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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 
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Owner of the Book 

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

Mother
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Dear Reader 
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by Pamukkale University and supported by the European Union 

and the Turkish National Agency.
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Written by: Sonnur IŞITAN
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Bu kitap, Pamukkale Üniversitesi tarafından koordine edilen, 
Avrupa Birliği ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen 
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Kişiler:Kişiler:

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

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

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

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

To my mother Saliha and all 
the mothers who raise their 

children with love....
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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

 My grandmother came over today. My 
grandmother is a little sick. She’s been 

experiencing a lot of forgetfulness lately. 
She’s having a bit of a hard time due to her 

forgetfulness. 
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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

My grandmother went for a walk in the park 
last week, but then she had a hard time 

finding the house... One time she forgot the 
iron plugged into the outlet and got carried 
away watching TV. Fortunately, there was no 

fire.…
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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

She forgot how to bake pastries while baking 
them...

She started having trouble recalling the names 
of people she knew…

She couldn’t remember where she put her 
phone for the life of her....

remem en.indd   9remem en.indd   9 17.06.2022   13:30:0517.06.2022   13:30:05



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

 My mother was very worried about her. 
She went to the doctor with her. The doctor 
said that my grandmother had the onset of 

“Alzheimer’s”
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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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12

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

13

Alzheimer’s is an important disease that 
usually causes memory loss in the elderly. My 

grandmother was just at the onset stage. 
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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

As the doctor said, we organized her room to 
be very plain and simple. We put her personal 
items that she likes in the room. We put up 

her favorite family photos on the wall. We put 
labels on the cabinets and doors to remind her 
what is what and how it is used so that she 

could find the items easily. 
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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

The doctor told my mother to take regular 
walks and definitely do mental activities. He said 
that she needed to get into new hobbies and 
activities she has never tried before. Mom and 
I thought, what kind of activities could we find 

for her?
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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

I thought I’d teach my grandmother how to 
use a tablet. However, she didn’t like the tablet 

very much. Mom tried some things. 
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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

 Learning English.... Cycling... Sudoku.... But the 
results were not very good. My grandmother 
said, “Arzum, I don’t want these. I don’t like it!” 

to my mother, a little angry.
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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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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

While walking with my grandmother, she tells 
me about the childhood’s of my aunts and 
uncles and we laugh about it... Although it’s 
hard to believe, my grandmother raised 6 

children. I continue to think about an activity 
for my grandmother. Just regularly walking is 
not enough For Alzheimer’s! I definitely had to 

find an activity that exercises the mind.
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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
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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

We’re looking at the family album together. 
We’re talking about what had happened on the 
days the photos were taken. We looked at my 
photos today. The photo from the day I turned 

five years old is very funny. Two years has 
passed since then. The gifts I received are still 

in my room. Toys, sleeping pillow, 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. Yes! Doing puzzles with my 
grandmother! She loved this idea. She just 
needs a puzzle and reading glasses to do it.
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Her gün yürüyüşten sonra birlikte 
yapboz yapıyoruz. Bazen çok 
zorlanıyoruz. Ama yine de çok 
eğleniyoruz.

29
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Her gün yürüyüşten sonra birlikte 
yapboz yapıyoruz. Bazen çok 
zorlanıyoruz. Ama yine de çok 
eğleniyoruz.

29

We do puzzles together every day after taking 
a walk. Sometimes we have a hard time. But 

we’re still having a lot of fun
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30

Evet. Çok az kaldı ve... 
Tamamladık! 

31
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30

Evet. Çok az kaldı ve... 
Tamamladık! 

31

Yes. Almost there. And……. We have completed 
it. 
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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.   
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

The puzzle is our family photo from my fifth 
birthday.   Mom, dad, me, my brother, aunts, 
uncles, cousins, we’re all together. I have the 
sleeping pillow on my lap In the photo.  That 
pillow is a gift from my grandmother. She told 
me that day that when I miss her, I could hug 

this pillow.
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34

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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35

My grandmother was very happy when the 
puzzle was completed. She remembers my 
birthday very well. We will continue to do 

puzzles with her. She has a request from me. 
Getting together with the whole family even 
if it is once a year.  She said: I love all my 
children and Arhan, Ecrin, Pelin, Bilge, Derin 

and newborn Beren very much and I don’t want 
to forget you all!
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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

We love you very much too, Grandma. This 
disease is hard, but we will always be there for 
you. You will never forget that you are loved…
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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

For teachers;
Before you start reading the book: Examine 

the cover of the book with the children. Ask the 
children what they see on the cover. Ask them 

what the book might be about. Make them guess. 
Read the name of the book, its author and the 
name of the person who drew the pictures, to 
the children. Draw attention to these writings by 
pointing at them with your finger while reading.
During the reading: While reading the book, 
the meanings of some words can be explained 
to children if needed in some places. About the 

pictures on a page, for example;questions such as 
“What do you see on this page?” can be asked. 
After reading some pages, ask children to guess 
by asking questions such as “What do you think 

will happen next?”.
After reading The following questions can be 
asked to children after the book is finished:

What was the name of the story?
Who was in the story?

What is Bilge’s grandmother’s illness? What kind 
of disease is it?

What did the grandmother forget to do?
What recommendations did the doctor give?

What activity did her grandmother want to do?
Which picture appeared when the puzzle was 

completed?
What did her grandmother request from her 

family?
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