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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  : ...........................................................................

Kitabın Sahibi .................................................................

Annesi .............................................................................
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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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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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8

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

9
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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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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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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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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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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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20

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

21
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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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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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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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28

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

29
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30

Evet. Çok az kaldı ve... 
Tamamladık! 

31
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32

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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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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36

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

37
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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
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