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Annem Saliha ve çocuklarını
sevgiyle büyüten
tüm annelere...

Sonnur IŞITAN

Değerli Okuyucu,
 
Bu kitap, Pamukkale Üniversitesi tarafından koordine edilen, 
Avrupa Birliği ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen 
REMEM (Unuttuysan Tıkla / Erasmus + KA2 Yetişkin Eğitimi) 
Projesi’nin bir parçasıdır.

HAFIZA YAPBOZUHAFIZA YAPBOZU
YazarYazar:: 

Sonnur IŞITAN

Kişiler:Kişiler:

Anneannem :Anneannem :  ...........................................................................

Ben    :Ben    : ...........................................................................

Anne   :Anne   : ...........................................................................

Doktor  :Doktor  : ...........................................................................

Proprietario del libro 

 .................................................................

Sua madre

.................................................................

Caro lettore, 

  Questo libro fa parte del Progetto REMEM (Click me, if 

you forget / Erasmus + KA2 Adult Education) coordinato 

dall’Università di Pamukkale e sostenuto dall’Unione Europea e 

dall’Agenzia Nazionale Turca.

IL PUZZLE DELLA 
MEMORIA

Scritto da: Sonnur IŞITAN
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Annem Saliha ve çocuklarını
sevgiyle büyüten
tüm annelere...

Sonnur IŞITAN

Değerli Okuyucu,
 
Bu kitap, Pamukkale Üniversitesi tarafından koordine edilen, 
Avrupa Birliği ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen 
REMEM (Unuttuysan Tıkla / Erasmus + KA2 Yetişkin Eğitimi) 
Projesi’nin bir parçasıdır.

HAFIZA YAPBOZUHAFIZA YAPBOZU
YazarYazar:: 

Sonnur IŞITAN

Kişiler:Kişiler:

Anneannem :Anneannem :  ...........................................................................

Ben    :Ben    : ...........................................................................

Anne   :Anne   : ...........................................................................

Doktor  :Doktor  : ...........................................................................

A mia madre Saliha e a tut-
te le madri che crescono i loro 

figli con amore....
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4

Bugün anneannem bize geldi. 
Anneannem biraz hasta. Son 
zamanlarda sıkça unutkanlık yaşıyor. 
Unutkanlığı yüzünden biraz zor günler 
geçiriyor.

5
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4

Bugün anneannem bize geldi. 
Anneannem biraz hasta. Son 
zamanlarda sıkça unutkanlık yaşıyor. 
Unutkanlığı yüzünden biraz zor günler 
geçiriyor.

5

Oggi è venuta mia nonna. Mia nonna è un po’ 
malata. Ultimamente sta avendo molti vuoti 
di memoria. Sta vivendo un periodo difficile a 

causa dei suoi vuoti di memoria. 
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7

Anneannem geçen hafta parkta 
yürüyüşe çıkmış ama sonra evi 
bulmakta zorlanmış... Bir seferinde 
ütüyü pirize takılı halde  unutup 
televizyon izlemeye dalmış. Neyse ki 
yangın çıkmamış...

6
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Anneannem geçen hafta parkta 
yürüyüşe çıkmış ama sonra evi 
bulmakta zorlanmış... Bir seferinde 
ütüyü pirize takılı halde  unutup 
televizyon izlemeye dalmış. Neyse ki 
yangın çıkmamış...

6

. Mia nonna è andata a fare una passeggiata 
nel parco la settimana scorsa, ma poi ha 

avuto difficoltà a trovare la strada di casa... 
Una volta ha dimenticato il ferro da stiro 

collegato alla presa e si è lasciata trasportare 
a guardare la TV. Per fortuna non è scoppiato 

un incendio....
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8

Börek yaparken nasıl yapıldığını 
unutmuş...
Tanıdığı insanların isimlerini 
hatırlamakta zorlanmaya başlamış...
Bir türlü telefonunu nereye 
koyduğunu hatırlamıyormuş...

9
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8

Börek yaparken nasıl yapıldığını 
unutmuş...
Tanıdığı insanların isimlerini 
hatırlamakta zorlanmaya başlamış...
Bir türlü telefonunu nereye 
koyduğunu hatırlamıyormuş...

9

Ha dimenticato come cucinare i dolci mentre li 
preparava...

Ha iniziato ad avere problemi a ricordare i 
nomi delle persone che conosceva...

Non riusciva a ricordare dove aveva messo il 
telefono, per quanto si sia sforzata di farlo....
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10

Annem onun için çok endişelendi. 
Onunla birlikte doktora gitti. Doktor 
anneannemde “Alzheimer” başlangıcı 
olduğunu söylemiş.

11
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10

Annem onun için çok endişelendi. 
Onunla birlikte doktora gitti. Doktor 
anneannemde “Alzheimer” başlangıcı 
olduğunu söylemiş.

11

Mia madre era molto preoccupata per lei. È 
andata dal medico con lei. Il medico le ha detto 
che mia nonna aveva i sintomi del principio del 

Morbo di’”Alzheimer”.
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12

Alzheimer genellikle yaşlı insanlarda 
hafıza kaybına sebep olan önemli 
bir hastalıkmış. Anneannem henüz 
başlangıç aşamasındaymış.
Doktor anneme bazı tavsiyeler 
vermiş.

13
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Alzheimer genellikle yaşlı insanlarda 
hafıza kaybına sebep olan önemli 
bir hastalıkmış. Anneannem henüz 
başlangıç aşamasındaymış.
Doktor anneme bazı tavsiyeler 
vermiş.

13

L’Alzheimer è una malattia importante che di 
solito causa la perdita di memoria negli anziani. 

Mia nonna era appena allo stadio iniziale. 
Il medico ha dato qualche consiglio a mia 

madre
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14

Doktorun dediği gibi onun odasını çok 
sade hazırladık. Kendi sevdiği özel 
eşyalarını yerleştirdik. Sevdiği aile 
fotoğraflarını duvara astık. Eşyaları 
rahatça bulsun diye, dolapların, 
kapıların üzerine neyin ne olduğunu ve 
nasıl kullanıldığını hatırlatan etiketler 
yapıştırdık. 

15
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Doktorun dediği gibi onun odasını çok 
sade hazırladık. Kendi sevdiği özel 
eşyalarını yerleştirdik. Sevdiği aile 
fotoğraflarını duvara astık. Eşyaları 
rahatça bulsun diye, dolapların, 
kapıların üzerine neyin ne olduğunu ve 
nasıl kullanıldığını hatırlatan etiketler 
yapıştırdık. 

15

Come ha detto il dottore, abbiamo organizzato 
la sua stanza in modo molto semplice. Abbiamo 
messo i suoi oggetti personali che le piacciono 

nella stanza. Abbiamo appeso al muro le 
sue foto di famiglia preferite. Abbiamo messo 
delle etichette sugli armadi e sulle porte per 
ricordarle cosa è cosa e come si usa, in modo 

che possa trovare facilmente gli oggetti.
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16

İngilizce öğrenme... Bisiklet sürme... 
Sudoku... Ama sonuç pek iyi olmadı. 
Anneannem “Arzum, istemiyorum ben 
bunları. Sevmedim!” dedi anneme biraz 
kızarak.

17
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16

İngilizce öğrenme... Bisiklet sürme... 
Sudoku... Ama sonuç pek iyi olmadı. 
Anneannem “Arzum, istemiyorum ben 
bunları. Sevmedim!” dedi anneme biraz 
kızarak.

17

Il medico ha detto a mia madre di fare 
passeggiate regolari e di fare sicuramente 
attività mentali. Disse che doveva dedicarsi 
a nuovi hobby e attività che non aveva mai 

provato prima. Io e mamma abbiamo pensato: 
che tipo di attività potremmo trovare per lei?
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18

Doktor anneme düzenli yürüyüş yapın ve 
mutlaka zihinsel etkinlikler yapın demiş. 
Özellikle daha önce hiç yapmadığı 
etkinlikler olsun, yeni hobiler edinsin 
demiş. Annem ile nasıl bir etkinlik olabilir 
diye düşündük?

19
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Doktor anneme düzenli yürüyüş yapın ve 
mutlaka zihinsel etkinlikler yapın demiş. 
Özellikle daha önce hiç yapmadığı 
etkinlikler olsun, yeni hobiler edinsin 
demiş. Annem ile nasıl bir etkinlik olabilir 
diye düşündük?

19

Ho pensato di insegnare a mia nonna ad usare 
un tablet. Tuttavia, il tablet non le piaceva 
molto. La mamma ha provato alcune cose.
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20

Ben anneanneme tablet kullanmayı 
öğreteyim dedim. Ancak tablet onun 
pek hoşuna gitmedi. Annem bazı şeyler 
denedi. 

21
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20

Ben anneanneme tablet kullanmayı 
öğreteyim dedim. Ancak tablet onun 
pek hoşuna gitmedi. Annem bazı şeyler 
denedi. 

21

Imparare l’inglese .... Ciclismo... Sudoku.... Ma 
i risultati non erano molto buoni. Mia nonna 

disse: “Arzum, non li voglio fare. Non mi 
piacciono!” a mia madre, un po’ arrabbiata.
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22

Bu günlerde anneannem ile yürüyüş 
yaparken teyze ve dayılarımın 
çocukluklarını anlatıyor, çok 
gülüyoruz... İnanması zor olsa da 
anneannem tam 6 çocuk büyütmüş. 
Ben anneannem için etkinlik 
düşünmeye devam ediyorum. 
Sadece düzenli yürüyüş yetmezmiş 
Alzheimer için! Mutlaka zihni 
çalıştıran bir etkinlik bulmalıyım.

23
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23

Passeggiando con mia nonna, mi racconta 
dell’infanzia dei miei zii e delle mie zie e ci 

ridiamo sopra... Anche se è difficile da credere, 
mia nonna ha cresciuto 6 figli. Continuo a 
pensare a un’attività per mia nonna. Solo 
camminare regolarmente non è abbastanza 

per l’Alzheimer! Dovevo assolutamente trovare 
un’attività che esercitasse la mente.
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24

Birlikte aile albümüne bakıyoruz. 
Fotoğrafların çekildiği gün neler 
olmuştu, onu konuşuyoruz. Bugün  
benim fotoğraflarıma baktık. Beş 
yaşına bastığım günkü fotoğraf çok 
komik. 

Aradan 2 yıl geçti. Alınan hediyeler 
hala odamda. Oyuncaklar, uyku 
yastığı, yapboz...

25
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Birlikte aile albümüne bakıyoruz. 
Fotoğrafların çekildiği gün neler 
olmuştu, onu konuşuyoruz. Bugün  
benim fotoğraflarıma baktık. Beş 
yaşına bastığım günkü fotoğraf çok 
komik. 

Aradan 2 yıl geçti. Alınan hediyeler 
hala odamda. Oyuncaklar, uyku 
yastığı, yapboz...

25

Guardiamo insieme l’album di famiglia. Parliamo 
di quello che è successo nei giorni in cui 
sono state scattate le foto. Oggi abbiamo 

guardato le mie foto. La foto del giorno in cui 
ho compiuto cinque anni è molto divertente. 
Sono passati due anni da allora. I regali che 
ho ricevuto sono ancora nella mia stanza. 
Giocattoli, cuscino per dormire, puzzle...
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26

Yapboz. Evet! Anneannemle birlikte 
yapboz yapmak! Bu fikri sevdi. Bunun 
için sadece yapboza ve gözleri için 
yakın gözlüğüne ihtiyacı var.

27
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26

Yapboz. Evet! Anneannemle birlikte 
yapboz yapmak! Bu fikri sevdi. Bunun 
için sadece yapboza ve gözleri için 
yakın gözlüğüne ihtiyacı var.

27

Puzzle. Sì! Fare i puzzle con mia nonna! Le 
è piaciuta questa idea. Ha solo bisogno di un 

puzzle e di occhiali da lettura per farlo.
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28

Her gün yürüyüşten sonra birlikte 
yapboz yapıyoruz. Bazen çok 
zorlanıyoruz. Ama yine de çok 
eğleniyoruz.

29
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28

Her gün yürüyüşten sonra birlikte 
yapboz yapıyoruz. Bazen çok 
zorlanıyoruz. Ama yine de çok 
eğleniyoruz.

29

Facciamo i puzzle insieme ogni giorno dopo 
aver fatto una passeggiata. A volte facciamo 
fatica. Ma ci divertiamo comunque molto.
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30

Evet. Çok az kaldı ve... 
Tamamladık! 

31
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30

Evet. Çok az kaldı ve... 
Tamamladık! 

31

Si’... Ci siamo quasi. E....... L’abbiamo 
completato.
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Yapboz benim beşinci  yaş 
günümdeki aile fotoğrafımız.   
Annem, babam, ben, ağabeyim, 
teyzelerim, dayılarım, kuzenlerim 
hepimiz birlikteyiz. Fotoğrafta 
benim kucağımda uyku yastığım var.  
O yastık anneannemin hediyesi. O 
gün bana beni özledikçe bu yastığa 
sarılırsın demişti.

33
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Yapboz benim beşinci  yaş 
günümdeki aile fotoğrafımız.   
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teyzelerim, dayılarım, kuzenlerim 
hepimiz birlikteyiz. Fotoğrafta 
benim kucağımda uyku yastığım var.  
O yastık anneannemin hediyesi. O 
gün bana beni özledikçe bu yastığa 
sarılırsın demişti.

33

Il puzzle è una nostra foto di famiglia del mio 
quinto compleanno.   Mamma, papà, io, mio 
fratello, zie, zii, cugini, siamo tutti insieme. 
Nella foto ho il cuscino per dormire sulle 

ginocchia.  Quel cuscino è un regalo di mia 
nonna. Quel giorno mi ha detto che quando mi 
mancherà, potrò abbracciare questo cuscino.
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Yapboz bitince anneannem çok 
mutlu oldu. Doğum günümü çok iyi 
hatırlıyor. Onunla yapboz yapmaya 
devam edeceğiz. Bir isteği var 
benden. En azından yılda bir gün de 
olsa tüm  aile beraber olmak. 

Dedi ki: Tüm çocuklarımı ve  
Arhan, Ecrin, Pelin, Bilge, Derin ve 
yeni doğan Beren’i  hepinizi çok 
seviyorum  ve unutmak istemiyorum!

35
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seviyorum  ve unutmak istemiyorum!

35

Mia nonna era molto felice quando abbiamo 
completato il puzzle. Si ricorda molto bene del 
mio compleanno. Continueremo a fare puzzle 
con lei. Ha una richiesta da parte mia. Riunirsi 

con tutta la famiglia anche se è una volta 
all’anno.  Ha detto: Amo molto tutti i miei figli 
e Arhan, Ecrin, Pelin, Bilge, Derin e il neonato 

Beren e non voglio dimenticarvi tutti!
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Biz de seni çok seviyoruz Anneanne. 
Bu hastalık zor ama biz hep 
yanında olacağız. Sevildiğini hiç 
unutmayacaksın..,

37
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Biz de seni çok seviyoruz Anneanne. 
Bu hastalık zor ama biz hep 
yanında olacağız. Sevildiğini hiç 
unutmayacaksın..,

37

Anche noi ti vogliamo molto bene, nonna. 
Questa malattia è dura, ma noi ci saremo 

sempre per te. Non dimenticherai mai che sei 
amata...
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Öğretmenler için;Öğretmenler için;

Kitabı okumaya başlamadan önce: Kitabın kapağına 
çocuklarla birlikte göz atın. Çocuklara kapakta ne 
gördüklerini sorun. Kitabın neyle ilgili olabileceğini sorun. 
Tahminlerini alın. 
Kitabın adını, yazarını ve resimlerini çizen kişiyi çocuklara 
okuyun. Okurken bu yazılara parmağınızla işaret ederek 
dikkat çekin.
Okuma sırasında: Kitabı okurken bazı yerlerde ihtiyaç 
duyulduğu takdirde bazı kelimelerin anlamları çocuklara 
açıklanabilir. Bazı sayfadaki resimler hakkında örneğin; 
“Bu sayfada ne görüyorsun?” gibi sorular sorulabilir. Bazı 
sayfaları okuduktan sonra “Bundan sonra sizce ne olacak?” 
gibi sorular sorarak çocukların tahmin etmelerini isteyin.

Okuma sonrası:Okuma sonrası: Kitap bittikten sonra aşağıdaki sorular 
çocuklara yöneltilebilir:

• Hikayenin adı neydi?
• Hikayede kimler vardı?
• Bilge’nin anneannesinin hastalığı ne? Nasıl bir hastalıkmış?
• Anneanne neleri yapmayı unutuyormuş?
• Doktor ne gibi tavsiyelerde bulunmuş?
• Anneannesi hangi etkinliği yapmak istemiş?
• Yapboz tamamlanınca ortaya hangi resim çıkmış?
• Anneannesi ailesinden ne istemiş?

38

Per gli insegnanti; 
Prima di iniziare a leggere il libro: Esaminate la 
copertina del libro con i bambini. Chiedete ai 

bambini cosa vedono sulla copertina. Chiedete loro 
di cosa potrebbe parlare il libro. Fate provar loro a 

indovinare.
Leggete ai bambini il nome del libro, il suo autore e 
il nome della persona che ha disegnato le immagini. 

Attirate l’attenzione su queste scritte indicandole con il 
dito mentre leggete

Durante la lettura: Durante la lettura: Durante la 
lettura del libro, il significato di alcune parole può 
essere spiegato ai bambini se necessario in alcuni 

punti. Sulle immagini di una pagina, per esempio, si 
possono fare domande come “Cosa vedi in questa 
pagina? Dopo aver letto alcune pagine, chiedere ai 
bambini di indovinare facendo domande come “Cosa 

pensi che succederà dopo? “.
Dopo la lettura Le seguenti domande possono essere 

poste ai bambini dopo la fine del libro:
• Come si chiamava la storia?
• Chi c’era nella storia?
• Qual è la malattia della nonna di Bilge? Che tipo 

di malattia è?
• Cosa ha dimenticato di fare la nonna?
• Quali raccomandazioni ha dato il medico?
• Quale attività voleva fare la nonna?
• Quale immagine è apparsa quando il puzzle è 

stato completato?
• Che cosa ha chiesto la nonna alla sua famiglia?
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