
Biri İçin Pişirmek 
 
“Karnıyarık sadece bir tariften ibaret değil. Sadece kendi karnını doyurmak için 
karnıyarık yapanını ben hiç görmedim. (…)  Bunun arkasında çok güzel bir sebep var 
aslında. Karnıyarık için tarif ya da malzemeler çok önemlidir ama hepsinden önemlisi 
onu paylaşacağınız birisi. (…) Sadece tariften ibaret olsaydı lezzetli bir karnıyarığı 
makinalara yaptırabilirdik.” 
  
Makine mühendisliği lisans öğrencisi Oğuzhan Aşık 2018 yılında katıldığı atölye 
sonrası böyle yazmıştı (b.ağ) ilgili yayına. 
  
Gerçekten biri için bir şey pişirmek sadece fiziksel doyumla ilgili bir konu değil. 
Nişantepe Mahallesi’nde gördüğü ihtiyaç sahipleri için düzenli olarak bir grup 
gönüllüyle yemek pişiren ve sonrasında götürüp o ailelere veren Le Cordon 
Bleu sertifika eğitimini henüz tamamlayan Nazan (Kılavuz)la çok konuştuk bu 
konuyu. Nazan, bu uzun soluklu süreçte en çok ilham aldığımız isimlerden biri. 
Hikayesine buradan ulaşabilirsiniz. 
  
“(…) Burada bulunduğum süre içinde ‘Bir şeyler yapabilir miyim?’ sorusu geliyor 
aklıma. Bölüm direktörümüz Defne Hanım ile görüşüyorum. Okulda mutfağın uygun 
olduğu bir gün tamamen öğrenci inisiyatifli bir grup ile yemek yapabileceğimizin 
onayını veriyor. Bu sevindirici gelişme sonrasında haftada bir gün sertifika 
programındaki gönüllü arkadaşlarımızla akşama dağıtmak üzere birlikte ders öncesi 
3 saatlik bir mesai ile yemekler hazırlıyoruz. Yurt dışından eğitim için gelen 
arkadaşlarımız da  bize katılıyor. Ders sonrasında eve götürmediğimiz yemekleri, 
pasta ürünlerini her gün toplayıp çıkışta mahalleye uğrayıp dağıtıyoruz. En azından 
4-5 haneye yiyecekler ulaşıyor. Bir anda dayanışma ile hızlıca dağıtırken okuldaki 
arkadaşlarımla beraber mahalledekilerle kısa sohbet anları yakalıyoruz.” 
  
Biri için bir şeyler hazırlamanın, emek vermenin anlamı çok büyük. Birlikte güçlenme 
böyle oluyor zaten. Dayanışmanın yepyeni anlamlarıyla yüzleştiğimiz bu pandemi 
döneminde yanı başımızdaki evlerde kim bilir neler isteyerek yaşayıp giden çocuklara 
hem lezzetli, hem besleyici bir seyler pişirelim, yeni yıla girerken paylaşalım istedik. 
Nazan pekmezli kek önerdi, tarifi kişisel notlarıyla burada yer alıyor. Yılbaşından 
önce ellerinde olmasını istediğimiz için bu ortaklaşa mutfak hareketine katılmak 
isteyenlerin 21 Aralık’a kadar Nazan’a (kilavuznaz@hotmail.com) mail atmaları ve 
kendisine gönderilecek adrese yılbaşından önce ellerinde olacak şekilde kargoya 
vermeleri gerekiyor. Bir sürü başka başka mutfakta aynı şeyi aynı hevesle yapıyor 
olmak, inanıyoruz ki hepimiz için çok tazeleyici olacak. 
 
2021’in hepimiz için verirken almayı daha çok deneyimlediğimiz, sağlıklı, huzur dolu 
bir yıl olması dileğiyle, 
  
Özlem – Okan – Nazan 
  
TGÇ_Nişantepe  
Toplumsal Güçlenme Çalışmaları 
 


