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Tüm çocuklara ve anne babalarına...



YAZAR HAKKINDA

Fazilet Seyitoğlu, 1997 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psi-
koloji Bölümü’nden onur derecesiyle mezun oldu. 1996-1997 
yılları arasında İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Çocuk 
ve Ergen Psikiyatrisi Bölümü’nde gönüllü olarak bulundu. Li-
sans eğitiminden sonra okulöncesi eğitim kurumu psikoloğu ve 
yöneticisi, okulöncesi kitapları yayın danışmanı, ilköğretim ve 
lisede okul psikoloğu olarak çalıştı. Fazilet Seyitoğlu Klinik Psi-
koloji alanındaki uzmanlığını Kalyoncu Üniversitesi’nden Prof. 
Dr. Ö. Mücahit Öztürk danışmanlığında “Dikkat Eksikliği Hi-
peraktivite Bozukluğu Olan 8-15 Yaş Arası Bir Grup Çocukta 
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Alt Tipleri ile Anksi-
yete Bozuklukları Alt Tipleri Belirtilerinin Birlikteliği” konulu 
tezi ile tamamlamıştır.

Şu an kurucusu olduğu My Family Psikoterapi Gelişim ve 
Danışmanlık Merkezi’nde çocuk, ergen ve yetişkinlere yönelik 
bireysel psikoterapiler yürütmektedir. Bilişsel Davranışçı Tera-
pi, Kabul ve Kararlılık Terapisi ve Diyalektik Davranış Terapi-
si uygulamaktadır. Çocuk, ergen ve yetişkinlere yönelik grup 
terapisi çalışmaları, anne baba destek grupları, okullara yöne-
lik seminerler düzenlemekte, üniversitelerde psikoloji bölümü 
öğrencilerine de ders vermekte ve süpervizörlük yapmaktadır. 
Türk Psikologlar Derneği ve Bilişsel Davranışçı Terapileri Der-
neği üyesi olan Seyitoğlu, psikoterapistliğin yanı sıra çocuk, er-
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gen ve yetişkin psikolojisi üzerine yazılar ve çocuk hikâyeleri 
yazmaktadır. Gazete ve dergilerde birçok makalesi yayımlan-
mıştır. Çocuklarda 20 Psikolojik Problem ve Çözümü, Çocuk 
Anne Babasından Ne İster, Melike’nin Maceraları, Aktivitelerle 
Duygu Eğitimi Seti ve Yusuf ’un Maceraları adlı kitapları yayım-
lanmıştır.

info@myfamilyterapi.com
www.myfamilyterapi.com
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TEŞEKKÜRLER

Umudumu içimde hep diri tutmama vesile olan, hep yanım-
da olan anne babama, çocuklarıma, kardeşlerime, babaanneme 
ve rahmetli dedeme; beni yetiştiren, bende emeği olan tüm ho-
calarıma; sırlarını benimle paylaşan danışanlarıma, onların ço-
cuklarına; kitaba olan inancı, güçlü ve samimi desteği için Des-
tek Medya Grup Başkanı Yelda Cumalıoğlu Hanımefendi’ye, 
Genel Yayın Yönetmeni Ertürk Akşun’a çok teşekkür ederim...

Fazilet Seyitoğlu
Şubat 2021
Feneryolu
faziletseyidoglu@myfamilyterapi.com
www.myfamilyterapi.com



Bu kitapta yer alan tüm terapi öyküleri gerçeğe dayalı ya-
zılmıştır. Ancak danışan mahremiyeti ve gizlilik esasları göz 
önüne alınarak bazı bilgi ve detaylar yazar tarafından değişti-
rilmiştir.
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ÖNSÖZ

Sevgili anne babalar.
Size çok kötü bir haberim var!
Eğer böyle davranmaya devam edersek yakında çocukları-

mız bizi yiyecekler.
Yani karınları aç olduğu için değil de ruhları aç olduğu için 

yiyecekler.
Çok doyumsuz olduk, çok ister olduk...
Hep daha fazlasını mı ister olduk? Marka düşkünü, gösteriş 

budalası...
Haz odaklı mı yaşar olduk?
Artık evimizin merkezinde çocuk mu var?
Artık çocuk ne isterse o mu oluyor? Öyle mi oldu?
Sanırım çocuk aklı evimizi yönetir oldu.
Dediğim gibi böyle giderse sonumuz pek iyi görünmüyor.
Yeni nesiller çok daha bencil, tutarsız, sabırsız, hoşgörüsüz, 

farklı ve bağımlı...
Onları biz mi böyle yaptık? Suçlu bizler miyiz?
Yoksa suçlu medya mı? Suçlu kim? Suçlu anne babalar mı?

Bu kitap, klinik gözlem ve akademik okumalarım sonucun-
da ortaya çıktı.

Çünkü gerçekten korkar oldum.


