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Trabzon’da öğretmenlik yapan Sibel Aşçı, 34 yaşındayken beyninde pıhtı atması sonucu felç oldu ve 
konuşma yetisini kaybetti. Boynundan aşağısını hareket ettiremeyen Sibel Öğretmen, kızı Buse’nin de 
desteğiyle hastalığından sonra yaşadıklarını özel bir bilgisayar programı sayesinde kitaba döktü. Buse 
ile yarattıkları özel iletişim yönteminden de bahsettiği “Hayata Bir Buse” isimli kitabıyla, hem kendisiyle 
aynı durumdaki kişilere ulaşmak hem de sağlıklı bireylerin kıymet bilip bol bol şükretmelerine vesile 
olmak istemiş.

Sezen Aksu bir şarkısında: “Yakala saçından tut hayatı, çevir yüzüne, öp öp!” diyor, Sibel Öğretmen de 
aynı şarkıdaki gibi yapmış. “Beni içine düştüğüm derin karanlıktan küçücük elleriyle çekip tekrar 
gülümsemeyi, umut etmeyi ve en önemlisi pes etmemeyi öğretti.” dediği kızı Buse’nin de desteğiyle 
hayatla kavga etmek yerine, hayata buseler kondurmayı tercih etmiş. 

Zorluklara karşı dimdik durarak mucizeler yaratan bir anne ile kızının azim ve hayat dolu hikâyesini 
güçlü kahramanlarından dinliyoruz. Röportajımız esnasında Sibel Hanım kendisine sorduğumuz 
soruları, Buse ile geliştirdikleri özel iletişim yöntemini kullanarak cevapladı. Kendi yarattıkları sembol 
alfabesi sayesinde annesinin yüz hareketlerini okuyan Buse, Sibel Hanım’ın cevaplarını bize aktardı.
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Sibel Hanım biraz kendinizden bahseder misiniz?

Ben aslında biyoloji mezunu olan, elli bir yaşında malulen emekli bir sınıf 
öğretmeniyim. Otuz dört yaşıma kadar severek yürüttüğüm mesleğimi, 
geçirdiğim rahatsızlık sonrası bırakmak zorunda kalarak emekli oldum. 
Şu anda boynundan aşağısı felç ve konuşamayan bir birey olarak 
hayatımı sürdürmekteyim. 

Buse, annenle nasıl iletişim kurmaya başladınız? 

Kısaca bahsetmek gerekirse annem yoğun bakımdan servise çıktığı ilk zamanlar Emel 
teyzem ve babam annemi anlayabilmek için çeşitli yöntemler denemişler. Bunlardan biri 
olan ve uzun bir süre kullandığımız yöntem, alfabeyi 3 sıraya bölüp anneme söyleyeceği 
har�n hangi sırada olduğunu sorarak tek tek har�erle bir kelime, onlardan da bir cümle 
oluşturmaya çalışmaktı. Bu yöntem uzun bir süre annemle iletişim kurmamıza olanak 
sağladı fakat oldukça yavaş ilerliyordu. Sonrasında annem ve ben bu durumdan sıkılarak 
kendimize bir sembol tablosu oluşturduk yani kendimize bir alfabe yaptık diyebiliriz. 
Böylelikle iletişimimiz daha akıcı ve kolay oldu. Zamanla bu iletişim şeklimizi 
çevremizdekilere de öğrettik. O zamandan beri hepimiz annemle bu şekilde iletişim 
kuruyoruz. Şimdilerde ise bu yöntemi annemin dudak hareketleriyle birleştirerek, 
oldukça seri bir şekilde iletişim kurabiliyoruz. 

Başarı Hikayeleri
Sibel Aşçı
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İşte Sibel Hanım ve Buse’nin birlikte geliştirdikleri alfabe:

Kaşı bir kere kaldırmak C 

Kaşı iki kere kaldırmak Ç 

Gözleri uzunca kapamak B 

Bir kere gözleri kapatıp açmak j 

İki kere gözleri kapatıp açmak K 

Üç kere gözleri kapatıp açmak H 

Burnu bir kere yukarı doğru kaldırmak P 

Burnu iki kere yukarı doğru kaldırmak R 

Tek göz kırpmak D 

Sağ kolu bir kere işaret etmek G 

Sağ kolu iki kere işaret etmek Ğ 

Sol kolu bir kere işaret etmek N 

Sağ kolu iki kere işaret etmek M 

Dudakları öpücük şeklinde uzatmak T 

Şeklini baş ile göstermek (çizmek) Z ve Y 

Dudak hareketleri ile S,Ş,V,F,L 

 

“Arkadaşım, ‘Mesaj Yazıyorsun, 
Kitap da Yazabilirsin’ Diyerek 
Beni Cesaretlendirdi”

Başarı Hikayeleri
Sibel Aşçı
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Sibel Hanım, “Hayata Bir Buse” isimli kitabınız çok etkileyici. 
Satır aralarına yaşamlarımıza dair ne büyük dersler 
sığdırmışsınız. Peki, kitap yazmaya nasıl karar verdiniz? Kitap 
yazma konusunda sizi motive eden şey neydi?

Aslında kitap yazma düşüncesi bende hep vardı. Ama bir gün 
iyileşecektim ve o zaman yazacaktım. Bunun olmayacağını anladığım 
gün bu hayalimden vazgeçmiştim fakat 2014 yılında yeniden 
hayatıma giren lise arkadaşım Fatma bu konuda beni motive etti. 
“Mesaj yazıyorsun, kitap da yazabilirsin.” diyerek beni 
cesaretlendirdi. Böylelikle kitap yazma sürecim başladı. 

Buse, sen bir bilgisayar mühendisi olarak annene çok özel bir hediye veriyorsun ve 
annenin kitap yazabilmesini sağlayan bilgisayar programını Sibel Hanım’la 
tanıştırıyorsun. Bize biraz bu programdan bahseder misin?

Şu an kullandığımız program aslında SMA hastaları için yapılmış�. ben ilk zamanlar yine 
buna benzeyen başka bir program bulmuştum. Hatta annem ilk zamanlar 
kullanamayacağını düşünmüştü ama benim biraz ısrarcı bir yapım var. (Gülüşmeler…) 
Bunu kullanmaya başladıktan sonra biraz yavaş bir program olduğu için yeni 
araştırmalara başladık ve şu an kullandığımız programa geçiş yaptık. Program; kamera 
ile bilgisayarı kullanan kişinin başını algılayarak, imlecin baş hareketleri ile 
yönetilmesine imkân sağlıyor. Bir nevi başınızı mouse (fare) gibi kullanıyorsunuz 
diyebiliriz. Programın içinde aynı mouse üzerinde yaptığımız gibi “sol tıklama- sağ 
tıklama- çift tıklama- sürükleme” gibi seçenekler mevcut. Bunlarla birlikte ekran 
klavyesini de kullanarak bilgisayarda istediği her şeyi yapabiliyor. 

Başarı Hikayeleri
Sibel Aşçı
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Sibel Hanım, biraz da yazma sürecinizi değerlendirir misiniz?

Ben kişilik olarak uyumayı çok seven biri değilim. Kitabımda da bahsettiğim gibi uyumayı 
zaman kaybı olarak görürüm. Kızım ise benim aksime uykuyu çok sever. Sabah ezanı ile 
birlikte uyanır Buse uyanana kadar yazacaklarımı düşünürdüm. Buse uyanınca kahvaltımı 
yaptırır, bilgisayarımı kurar, yazabilmem için beni yalnız bırakırdı. Dosya dosya kitabımın 
bölümlerini oluşturdum. Daha sonra ise kardeşim Emel ve Rıza Hocam kitabımın 
editörlüğünü yaptı ve ‘Hayata Bir Buse’yi ortaya çıkardık. Zaman zaman yazmaya ara 
verdiğim de oldu ama toplamda bir yıl içinde kitabım basıma hazırdı. 

“Kitap Çıktıktan Sonra 
Annem Aynı Eski Günlerinde 
Olduğu Gibi Herkesle 
Diyalog Kurmaya Başladı”

Başarı Hikayeleri
Sibel Aşçı
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Sibel Hanım, ailenizin desteği sizin için ne ifade ediyor? Bu destek hayatınızda nasıl bir fark yarattı?

Böyle bir ailem olduğu için çok şanslıyım. Birçok şeyden bahsedebilirim ama içlerinde benim için en kıymetli 
olanı sizle paylaşayım. Babamın en büyük çocuğu benim, bir karar alacağı zaman mutlaka bana da danışır. 
Hastalandığım zaman ilk dikkatimi çeken şey bu olmuştu. Ben artık hayatta bir yer edinemeyeceğimi 
düşünürken ailem bana ne kadar yanlış düşündüğümü göstermişti. Hala �kirleri önemsenen biriydim, 
benimle iletişim kurmaları ne kadar zor olsa da bunu başarıp düşüncelerimi öğrenen ve buna kıymet veren bir 
ailem vardı. Beni en çok mutlu eden bu olmuştu. 

“Ben Artık Hayatta Bir Yer Edinemeyeceğimi 
Düşünürken Ailem Bana Ne Kadar Yanlış 
Düşündüğümü Göstermişti”
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Buse, sence annenin kitap yazması annenin hayatını nasıl etkiledi?

Annem hastalığından önce çok sosyal birisiydi. İnsanları çok sever, herkesle muhakkak 
diyalog kurardı. Hastalığından sonra bir süre çok içine kapandı. İletişim kuramamak ve sosyal 
hayattan uzak kalmak onu psikolojik olarak çok yormuştu. Ben üniversiteye geçerken özel 
hayatımızda da bazı değişiklikler oldu ve annemle yepyeni bir hayata başladık. Artık dışarı 
çıkıyor, geziyordu ama yine de eksiklikleri vardı tabi. Aile olarak bizim dolduramayacağımız 
bir boşluk… 2014 yılında lise arkadaşları sosyal medya üzerinden anneme ulaştılar ve o 
günden sonra annem hayata öyle güzel tutundu ki… Hatta kitabını yazmasına vesile olan da 
zaten lise arkadaşı Fatma    Hoca’dır. Kitap çıktıktan sonra annem aynı eski günlerinde 
olduğu gibi herkesle diyalog kurmaya başladı. Okurlarıyla sosyal mecralar üzerinden 
mesajlaştı; imza günleri yapıldı, orada insanlarla sohbet etme, arkadaşlık kurma imkânı 
yakaladı; okullara gittik, öğrencilerle buluştu. Tüm bunlar annemin hayata sıkı sıkıya 
bağlanmasını sağladı diyebilirim. Artık bir amacı var ve iletişim kurabileceği, giderek de sayısı 
artan bir çevreye sahip. 
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Kitabınızın ilk cümlesi: “Kaybedilenlerin arasında kazanılanları anlatıyor bu kitap.” Azim dolu 
hikâyenizde kazandıklarınızdan bahseder misiniz? 

Aslında ben bu hastalıkla birçok şeyi kaybetmiştim. Fakat bilgisayar kullanmaya başlamamla birlikte 
pek çok kazanımım oldu. Arkadaşlarımı, sosyal hayatımı geri kazandım. Benim için bunlar çok 
önemliydi. Bu sayede kitabımı yazdım ve birçok insana ulaşabildim. Hasta olan yakınları ile iletişim 
kuramayan birkaç aile bize ulaşarak �kir aldı ve yakınlarıyla iletişim kurmayı başarabildiler. Kitabımla 
elde ettiğim en büyük kazanımımın bu olduğunu düşünüyorum.

“Biz de Bu Hayatın İçinde Varız, 
Kendinizi Hayattan Koparmayın”

Başarı Hikayeleri
Sibel Aşçı
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Kitabınızın sonunda hayata kızımla gülmeye devam edeceğim diyorsunuz. Geçirdiğiniz zor dönemlere 
rağmen mutlu olmayı, üretmeyi seçtiniz. Hikâyenizle, elde ettiğiniz başarılarla özel gereksinimi olan 
arkadaşlarımız için bir rol modelsiniz. Geçtiğiniz yolları düşününce onlara nasıl bir çağrıda bulunmak 
istersiniz?

Benim gibi olan arkadaşlarıma önce eğer mümkünse kitabımı okumalarını tavsiye ediyorum. Bu benim hikâyem, 
herkesinki böyle olmayabilir ama eminim ki sağlığı yerinde olan veya olmayan herkes kendine katabilecek bir şey 
bulabilir içinde. 

Diğer bir söyleyeceğim şey ise evet, hayat bizim için çok kolay ilerlemiyor. Bir sokağa çıkmak bile bizim için öyle 
bir sıkıntılı ki... Düşünün ki dışarı çıkıyorsunuz ve herkes size bakıyor, bazen çok sessiz söylediklerini sandıkları bir 
şeyler konuşuyorlar. Hâlbuki dünyanın en yüksek sesi gibidir bu, söyledikleri her şeyi içten içe duyarsınız. Bu 
noktada arkadaşlarıma; ‘biz de bu hayatın içinde varız, kendinizi hayattan koparmayın’ diyorum. Mevcut 
durumumuzla hayatımızı en güzel nasıl yasayabiliriz hep buna uğraşalım. Sözlerimi söyle bitirmek isterim: Her 
şey insanlar için, mutluluk da üzüntü de. Yarının hangi acı, tatlı sürprizlere gebe olduğunu bilemeyiz. Benim 
bildiğim tek şey var, hayat devam ettiği sürece umudumuzu hiç yitirmemeli ve hayata dört elle sarılmalıyız. 

Seben Ayşe Dayı
Başarı Hikayeleri
Sibel Aşçı


