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Psikolog Pınar Güler

2008 yılında T.C. Maltepe Ün!vers!tes! ç!ft ana dal ps!koloj! ve felsefe 
bölümler!nden mezun olduktan sonra, 2010 yılında yüksek l!sansını y!ne 
aynı ün!vers!ten!n “felsef! danı%manlık” alanında “ya%amda anlam sorunu ve 
et!k” eksen!nde çalı%arak tamamladı. Aynı zamanda özel !ht!yaçlı çocuklar ve 
a!leler!ne ps!koloj!k destek sa#layarak rehab!l!tasyon ps!koloj!s! alanındak! 
çalı%malarını da sürdürmü%tür.

2014 yılından sonra !se 0-2 yıl anne ve bebek !l!%k!s! !le b!o-ps!koloj! 
konularına !lg! duyarak Hollanda Wagen!ngen Ün!vers!tes!’nde beslenme, 
laktasyon döngüsü ve emz!rmen!n b!o-ps!koloj!k süreçler! üzer!ne ABD 
Lactat!on Educat!on Resources ve Canada Health e-Learn!ng Breastfeed!ng 
Educat!on programlarını tamamladı.

Ya%amın !lk !k! yılında anne ve bebe#!n ba#lanma ve duygusal gel!%!m 
!ht!yaçlarına bütüncül bakmaktadır. B!r çocuk annes! olan ps!kolog, a!len!n 
desteklenmes!nde “d!%!l unsurlar” üzer!nde durarak annel!k dönem!n!n 
ps!koloj!k süreçler!n! danı%anlarıyla tüm açıklı#ıyla payla%maktadır.
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Önsöz

Sevg!l! Pınar, anne sütünün yararları hakkında b!l!msel b!lg!m ol-
madı#ı !ç!n, emp!r!k bazı b!lg!lere dayanarak, bu konuda yaptı#ın ça-
lı%malar ve gösterd!#!n çabalar !ç!n sen! kutlamak !st!yorum.

Annem!n söyled!#!ne göre ben, 13-14 aylık oluncaya kadar anne-
m!n sütüyle beslenm!%!m. Bugüne kadar oldukça sa#lıklı oldu#uma 
göre de, bebekler!n anne sütüyle yeter!nce beslenmeler!n!n yararlı ol-
du#una aklım yatıyor.

Emz!r!lmek çocukların sa#lı#ıyla do#rudan !lg!l!yse, b!r çocuk hak-
kı olarak görüleb!l!r. O takd!rde de sütü olan ama bebe#!n! emz!rme-
yen b!r annen!n bu hakkı !hlal ett!#! söyleneb!l!r. Ama sütü olmayan 
b!r anne ne yapab!l!r?

Ba%arı d!lekler!mle...

Prof. Dr. #onna Kuçuradi
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$nsanlar ve elbette tüm canlılar, kend!ler!ne benzer olanlarla, yakın 
olanlarla b!r arada ya%arlar ve b!rb!rler!n!n arasında ya%arlar: Flora, fa-
una, humana. Bu ba#lamda her b!rey tekt!r, ancak ba%kaları arasında, 
kend!s! g!b! olanlar arasında tekt!r, b!r!c!kt!r. Ya%ama dünyasında ben-
zerler b!rb!r!n! bulur ve destekler. $nsanın kend!s! g!b! olanı destekle-
mes!, flora ve fauna çerçeves!nde oldu#u g!b! de#!ld!r elbette. $nsan 
tek!n!n d!#er !nsan tek!n! desteklemes!, !nsan dünyasında bamba%ka 
b!r kılı#a bürünür. En do#al gereks!n!mler!n kar%ılanması b!le artık 
“!nsana özgü”dür.

Bu saptama, her !nsan varlı#ı !ç!n geçerl!d!r. $nsanlar arasındak! 
!l!%k!ler en ba%ta do#allıkla n!teleneb!l!r, ancak do#al olarak ba%layan 
!l!%k!ler, b!rdenb!re “!nsanla%ır”. $%te anne çocuk !l!%k!s! de !lk!n beden-
sel, organ!k b!r !l!%k! olarak ba%lar, o andan !t!baren de toplumsal-ta-
r!hsel-kültürel b!r n!tel!k kazanır. Anne-çocuk !l!%k!s! antropontoloj!k 
(!nsan-varlıkb!lg!sel) b!r !l!%k!d!r her !nsan !l!%k!s!nde oldu#u g!b!.

Anne-çocuk !l!%k!s!n!n “durum”u belk! de !nsan dünyasının en or-
tak paydasını olu%turur. Bu !l!%k! annen!n varlı#ının çocu#una tam 
anlamıyla bedensel olarak uzanmasıdır, hem de do#allıkla. Bu uzanı%ı 
sa#layan da “anne sütü”dür. Anneyle çocuk arasında do#um önces! ku-
rulan symb!os!s (b!rl!kte, beraber ya%ama), kend! do#allı#ı !ç!nde anne 
sütü aracılı#ıyla b!r süre daha devam eder. Bu beraberl!#e, b!rl!ktel!#e, 
bu duruma b!lg! ba#lamında, özell!kle de felsef!-et!k b!lg! ba#lamında, 
!nsan hakları çerçeves!nde bakmak, !nsan haklarına dayalı b!r “duru%” 
gel!%t!rmek, artık ça#ımızın b!r gere#!d!r. $nsan hakları açısından ba-
kı%ta da bel!rley!c! olan, haklarla gereks!n!mler ve de#erler/!lkeler ara-
sında kurulan !lg!d!r. 

Pınar Güler bu çalı%masında konuyu b!l!msel b!lg!n!n sınırları !ç!n-
de oldu#u kadar, !nsan hakları b!lg!s! çerçeves!nde de ele almaya çalı%tı. 
Böyle b!r yakla%ımın son derece ufuk açıcı, salt romant!zmden uzak, 
tam anlamıyla !nsansal ve de#erl! oldu#unu dü%ünüyorum. 

Prof. Dr. Betül Çotuksöken

Sevg!l! ve de#erl! ö#renc!m Pınar Güler “emz!rme” konusundak! 
b!lg!lend!rme ve b!l!nçlend!rme sava%ımını kararlı b!r %ek!lde sürdürü-
yor. Emz!rme sürec!ne özgü olan özell!kler!, bu sürec!n anne ve bebek 
açısından önem!n!, sürec!n en do#ru b!r b!ç!mde yönet!l!p yürütüle-
b!lmes! !ç!n ney!n, nasıl yapılmasının gerekt!#!n! ve emz!rmeyle !l!%-
k!l! daha b!rçok noktayı kapsamlı, çok boyutlu ve ayrıntılı olarak ele 
alan Pınar’ın bu k!tabı, konuyla !lg!l! olarak aydınlatıcı ve yol göster!c! 
olmakla kalmıyor, “emz!rme”n!n farklı ve çe%!tl! yönler!n! serg!leye-
rek bakı% açılarını gen!%leten ve zeng!nle%t!ren b!r çerçeve de sunuyor. 
Pınar’ı kutluyor, emz!rmeye !l!%k!n merak ve kaygıları doyurucu b!r 
%ek!lde g!derece#!ne !nandı#ım k!tabının serüven!n!n %anslı olmasını 
d!l!yorum. 

Prof. Dr. Zekiye Kutlusoy
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Anne-bebek arasında kurulan !lk !l!%k! anne karnında ba%lıyor, do-
#um sonrasında devam eden emz!rme sürec!yle beyn!n orta tarafın-
dak! dokunma ve karma%ık hareketler !le !lg!l! orta alanı da uyarılmı% 
oluyor. Özell!kle çocu#un bey!n gel!%!m!nde en öneml! etken olan do-
kunma h!ss!n!n emz!rme !le gerçekle%mes!, çocu#un sadece beslenme 
ve ba#ı%ıklık kazanmasının yanında z!h!nsel süreçler!n!n gel!%!m!n! de 
olumlu yönde etk!l!yor. Emz!rmeye !l!%k!n akıllarda soru !%aret! ya-
ratan öneml! konulara kaygıları g!der!c! ve !nsan hakları bakı% açısı 
!le de#!nmes!nden dolayı sevg!l! ö#renc!m Pınar’ı kutluyorum. Anne 
sütüyle beslenmey! bey!n ve beden gel!%!m!ne sa#ladı#ı katkı sebeb!yle 
öneml! buluyorum. Bu önsöz, kend!s! de ham!lel!k dönem!n! geç!r-
mekte olan Gökben Alkurt’un katkıları !le yazılmı%tır.

Nöroloji Uzmanı Dr. Bülent Madi
Bir bebe!i dünyaya getirmenin nasıl bir serüven oldu!unu bana ya"atan, 

anneli!i tatma vesilem, sorgulama nedenim, hayatımın en "efkatli 
döneminin onu emzirdi!im zamanlar oldu!unu bana hissettiren ve 

emzirme konusuna yönelerek ya"amıma yepyeni bir ivme kazandıran 
o!lum Arel’e...




