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Do!umu teorik bilgilerle de!il, ya"anmı" gerçek hikâyeler üzerinden 
anlatan Her Do!um Bir Hikaye adlı kitabın yazarı Doktor Furkan 

Karaba"o!lu, ‘‘Anne-baba adayları hikayeleri keyifle okurken ne kadar çok 
bilgi edindiklerini, kitap bitti!inde anlayacaklar’’ diyor.
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Her Do!um B"r H"kaye 



Öncel!kle kısaca kend!n!z! 
tanıtır mısınız? 
Kadın hastalıkları ve do!um 
uzmanıyım. 2002 yılından 
bu yana do!um yaptıran 
b"r hek"m"m. #u anda özel 
sektörde çalı$ıyorum, kuru-
cusu oldu!um ALLE adın-
da but"k b"r kl"n"kte h"zmet 
ver"yorum. Ama meslek" 
kar"yer"m boyunca sadece 
özel sektörde çalı$madım, 
ülkem"z"n farklı ko$ullarında 
görev yaptım. Üstel"k sade-
ce %stanbul’da de!"l, A!rı’da, 
Hakkar"’de, Yüksekova’da da 
do!um yaptırdım. Hatta yurt 
dı$ı deney"mler"m de oldu.

“Her Do"um, B!r H!kaye” 
adlı k!tabınızı yazmaya na-
sıl karar verd!n!z? Instag-
ram’da yaptı"ınız payla#ım-
lar mı !lham verd!?
K"tap yazmak aslında "nstag-
ram önces"nde de aklımda 
vardı. Hatta $"md" "k"nc" k"tap 
olarak planladı!ım "çer"!" yıl-
lar önces"nde tamamlamı$-
tım. Ancak sonra hazırladı-
!ım "çer"kten daha farklı b"r 
k"tap hayal etmeye ba$ladım. 
Sıralanmı$ b"lg"ler $ek"lde 
klas"k b"r k"tap yer"ne, ya-
$anmı$ do!um h"kayeler" "le 
do!umu anlatmak "sted"m. 
Önce hang" konu ba$lıklarını 
anlataca!ıma karar verd"m, 
ardından da b"nlerce do!um 
notlarımı tek tek "nceleye-
rek, hang" konuyu hang" h"-
kaye "le anlataca!ıma karar 
vermeye çalı$tım. Bu süreç 
çok uzun sürdü, belk" b"r yıl-
dan daha fazla… O sırada da 
Kron"k Yayıncılık yetk"l"ler" 
ben"mle temasa geçt"ler, b"r 
k"tap yazmam "ç"n. Aslında 

zaten aklımdan geçen sürec" 
ve tekl"f b"raz daha d"s"pl"ne 
ett", daha fazla mot"ve olma-
mı sa!ladı.
Dolayısıyla aslında "nstagram 
payla$ımları "lham verd" d"ye-
mem ama yayınev"n"n bana 
ula$masına belk" de sosyal 
medya ves"le oldu. Genel ya-
yın yönetmen"m"z"n e$" ha-
m"lel"!" sırasında ben" tak"p 
etmeye ba$lamı$ ve “mutlaka 
k"tap yazmam” konusunda 
"lk tavs"yey" veren k"$" olmu$.

K!tabınızdan bahsedeb!l!r 
m!s!n!z? Okuyucularınıza 
neler aktarmak !st!yorsu-
nuz?
Hep"m"z b"l"yoruz k" tüm 
anne adayları bu en özel dö-
nemler"nde ham"lel"k ve do-

HER DO#UM B$R 
H$KAYE” TÜM HAM$LELER 

$Ç$N B$R BA%UCU 
K$TABI N$TEL$#$NDE, 

ANNE ADAYLARI K$TAP 
$ÇER$#$ SAYES$NDE 
DO#UM ÖNCES$NDE 
MUTLAKA B$LMES$ 

GEREKEN B$RÇOK DETAYI 
Ö#RENEB$LECEKLER.

!um süreçler" hakkında pek 
çok detayı ö!renmek "st"yor-
lar. Hem en heyecanlı hem 
de b"l"nmezlerle dolu bu yol-
culuk boyunca b"lg"ye susa-
mı$ hâlde, akıllarda pek çok 
soruyla mücadele ed"yorlar. 
N"tek"m farklı farklı "çer"klerle 
yazılmı$, çokça emek ver"lm"$ 
onlarca k"tabı raflarda bula-
b"l"yorsunuz. Her b"r" mutlaka 
çok de!erl", çok emek ver"l-
m"$ eserler. Ben"m gönlüm-
den geçen "se do!umu teo-
r"k b"lg"lerle de!"l, ya$anmı$ 
gerçek h"kâyeler üzer"nden 
anlatmaktı. K"tabın g"r"$"nde 
‘ham"lel"k ve do!um felsefe-
m"’ kısaca anlattıktan sonra 
kırk dokuz bebe!"n do!umu-
nun anlatıldı!ı otuz yed" h"kâ-
yede, do!uma da"r mutlaka 
b"l"nmes" gereken tüm konu 
ba$lıklarına de!"nmeye çalı$-
tım. Her bölümün sonundak" 
"k" sayfalık notlarla da do!u-
mun tıbb" yönünü pek"$t"r"c" 
n"tel"kte b"lg"ler verd"m.

Do"um sürec! anne adayla-
rının aklında çok soru olan 
b!r dönem. Bu k!tap anne 
adaylarının aklına takılan 
sorulara yanıt olacak mı?
Her $eyden önce anne aday-
larının sıkılmadan, okuma ve 
ö!renme stres"ne g"rmeden, 
gerçek h"kayeler" heyecan-
la okurken do!um hakkın-
da pek çok $ey ö!renece!" 
b"r k"tap oldu. Hatta bırakın 
anne adaylarını, baba aday-
larından da daha güzel ger" 
dönü$ler aldık. K"tabın kur-
gusu ebeveyn adaylarının 
çok ho$una g"tt". K"tabın çı-
kı$ıyla okurlarımızdan gelen 
olumlu ger"b"ld"r"mler göste-
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r"yor k" do!umu bu $ek"lde 
anlatmamız yer"nde b"r karar 
olmu$.
“Her Do!um B"r H"kaye” tüm 
ham"leler "ç"n b"r ba$ucu k"-
tabı n"tel"!"nde, anne aday-
ları k"tap "çer"!" sayes"nde 
do!um önces"nde mutlaka 
b"lmes" gereken b"rçok de-
tayı ö!reneb"lecekler. Do!u-
mun nasıl ba$layaca!ından 
korkan, do!uma yet"$"p ye-
t"$emeyece!"nden end"$e 
duyan, anne karnındak" be-
be!"n sa!lı!ı hususunda mü-
temad"yen ted"rg"n h"sseden, 
do!uma ve ham"lel"k süre-
c"ne da"r pek çok tıbb" b"lg" 
bombardımanına maruz ka-
lıp do!ru ve anla$ılır b"lg"le-
re ula$mak "steyen herkes 
"ç"n tatm"n ed"c" b"r çalı$ma 
oldu!una yürekten "nanı-
yorum. Anne-baba adayları 
h"kayeler" key"fle okurken ne 
kadar çok b"lg" ed"nd"kler"n", 
k"tap b"tt"!"nde anlayacaklar.

Babalara da k!tabınızı tav-
s!ye ed!yor musunuz? Onlar 
k!tapta neler bulacaklar? 
Baba adaylarına özell"kle 
ve özell"kle tavs"ye ed"yo-
rum. Anne adayları türlü 
türlü kaynaklardan öyle ya 
da böyle b"lg" ed"nmeye ça-
lı$ırken, klas"k b"lg" kaynakları 
baba adayları "ç"n çok "lg" çe-
k"c" olamayab"l"yor. Bu k"tap 
baba adayları "ç"n b"lg"y" h"ç 
sıkmadan sunma özell"!"n-
de… Özell"kle do!umun nasıl 
ba$layaca!ı, hastaneye han-
g" ko$ullarda ula$acakları ko-
nusunda ted"rg"n olan baba 
adayları çok rahatlayacaklar. 
K"tabın h"kaye h"kaye olması 
okunab"l"rl"!"n" de kolayla$tı-

rıyor. Kısa h"kayeler sayes"n-
de m"n"k m"n"k koca b"r k"tap 
b"t"yor. Do!um sürec"nde ba-
balar çok kıymetl", anneler"n 
en büyük destekç"ler" onlar 
oluyorlar. Babasız ya$anan 
b"r do!um h"kayes" b"r parça 
eks"k kalacaktır.

B!r hek!m olarak k!tapta 
anlattı"ınız h!kayelerden 
s!z! en çok etk!leyen h!kaye 
hang!s! oldu?
Bu soru çok soruluyor. Önce-
l"kle $unu b"r defa daha be-
l"rtmek "ster"m. Ya$adı!ım en 
"y" do!um h"kayeler"n" k"tap-

la$tırmadım. “Her Do!um, 
B"r H"kaye” b"r hatıra k"tabı 
de!"l… Do!umu anlatmak, 
do!um yapacak anne-baba 
adaylarına yardımcı olmak 
"ç"n önceden bel"rled"!"m 
konu ba$lıklarını en "y" anlata-
b"lece!"m h"kayelere yer ver-
d"m k"tabımda. Dolayısıyla 
aslında yer vermek "sted"!"m 
onlarca h"kaye k"tapta maa-
lesef yer alamadı. En ba$ta 
kend" çocuklarımın do!umu-
nu b"le ed"törler"m"n k"tabın 
300 sayfayı a$maması tavs"-
yes" neden"yle k"taptan çıkar-
mak zorunda kaldım. Y"ne de 

k"tap 300 sayfayı a$tı :)
K"tabı okuyan anne-baba 
adaylarına aynı soruyu sor-
du!umda herkes"n favor" 
h"kayes" de!"$"yor. Böyle 
olması da ben" çok mutlu 
ed"yor. Herkes kend" özgeç-
m"$"ne, hassas"yet"ne, bek-
lent"ler"ne göre ba$ka b"r 
h"kayeden en çok etk"len"-
yor. Ben"m "ç"n "se tüm h"ka-
yeler"m evlat g"b", b"rb"r"nde 
ayrılmaz!

Doktorluk ve yazarlık dı-
#ında Campalle !le de 
anne-baba adaylarına 

ula#ıyorsunuz. B!raz Cam-
palle’dan da söz edeb!l!r 
m!s!n!z?
Ben b"r doktorum, do!um ve 
tüp bebek uzmanıyım. Ama 
yazar olmak "ç"n çok erken… 
Bu k"tabın ba$arılı olması, k"-
tapların devamının gelmes" 
"le belk" “yazar” sayılab"l"r"m, 
$"md"l"k sadece yazanım… B"r 
de Campalle "le “e!"tmen” 
sıfatı da eklem"$ oldu. Cam-
palle çok önem verd"!"m b"r 
etk"nl"k. Sonuçta herkes he-

BU K$TAP BABA 
ADAYLARI $Ç$N B$LG$Y$ 
H$Ç SIKMADAN SUNMA 

ÖZELL$#$NDE… 
ÖZELL$KLE DO#UMUN 
NASIL BA%LAYACA#I, 
HASTANEYE HANG$ 

KO%ULLARDA 
ULA%ACAKLARI 

KONUSUNDA TED$RG$N 
OLAN BABA ADAYLARI 

ÇOK RAHATLAYACAKLAR.



BU K$TAP VE E#$T$MLER 
$LE ÜLKEM$ZDEK$ ANNE-

BABA ADAYLARINA 
VERMEK $STED$#$M$Z 

B$R MESAJ VAR. 
ÜLKEM$ZDEK$ DO#UM 
HAKKINDAK$ YAYGIN 
OLUMSUZ YARGIYI 
KIRMAK $ST$YORUZ.

k"m olarak b"re b"r ula$amasa 
b"le, bu etk"nl"kler sayes"nde 
onlarca anne-baba adayı "le 
b"r araya gel"yoruz. Sade-
ce ben de!"l, çok de!erl" b"r 
e!"tmen kadrosu "le b"r haf-
ta sonu boyunca “do!um ve 
annel"k” konu$uyoruz. Pan-
dem"n"n get"rd"!" zor ko$ul-
lara ra!men dokuz etk"nl"kte 
yüzlerce anne-babayı m"saf"r 
ett"k. Çok key"fl" geçen "k" 
gün sonunda tüm katılımcılar 
"le çok sıcak duygularla ve-
dala$ıyoruz. %k" gün boyunca 
tüm ek"pçe çok ko$turuyo-
ruz, çok yoruluyoruz, ama 
etk"nl"k b"tt"!"nde ya$adı!ı-
mız mutlulu!u, tatm"n" anla-
tamam. Bunu çok net söyle-
yeb"l"r"m k", Campalle katılan 
anne-babaların hayatlarına 
dokunuyor, onların sadece 
do!uma de!"l, anne-babalı-
!a bakı$ açılarına çok öneml" 
katkı sa!lıyor.

Buradak! anılardan da b!r k!-
tap çıkar mı? :)
K"m b"l"r… Ben yazmayı çok 
sev"yorum, yazarken key"f 
alıyorum. Ama öneml" olan 
yazanın de!"l, okuyanın key"f 

alması… %lk k"tabın ba$arılı ol-
du!unu, be!en"ld"!"n" göre-
l"m sonrasında yazmaya de-
vam edecek cesaret"m"z olur.

O zaman k!tabın devamı ge-
lecek g!b!?
%n$allah gelecek g"b"! K"tap 
tam kapanma günler"nden 
hemen önce yayınlandı. Bı-
rakın alı$ver"$ merkezler"n", 
k"tabevler"n", benz"n "stas-
yonlarından b"le k"tap satı$ı 
kısıtlandı. Ona ra!men çok 
"y" b"r çıkı$ yakaladık. %lk bas-
kıda 25.000 g"b" çok yüksek 
b"r basım "le bana olan güve-
n"n" gösteren Kron"k K"tap’a 
tekrar te$ekkür ed"yorum. 
Aslında ben"m "ç"n asıl kr"ter 
satı$tan çok be!en"lmes"… 

#u anda sadece sosyal med-
yadak" ger" dönü$lerden an-
lıyorum k", "nsanlar sevd"ler 
k"tabımı. :) E!er fırsat olursa 
okuyucularla b"r araya gel-
mek, onlardan ger" b"ld"r"mle-
r" yüz yüze de almak çok "st"-
yorum. Tüm bu süreç sonrası 
"ç"n b"ze yol göster"c" olacak.   

Konuyla !lg!l! eklemek !ste-
d!kler!n!z...
Bu k"tap ve e!"t"mler "le ül-
kem"zdek" anne-baba aday-
larına vermek "sted"!"m"z 
b"r mesaj var. Ülkem"zdek" 
do!um hakkındak" yaygın 
olumsuz yargıyı kırmak "s-
t"yoruz. Anne adaylarımızın 
hayatlarındak" en güzel sü-
reçlerden b"r" olan ham"lel"!" 
korku "ç"nde, end"$el" $ek"l-
de ya$amalarına h"ç gerek 
yok. Hek"ml"!"m süres"nce 
b"r felsefem vardı, “do!um 
anlarını anne adayları "ç"n ha-
yatlarının en güzel anlarına 
çev"rmek”… Meslek hayatımı 
bu felsefe üzer"ne "n$a et-
t"m. Yıllar "ç"nde gördüm k" 
bu felsefey" hayata geç"rmek 
çok da zor de!"l. Öyle olun-
ca hek"m olarak hastalarımla 
b"re b"r kurdu!um bu "l"$k"y", 
önce Campalle etk"nl"kler" "le 
yüzlerce anne-baba adayı-
na, ardından da k"tap "le b"n-
lerces"yle kurmaya çalı$tım. 
Meslek hayatımın bundan 
sonrası "ç"n kend"me ed"nd"-
!"m m"syon da "$te tam ola-
rak bu! Ülkem"n "nsanlarının 
do!uma bakı$ açısını de!"$-
t"rmek, do!uma key"f katab"l-
mek, do!umu hayatlarının en 
güzel günü olarak ya$amala-
rına katkı sa!lamak… Umarım 
ba$arılı oluruz.

temmuz 2021 35 bebek 


