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Yüzen Bir Kız Bir Su Kütlesidir

Yüzme havuzu, şehrin başladığı vadiye bakan tepenin kenarında. 
Buradan neredeyse Kinabulu Dağı’nın koyu yağmur ormanlarını 
görebiliyorum. Ağaçların arasında yaşayan şeylerin ve akarsula-
rın isimlerini, Gong Gong’un doğa tarihi kitaplarına baktığım 
zamanlardan biliyorum: Borneo vantuz balığı (Borneo Sucker 
Fish), Kinabalu yılan kartalı, Dünya’nın en büyük çiçeklerini 
açan raflesya bitkisi, kanatlarındaki beyaz gözlerle Atlas güvesi. 

Kuzenim Sara’yla ben on yaşındayız. Sadece bir ay ara ile doğ-
muş olmamıza rağmen o çoktan en derinlere kadar balıklama 
dalış yapabilirken ben henüz yapamıyorum. Kendimi yavaşça 
soğuk metal merdivenden aşağı bırakıyor ve ardımda beyaz kö-
püklü dalgalar bırakarak boy verdiğimde, beni yakalayacak hiç-
bir şey kalmayana dek arkasından açılıyorum. Nefes nefese öbür 
uca ulaşıyorum. Sıçrattığımız suların, üzerinde dairesel desenler 
oluşturduğu bu sıcak betonda tutunabilecek sağlam bir şey bula-
bildiğim için burada daha mutluyum. Buradan bacaklarımı kul-
lanarak kendimi ileri doğru itebiliyorum. Derin ucun güvenli bir 
köşesinde durup nefesimi ne kadar süre tutabileceğimi görmeyi 
bekliyorum. Yüzme gözlüklerimle yukarı baktığımda yağmur or-
manlarının bulutlarını ve suyun bulanıklaştırdığı bir gökkuşağını 
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görüyorum. Yüzeyde süzülen plumeria çiçeği yapraklarının altını 
görebiliyorum, altın kenarlı gölgeleri bana doğru yaklaşıyor. Ba-
caklarımı uzatıyor, parmaklarımı geriyor ve güneşe doğru yük-
seliyorum.

Gong Gong ne zaman ziyarete gitsek bizi Sabah isimli Golf Klü-
bü’ne götürürdü. Biz Sara ile annelerimiz peşimizde doğruca ha-
vuza giderken, o da sabah turunu oynamak üzere golf sahasına 
giderdi. Po Po her zamanki gibi geride kalırdı. Malezya’da bü-
yükannemi ve büyükbabamı ziyaret ettiğimiz yıllar boyunca Po 
Po’nun bizimle havuza geldiğini hiç hatırlamıyorum. 

Her ne kadar herkes doğrudan fark edemese de ben beyaz bir 
Malezyalı-Çinliyim. Annem Malezya’da doğmuş ve on yedi ya-
şındayken Aotearoa, Yeni Zelanda’ya taşınmış. Ben Welling-
ton’da doğdum. Üç yaşımdayken ebeveynimin işi nedeniyle New 
York’a taşınıp dört yıl sonra Wellington’a geri döndük, ondan 
dört sene sonra da tekrar toplanıp Şanghay’a taşındık. On beş ya-
şımdayken tekrar eve dönmek üzere Şanghay’dan ayrıldık, gerçi 
o zamana kadar ev benim için muğlak bir kelimeye dönüşmüştü. 

Vücudumuzun demir attığı yer neresidir? Hangi su kütlesi bi-
zimdir? İlk taşındığımızda dört yaşındaydım, ardından üç defa 
daha taşınacaktık. Mesele, bir seferde birçok yere demir atmış 
olmam mı, yoksa hiçbir yere demir atmamış olmam mı? Cevap 
bu ikisinin arasında bir yerlerde yatıyor. Zaman içinde, bu ara-
da-deredeki yerden yeni adalar yeşerip biçimlendi. 

İçinde yüzdüğüm ilk su kütlesi bir yüzme havuzuydu. Suyun 
altında, Gong Gong’un gümüş gözlü gümüş balıklarından biri 
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gibiydim. Hani onun kataloglayıp uyuduğum odadaki rafta, 
kavanozlarda altın rengi sıvının içinde sakladığı, parıldayarak 
sonsuza kadar kapana kısılmış balıklardan biri gibi. Kendi ken-
dime sualtında takla atmayı öğrendiğim, derin sularda ilk kez 
yüzdüğüm, bacaklarımı birleştirip ayak parmaklarımı gererek 
bana kendimi çok güçlü hissettiren şekilde ayaklarımı çırpmayı 
öğrendiğim yer burasıydı. Burada deniz kızıymış gibi yaparak 
saatler geçirirdik fakat saçlarım yeterince uzun olmadığı ve çok 
iyi yüzemediğim için kendimi deniz kızından ziyade bir nevi 
zarafetten yoksun bir su yaratığı gibi görmüşümdür. Belki yarı 
orka yarı kız çocuğu.

Şanghay’ın eteklerindeki uluslararası okulumun yanındaki açık 
havuzun dibinde yampiri yampiri dolaşan pembe yengeçler var-
dı. Klorun içinde parlak, etli mücevherler gibi ışıldarlardı. Yal-
nızca sivrisineklerin olduğu; başka böceklerin ve kuşların bu-
lunmadığı bu renksiz toprak parçasında, ayaklarımızın altında 
bu küçük yaratıkları görmek, arkadaşlarımı ve beni şaşırtmıştı. 
O zaman deniz çok uzağımızda değildi, hemen golf sahasının ve 
beton deniz duvarının ötesinde karanlık bir kütleydi. Her zaman 
oradaydı ama varlığını uzak, sanki gerçek değilmiş ya da haki-
katen yaşayan varlıklarla dolu değilmiş gibi hissederdik. İçimde, 
yengeçleri avuç avuç toplayıp, o zamana kadar bildiğim en bü-
yük su kütlesi olan Yangtze Nehri Deltası’na ve onun da ötesinde, 
Doğu Çin Denizi’ni bizden ayıran o duvarın ötelerine geri taşıma 
dürtüsü hissederdim.  
 
Beton şehir Şanghay’da bu aşırı klorlu havuz, bizim sığınağımız 
haline gelmişti. Tozlu ufka karşı mavimsi yeşil parlardı havuzun 
suları. En yakın arkadaşlarım ve ben, dünyanın dört bir yanında 
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Singapur, Pekin, Michigan, Wellington gibi yerlerde büyümüş-
tük; Shan mavi çerçeveli gözlükleri ile en şık ve havalı olanımızdı; 
sarışın kros koşucusu ve matematik dehası Jessie, Michiganlıydı; 
boş vakitlerinde Rus romanları ve Kurt Vonnegut okuyan gitarist 
Bex ise benim gibi melezdi. Her birimiz birkaç yılda bir dünyanın 
başka yerlerine taşınıyorduk ve birlikte geçireceğimiz zamanın 
da tükenmekte olduğunun farkındaydık. On üç, on dört yaşla-
rındaydık fakat suyun altında, insan haricinde birer yaratıkmışız 
gibi davranıyorduk. Kimbilir belki hiç de rol değildi yaptığımız. 
Suyun altında her şey farklıydı, yüce bir sessizlikte ve mavi yan-
kılar arasında yüzerdiniz. Eğimli pencereler suyun altında vücu-
dumuzun her yanında titreşen ışık dalgaları oluştururdu. Uzuv-
larımızın nasıl hareket ettiğini duyumsardık; kıvrak, güçlü ve 
yepyeni. Kenardan tekrar tekrar mavilere dalardık, her seferinde 
daha, daha da derine. 
 

⁓

Yeni Zelanda’nın Kāpiti Sahili’nde bir plajda babam ve ben, sığ 
dalgaların baldırlarımıza çarptığı kumların üzerinde yürüyoruz. 
Ellerimizde kovalar, ayak parmaklarımızla kumda çıkıntı yapa-
rak fırlayan deniz kabuklarını yoklayıp buluyoruz. Waikanea 
Halici’nin denize açıldığı yerde, alçak kumsalın kenarında durup 
sertçe yere basıyorum. Sanki bir buz tabakası parçalanırmış gibi 
toprakta çatlaklar oluşuyor. Ayağımın küçük bir dokunuşu ile 
minik kum tepecikleri ayağımın altından halice doğru ufalanıp 
gidiyor. Yavaş akıntı, yeni oluşturduğum kara parçacığına yer 
açmak için yön değiştiriyor. Küçücük bir basınç ile küçük bir kı-
rılmaya, bir faya neden olabildiğimi görüyorum.


