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Eymir Gölü kenarında, küçük ördeği bulduğumda buz gibi göl suyuyla ıslanmış, çamurun içinde can çekişiyordu.

Ölüm ve Yaşam Arasında

Eymir Gölü bozkırın
ortasında bir vahadır Ankara için. Her mevsim ayrı güzellikler sunar başkentin rutin yaşamına. Ancak bu güzelliği gölgeleyen kirlilik, göl ve çevresindeki
yaban hayatı da tehdit ediyor. Gri gökyüzünün yağışla birlikte yarattığı kasvetten uzaklaşmak için Eymir’e gittiğim bir gün, kirliliğin yaban hayata verdiği zarara tanık oldum. Çevremdeki ayrıntıları inceleyerek göl kıyısında yürürken, sazların arasında hareketsiz duran iki minik ördek fark ettim.
Ölmüş olduklarını düşünerek, bedenlerini toprağa kavuşturmak için
çıkarmaya çalıştığım sırada kara tüylü olanın gagasının titrediğini gördüm.
Birşeyler yapmam gerekiyordu. Hayatını kaybetmiş sarı yavruyu orada bırakarak siyah tüylüyü yerden aldım. Önce onu temizledim, sonra yiyecek
içecek verdim, ardından da bir karton kutuya koyarak hekimine kavuşturdum. Bütün bunlar sadece bir saat içinde olup bitmişti.
Ördeği hasta eden şey salmonella bakterisiydi. Üç hafta süren tedavisi
tamamlanınca onu Eymir’e geri bıraktık... Şimdi yaşamını orada sürdürüyor.
Bu olayı fotoğraflarken, ölümle yaşam arasındaki çizginin ne denli ince
olduğunu göstermek istedim. Çevremize biraz daha duyarlı bakmak, bir
canlının, bu ince çizginin yaşam tarafında kalmasını sağlayabilir.
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Soğuktan ve hastalıktan titreyen minik
ördeği güneşe çıkardığımda biraz
canlanıp ayağa kalktı. İlk işim, ona
çevrede bulabildiğim doğal malzemelerden bir yuva yapmak oldu. Biraz daha
canlanması için yuvasının önüne su
ve ekmek parçaları koydum.
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Ördek her ne kadar hareketlenmiş olsa
da hiç iyi görünmüyordu. Veteriner
arkadaşımı aradığımda hemen görmek
istediğini söyledi. Onu bir koliye
yerleştirip, kente götürürken, kendimi bir
cankurtaran şoförü gibi hissediyordum.
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Veteriner hekim İlke Yüksel’in kliniğinde
kendine gelip, tedavi olan ördek,
hekiminin ellerinde güvende olduğunun
farkında gibi. Tokalaşır gibi ayağını
uzatırken adeta teşekkür ediyor.
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Üç haftalık tedaviden sonra, onu küçük
dostuyla birlikte Eymir Gölü kıyısına geri
bırakırken, insanların yol açtığı kirlilik
yüzünden kurtarılmayı bekleyen diğer
canlıları düşünüyorduk.
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