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K İŞ İ S E L
GE L İ Ş İM





Her şey senin o güzel yüreğinin kaleme dökülmesi sa-
yesinde oluyor. Teşekkürlerin en büyüğü kızım Mia  
Memi’ye, hayatımın biricik anlamına. Kızım benim, acısı 
tatlılardan tatlı sızım benim...

Dedem ve anneaneme,

Yaptığım her yeni başlangıçlarda yılmadan bana inanan 
ve bir kere olsun bile endişe etmeyen annelerin annesi. 
Senin o sanatçı, mimari bakış açın olmadan ortaya bir 
ben doğamazdım. Beni teşvik ettiğin her şey için sana 
minnettarım. İyi ki varsın güzel annem. Adı gibi hiç bık-
mayan, yılmayan, pes etmeyen, ettirmeyen Amazon ka-
dını annem Nilgül Bıkmaz’a,

Bana  olumsuz her olayı nasıl olumlu hale çevirebilece-
ğime yol gösterdiğin için, hayata karşı savaşmak yerine 
hayatı nasıl yöneteceğime yön verdiğin ve öğrettikleri 
için, hayatımın mimarı babaların babası sevgili babam 
Y. Mimar Korkmaz Yiğit’e,

Yüreği yufka, tipi artist, yeteneği tartışılmaz, yüreklerin 
mimarı, kardeşim Mimar Yavuz Korkmaz Yiğit’e,

Keşke bana hissettirdiğin her bir hissi buraya yazmak o 
kadar kolay olsaydı. İnsanın gözünü kapayıp her an her 



şeyi danıştığı bilge bir büyüğü vardır. Benim ise bu ha-
yatta hep sen oldun. İyi ki varsın hep böyle kal canım. 
Teyzem Avukat Süheyla Bıkmaz Erdil’e,

Yüreği pırlanta, heyecanlı ve ileride bir deha olacağını 
düşündüğüm kuzenim Oğuzhan Bozkurt Erdil’e,

Her zaman daha iyi olabilmem için güzel eleştirile-
ri olan, bende emeği geçen, yüreği güzel gören teyzem 
Hülya Koçyiğit’e,

Kitap kurdu Serdar Enişteme,

Bende emeği geçen sevgili dayılarım Gökhan ve İlhan 
Bıkmaz’a

Güzel enerjili Saadet ve minnoş kuzenim Bestoş’a,

Benim güzel yürekli, her derde deva  ablam Seher Kaya 
ve Esma Kaya’ya,

Desteğiyle sıkılmadan sorularıma yanıt veren Psikiyat-
rist Dr. Mansur Beyazyürek’e,

Sevgili amcam Yılmaz Yiğit’e kitap aşkını bana küçük 
yaşlardan itibaren aşıladığı için,

Kitabın içerisinde ki tüm çizimleri seve seve yılmadan 
çizen, çok yakında hak ettiği en güzel yerlerde olacağına 
inandığım Zeynep Uçar ve öğretmeni Hamdi Özaydın’a,

Her konuda öncü olan fikrine saygı duyduğum Leyla Ala-
ton’a,

Sevgili yoldaşım, arkadaşım, proje ortağım Master Neuro 
Chef Yağız İzgül’e,

Güzel arkadaşım Ayşe Kucuroğlu’na,

Meslektaşım, sanatçı ruhlu, tiyatroya ve müziğe aşık Dr. 
Fuat Beşkardeş’e,



Kitap arkadaşım, dert ortağım Eda Özelmas ve fikirlerine 
güvendiğim Ersöz Erdoğan’a, 

Ela Erdoğan’a,

Batu Ata Tanrıkulu’na,

Can kurtaran Nazlı Özelmas’a,

Kalbi lokum, yüreği fıstık, çıkı çıkı Mehmet Ali Özel-
mas’a,

Kara gün dostum, okul arkadaşım, Can Amuraben’e,

İnsanın bazen yazmakta zorlandıkları can dostları var-
dır. Sizde benim için aynen bu şekilde var oldunuz hep 
bu şekilde var olmanız dileğiyle Ruhan Rıza Sabay’a

Kıdemli dostum, sıra arkadaşım Sevim Karahan’a,

Beni motive edip, destek veren değerli yazar Aslı K. Per-
ker’e,

Sayın Başkanı ve tüm kadrosuyla Galatasaraylılar Der-
neği’ne,

Kafa dergisi ekibine, (kafa kafaya verip daha güzel içimi-
zi dökmelere diyorum)

Pierre Loti Vakfı’na,

Arka kapakta yer alan fotoğrafımı çeken değerli fotoğraf-
çı Adil Gümüşoğlu’na, 

Sonsuz teşekkürler. Hepinizin yolu ışık olsun, kalbiniz 
sevgiyle dolsun.





Kitabı okuyacak insanlara  

deva niyetiyle ne çizerdin, dedim.

Elimi, dedi. 

Kızım Mia Memi’nin yüreğinden deva olsun size...





Ali’yi gördüm Ali’yi...





Müziğin mucizesine inan!

Bu kitap sana hastalıkların neden ve nasıl oluş-
tuğunu ve onları zihninde nasıl iyileştirebilece-
ğini anlatacak! 

Hastalıklar bilinçte oluşur ve bilinçle iyileşir.

Bu kitabı açtığında, kendin için gerçek düşün-
cene, hayata karşı gerçek isteğine ve amacına 
odaklanmanı istiyorum.

Bu dileğin kendin veya başkası için olabilir. 
Şimdi derin bir nefes al. Artık hayatının tüm 
olumsuzluklarını geride bırakmak için saniye-
leri sayıyorsun... Üstelik bunu kendin yapacak-
sın. Sadece müziğin mucizesiyle...

Mucizelere inan. Çünkü onlar senin içinde.



Bu kitabı okumaya başlamadan önce gözlerinizi kapa-
tın ve tam sekiz kere parmağınızı bu çemberin üzerinde 
dolaştırın. Çıkan sözcük size yaşamınızla ilgili bir ipucu 
verecektir.
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Sevgili Ben,

Bunca zaman senin varlığından haberdar ol-
sam da, seni fark ettiğim an şu andır ve sana 
söz veriyorum: Bundan sonra bana emanet-
sin...

Sahibinin

Adı :

Soyadı :



Bu kitabı nasıl okumalısın?

Bu kitabın amacı, senin içinde olan mucizenin potansi-
yelini ortaya çıkarmak ve bunu müzikle yapmanı sağla-
maktır. Üzerinde çalışmak istediğin konuya veya hisleri-
ne odaklanıp sayfaları çevir.

Rastgele açtığında karşına gelen ilk sayfa, üzerinde 
durup çalışman gereken sayfadır. 

Unutma, hayatına dair düşündüğün ne ise, yaydığın 
frekansla birlikte kaderin de o olacaktır. Herkesin bir fre-
kansı vardır. Senin frekansın hangisi?

Sırdaşım,

Ben sana nöromüzik tedavisini anlatmadan önce se-
nin kendi derinliklerindeki saflığa konsantre olman ge-
rekiyor. Aksi halde müzik sana saf bir titreşim olarak 
gelemez.
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GİRİŞ

• Hayatınızda neye veya nereye ait olduğunuzu hiç dü-
şündünüz mü?

• Hayatın ve hayatınızın ne kadar farkındasınız?

• Hayatınızın ne kadarını maddiyata, ne kadarını ma-
neviyata ayırıyorsunuz?

Bu soruları şimdi cevaplamak zorunda değilsiniz. Ce-
vapları zamanla kendi içinizde bulacaksınız. 

Biz hekimler hep sanki elimizde sihirli bir değnek 
varmışçasına “psikologların mükemmel olması” gibi bir 
algıyla karşı karşıya geliriz. Size bunun böyle olmadığı-
nı anlatmak istiyorum öncelikle. İlk olarak eğer varsa 
tanıdığız birkaç psikanalistin yaşantılarından örnekleri 

Öyle bir hayat yaşadım ki, 

Son yolculukları erken tanıdım

Öyle çok değerliymiş ki zaman

Hep acele etmem bundandı.
Nietzsche
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Gül Yiğit

gözünüze getirmenizi istiyorum. Onların yaşantılarına 
baktığınız zaman, profesyonel kariyerlerine başlayana 
kadar hepsinin ne kadar ağır olaylarla karşılaştıklarını 
görürsünüz. Çoğunun aile hayatları ve yaşantıları tra-
jikomik hallerdedir. Acıyı bilmeyen acıyı tarif edemez, 
acıyı bilmeyen tedavi edemez, değil mi? Bu travmaları 
yaşamayan, kendine merhem olamayan birçok psikolog 
ve psikanaliste de tarih boyu tanık olmuşuzdur. Ancak 
mesele onların, yani bizim, mükemmel olmamızda de-
ğildir. Aslında önemli olan bu yaralardan tekrar doğup 
insanlığa fayda sağlamaksa, geçmişin pek de önemi yok-
tur demeyeceğim. Asıl mesele, geçmişimiz sayesinde bu 
durumda olmamızdır. Yaşantımızda da durum tam ola-
rak böyle.

Yakın bir örnek olarak benim yaşantıma bakalım: Kü-
çüklüğümde aklımda “klinik psikolog” olmak yoktu. İki 
farklı hayalim vardı: İlki iyi bir piyanist olmak, ikincisi 
ise fizikçi olmak. İnsan beynini ve yaşadıklarımızın se-
bebini araştırmaktan kendimi bir an bile alamıyordum. 
Küçüklüğümden beri merakla ve araştırarak kendime 
yeni yollar yaratıyordum. Siz bunlara o anlık kaçış yolla-
rı deyin, ben de kaliteli tecrübe diyeyim.

Ancak hayat şartları ve yaşadıklarım beni başka bir 
doğrultuda yönlendirdi, ben de o yolu takip ettim. En 
azından artık nöropsikolog ve nöromüzik terapistiyim 
diyebiliyorum, üstelik piyano da çalıyorum.Değmeyin 
keyfime...

Şu anda bunun için şükrediyorum. Aksi halde yaşa-
dığım onca şeyi algılamakta zorluk çeker, hayallerime 
ulaşayım derken çok tökezlerdim. Önemli olan, hayatın 


