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Dergimizin bu sayısında Northwestern Üniversitesi Kadın Doğum ve Hastalıkları Bölümü Başkanı ve 

Kadın Doğum ve Hastalıkları - Reprodüktif Bioloji Araştırmaları Şefi Prof. Dr. Serdar Bulun ile 

çocukluğundan Amerika’daki tıp ve araştırma hayatına uzanan bir röportaj yaptık. Kendisine bize 

gösterdiği ilgi için teşekkürlerimizi sunuyoruz. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prof. Dr. Serdar Bulun, tıp eğitimini İstanbul Üniversitesi’nde tamamladıktan sonra, kadın doğum 
ve hastalıkları uzmanlığını New York State Üniverrsitesi’nden aldı. Uzmanlık eğitimini takiben 
Reprodüktif endokrinoloji-infertilite yandalını Texas Üniversitesi Southwestern Tıp Merkezi’nde 
tamamladı.  
Kariyeri boyunca kadın hastalıkları üzerine araştırma yapmak üzere 40 milyon $’dan fazla araştırma 
kaynağı kazandı. Endometriozis başta olmak üzere birçok kadın hastalığının moleküler temelleri ve 
tedavisi üzerine çok değerli katkılarda bulundu.  
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Öncelikle burada vaktinizi ayırıp bizimle birlikte 

olduğunuz için teşekkür ederiz. Hocalarımızla 

genelde yaptıkları çalışmalardan bahsederiz, 

sizinle de çocukluğunuzdan itibaren sizi 

etkileyen olayları, sosyal yönünüzü, babanızın 

doktor olduğunu biliyoruz onun etkilerini 

konuşmak istedik. 

Madem sordunuz anlatayım. Çocukluğum 60-

70’lerde geçti, o zaman beni etkileyen iki olay: 

insanın aya gitmesi ve Christian Barnard’ın ilk kalp 

naklini yapması idi. Bunlar gazetelerde çok geçti 

ve çok konuşuldu. Hatta ben de bitkilerde 

transplantı nasıl yaparız diye uğraşmıştım. Annem 

de bunları görmüş ve “Yahu sana da bir yardım da 

edemedik. Yani İstanbul’da belki bir özel liseye 

falan soksak, ufkun açılır, belki bir şeyler 

yaparsın” demişti. Bu yüzden çok uğraştı, bir sürü 

dersler aldırdı, okulların imtihanlarına soktu. 

Sonunda da Robert Koleje girdim. Annemin o 

bakımdan çok yararı oldu. O zaman spor yapmak 

istiyordum da kabiliyet yoktu(Gülüşmeler). Zevk 

alıyordum tabi ki, zaten önemli olan da 

arkadaşlarınla birlikte olmak.  

Geçtiğimiz günlerde konuşmaya gelen Cenevre 

Tıp Fakültesi Kardiyovasküler Cerrahi AD Başkanı 

Ord. Prof. Dr. Askfendiyos Kalangos da ilk kalp 

naklinden çok etkilendiğini söylemişti, o 

dönemde birçok insan etkilenmiş. 

Tabi ki çok büyük bir olaydı. Hatta ondan sonra 

Türkiye’de Hacettepe Üniversitesinden Aytaç 

Arman da bir kalp nakli yaptı. Barnard’ın yanında 

gidip burada çalışmaya devam eden birçok insan 

oldu. Dolayısıyla beni etkileyen, hatırladığım tüm 

olaylar bu ilk kalp naklinin etrafında dönüyor. 

Babanızla aranızdaki ilişki nasıldı? 

Babamla aramızda 50 yaş fark vardı, o yüzden 

küçükken bir yakınlaşma olmadı. Ben lise ve tıp 

fakültesine girdim ve bu bizi birbirimize daha çok 

bağladı. Babam “Differential Diagnosis” konusuna 

çok meraklıydı, nasıl yapıldığını öğrenmemi 

isterdi. O zaman Vahe Aleksanyan’ın iki kitap 

vardı: Semptomdan Teşhise ve Teşhisten 

Tedaviye. Halen kullanılan bu kitaplar gerçekten 

çok güzel yazılmış kitaplardı. Babam da sürekli 

bunları bana okurdu, eski hocalarından çok 

bahsederdi. Özellikle Almanya’dan kaçan 

hocaların buraya olan katkısından çok bahsetti. 

Mesela Dr. Philip Schwartz ile ilgili bir anısını 

anlatmıştı: hoca patoloji anlatmaya gelmiş ancak 

öğrencilerin histoloji bilmediğini görünce 3 ay 

boyunca histoloji dersi vermiş. Onun üzerine 

patoloji öğretmiş. Schwartz’ın dışında Frank, 

Nissen gibi hocalar da birçok katkı sunmuşlar. 

Hulusi Behçet, Neşet Ömer gibi insanlar da o 

sıralarda öğrencilik yapmışlar. 

Küçükken babanızın hastalarıyla karşılaşıyor 

muydunuz? 

Tabi tabi babam elimden tutar, vizite çıkardık. 

Hep hastanede büyüdüm yani. Hastaneye sürekli 

gidip geliyordum. Bu çok önemli bir şey, insanın 

çocuğuyla işini ayırmaması. 

Robert Koleje başladığınızda da tıp okumaya 

hala ilginiz var mıydı? 

Aslında o sırada ilgim yoktu. Ben Malatya’dan 

koleje gelince müthiş bir kültür şoku geçirdim. 

Buradan Amerika’ya gittiğim zaman öyle bir şok 

yaşamadım. Bambaşka bir dünyaya gelmiştim; 

şehrin büyüklüğü, buradaki çocukların enerjileri. 

Ben daha dersleri zor yetiştirirken etrafımdakiler 

basket takımına gireyim, fotoğraf kulübüne 

gideyim, şunu yapayım bunu yapayım. Hayretten 

dehşete düştüm, bu insanlar bu enerjiyi nasıl 

buluyordu? O da organizasyonla ilgili. Malatya’da 

hayat kolaydı, yürüyerek okula gidiliyordu, 

haftasonu da belki bir sinemaya gidiliyordu. 

Kolejden tıbbiyeye geçiş nasıl oldu? O zamanlar 

pek talep yokmuş tıbba? 

Bizim sınıfta 120 kişi vardı, 8-10 kişi tıbba girmişti. 

Bir kısmı Hacettepe Üniversitesine çoğumuz 

Çapa’ya gittik. Bizim başladığımız sene, 1977’de 

çatışmalar olmaya başlamıştı, özellikle Hukuk ve 

Fen Fakültesi-FKB korkunç yerlerdi. Benim 10 

dakika önce yürüyüp geçtiğim yerde patlama 
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sırasında 16 kişi öldü. Dolayısıyla birden bayağı 

karışık bir ortama girdim. Sonra Çapa’ya gelince, 

1978’de biraz daha duruldu işler. FKB’ye 3-4 ay ya 

gittik ya gitmedik, sürekli kapalıydı okul o sene. 

Dolayısıyla orada da küçük bir şok geçiriyorsun. 

Çapa’da çok değerli hocalarımız vardı, o sırada 

İngilizcemi kullanacağım bir sürü yabancı kitap da 

aldım, onları okudum. Eğitim sistemi sizinki gibi 

değildi, onu sevmemiştim. Mesela patoloji hocası 

geliyor, ne kadar lenfoma çeşidi varsa yazıyordu. 

Anatomide 6 ay kemiklere harcamıştık ama 

fonksiyonel anatomi adına hiçbir şey 

öğrenmemiştik. Bir de kadavrada herkes karnı 

açmak istiyor, ben ayağa düşmüştüm, Ayakta da 

tendon ve kemik dışında da hiçbir şey 

yok(Gülüşmeler). Yani mekanizma açısından 

eğitim sistemi çok kısırdı, ezber çok vardı. 

Dolayısıyla orta-iyi gibi geçtim, çünkü derslere 

enterese değildim. Yalnız bizden iki sene önce çok 

ileri görüşlü Güngör Ertem dekan olarak gelmişti, 

bütün eğitim sistemini değiştirmişti. Onun 

bulunması çok pozitif bir şeydi, şu anki sistemi o 

getirdi, çoktan seçmeli sorular, intörn sistemi, her 

öğrenciye bir danışman sistemi.  

Tıp Fakültesinde araştırmalara meyilli miydiniz? 

Ben galiba mekanizmaları çok seviyorum. Yani 

olayın mantığını anlamak daha önemlidir benim 

için. 5. sınıfta Lütfiye Eroğlu’nun önderliğinde bir 

öğrenci araştırma yarışması düzenlendi. Biz de 

benim düşüncemden yola çıkarak “Yeni çıkmış 

olan doğum kontrol haplarının neden olduğu 

rahim kanserini niye yapıyor?” diye düşündük. 

Tabi ki çok yüzeyseldi, ancak başka çalışmalardan 

bilgiler toplayarak bir şeyler yaptık. O zaman 

Cevat Babuna benim danışmanımdı, bize 

kütüphaneyi açtı ve yardımcı oldu. Kendisi de 

Amerika’da ihtisasını yapmıştı. Sonra ben de 

Amerika’ya gitmeye karar verdim. O sırada 

televizyonda bir sürü dizi vardı, Amerika’daki 

asistanların hayatı ile alakalı. Oradaki hayat beni 

çekiyordu. Ben Casey diye bir nörosirürji asistanı 

vardı, hiç ameliyathaneden, hastaneden çıkmıyor 

falan. Zaten “resident” lafı da oradan çıkmış, 

sürekli orada kaldığı için. Bir de Florida’da geçen 

bir dizi vardı, asistanlar hastaya baktıktan sonra 

yelkenlileri ile okyanusa açılıyorlar. Ben de gidip 

bir görmek lazım diye düşündüm. Ama hakikaten 

çalışmak isteyen, araştırmak isteyen, ilerlemek 

isteyenlerin sürekli önünü açıyorlar, yardım 

ediyorlar. Benim ilk araştırma deneyimim çok 

negatifti, Romatolog Nihat İlşen hocamız için 

2000 kişiye anket yaptık. Yayın olursa da 

ismimizin yazılmasını istedik. Behçet hastalarında 

Hepatit iğnesi sonucu oluşan yara ile ilgiliydi. 

Birçok anabilimden izin aldık, hastalara gittik, 

iğneleri yaptık sonra ertesi gün ölçtük. Epey 

uğraştık, hoca bilgileri aldı ve bir daha bizimle hiç 

konuşmadı, ismimizi de yazmadı.  

Mesela temel bilimleri anlamazsan tıp anlamanın 

imkanı, ihtimali yok zaten. O zaman doktorun 

teknisyenden ne farkı kalır ki. Hatta ben burada 

veya Amerika’da hocasından daha iyi ameliyat 

yapan teknisyenler gördüm. Bence bir doktorun 

hastaya verdiği ilacın mekanizmasını şöyle bir 

düşünmesi, böylece hastaya yaklaşımı daha iyi 

olur. Mesela yeni bir şeyler görebilir. Örnek 

olarak vermek gerekirse; firavunlar zamanından 

gelen bir hastalık var, erkeklerde meme 

büyümesi. Bunun mekanizmasını ben çözdüm. 

Çözmem 8 sene sürdü. Zaten hastayı doktor 

görüyor, bir PhD’den bunu çözmesini beklemen 

zor, ancak yardım alabilirsin. Ki bir doktoru 

teknisyenden ayıran da mekanizmayı anlamasıdır.  

Amerika’ya gitmeye karar verirken sizi neler 

etkiledi?  

Gazi Paşa’da mecburi hizmet yaparken hasta 

gelmediği için iki saat falan çalışıyordum. 

Zamanım varken bu sınavlara çalıştım. İlk aşama 

sınavı o sıralar burada değil, Paris veya Belgrad’da 

veriliyordu, onlara girdim. Birkaç defa sistemi 

değiştirdiler, en son USMLE’yi getirdiler. 

Dolayısıyla 3 sınava girmiş oldum. Biyokimya’yı 

falan 2-3 kez baştan sona ezberlemiştim, tabi ki 

çok katkısı oldu bana. 400 yere mektup 

gönderdim, 7-8 yerden mülakat için çağırdılar. İlk 

başta Arizona’da patoloji match oldum, 1 sene 

patoloji yaptım. Oradaki bir senem daha sonra 
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hep bana yardımcı oldu, hala bir doku görsem ne 

olduğunu, patolojik olup olmadığını 

söyleyebilirim. Sonra kadın-doğuma ilgi 

gösterdim, tekrar match istedim. Columbia 

Harlem Hospital’da iki arkadaşım vardı: Aydın 

Arıcı ve Tamer Yalçınkaya. Onların yardımıyla 

Harlem Hospital’a girdim. Orada 1 yıl çalıştım, 

orası epey zor bir hastaneydi. Eskiden Harlem’de 

çok terör vardı, vurulup gelen hamile kadınlar 

olurdu. O sırada Manhattan’da yaşamayı ona 

rağmen çok sevdim. Dayım Buffalo’da kadın 

doğumcuydu, onun yardımlarıyla orada çalışmaya 

başladım ve ihtisasımı orada tamamladım. Tabi ki 

sürekli klinik yapıyordum, araştırmaya zaman 

olmuyordu. Daha sonrasında UT Southwestern 

Reproductive Endocrinology and Infertility’de 

fellowship aldım. Kadın doğum bitirmiş bir asistan 

4 fellowship yapabilir: Genel Kadın Doğum, 

Ürojinekoloji, Reproductive Endocrinology veya 

High-Risk Obstetrics. Dallas’ta iki sene kaldım. O 

sırada laboratuvar çalışmalarına başladım, o 

zaman temel bilimler araştırmalarına yöneldim. 

Orada biyokimyayı ve genetiği öğrendim. Ekson 

intron bilmezdim, orada öğrendim. Yani insan 

birçok şeyi öğrenebiliyor, temeli varsa. Dallas’ta 7 

sene öğretim üyesi olarak kaldım yardımcı doçent 

olarak. Orada 3-4 ay klinik, 8 ay ise laboratuvar 

yapıyordum. O sırada bir sürü fon aldım, 

laboratuvar onlarla gitmeye başladı. Amerika’da 

araştırma yapan doktorun değeri çok yüksek. 

Araştırma yapmayan doktora tenure(kadro) 

verilmiyor. Mesela şu da enteresan, ben 

Amerika’ya gittikten sonra öğrendim, 

NIH(National Institute of Health) diye bir kuruluş 

var. Onlar yılda 30 milyar dolar para veriyor her 

sene. Bu 30 milyar doların 20’si grant(ihale-fon) 

şeklinde doktorlara dağıtılıyor. Dolayısıyla 

üniversite sadece binayı, elektriği, suyu veriyor. 

NIH, fonun üstüne yarısı kadar da üniversiteye 

aktarıyor, üniversite de senin için bu parayı 

harcıyor. Örneğin ben şu ana kadar NIH’ten 

yaklaşık 42 milyon dolar aldım bugüne kadar. Yani 

o paranın 15 milyon doları üniversiteye geldi, 

onun için çok seviyorlar beni tabi(Gülüşmeler). 

Yani araştırma orada bir iş.  

İlk gittiğinizde ne gibi zorluklarla karşılaştınız, 

kendinizi kabul ettirmek için çok çaba harcadınız 

mı? 

Uğraştım ama dışarıdan baskı geldiği için değil, 

kendi içimden geldiği için uğraştım. Her şeyi 

garantiye almayı seven bir insanım. Belirsizlik hiç 

sevmem hayatta, tüm hayatın belirsiz olmasına 

rağmen. Patoloji uzmanlığa ilk başladığım zaman 

otopsi ile karşılaştım, o gece hiç uyumadım, 

birçok kitaba baktım. O kitaptan bir cümle aldım, 

diğerinden bir cümle aldım. Çünkü cümle kurmak 

falan da zordu. Şu an hayatımın %80-90’ını 

yazarak geçiriyorum. Grant yazıyorum, makale 

yazmak, kitap bölümleri yazmak gibi anormal yazı 

yazıyorum. Hatta Amerikalıların yazdıkları 

makaleyi ben düzeltiyorum, editörlük de 

yapıyorum. Mesela evden çok çıkmazdım, 

anormal kitap okurdum. Dil de önemli değildi. 

David Copperfield’ı 4 defa okumuştum, kitap da 

yetmiyordu.  Yani yaptığın bir sürü işi ileride 

kullanabiliyorsun. Önemli olan onu kullanmayı 

bilmek, hayata katabilmek tabi ki. Belki de 

zekanın bir tanımı de bu. Karşılaştığım zorluklara 

dönecek olursam, bir şey söyleyeyim ben 

Amerika’da Türkiye’de gördüğümden daha fazla 

kabul gördüm. Mesela örnek vereyim; mecburi 

hizmetteydim, kadın doğum ihtisasına 

başvurdum. Altıncı olarak girdim, sonra sağlık 

bakanlığından müfettiş geldi. Adam daktilosuyla 

çıktı geldi ta Gazi Paşa’ya. Ne oldu, hayrola 

dedim, “Sen Türk devletini aldattın.” dedi. 

İhtisasa başvurmak için birinci seneyi bitirmiş 

olmak gerekiyormuş. Hatta arada 3 hafta vardı, 

herhalde sorun olmaz demiştim,  başvururken 

herşeyi doğru yazmıştım yani. O yüzden ben işten 

atıyorlardı neredeyse. İhtisastaki yerimi de iptal 

ettiler. Yani Amerika’da başıma hiç böyle bir şey 

gelmedi. Tam tersi ne zaman bir şey çalıştıysam 

onun karşılığını aldım. Onun için Amerika bence o 

açıdan daha açık, dürüst, saydam, adil bir ülke. 

Nankörlük etmeme gerek yok, oraya gittim, 

anabilim dalı başkanı oldum, tek Türk de benim. 

Çok kabul gördüm.  
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Akademik başarınızı konuştuk, peki hastane 

dışında nasıl geçiyor hayatınız? 

Son iki senedir Chicago Bulls’a sezonluk bilet 

aldık, özellikle geçen sene Ömer Aşık vardı 

bayılıyorduk yani. Müzik ben çok dinliyorum, gitar 

çalardım, hala da biraz çalıyorum. Çapa’da 

orkestramız vardı, Fuat Bilgen, Neslihan Yanardağ 

ve ben. Chicago’da her sene çok rock konserleri 

oluyor. Lala Paluza diye bir şey oluyor, çok yeni 

gruplar geliyor. Yani yeni müziği de çok 

seviyorum. Onun da etkisi var, yeniliğe sürekli 

açık olmak gerekiyor. Laboratuvarda yeni bir 

sistem çıktığında da onu denemek lazım. Mesela 

ben kök hücrenin 10 sene önce falan bu kadar 

önemli olduğunu anladım. Hatta şimdi kök hücre 

araştırmaları yapıyorum. Hayata bakış açısının her 

zaman yeniye açık olması lazım.  

Oğlunuz kaç yaşında, ne olmak istiyor? 

Oğlum 15 yaşında, doktor olmak istemiyor, 

futbolcu olmak istiyor(Gülüşmeler). 

Yoğun bir tempoda çalışıyorsunuz, hiç bıktığınız 

zamanlar oldu mu? 

Hergün(Gülüşmeler). Ben gri bir insanım, o kadar 

siyah-beyaz bir insan değilim. Her işin bir güzel 

tarafı var, bir de kötü tarafı var. Mesela grant 

yazmak zor bir iş, ama bir makale yazarken 

istediğim çoğu şeyi yazabiliyorum. Grant yazarken 

o kuruldaki herkesi memnun etmek gerekiyor, 

ama insanı memnun etmek zor ve keyifsiz bir iş.  

Hem klinik hem de araştırma birlikte 

yürüyebiliyor mu? 

Bir yolu bulunuyor, herkes değişik bir şekilde 

yapıyor. Aslında oluyor. Amerika’da bunu 

yapanlar doktorların %3’ü sadece, physician-

scientist. Türkiye’de yok hatta Avrupa’da bile çok 

az. Çin yapmaya çalışıyor, Japonya’da bu kavramı 

oturttular gibi. Ben bu konuda yani Amerika’da 

oluyor da neden başka bir yerde olmuyor diye çok 

düşündüm. Amerika’da sokaktaki halk bunu 

destekliyor. Bence işi götüren bu.  

Türkiye’ye geldiğinizde neleri değişmiş olarak 

gördünüz? 

Türkiye’ye her geldiğimde biraz daha değişmiş ve 

ilerlemiş görüyorum. Ekonomi kesinlikle daha iyi, 

ve bir de çok dinamik bir toplum. Hep iyiye 

gitmeye yönelik bir amaç var.  

Yurtdışında yapacağımız stajlarda bize ne 

önerirsiniz, laboratuvar mı klinik mi? 

Öncelikle laboratuvardaki oradaki kişiye bağlı ve 

senin oradan ne alabileceğine. Mesela 2 aylık bir 

staj için fare deneyi çok uzun olur, ama hücre 

kültürü yapılabilir. Bu yüzden klinik hepsinden 

daha etkili olabilir. Hatta gitmeden önce yarım 

kalmış bir makale varsa onu öğrenip, onu 

tamamlayabilirsiniz. Gideceğiniz kişiye derleme 

teklif edebilirsiniz. Hem klinikte bir şeyler 

görebilirsiniz, hem de yarım kalmış projeyi 

tamamlamayı teklif edebilirsiniz. Gittiğiniz yeri 

çok iyi tanımak gerekir, makaleleri okursunuz, 

alakalı oldukları konuları araştırırsınız, siz de dahil 

olmaya çalışırsınız. Elde edebileceğiniz en büyük 

şey ya abstract göndermek ya da makale 

yayınlamaktır. Mesela ben cerrahi stajlarımı 

İsviçre’de yapmıştım, orada ameliyatlara 

giriyordum ve cildi bana kapattırıyorlardı, o 

sayede epey cerrahi öğrenmiştim. Belki küçük 

hastanelerde daha iyi olabilir.  

Genç arkadaşlara ve dergiyi okuyacaklara nasıl 

tavsiyeleriniz olur? 

İçinizden ne geliyorsa onu yapın. Hem 

başkalarıyla hem de kendisiyle insanın samimi 

olması gerekir. Bu, hayattaki tüm seçimlerde çok 

önemli. Bir konuya odaklanıp o konu üzerinde 

çalışmak tabi önemli. Yani insanın sevdiği konuyu 

öncelikle bulması çok önemli. Bir de yeniliklere 

açık olmak, “bu da böyle olur mu” dememek 

gerekiyor. 

 



 

 

 


