon Emma sabah ku$a#ını Benjam(n (le sunuyor-
du. !$ arkada$ından öte, dostu, hatta sırda$ı olmu$tu. Onun 
m(zah anlayı$ını, açık sözlülü#ünü sev(yordu ve ona tüm kal-
b(yle güven(yordu. Müz(#e gel(nce, (k( meslekta$ın zevkler( 
taban tabana zıttı. Emma, Jackson F(ve’tan ABC’y( duyun-
ca yer(nde duramazken Benjam(n, Sepultura veya Metall(ca 
g(b( trash metal türü müz(k yapan grupları sev(yordu. Ayrıca 
bölgedek( bazı barlarda ara sıra sahne alan amatör grubuyla 
bu gruplardan parçalar çalıyordu. Orta boylu, sakalı da(ma 
b(ç(ml( ve bakımlı, a#zı (y( laf yapan bu kaslı adamın kolun-
dak( sayısız dövmes(n(n yanı sıra sol kula#ında da b(r p"er-
c"ng’( vardı. G(y(m tarzı her mevs(m aynıydı: kot pantolon 
ve kısa kollu, espr(l( b(r t($ört. Tarzı, m(zacıyla çel($(yordu. 
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Benjam(n her $eyden önce yufka yürekl(, a$ırı duygusal b(-
r(yd(. Çok sosyal ve da(ma ne$el(yd(. A(les( ve arkada$ları her 
$eyden önce gel(rd(. !$ hayatına gel(nce, radyo sunucusu (k( ($( 
b(rden götürüyordu: Sabahları “Morn(ng Double MR” ku-
$a#ını sunuyor, yayınını gerçekle$t(r(yor, ardından 10.00’dan 
13.00’e kadar yayımlanacak reklam ve tanıtım bültenler(n( 
hazırlıyordu. Benjam(n her zaman 05.00’te ($(n(n ba$ınday-
dı. Sabah ku$a#ında yayımlanacak müz(k planının –özell(kle 
aynı sanatçıdan (k( parçanın üst üste çalınmaması (ç(n– kont-
rolünü sa#lıyor ve o günkü haberlerle röportajların progra-
ma düzgünce dah(l ed(l(p ed(lmed(#(n( tey(t ed(yordu. Radyo 
yen( b(r yazılım kullanmaya ba$lamı$tı ve Emma dâh(l, yayın 
ek(b(nden k(mse bu yazılımı henüz tam olarak çözeb(lm($ 
de#(ld(. Sorumluluk sah(b( ve da(ma düzenl( olan y(rm( be$ 
ya$ındak( bu genç adam çoktan evlenm($t( ve Valent(n adında 
$(md( on sek(z aylık olan küçük b(r o#lu b(le vardı. Kısa süre 
önce a(lece, radyodan arabayla b(r saat uzaklıktak( b(r kır ev(-
ne ta$ınmı$lardı.

Y(ne de sabahları radyoya en erken gelen k($( Benjam(n 
de#(ld(, Jérémy genell(kle ondan yarım saat önde oluyordu. 
!y( b(r gazetec(l(k okulunda son senes(n( okuyan bu ün(ver-
s(te ö#renc(s(, 05.30’la 10.00 arasında ver(len fla$ haberlerle 
ve gün boyunca çe$(tl( programlarda yayımlanan “Günün Et-
k(nl(kler(” kö$es(yle (lg(len(yordu. Double MR, yayın akı$ında 
hem yerel hem ulusal haberlere yer verd(#(nden genç ö#renc(, 
aynı konu$ma esnasında hem Irak’ta ya$anan b(r s(lahlı çatı$-
madan hem de kom$u köydek( domates fest(val(nden bahse-
deb(l(yordu. !$( karma$ıktı, y(ne de gayet ba$arılı b(r $ek(lde 
altından kalkıyordu. Epey çalı$kan ve ($ten asla kaçmayan 
b(r(yd(. Zaman ve mekân fark etmeks(z(n seyahat etmeye her 
an hazırdı. Özell(kle de ucunda röportaj yapmak varsa… Bu 
onun gerçek tutkusuydu. Tek kusuru, met(n yazarken radyo 
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d(l(nden çok, felsef( b(r üslup kullanmasıydı. Emma bu nok-
tayı gel($t(rmes(ne yardımcı oluyordu, çünkü radyoda vak(t 
dardı, herkes(n söz süres( dak(kalarla sınırlıydı. D(nley(c(n(n 
ba$ka b(r kanala geçmemes( (ç(n konu$manın kısa, açık ve 
çarpıcı olması gerek(yordu.

O pazartes( Emma radyoya geld(#(nde saat 05.29’du.
Radyo sunucusu, ceket(n( çıkarmaya b(le vak(t bulamadan 

çantasını stüdyodak( sandalyeye attı ve yanlarından geçt(#( 
meslekta$larına kocaman gülümsed(. Benjam(n yayına g(rd(-
#(nde kulaklı#ını ucu ucuna takab(ld(.

“Merhaba! Morn"ng Double MR’a hep"n"z ho! geld"n"z! Sa-
atler"m"z 05.29’u göster"yor. Herkese günaydın! Selam Emma!”

“Selam Benjam"n ve herkese günaydın. Yalnız d"kkat, bugün 
hava "nanılmaz so$uk. Ben"m g"b" atkınızı unutmayın sakın, 
sonra p"!man olursunuz. Sıkı g"y"n"n, yerdek" buzlara da d"kkat 
ed"n!”

“Fla! gel"!meler"n ardından Jérémy b"ze tüm detaylarıyla 
hava durumunu aktaracak. Evet, Double MR, saat tam 05.30, 
!"md" haberler.”

Haberler yakla$ık üç dak(ka sürdü ve ardından yayın, Stro-
mae’dan Tous Les Mêmes (le devam ett(. Parçanın yayını esnasın-
da üç sunucu kulaklıklarını çıkarıp laflamaya ba$ladılar. Jérémy 
met(nler(n( tekrar gözden geç(rmek üzere of(s(ne g(tmeden 
önce Emma, çok uzun buldu#u haber ba$lı#ının yeter(nce çar-
pıcı olmadı#ını bel(rtt(. Ayrıca muhab(r(n, b(r sonrak( habere 
hava durumunu vererek ba$laması $arttı, z(ra buz fırtınası ve 
çı# olaylarından dolayı Île-de-France’ın tamamı (ç(n turuncu 
alarm ver(lm($t(. Gazetec(l(k ö#renc(s(, ba$ıyla onaylayıp (k(l(y( 
yalnız bıraktı. Emma kısık ve tela$lı b(r sesle özür d(led(.

“Kusura bakma canım. Bu sabah çok zor uyandım. !$ler ne 
kadar (y( g(d(yorsa ben o kadar geç kalıyorum…”
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“!y( de tam vakt(nde geld(n, n(ye canını sıkıyorsun? Ayrı-
ca end($elenme, gerek(rse Jérémy’n(n g(r($(n( ben tek ba$ıma 
yapab(l(r(m. Ér(c’(n yayını neden bu kadar erken ba$lattı#ını 
hâlâ aklım almıyor. Öncek(, 06.00’yla 10.00 arası çok daha 
(y(yd( açıkçası.”

“Bu fazladan yarım saate ben de b(r anlam verem(yorum 
do#rusunu (stersen. Neyse, hafta sonun nasıl geçt( bakalım?”

“Süperd(. Cumartes( Cha(lly-en-B(ère’de Puffy Pub d(ye 
b(r mekânda konser verd(m. Pazar günü de evde tam(rat ($ler( 
yapıp b(raz kafamı d(nled(m. Sen neler yaptın?”

“Sébast(en (le Ét(olles’da, b(tk( de#($ toku$ ed(len $u ker-
mes( sundum. Stüdyoyu toparlarken Ér(c’(n el( aya#ına dola$-
tı#ından ek(pmanları yerle$t(rmes(ne yardım etmem gerekt(. 
Eve ak$am sek(zde döneb(ld(m.”

“Bana sorarsan dı$arıdak( ($ler( yapmayı b(r an önce bı-
rakmalısın. Her b(r( ayrı tantana. Bu $ek(lde d(nlenmeye nasıl 
vak(t bulab(l(rs(n k(? Sen(n de b(r hayatın var sonuçta!” d(ye 
arkada$ına kızdı Benjam(n.

“Ben de hâl(mden memnun de#(l(m, ama Sébast(en dı$ın-
da k(mse Ér(c’(n ($ler(ne gönüllü olmuyor. Yayın koord(natö-
rü olarak da çalı$anlara örnek olmak bana dü$üyor ($te.”

“Emma’cı#ım, yayın koord(natörü unvanın sana sıkıntıdan 
ba$ka b(r $ey get(rm(yor, b(lmem farkında mısın? Hep(m(z-
den fazla çalı$ıyorsun, kar$ılı#ını da almıyorsun üstel(k. Ér(c 
bu unvanı, senden daha fazla faydalanmak (ç(n kullanıyor. 
Zayıf noktanı yakaladı, oyununa gelme artık $u adamın,” ded( 
Benjam(n homurdanarak.

“Noel’de 500 avro pr(m aldım b(le,” ded( Emma ve b(raz 
utanarak ekled(: “Ayrıca Ér(c bana har(ka kartv(z(tler s(par($ 
ett(.”

“C(dd( olamazsın Emma… Gerçekten… Bunca eme-
#(n kar$ılı#ı 500 avro mu? Kend( yaptıklarım b(le bana çok 
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gel(yor, sen(nk(ler üstüne tuz b(ber. !$ sözle$mende ne yazıyor 
b(r söylesene?”

“Ér(c sezon sonunda sözle$medek( ($ tanımını yen(leyece-
#(ne ve maa$ımı artıraca#ına söz verd(.”

“Her sene herkese aynı $ey( söylüyor ama aynı tas aynı ha-
mam devam ed(yoruz… Tekrar soruyorum: Maa$ bordronda 
ne yazıyor?”

“Muhab(r.”
“Hımm… Ama sen yayın koord(natörü olarak çalı$ıyor-

sun… Pek(. Ya mesa( saat(n?”
“05.30 - 12.30.”
“Pekâlâ. 05.30 kısmı do#ru ama 12.30’dan pek em(n de#(-

l(m. Ben 13.00’te çıkıyorum ve sen( o saatte yayın departma-
nında görüyorum hep!”

“Mesa( konusunda sen de t(t(z davranmıyorsun, sözle$me-
de yazandan daha fazla çalı$ıyorsun.”

“Sadece b(raz daha fazla, neredeyse (k( katı de#(l. Ayrıca 
ben hafta sonları ekstra mesa( yapmayı asla kabul etm(yorum. 
E$(me ve Valent(n’e vak(t ayırmayı terc(h ed(yorum, hafta (ç( 
radyo (ç(n yeter(nce çalı$ıyorum zaten. Ve son olarak, maa$ını 
da b(r söylesene.”

“Ne kadar oldu#unu gayet (y( b(l(yorsun,” ded( Emma. 
“Buradak( herkes g(b( ben de 1.500 avro alıyorum.”

“Herkes… ama (stasyondak( herkes! Satı$çıların hep(m(z-
den çok daha (y( kazandı#ını unutma, o da apayrı b(r mesele 
zaten. Ama çok da kafana takma ya, afer(n, helal sana, asgar( 
ücretten 50 avro fazla kazanıyorsun, buna da $ükür! Ah, unu-
tuyordum az daha, 500 avroluk süpeeeer pr"m"n ve haaar"ka 
kart"v"zler"n de var!” derken meslekta$ının ses(n( takl(t ed(p 
(y(ce üsteled( Benjam(n.

Emma yayına dönmek (ç(n hızla m(krofonu açarken gül-
meden edemed(. Stromae’ın $arkısının son sözler( stüdyoda 
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yankılanıyordu. “Tous les mêmes, tous les mêmes, tous les mêmes 
et y’en a marre*…” %(md( sıra günlük burç yorumlarındaydı. 
Genç kadın, benzerler(nden farklı olan bu kö$ey( her gün, 
Zodyak’ın farklı burçlarını puanlandırarak yazıyordu. Burç-
ları ola#an sıralarına de#(l, günün öngörüler(ne göre sunu-
yordu. Böylece burç yorumu faslı, Emma’nın o günü en zor 
geç(rece#(n( tahm(n ett(#( burçla ba$lıyordu. Bugün, Kova 
burçlarını zorlu b(r gün bekl(yordu: Bu sabah sollarından 
kalkacaklar ve canları epey sıkılacaktı. A$k, ($, arkada$lık, h(ç-
b(r ($ler( yolunda g(tmeyecekt(! Emma; Koç, Ba$ak, !k(zler, 
Bo#a ve Yengeçler (ç(n b(raz daha olumlu de#erlend(rmelerde 
bulunduktan sonra söz sırası kend(s(ne gelen Benjam(n, yo-
rum faslını kapatma $eref(ne na(l oldu. Günün favor(s(, O#lak 
burcuydu:

“Ve 17 %ubat 2014 Pazartes" gününün kazananıyla burç yo-
rumlarını noktalıyoruz. Günün kazananı O$lak burcu!” 

“Muhte!em, ben de O$lak’ım!” d(ye araya g(rd( Emma.
“Öyleyse Emma ve tüm O$lak burcu d"nley"c"ler"m"z, bugün 

!ansın s"z"nle beraber oldu$unu b"l"n! A!k ve "! alanlarında her 
!ey s"z"n "ç"n yolunda g"tmekle kalmayacak, hayatınızı zeng"n-
le!t"recek k"!"lerle de kar!ıla!acaksınız. Bugün s"z" y"rm" üzer"n-
den on sek"zl"k b"r gün bekl"yor!”

“Tebr"kler, sevg"l" O$laklar! Tesell" olsun d"ye günün sözünü 
bugünün kaybeden" Kovalara arma$an ed"yorum: Az"z Alex"s 
gününde Kovaların yataktan çıkmaması en hayırlısı, umalım 
k" yarın, Az"ze Bernadette gününde !enl"k havasında geçs"n 
hayatları!”

“Bu muhte!em söz "ç"n te!ekkürler Emma. B"r gün bu sözle-
r"n" b"r k"tapta derlemen em"n"m d"nley"c"ler"m"z" de çok mutlu 
eder. Reklam arasında bu f"kr" de$erlend"rece$"z, ardından s"z" 
* (Fr.) Al b+r+n+ vur ötek+ne, al b+r+n+ vur ötek+ne, al b+r+n+ vur ötek+ne, sıdkım 
sıyrıldı… (ç.n.)
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yaz günler"m"z" aydınlatan ve z"rveler" zorlamaya devam eden 
b"r parça bekl"yor: Daft Punk-Pharrell W"ll"ams’tan Get Lucky! 
Double MR, saat 05.45, herkese günaydın.” 

Reklamlar yayımlanırken Emma ve Benjam(n sohbete 
kaldıkları yerden devam ett(ler:

“Sah(den Emma, kend(n( paralamayı bırakmalısın. Nasıl 
gözüktü#ünden haber(n var mı?” d(ye sordu Benjam(n. “Asır-
lardır gün yüzü görmem($ b(r hayalet g(b(s(n!”

“O kadar da de#(l, çok kötüsün. Daha bu sabah makyaj 
yaptım.”

“Gerçekten kend(nle (lg(lenmeye, uyumaya ve e#lenmeye 
(ht(yacın var!” d(ye sürdürdü Benjam(n, duyduklarını kulak 
ardı ederek. “Bugünkü t($örtüme bak! Sen(n (ç(n yazdım, ta$ı 
ged(#(ne koydum bence!”

“Çalı$mak sa#lıktır, h(çb(r $ey yapmamaksa sa#lı#ı koru-
manın b(r(nc( kuralıdır,” d(ye okuduktan sonra güldü Emma: 
“!y( de bu söz sen(n de#(l, Henr( Salvador’un!”

“Bu sözler( kula#ına ben(m fısıldamadı#ımı nereden b(-
l(yorsun pek(?” ded( Benjam(n kend(nden em(n b(r $ek(lde. 
“Reklam sloganları yazmakta b(le epey mar(fetl(y(m, $ar-
kı sözler(n( sen dü$ün! %aka b(r yana Emma, hayat Doub-
le MR’dan (baret de#(l. Çalı$manın b(r sınırı var. Kaldı k( 
Éric’in b(z( zerre umursadı#ı yok. D(nley(c( sayısı katlanarak 
artarken maa$larımızın yer(nde sayması normal m( sence?”

“Hayır… Ayrıca, baksana…” dey(p radyo yayınına kulak 
verd( genç kadın. “Sank( geçen haftadan da fazla reklam al-
mı$ız, ne ders(n?”

“Aynen öyle, reklamlar çı# g(b( artıyor! D(nley(c(lere acı-
yorum… Üstel(k ($ yükümü de aynı ölçüde artırdı bu durum, 
b(r as(stana (ht(yacım olacak. Satı$çılar, del( g(b( satı$ yap-
tı son aylarda. D(nley(c( sayısındak( artı$ı dü$ününce h(ç de 
mantıksız de#(l. B(r de Ér(c zam yapamayaca#ını söylüyor…”
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“Sürekl( söylen(yorsun, ama üç yıldır buradasın. Neden 
ayrılmıyorsun?”

“Yıkılmadım… ama ayakta da de#(l(m. Ba$ka b(r yer bulur 
bulmaz ayrılaca#ım. !st(fa edeb(lecek olsaydım ederd(m ama 
tek maa$la yen( aldı#ımız ev(n borcuna yet($emey(z. Do#-
rusunu (stersen, yen( demomu b(t(rmek üzerey(m, bu hafta 
farklı radyo (stasyonlarına göndermeye ba$layaca#ım. Artık 
ulusal radyoları hedefl(yorum, yeterl( tecrübey( ed(nd(m ben-
ce. Neden ba$ka yerlere ba$vurmuyorsun sen de?”

“B(lmem k(. Bunu h(ç c(dd( c(dd( dü$ünmed(m. Oturdu-
#um yer(, alı$kanlıklarımı sev(yorum, hem ($e yürüyerek g(d(p 
geleb(l(yorum da… B(r de Ér(c’(n sözle$mem( yen(leyece#(ne 
da(r umudumu kaybetmed(m henüz.”

“Yapma Emma, güldürme ben(. Kocamı$ kadınlar g(b( ko-
nu$uyorsun! Uyan artık, çık $u konfor alanından! Hayatını b(r 
h(ç u#runa…”

Benjam(n’(n cümles(n( tamamlamaya fırsatı olmadı, 
Jérémy stüdyoya g(rm($t(. 06.00’dak( haber bülten( (ç(n b(raz 
erken gelmey( terc(h ederd(. Emma Daft Punk’ın parçasının 
ardından haber saat(n(n geld(#(n( duyurdu ve Jérémy yayına 
g(rd(. Bu sefer muhab(r, met(n üzer(nde epey çalı$mı$tı, ko-
nu$ması akıcı ve anla$ılırdı. Emma onu tebr(k ett(.

!k( sunucu sabahlarını parçaların, haberler(n ve önceden 
kayded(lm($ kö$eler(n yayını esnasında Double MR’dak( ge-
lecekler( üzer(ne konu$arak geç(rd(. Benjam(n, Emma’yı ön-
cel(kler(n( sorgulamaya te$v(k etmek (st(yordu.

Yayın b(t(nce (k( arkada$, mesa(ler(n(n d(#er yarısına ba$lamak 
üzere ayrıldılar. Benjam(n’(n kend( of(s(ne sah(p olma ayrıca-
lı#ı vardı. Böylece beraber çalı$tı#ı ek(plerle (reklamcılarla, 
seslend(rmec(lerle…) sess(zl(k ve huzur (ç(nde telefon görü$-
mes( yapab(l(yor, radyo reklamları (ç(n gerekl( ses montajları 
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üzer(nde çalı$ab(l(yordu. Emma ve yayın ek(b(n(n (sunucular, 
muhab(rler) ger( kalanı (se dört kab(nl( b(r açık of(s( payla$-
mak zorundaydılar. O pazartes(, Jérémy radyo programları-
nın kaydını yapmak (ç(n stüdyoya g(tt(#(nde Emma kend(n( 
bu koca alanda b(r ba$ına buldu. Ancak etrafın sak(n olması 
odaklanmasına yardım etmed(. Yorgunluktan mı yoksa Ben-
jam(n (le yaptı#ı konu$madan mı b(lm(yordu ama karmaka-
rı$ık h(ssed(yordu.

Arkada$ı onu, ($ hayatını daha fazla sorgulamaya (tmekte 
haklı mıydı? Double MR’da gerçekten hak ett(#( yerde m(yd(?

Kes(n olan b(r $ey varsa o da Emma’nın kend(n( yorgun 
hatta tükenm($ h(ssett(#(yd(. Altı yıldır dur durak b(lmeden 
fazla mesa( yapıyordu. Belk( bu kadar fazla ($ olması bu se-
neye özel b(r durumdu, fakat genel yayın yönetmen( Ér(c’(n 
tutmadı#ı sözler de çok fazlaydı.

Belk( de ayrılma vakt( gelm($t(. Fakat nereye g(decekt(? 
Ba$ka b(r radyoya mı?

Emma bu olasılı#ı h(ç dü$ünmed(#(n( fark ett(. Hatırladı#ı 
kadarıyla hep Ér(c’e sadık kalaca#ını dü$ünmü$tü. Ér(c kend(s(-
ne b(r $ans verm($t(, Emma ona borcu oldu#unu dü$ünüyordu.

Haz(ran 2008’de yüksek l(sansını b(t(rd(#(nde ($e almı$tı 
onu. Önces(nde, yayın ek(b(nde üç ay staj yapmı$tı. Gayet (y( 
geçm($t(. Sah(p oldu#u potans(yel( gören Ér(c, onu hemen ($e 
almı$tı. F(k(rlerle dolup ta$an genç kadın, radyo müdürünü 
ona kalıcı b(r poz(syon tekl(f etmeye (kna edecek kadar g(r(-
$(mde bulunmu$tu. Emma aynı zamanda uygun $artlardan da 
(st(fade etm($t(. Kadrolu çalı$an (k( muhab(rden b(r( do#um 
(zn(ne ayrılmı$, üç yıl sonrasındaysa (st(fa etm($t(. Emma 
do#ru zamanda, do#ru yerde bulunmu$tu.

Double MR’dak( (lk yıllarına dönüp bakınca, (ç(n( çalı$-
ma $evk(yle dolduran sev(nc(n( ve merakını hatırladı. Onda 
h(çb(r heyecan uyandırmayan b(r bölümü be$ yıl boyunca 


