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Merhaba,
Biz Emel Ernalbant ve Hazal Yılmaz.
Emel, Londra’da vegan aşçılık eğitimi almaya başlamış bir 

öğrenci ve kendini bildi bileli de fotoğrafçı. Hazal pek çok ülke 
gezmiş bir seyyah, proje üreticisi ve son yıllarda yazar. Yaşadı-
ğımız dünya konusunda kaygılı, gelecekten umutlu, o geleceğe 
ancak bireysel, kitlesel ve toplumsal dönüşümlerle ulaşabilece-
ğimizin farkında iki kişiyiz.

Elinizdeki kitapta hayvanları birer ürün olarak görmeden 
ve sürdürülebilir hayat için daha az atık yaratarak nasıl yaşaya-
bileceğimizi, plastiği hayatımızdan tamamen çıkarmanın öne-
mini ve yollarını, evde turşu kurmayı, dilimize pelesenk olmuş 
türcü laflardan arınmayı, yulafın da sütü olduğunu, tüketmek-
ten üretmeye nasıl ileri dönüşebileceğimizi, bir vegan bebeğin 
günlüğünden notlarla proteini sebzelerden de alabileceğimizi, 
vegan sporcuların şampiyon olabileceğini, hayvanlar üzerinde 
test yapmayan kozmetik markalarını, peyniri bırakamıyorum 
diyenler için alternatifleri, balığın, tavuğun köftenin de vega-
nını yazacak, bugün verdiğimiz bireysel kararların, önemsiz 
gibi görünen seçimlerin dünyanın geleceğini nasıl belirledi-
ğini anlatacağız.

Bugün, o yarının beklemekle gelmeyeceğini, yarını yaşa-
yabilmek için karbon ayak izimizi azaltmanın şart olduğunu, 
yeşilin, toprağın, bulutların, doğanın korunması için kişisel ve 
toplumsal çaba göstermemiz gerektiğini biliyoruz.

Bugün, hepimizin katkılarıyla yarının rehberini yazıyoruz.





Editörümüz Fahire Kurt’a  
teşekkürlerimizle...
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1
VEGAN OLMAK

Biz çocukken (seksenli yıllara denk geliyor bu dö-
nem), bahçeli apartmanlarda yaşardık. Kurban bayra-
mı öncesi koyun alır, adını Kınalı, Zilli, Yaren koyar, 
birkaç hafta bu koyuna aile olurduk. Çok severdik. İpi, 
topu bırakıp koyunla vakit geçirirdik. Sonra kurban 
bayramı gelir, gelenek, görenek usullerince koyunun 
kesilmesi gerektiği bize anlatılırdı bıçaklar bilenirken. 
Ağlardık, kesmeyin diye yalvarırdık. O koyunun göz-
lerine bakamasa da sesini duyan, ondan sonra önüne 
gelen bezelye yemeğinde eti görünce tabağı iten, hayatı 
boyunca o koyunu kurtaramamanın vicdan azabını 
çeken çocukların bir kısmı şimdi vegan.
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Köye giderdik mesela; anneannelerimizin, dedele-
rimizin doğdukları topraklara. Oğlaklar vardı orada. 
Ve kuzular. Ve buzağılar... Küçücüktü hepsi. Merak 
ederdik, onlar neden annelerinin yanında değildi. 
“Senin annen gibi onunki de çalışıyor” derdi büyük 
teyzemiz. “Sana, bana, yan köye süt vermek için çalışı-
yor.” Ertesi gün kahvaltıda süt içerken aklımıza şu soru 
takılırdı: “Koyunların, ineklerin, keçilerin bankası var 
mı?” Dedemiz gülerdi, “Haylaz, nereden çıktı bu şim-
di” diye. “Annem gibi çalışıyorsa para kazanıyor olması 
lazım, o paraları bankaya nasıl koyuyor” diye sorardık. 
Şaşkın ifadeler belirirdi yüzlerde. “Hadi sütünü iç” der-
di babaanne. İstemezdik, iterdik elimizle.

Babamız alışverişe giderken bizi de yanında gö-
türürdü. Biraz yürümek iyi gelirdi, enerjimizi atardık 
ne de olsa. Manavın önünden geçerken maydanozun, 
dereotunun kokusunu içimize çekerdik, baharatçıya 
girince de kekiğin. Çok severdik. O arada kekiğin ya-
rarlarını anlatırdı Beşir Abi. “Bunu” derdi, “dağlardan 
topluyoruz”. “Elinde şöyle ufala, o dökülen kısımları 
domatesin üzerine serp, kalan dallarla da çay yaparsı-
nız. Her gün biraz kekik yersen hiç hasta olmazsın bu 
kış.” Çok severdik Beşir Abi’yi. Ve kekiği.

Kasaba gelirdi sıra. Vitrininde kocaman bir hay-
van asılı olurdu. Görünce korkar içeri giremezdik. 
“Burada bekle sen” derdi babamız. O sırada hayvanın 
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vücudundaki bölgeleri gösteren özenle çizilmiş şe-
maya takılırdı gözümüz. Babamız beş dakika sonra 
paketlerle çıkar, yine elimizden tutardı, yürümeye 
başlardık. “Baba?” diye sorardık, “hayvanların da kal-
bi, böbreği, beyni varmış.” “Evet” derdi babamız da. 
“İnsanlar gibi yani?” diye sorardık. Susardı babamız. 
“İnsanları yemiyoruz ama” diye sorumuza yanıt arar-
dık. Susardı babamız.

Eve gelirdik. Mutfakta bizi bekleyen annemize 
poşetleri verir, bir iskemleye çöker, muhteşem pazar 
maceramızı, nefis kokulu çilekleri, bizi hapşırtsa da 
aslında bağışıklık sistemimize iyi geldiğini öğrendi-
ğimiz ve o yüzden daha çok yiyeceğimiz karabiberin 
hikâyesini anlatırdık. Annemiz paketten eti çıkarıp 
birtakım soslara yatırırdı o sırada. “Anne?” diye sorar-
dık, “sebzeleri meyveleri çiğ yiyebilir miyiz?” “Olabilir, 
bazılarını yiyebilirsin, tabii ki iyice yıkadıktan sonra” 
derdi. “Patatesi yeme ama, miden bozulur.” “Peki ya 
eti?” diye sorardık. “Yok” derdi annemiz, “onu pişi-
riyoruz ki içindeki bakteriler bize geçmesin.” “Peki” 
diye sorardık, “niye o kadar sosa batırdın?” “Tadı gü-
zel olsun diye” derdi annemiz. Saçma bulurduk. Tadı 
kötü olan bir şeyi neden yerdik ki zaten, karnabahar, 
salatalık, havuç varken.

O zaman yapabildiğimiz tek şeyi yapar, tabağı-
mızdaki fasulyelerin içindeki etleri ayıklar, ailemizi 


