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Türkiye Biyoetik Dergisi (TJOB)’un 5. Cilt 4. Sayısı (2018 Yılı Kış Sayısı) oldukça uzun bir aradan sonra
yayınlanabildi. Daha önce iki kez ertelediğimiz Kongrelerden ek sayısı ise, tüm çabalarımıza karşın yeterli
sayıda makale gönderilmediği için iptal edildi; çünkü bir sonraki cilt kapsamında böyle bir yayın yapma
olanağımız bulunmuyor.
Yeni sayımıza güzel bir haberle başlamak istiyorum. Ülkemizin ilk Hemşirelik Tarihi ve Etik Anabilim Dalı,
Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü bünyesinde kuruldu. Anabilim Dalı’nın
kuruluş öyküsünü dergimizin 2019 yılı ilk sayısında, bu süreci başlatan ve başarı ile sonuçlanmasında en
büyük paya sahip olan Öğr. Gör. Dr. Şerife YILMAZ GÖREN’in kaleminden okuyacağız. Dünyada en
hızlı gelişmelerin yaşandığı, en üretken kuramcıların yer aldığı hemşirelik etiği alanının Türkiye’de de hızla
gelişmesini bekliyoruz. Düzce deneyiminin yeni anabilim dallarının kurulması için bir örnek olmasını umuyoruz.
Bir başka güzel haber, Türkiye Biyoetik Derneği’nin X. Sempozyumu’nun İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık
Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin evsahipliğinde, 17-18 Ekim 2019 tarihlerinde İstanbul’da
yapılacak olması. Sempozyumun konu başlığı “Sağlıkta İleri Teknoloji ve Etik”. Sempozyum web sayfasına
https://biyoetikongre.org adresinden ulaşmak ve online bildiri özeti göndermek mümkün. Son günlerin en
çok tartışılan konularından olan ileri teknolojilerin sağlık alanına getirdiği olanakları ve etik sorunları enine
boyuna tartışma olanağı bulacağımız toplantının başarılı geçmesini diliyoruz.
Bu sayının Editöre Mektup bölümünde sizinle paylaştığımız yazı, Feyziye ÖZBERK tarafından yazılan ve
Kaynak Yayınları tarafından basılan “Zamanın Ötesinde Bir Aydın Yaman Örs” kitabını duyuruyor. 2016
yılında kaybettiğimiz, alanımızın Türkiye’deki kurucusu ve duayeni Prof. Dr. Yaman ÖRS’le, yazar tarafından
yapılan kapsamlı bir söyleşiyi ve değerli hocamızın vefatını takiben anısına yazılan yazıların bir bölümünü
içeren kitabın, onun aydın kişiliğini, özgün düşüncelerini ve geleceğe ışık tutan yaklaşımlarını yeni kuşaklara
taşıyacağına inanıyoruz. Bu kapsamlı çalışma için Sayın Feyziye ÖZBERK’e şükranlarımızı sunuyoruz. Kitabın
kütüphanelerinizde özel bir yere sahip olacağından kuşkumuz yok.
Bu sayıda kuramsal araştırma niteliğinde iki yazı yer alıyor. Bunlardan ilki, ölümcül hastaya yaklaşım konusunu
ele alan en başarılı filmlerden biri olan Wit’teki Hemşire Susie Monahan karakterini kuramsal açıdan inceleyen
bir makale, anlatısal etik çalışmaları açısından yararlı bir örnek oluşturuyor. Diğeri ise, Riskli Davranışlar
Ölçeği ve Ahlaki Olgunluk Ölçeği skorlamalarının öğrenci örnekleminde değerlendirilmesini raporlayan
özgün bir araştırma.
Bu sayının Öğrencinin Sesi bölümünde, daha önce ilk iki bölümünü yayınladığımız düşüncenin yapısı ve
yapay düşünme konusundaki çalışmanın son bölümünü sizlerle paylaşıyoruz. Öteki iki bölümü olduğu gibi
bu final bölümünü de ilgiyle okuyacağınızı sanıyorum.
Kış sayısının Vaka Analizi bölümünde iki vaka sunuyoruz. İlki IX. Kongrede, Moral Case Deliberation (MCD)
atölyesinde sunulan ve çok yönlü tartışılan, yaşanmış bir olay. İkinci vaka ise ülkemizde tıp hikayeciliğinin
önde gelen isimlerinden Dr. Hasan ERBAY’ın en yeni öykülerinden biri. Her iki vakanın da yalnız ilginç bir
okuma deneyimi yaşatmakla kalmayacağını, eğitim amacıyla da kullanılabileceğini öngörüyorum.
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Yeni sayımızın oldukça zengin bir Eleştirel Anlatı Okumaları bölümü var. İoanna KUÇURADİ’nin “Sanata
Felsefeyle Bakmak”, Dalai Lama’nın “Yürekten Gelen Öğütler” ve Hermann HESSE’nin “Çarklar Arasında”
eserleri TJOB’un sayfalarında buluşuyor. Her üç eserin derinlemesine analizlerinin okuyucularımıza farklı
bir perspektif sağlayacağı kanısındayım.
Dergimizin bizce en yaratıcı bölümlerini oluşturan Vaka Analizi, Öğrencinin Sesi ve Eleştirel Anlatı Okumaları
bölümlerinde yeni bazı düzenlemelere gitme zorunluluğu ortaya çıktı. Önümüzdeki sayıdan başlayarak Vaka
Analizi bölümü de hakemli yazıların yer aldığı bir bölüm olacak. Öğrencinin Sesi ve Eleştirel Anlatı Okumaları
bölümleri ise editör tarafından değerlendirilmeye devam edecek, ancak her sayıda bu bölümlerde en çok birer
yazı yer alabilecek. Bu düzenlemenin temel nedeni dergi indekslerinin değerlendirme ölçütlerinde önemli bir
yer alan hakemli/hakemsiz yazı oranını sağlama gerekliliği.
TJOB’un beşinci cilt dördüncü sayısı olan Kış sayısını her zamanki gibi keyifli ve verimli okumalar dileklerimle
ilginize ve bilginize sunuyorum.
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