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VEJETARYEN   DAYIM 
 

Ceylan, o gece yeni birşey öğrendiği için çok mutluydu. Dayısını uzun bir aradan sonra ilk 

kez görüyordu. Annesi bütün gün heyecanla çeşit çeşit yemekler hazırlamış, sofrayı 

donatmıştı. Masaya oturduklarında herkes acıkmış, tatlı tatlı sohbet etmeye devam ediyordu. 

Ee ne de olsa, gemiyle dünyayı gezen dayısının anlatacağı çok şey vardı. “Çok okuyan değil, 

çok gezen bilir” diyordu babası. Öyle olaylar geçmişti ki başından, dayısının anlattıklarından 

Ceylan kimi zaman korkmuş, kimi zaman gülmüştü. 

 

Annesi yemek servisi yaparken, dayısı sık sık “hayır, ondan almayayım, ondan istemiyorum” 

diyordu. Tüm ısrara rağmen masadan birkaç şey seçti, tabağına aldı. Başta annesi biraz 

gücenmiş, kırılmış halde iken, babası şakayla “ne o, ablanın yemeklerini özlemedin mi, yoksa 

beğenmedin mi? ” diye sorunca , dayısı bir an şaşkın “oh! affedersiniz, ablacığım, ben senin 

yemeklerini nasıl özlemem? Ama ben artık vejetaryen oldum.” 

 

Ceylan bu kelimeyi daha önce duymuştu duymasına ama anlamını tam bilmiyordu. Anne ve 

babası hayretle “vejetaryen mi oldun? ” dediklerinde bir an korktu. Dayısı bir an 

gülümseyerek, “hadi canım, kendinize gelin. Bu bir hastalık değil” Şaşkınlıklarını çabuk 

atlatan anne ve babası “tabii canım, onu demek istemedik de, bu nerden çıktı şimdi? ” diye 

sorunca dayısı, ağzına götürdüğü yemeğin lezzetini yüz ifadesinde yansıtırken konuşmaya 

başladı. 

 

-Ellerine sağlık ablacığım, bu bakla favayı senden güzel hiç kimse yapamaz. Evet, vejetaryen 

oldum. Ceylan, sen bunun anlamını biliyor musun? 
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-Hayır dayıcığım, ne demek o? 

-Vejetaryen, bir tür yemek yeme alışkanlığıdır Ceylan’cığım. Hani et, tavuk, balık, sebzeler, 

meyve ve kuruyemişler var ya.. İşte ben yemek alışkanlığımı değiştirdim. Bunlardan 

bazılarını hiç yemiyorum, bazılarını yiyorum. 

-Nasıl yani, annemin yaptıklarında da mı yemediklerin var?  

-Evet, maalesef. Vejetaryen tip yemek yeme alışkanlığını seçen insanlar genelde et, tavuk ve 

balık yemezler. Bazıları, bunların arasında da seçim yapıp, yediği olur. Ama bunun gerçek 

anlamı sadece sebze, meyve, yemiş, unlu gıdalar gibi şeylerle beslenmektir. 

 

Annesi daha fazla dayanamamış, söze girmişti. 

-Peki, proteini nasıl alacaksın? Tavuk, balık, kırmızı et yiyerek vücudumuzun dayanıklılığını 

ve gelişimini sağlayan proteini alıyoruz. Ya demir? Zamanla kandaki demir de azalır ve 

kansız kalırsın. Güçsüz ve halsiz olursun. Hasta olursun. 

 

Dayısı yine gülmeye başlamıştı. Bir taraftan da zeytinyağlı sebzesini iştahla yiyordu. 

-Bu söylediklerinde gerçek payı yok değil belki ablacığım, ama tam da öyle değil. Dünyanın 

hemen her yerini gezdim son üç senede. Et yemeyen milyonlarca insan var dünyanın her 

tarafında ve senden de sağlıklı olduklarına emin olabilirsin. Ben tavuk, balık, kırmızı et 

yemiyorum ama canlı hayvanı öldürmeden ondan elde ettiğimiz tüm gıdaları tüketiyorum. 

Hem de gönül rahatlığı içinde. Yediğim peynir, süt, yumurta, yoğurt ve tereyağda senin 

söylediğin protein var zaten. Ayrıca vücudun protein ihtiyacını bu maddeyi içeren 

sebzelerden de sağlıyorum. 

Babası, dayısının son cümlesini hafife aldığını gösterircesine: 

-Sebzede de protein olur mu canım? 

-Var abi, uzak doğu ülkeleri soya fasulyesi yiyor yüzyıllardır. Baklagillerde protein olduğunu 

bilmiyorum diyemezsin herhalde. Çok sevdiğin kuru fasulye, bezelye gibi. Ayrıca kepek unu, 

kepek ekmeği ve tüm kabuklu yemişler protein içerir. 

-Desene biz çoğu öğünlerde etle beraber bunları yerken protein depoluyoruz vücudumuza.  

-Elbette, eksiği gibi fazlasının da zararı var. Ayrıca mide ve bağırsak için de sebze, meyve 

ağırlıklı beslenmek çok faydalı. Sebze, meyve, kuruyemiş, yumurta, süt ve süt ürünleri 

büyük, küçük, yaşlı, genç her insanı dengeli besleyecek gıdalar ve organizmamız için yeterli 

besinlerdir. Eveet, işte böyle, Ceylan, gördün mü dayın hem yedi hem konuştu. Çok doydum 

vallahi, ellerine sağlık ablacığım. 

Annesi elinde yeni bir tepsiyle masada belirirken: 

-Dur bakalım, madem öyle ıspanaklı böreğimi yemeden sofradan kalkamazsın. 

 

Ceylan, diğerlerinin kahkahalarına katılırken, vejetaryen olmanın ne olduğunu ve faydalarını 

artık öğrenmişti. Belki ilerde bunu deniyebilirdi de . Kimbilir... 

 

 

Öykü ile ilgili sorular: 

 

1. Ceylan; dayısını sık sık görüyor muydu? Niçin? 

2. Dayısı neden yemekleri seçerek aldı? Vejetaryen ne demek? 

3. Et, tavuk, balık yemeden proteini nasıl alıyor? 

4. Dünyanın hangi ülkelerinde daha çok vejetaryenler var? Araştırınız. 

5. Bildiğiniz sebze yemeklerini sayınız? 

6. Canlılara zarar vermemek ile vejetaryenlik arasında ne gibi bir ilişki vardır? 


