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ÖNSÖZ 

Bu kitap, klinikte tıbbi ekibin ayrılmaz bir üyesi olan 
hemşirelerin 19. yüzyılın ortalarından itibaren yeni ve farklı 
bir kimlik kazanmasında Florence Nightingale’in (1820-
1910) yaşamını, hemşireliğe getirdiği bakış açılarını ve 
bununla ilgili bazı sözlerini okuyucuyla paylaşmak amacıyla 
ortaya çıkmıştır. 
Tıp ve hemşirelik tarihi açısından ülkemiz literatüründe 
Florence Nightingale hakkında yazılmış bilimsel makaleler 
olmakla birlikte, bunların arasında onun farklı yönlerine 
değinen ve hemşirelik hakkındaki sözlerinin çevirilerini 
içeren eser sayısının azlığı dikkat çekicidir. Bu nedenle 
kitabın farklı bir özelliği daha ortaya çıkmaktadır. 

Doğumunun 200. yılında tıp ve hemşirelik bilimi alanında 

yetkin akademisyenlerin bir araya gelmesiyle hazırlanan bu 

kitabın bir eksikliği gidereceğine inanıyor, Florence 

Nightingale’in hatırasına armağan ediyoruz. 

 

Sevgi, saygı ve içtenlikle… 

 
                          Prof. Dr. Çağatay ÜSTÜN 

İzmir, 2020 
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TIP TARİHİ AÇISINDAN FLORENCE NIGHTINGALE 

VE ONA AİT SÖZLERLE HEMŞİRELİK 

 

 
Prof. Dr. Çağatay ÜSTÜN  

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı 

 

Uzman Hemşire Seçil ÖZÇİFTÇİ 
Ege Üniversitesi Hastanesi Hemşiresi 

 

 

Profesyonel tıbbi ekibin bir üyesi olan hemşirenin önemine 

değinirken, bu alanın ortaya çıkış sürecinin çağdaş bir 

anlayışa dönüşmesinde Florence Nightingale isminin 

önemli yeri vardır.   

Tıp tarihi açısından ele alındığında, tüm bileşenleriyle 

yaşamını özveri ve şefkatle hastalara adayan bu insanın 21. 

yüzyılda hemşireliğin ilerlemesine katkı sağladığına şüphe 

yoktur. Bu özel figürün, tıbbın hastalıkları iyileştirme 

pratiğinde güvenli hasta bakımının önemine dikkat çekmesi, 

çalışma yönteminin ilkelerini belirlemesi hemşireyi tıbbi 

ekibin ayrılmaz bir parçası haline getirmektedir.  

Aslında onun sadece hemşirelik ve hasta bakımına ilişkin 

önerilerinin bulunmadığını, aldığı matematik ve istatistik 

eğitimi sayesinde edindiği tecrübeyi çalışma yaşamında 

karşılaştığı durumları belli verilerle değerlendirdiği de 

görülmektedir (1). 

Bu bilgi birikimini pratiğe aktarması sayesinde Nightingale, 

halen geçerliliğini tartışmasız bir şekilde koruyan bir “rol 

model” olarak tıp ve hemşirelik tarihindeki yerini almıştır. 

Doğumunun 200. yılında, kitabın bu bölümünde yaşadığı 

dönemde tıbbın durumundan bahsederek, kısa yaşam 

öyküsünden kesitler sunduktan sonra, onun hemşirelik ile 
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ilgili söylediği ve kaynaklara dayandırılmış sözlerinden 

örnekler sunacağız. Bu sözlerin birçoğu, bugüne kadar 

ülkemiz tıp ve hemşirelik tarihi literatürüne henüz 

kazandırılmamış olanlardan oluşmaktadır. Bunları okurken, 

hemşireliğin modern anlayışa geçtiği dönemlerin koşullarını 

ve hemşireliğin tıp içindeki yerini ve var olma mücadelesini 

gerçekçi bir şekilde sürdürmeye çalışan bir kişinin bakış 

açısını göz önünde bulundurmanız gerekmektedir. 

19. Yüzyılda Tıbbın Durumu 

Florence Nightingale’in yapmak istediklerini ve yaptıklarını 

doğru anlayabilmek için, onun yaşadığı dönem olan 19. 

yüzyıl tıbbının içinde bulunduğu koşullara kısaca değinmek 

gerekmektedir.  

19. yüzyılda daha önceki bilim akademilerine ilave olarak, 

uzmanlaşmış yeni bilim cemiyetleri ortaya çıkmaya başladı 

ve bu gelişme tıbbın giderek uzmanlaşacağının bir 

işaretiydi.  

19. yüzyıl tıbbının temel anlamda anestezi, hastalıkların 

oluşumu, toplum sağlığı ve hijyen, teşhis alanlarında 

aşamalar kaydettiği görülmektedir. Yine bu yüzyılın anestezi 

ve hastalıkların oluşumunun sebebi olarak 

mikroorganizmaların keşfi açısından önemli gelişmelere 

tanıklık ettiğini de hatırlamalıyız. Sanayi (Endüstri) devrimini 

oluşturan etkenlerin artmasının ardından, toplum ve halk 

sağlığı açısından hıfzıssıhha üzerinde yoğunlaşılması, 

temiz su temini konusunda yapılan çalışmalar, salgın 

hastalıkların toplumu tehdit etmesinin ve buna ilişkin 

önlemler alınması gerektiğinin anlaşılması, yeni kurulan 

fabrikalardaki işçilerin kötü sağlık koşullarında çalışması, 

şehirlerin genişlemesi ve gecekondu yapılaşmasında çevre 

sağlığını bozan koşulların oluşması, istatistiki yöntemlerle 

ortaya çıkan olumsuz tıbbi durumların belirlenmesi önemli 

aşamalar olarak belirlenebilir. Bu dönemde Hücre 
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Teorisindeki gelişmeler biyoloji alanının ilerlemesine yol 

açtı. Aynı konu üzerinde Matthias Schleiden (1804-1881) ve 

Theodor Schwann (1810-1882) ilk çalışmaları yapan 

araştırmacılardı. 1800’lerden itibaren Fransa’da hekimler 

otopsi verilerine dayanarak, bedenin klinik tanımlarını 

hastalık ile birleştirmeye çalışıyorlardı. Almanya’da Rudolf 

Ludwig Carl Virchow, 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra 

canlı dokudaki hücreleri incelemeye başlayarak, 1858 

yılında Die Cellularpathologie (Sellüler Patoloji Teorisi) 

isimli eseriyle, hücrelerin daha önce var olan hücrelerden 

doğabileceğini iddia etti. Virchow, hücrelerin dokuları, 

organları, sistemleri meydana getirdiğini, hücrenin son 

derece ayrıntılı bir birim ve bedenin organize olmuş en 

küçük faaliyet merkezi olduğunu ortaya koydu. Hücre 

bölünmesinin mekanizması, embriyonun büyümesi, 

organların gelişmesi, dokuların rejenere olması, Walther 

Flemming tarafından 1882 yılında bilim dünyası ile 

paylaşıldı. Deneysel fizyoloji konusunda Claude Bernard’ın 

(1813-1878) çalışmaları, insan fizyolojisinin genel hatlarını, 

iç dengenin dış faktörlere karşı nasıl korunduğunu deneysel 

çalışmaları ile destekledi. William Beaumont (1785-1853) 

ise, bir silah yarası sonucu göğsünün altı ve batın kısmı 

açık yaralı bir hastayı tedavi ederken, hastanın midesine 

doğrudan ulaşımı sağlayan bir fistül sayesinde midenin 

hareketlerini ve işlevini izleme şansına sahip oldu. Bununla 

ilgili olarak 1833 yılında Mide Suyu ve Sindirim Fizyolojisi 

Üzerine Deneyler ve Gözlemler isimli çalışmasını yayınladı. 

19. yüzyıl, bir bakıma klinik alanların daha ön plana 

çıkmasına zemin hazırladı. Philippe Pinel (1745-1826) akıl 

hastalıklarının diğer hastalıklar gibi değerlendirilmesini ve 

bu hastaların kapalı, karanlık mekânlarda zincire 

vurulmadan tedavi edilmesi gerektiğini ileri sürdü. René-

Théophile-Hyacinthe Laënnec’in (1781-1826) stetoskopu 

icat etmesi ve kullanmasıyla, göğüs hastalıklarında teşhisi 

kolaylaştıran ve oskültasyon olarak bilinen yeni bir yöntem 
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ortaya çıktı. 19. yüzyılda anestezi alanında belirgin 

aşamaların kaydedildiği görüldü. 1831 yılına gelindiğinde üç 

temel anestezik ajan olan eter, nitröz oksid gazı ve 

kloroform cerrahi prosedürlerin gerçekleştirilmesi 

sırasındaki yerlerini almaya başladılar. 1846 yılında 

Massachusetts Hastanesinde William Thomas Green 

Morton (1819-1868) tarafından yapılan ve başarılı geçen 

operasyonda ilk cerrahi anestezi uygulandı.  Cerrahi 

alanlarda kullanılan aletlerin temiz olmaması yüzünden 

hastalıkların yayılabildiği konusunda ikna olan cerrahlardan 

Joseph Lister (1827-1912), antisepsi üzerinde çalışmalar 

yürüterek, cerrahi aletlerin, ameliyat odasının, yaraların belli 

oranlar dahilinde karbolik asit kullanılarak 

dezenfeksiyonunu önerdi. Antisepsi olarak bilinen bu 

yöntemi, asepsi dönemi takip etti. Louis Pasteur (1822-

1895) sayesinde ısıdan faydalanılarak asepsinin sağlanması 

gerçekleşti. İmmünoloji’nin ilk adımları ise Paul Erlich (1854-

1915) tarafından atıldı. Alexander Fleming’in (1881-1955) 

penicillium notatum mantarıyla kontamine olmuş bir stafilokok 

kültüründe, küfün etrafındaki stafilakok kolonilerinin 

kaybolduğunu fark etmesi, penisilin’in elde edilişine giden yolun 

kapısını araladı. Jinekoloji’nin cerrahinin bir dalı halinde 

başlangıcı yine 19. yüzyıla dayanmaktadır. Aynı dönemde tıpta 

özellikle teşhis alanında yaşanacak bir diğer önemli gelişme, 

Wilhelm Konrad Röntgen’in (1845-1923) X ışınlarını 

keşfetmesiydi (1895).  

Kısaca özetlediğimiz bilgilerden görüleceği üzere, 19. 

yüzyılın belli aşamaları, 20. yüzyıl tıbbının gelişmesinin temelini 

oluşturdu.  

Florence Nightingale’e Doğru Hemşirelik 

Hemşirelik mesleğinin ilk öncüleri, kendilerini Hz. İsa 

(Mesih)’e adamış özverili rahibelerden oluşmaktaydı. Bu 

kişiler hastaya ve fakirlere bakmak için yemin etmişlerdi ve 
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bu durum onların hemşire olması için yeterliydi. Hasta 

bakımı sırasında rahibelerin emirlerinin bazıları hemşireliğe 

aitti. Bunların bir bölümü gününüzde halen klinikte 

uygulanmaktadır. İlk yıllarda rahibe hemşireler kendi 

manastırlarına bağlı revirlerde çalışıyorlardı. Bu revirler akıl 

hastalığı da dahil, hemşirelik bakımına ihtiyaç duyan tüm 

hastalar için uygundu ve bunlar Kıta Avrupa’sında önemli 

bir hizmetin verilmesine olanak tanıdı. 19. yüzyılın sonlarına 

doğru, rahibeler dışındaki hemşireler eğitimsizdi. Sanayi 

Devrimine gelinceye kadar çoğu hasta evde bakım 

görmekteydi. Bu işlem sırasında malikanenin hanımı yardım 

ve tavsiye isteyebilir, bilgili bir hanıma danışabilirdi. Ancak 

günlük bakım ve yatağa bağımlı hastaların beslenmesi 

evdeki kadınlara ait bir görevdi. Köylerde yaşayanlar 

hastalandığında ise, onlara bakacak aileleri ve komşuları 

vardı ve evde bakım çok iyi işlev görüyordu. Köylerdeki 

insanlar şehirlere taşındığı zaman farklı bir hikaye 

yaşanıyordu. Kadınlar para kazanmak için çalışmak 

zorundaydı ve çocuk doğurmaktan dolayı yıpranmışlardı. Bu 

nedenle hastaya bakacak zamanları ve enerjileri yoktu. 

Çocuklardaki ve annelerdeki yüksek ölüm oranı, aşırı 

kalabalık ve halk sağlığının kötü olduğu koşullar sebebiyle 

birisinin hemşirelik bakımına yardım etmesi gerekiyordu. 

Bunu yapan kadınların bazıları vicdanlı, çalışkan, nazik, 

şartlar dahilinde olabildiğince temizdi. Fakat bunların bir 

çoğu tembel, hijyenik olmayan, sarhoş ve sıklıkla 

hastalarının özel eşyalarını çalan, bunu yaparken hasta ile 

aynı odada bulunan kişilerdi. Böylesi  yaklaşımları sebebiyle 

bu kişiler, hemşireliğin kötü bir şöhrete sahip olmasına 

neden oldular. Bu dlumsuz görüntü Florence Nightingale’in 

katkılarından sonra tüm dünyada tamamen değişti. 

Nightingale kendisini hastaya adayan ve rahibelerden farklı 

olan bir hemşire tipi öngördü. Hemşirelikte evlenme 

nedeniyle bölünmüş sadakatlere yer olmadığını düşünerek,  

görevlerini yerine getirmekten vazgeçmemeleri gerektiğini 
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ileri sürdü. İkna edici bir yapısı olması ve iyi bir temel eğitim 

alması fikirlerini kolayca yaymasına olanak tanıdı. 

Florence Nightingale’in yaşadığı zaman dilimi 

incelendiğinde, tıbbın gelişmelere açık bir döneme girdiğini, 

yaşanan olumlu aşamaların hemşirelik üzerindeki 

yansımalarının onun tarafından gerçekleştirildiğini söylemek 

mümkündür. 17. yüzyılın sonları ile 19. yüzyılın ortasına 

kadar geçen dönem, hasta bakımı odaklı hemşirelik için 

karanlık bir çağ olarak tanımlanmaktadır. Şişman, kötü ve 

pasaklı görünüme sahip hemşire imajının hakim olduğu bu 

dönemin ardından, Florence Nightingale’in daha farklı ve 

yeni bir hemşirelik anlayışına geçilmesine önem vermesi, 

bu alan için önemli bir adım olmuştur. Sabırlı ve azimli 

kişilik yapısıyla farklı bir bakış açısı oluşturan bu insan, 

hemşirelik alanında bilimsel bir eğitim almamış olduğu 

belirtilmesine rağmen, yine de hemşirelik için ortak bir 

değer anlayışı gerçekleştirmeyi başarmıştır (2, 3, 4). 

Florence Nightingale’in Kısa Yaşam Öyküsü 

12 Mayıs 1820 tarihinde İtalya’nın Floransa kentinde doğdu.     

Nightingale’in doğduğu dönemde hemşirelik belli bir özelliği 

ve değerleri olan bir meslek olarak görülmemekteydi. Ailesi 

kültürlü ve zengin bir ortamda onu yetiştirdi. Çocukluğundan 

itibaren iyi bir eğitimin yanında, babasının teşviki ile din, 

matematik, istatistik ve felsefe derslerine de ağırlık verdi. 

Onun ifadesine göre, 1837 yılı Şubat ayının 7’sinde 

bahçede yürürken, Tanrı’nın sesini duyduğunu (ona 

seslendiğini) iddia ederek, bunu belli bir göreve çağrılma 

şeklinde yorumladı.  

Zenginlikle, yoksulluğun oldukça belirgin olduğu bir 

dönemde yaşayan Florence, bu ikilemli durumun getirdiği 

sorunları fark ediyor ve yararlı olabilecek bir şeyler yapmak 

istiyordu. 1844 yılında 24 yaşındayken, ailesinin karşı 
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çıkmasına rağmen, hastanede hastalara yardım edebilme 

fikri üzerinde yoğunlaştı. Ancak ailesi hemşirelikle ilgili bir 

eğitim almasından yana değildi. O yıllarda hastaneler 

insanların gitmek istemeyeceği, ürktüğü, karanlık, genellikle 

pis ve kötü yönetilen yerlerdi. Tek koğuşta kalan fazla 

sayıda hasta kimi zaman aynı yatakta yatırılırdı.  

30 yaşından sonra, ilk kadın doktorlardan Dr. Elizabeth 

Blackwell (1821-1910) ile tanışma olanağı bulması üzerine, 

bir kadının her zaman yapabileceği bir şeylerin var olduğuna 

dair inancı arttı. Tanıştığı ve gelecekte kendisine büyük 

yardımı olacak Sidney Herbert ve eşinin, onun hemşire 

olmasına ilişkin teşvikleriyle amacından vazgeçmedi. Paris’e 

giderek Hayırsever Katolik Hemşireler Hastanesi’nde kaldı.    

Bir rahibe gibi giyinmesine karşın, onlardan ayrı yaşayarak, 

civardaki sağlık kurumlarını, sağlık enstitülerini ziyaret 

ederek, ameliyatları izledi. Hekimlerle birlikte koğuşları gezdi 

ve yapılan muayeneleri gözlemledi. 

1853 yılında Londra’daki Umutsuz Koşullarda Hasta 

Bayanların Bakımı Enstitüsünde (The Institute for The Care of 

Sick Gentlewomen in Distressed Circumstances in London) 

idareci olarak işe başladı. Bu yeni dönem, onun hasta bakımı 

ve hastane koşullarına ilişkin yeni fikirler ileri sürdüğü bir 

süreçtir. 1854 yılında yanındaki hemşirelerle birlikte 13 gün 

süren bir gemi yolculuğunun ardından İstanbul’daki İngiliz 

Askeri kampına gitti. Kırım’ın cephe olması sebebiyle Kırım 

Savaşı (1854-1856) olarak bilinen bu savaş, Rusya’nın 

geleneksel güneye inme siyasetini gerçekleştirmek üzere 

harekete geçmesiyle başlamıştı. Osmanlı Devleti’nin yanında 

yer alan İngiltere, Fransa ve Piyomente Krallığı Rusya’ya 

karşı bir Avrupa bloğu oluşturmuşlardı. Savaşın sonunda 

Rusya yenildi ve 1856 yılında Paris Antlaşması imzalandı (5). 

Savaşın iki yıllık süreci içinde Florence Nightingale’in 

Türkiye’ye olan serüveni başladı. 4 Kasım 1854’de 

Üsküdar’a ulaştığı tarihten Temmuz 1856’ya kadar süren bu 
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dönemde Nightingale, İstanbul/Üsküdar’daki Selimiye 

Kışlasına gelmiş hemşire gruplarından sadece bir tanesiydi. 

Onun burada gösterdiği çalışmalar, çaba ve azim, Osmanlı 

Devleti padişahı Abdülmecit tarafından da anlamlı 

bulunarak, uygun gördüğü maddi ve manevi takdirini 

Florence Nightingale ve İngiltere Kraliçesi’ne bildirildi (6). 

Nightingale, savaş sırasında kamplardaki sağlık koşullarının 

çok kötü olduğunu fark etti. Matematik ve istatistik bilgisinin 

işine yaradığı bu dönemde, hastanedeki ölüm oranlarını 

kaydetti. Verilerine göre 1000 yaralı askerin 600’ü bulaşıcı 

hastalıklar sebebiyle ölmekteydi. Bu duruma müdahale 

ederek, temiz çevre koşullarını oluşturmaya çalıştı. Tıbbi 

malzeme, temiz su ve meyve sağladı. Bu gayretleri 

sayesinde ölüm oranı %60’dan %42’ye, daha sonra da 

%2.2’ye düştü. Yaralı askerler için bir anne gibiydi ve eline 

lambasını alarak her gece onları ziyaret etmesi nedeniyle 

“Lambalı kadın” lakabıyla tanındı. Gösterdiği başarıları 

İngiltere’de Kraliçe Victoria, Prens Albert ve Başbakan Lord 

Palmerston tarafından da desteklendi.  

Ülkesine döndükten sonra, 15 Haziran 1860’da St. Thomas 

Hastanesine bağlı dünyadaki ilk hemşerilik okulu olarak 

bilinen Nightingale Hemşire Eğitim Okulunun (Nightingale 

Training School for Nurses) kurulmasına öncülük ederek, 

yeni anlayışla hemşirelerin yetiştirilmesi ve bilimsel bir 

eğitimle mesleğe kazandırılmasını sağladı. Buradan mezun 

olan hemşireler kısa sürede hastanelerdeki görev yerlerini 

aldı. 

Hemşirelik hakkında birçok kitap ve rapor yazdı. Bunlardan 

nadir ifade sadeliği ve sağduyu ile ayırt edilen tıbbi klasikler 

arasında en iyi bilinenleri; Notes on Hospitals (1859) ile 

Notes on Nursing (1860)’dir. Notes on Nursing (Hemşirelik 

Notları) isimli eserinde hastalarla güvene dayalı ilişkiler 

kurmanın önemini vurguladı. Ona göre hemşirelerin varlığı, 

hastalarla profesyonel bir iletişim kurmanın anahtarı gibiydi. 



9 

Hemşirenin “Hastanın yaşamasına yardım eden” bir görev 

tanımı olduğuna işaret etti. Hemşirenin geliştirmesi gereken 

bir duygusal zekâsının olduğuna değinerek, bunun özgün 

olan; öz yönetim [içine kapanık, dürüst, mantıksal, 

uyarlanabilir, son derece motive], sosyal farkındalık [tutkulu, 

empatik, sessizce enerjilendirilmiş, pozitif, etkili], ilişki 

yönetimi [ilham, hırslı, seven, erdemli, pratik], öz farkındalık 

[akıllı, kendine güvenen, mütevazi, güçlü amaç duygusu, 

manevi] diye bilinen 4 alanını tanımladı. Bugün Florence 

Nightingale ismi, Elizabeth Fry’ın yanı sıra İngiliz hemşireler 

Ethel Fenwick, Rebecca Strong, Margaret Huxley, Agnes 

Jones, Margaret Breay, Isla Stuart (Blomfield) ile 

bütünleşerek anılmaktadır. 

Yaşamının sonlarına doğru, Kırım’daki görevi sırasında 

yakalandığı hastalıktan dolayı ıstıraplı günler geçirdi. 13 

Ağustos 1910’da 90 yaşında vefat etti.  Doğum günü olan 

12 Mayıs her yıl Uluslararası Hemşireler Günü olarak 

kutlanmaktadır (7, 8, 9, 10, 11, 12, 13). 

Florence Nightingale’in Türkiye Deneyiminden Bir Anı 

Bu bölümde ona ait pek fazla bilinmeyen bir anıyı sizlerle 

paylaşmayı uygun buluyoruz. 

Florence Nightingale anılarında şöyle anlatır: 12 Temmuz 

1867 Pazartesi gününden iki gün önce Türk Elçiliği’nden 

evime gelen bir görevli, Osmanlı Hariciye Nazırı Fuat 

Paşa’nın Padişah adına beni ziyaret edeceğini bildirdi ve üç 

gün içinde hangi gün ve saatin uygun olduğunu sordu. Ben 

de bir jest yaparak 1854 yılında benimle beraber İstanbul’a 

gelen soylu İngiliz kızından o günlerde Londra’da olanları 

çağırdım. Selimiye Kışlasındaki kılığımız ile Fuat Paşa’yı 

karşılayacaktık. Asıl mesleği doktorluk olduğu için bir 

bakıma meslektaşımız diyebileceğimiz Fuat Paşa bizleri bu 

kıyafet içinde sıralanmış görünce önce şaşırdı, sonra da 

gözleri dolu dolu eliyle kalbini göstererek: “Bir zerafet, 
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nezaket, hassasiyet kurşunu ile yaralandım. Beni tedavi 

edebilir misiniz?” dedi. Osmanlı Paşası bir defa daha bizi 

mağlup etmişti (14). 

Florence Nightingale’in Tıp, Hemşirelik ve Hasta 

Bakımı ile İlgili Bazı Sözleri 

Tarihsel kayıtlar göstermektedir ki, Florence Nightingale 

hemşirelik mesleğinin yol göstericisi veya danışmanı 

olarak görev üstlenmiş ilk kişidir (15). 

Onu bu kadar önemli kılan faktörler arasında, anlamı ve 

görevi net olmayan hemşirelik mesleğinin 19. yüzyılda 

toparlanmasına ve yapılanmasına sağladığı katkılar ön 

planda yer almaktadır. Bu katkıların çoğunu yazdığı 

kitapların satırları arasında veya mektuplarındaki 

ifadelerde görmekteyiz. Bunları içeren Türkçe’ye çevrilmiş 

özgün bir eserin bulunmaması, tarihsel literatür anlamında 

önemli bir eksikliktir. Kimi zaman farklı makalelerin içerisinde 

dağınık bir şekilde geçen Florence Nightingale’e ait birkaç 

sözün orjinali veya çevirisi, konuya ilgi duyanların erişimini 

güçleştirmektedir. 

Kitabın bu bölümünde, Florence Nightingale tarafından 

hemşirelik mesleği için bizzat kendi görüşlerini içeren 

aforizmalarının, hemşireliğin değişik yönlerini tanımlayan 

deyişlerinin orjinalinden yaptığımız çevirilerine yer vereceğiz. 

Burada başvurduğumuz kaynakların seçiminde, en fazla güven 

duyulanlardan ve bizzat Florence Nightingale tarafından 

yazıldığı belirtilenlerden yararlanılmıştır. Çevirilerde ona özgü  

karmaşık anlatım biçimini sadeleştirirken, farklı anlamlara gelen 

kelimelerin parantez içinde sunulmasına özen gösterilmiştir. 

Hiç şüphesiz ki, belki de ilk kez tanık olunacak bu 

aforizmaların ve sözlerin çevirisi, hemşirelik öğrencileri ve 

alana katkı sağlayanlar için bir kaynak niteliğinde 

olacaktır. İlerleyen zamanlarda bundan esinlenilerek 
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Florence Nightingale’e ait daha geniş çeviri eserlerin 

hazırlanacağını umut ediyoruz. 

*** 

“Bir hekimle her zaman başka birinden daha iyi 

konuşabilirim” 

“Tıp, henüz kurallarını bilmediğimiz bir deneyim 

meselesidir. Eğer bir doktor olsaydım, asla hastamla 

tartışmazdım.. Çünkü o (hasta), tartışmasının benim ki 

kadar iyi olduğunu düşünüyordur” (16). 

*** 

St. Thomas Hastanesindeki stajyer hemşirelere yazdığı 

mektuptan (1872) bir alıntı:  

“Bizim için hemşireliğimizin hemşiresi bir konudur ve bununla 

ilgili her yıl, her ay, her hafta söz verip ilerleme kaydetmedikçe, 

yeniden geri dönüyoruz. Bu sayede ne kadar deneyim 

kazanırsak, daha fazla ilerleme sağlayabiliriz” (17, 18). 

*** 

“Öldürülen adamların sunağında duruyorum ve yaşarken 

onların sebepleriyle savaşıyorum (1856)” (19). 

*** 

“Kir ve tecrübesizlik (cahillik) sevgisinden dolayı bir 

hizmetçiyi, opium (Afyon) ve gözdağı (tehdit) sevgisinden 

dolayı bir hemşireyi değiştirdim (görevden aldım) (1854)” 

(20). 

*** 

“Gözlem, hastanın nasıl olduğunu söyler; yansıyan 

görüntü ne yapılması gerektiğini söyler; eğitim nasıl 

yapıldığını anlatır. Eğitim ve tecrübe, elbette her ikisi de 

bizim için; nasıl ve neyin gözlemleneceğini, nasıl ve neyin 

düşünüleceğini öğretmesi açısından gereklidir” (21). 
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*** 

“İlk koşul olarak, bir hastane’nin hastaya zarar vermemesi 

gerektiği, duyurulması garip bir ilkeymiş gibi görülebilir… 

(1863)” (22). 

*** 

“Sanat, hastalara hemşirelik yapmaktır. Lütfen dikkat 

ediniz, hastalığa hemşirelik yapmak değil! Bu gerçek 

hemşireliğin neden sadece hastanın yatağının yanında  

(başucunuda) ve hasta odasında veya koğuşta 

öğrenebileceğinin sebebidir. Dersler ve kitaplar gereklidir. 

Ancak bunlar sadece değerli aksesuarlardır” (23). 

*** 

“Bir hemşirenin alfabesi; hastanın yüz ifadesinden gelen 

her değişikliği, onun ne hissettiğini söyleme çabasına 

gerek olmadan okuyabilmesidir” (24). 

*** 

St. Thomas Hastanesindeki stajyerlere yazdığı 6 Mayıs 

1881 tarihli mektubundan bir alıntı: “…İyi bir hemşire 

olmak için iyi bir kadın olmalı. Burada hepimiz aynı 

fikirdeyiz. Bu eski bir hikayedir. Fakat bazılarımız 

başlangıçta yeniyiz.”, “…İzin verin de, hep birlikte iyi 

kadınlar olmak bizim hırsımız olsun. Ve asla hemşire 

isminden utanmamıza izin vermeyin!” (25). 

*** 

“Her kadının iyi hemşire olduğu çoğu kez söylenmiş ve 

yazılmıştır. Ben, bunun aksine, hemşireliğin asıl 

unsurlarının bilinmediğine inanıyorum. Burada bahsetmek 

istediğim, hemşirenin bu konuda her zaman suçlu olduğu 

değildir. Odaların ve evlerin kötü dizayn edilmiş olması ve 

diğer olumsuz düzenlemeler genellikle hemşirelik yapmayı 

imkânsız bir hale getiriyor. Fakat hemşirelik sanatı, benim 
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hemşirelikten anladığımı mümkün hale getirmek için bazı 

düzenlemeleri (değişimleri) içermek zorundadır.”  

*** 

“Çağrılan bir hemşire, hem kendi memnuniyeti, hem de 

hastasına gösterdiği özenden dolayı, hastanın nabzını 

kontrol eder, ki bu işlem hastayı rahatsız etmeden gaye t 

iyi yapılabilir. Yapılması söylense de söylenmese de, 

hastanın kan, idrar, balgam vb. vücut sıvısını (ifrazat) 

kontrol eder. Vücut sıvısının görünüşü, rengindeki ufak bir 

değişim, her hareketten sonra kabın boşaltılmadığı 

hemşirenin gözünden kaçmayacaktır.” 

*** 

“Hemşirenin esas görevlerinden birisi de, ilacın etkisini 

gözlemlemektir. Örneğin kinin ilacında olduğu gibi. Boğaz 

ağrısı, sağırlık, kafada gerginlik hissi kinin’in iyi bilinen 

yan etkileridir. Ancak hafıza kaybı da sıklıkla görülür ve bu 

durum çok dikkatli bir hemşire dışında nadiren fark edilir. 

Aslında hastanın unuttuğunu hemşirenin kendisi de 

sıklıkla hatırlayamaz. İyi bir hemşire hastaya nadiren soru 

sorar -hastanın ne hissettiğini ve ne istediğini anlamak 

için-. Fakat hastayı çok dikkatli bir şekilde gözlemlemeden 

ve gözlemlerini test etmeden, hastanın ne hissettiği ve ne 

istediği konusunda, ne kendisinin ne de başkalarının 

görüşünü kabul etmez.”  

*** 

“Savaşın dehşetini hiç kimse hayal edemez. -Bu dehşet 

sadece yaralar, kan ve ateş yüksekliği, benekli ve siyah 

noktalı dizanteri, kronik veya akut, soğuk ve sıcak ve 

kıtlıktan ibaret değildir.- Bunlar zehirlenme, sarhoş 

kabalığı, daha zayıf olanın demoralizasyonu ve düşük 

konumda olanın hastalığı, kıskançlık, alçaklık, ilgisizlik, 

daha yüksek bir konumda olanın bencil zalimliğidir.” 

*** 
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“Hemşirelik kelimesini daha iyisini istemek için 

kullanıyorum. Hemşireliğin anlamı, ilaçların verilmesi ve 

yara lapasının (bakım ve pansuman anlamında yapılan bir 

işlem) uygulanmasıyla sınırlandırılmıştır. Oysa ki, buna 

ilave olarak hastanın yaşam gücü için çok önemli olan 

temiz hava, ışık, sıcaklık, temizlik, sessizlik (sessiz ortam), 

uygun diyet seçimi ve bunların uygulanması anlamına da 

gelmelidir.” 

*** 

“Daha fazla sayıda kadının doktor olduğunu görmeyi 

dilemektense, erkek ya da kadın, daha az sayıda doktor 

görmeyi diliyorum. Zira kadınlar hiç ilerleme kaydetmedi. 

Sadece erkek olmayı denediler ve sadece üçüncü sınıf 

erkek olmayı başardılar.” 

*** 

“Bir hastanenin öncelikli ilk (öncelikle) gerekliliğinin 

hastalara zarar vermemek olduğunu ileri sürmek kulağa 

garip gelebilir.” 

*** 

“Hastaneler uygarlığın sadece bir ara aşamasıdır ve hasta 

popülasyonunun hepsini kabul etmeyi hiçbir zaman 

amaçlamamıştır.” 

*** 

“Bana neden bir şey yazmadığımı soruyorsunuz. Bence 

duygular kelimelere dökülünce harcanıyor. Kelimeler 

eyleme geçerek, sonuç getiren eylemler şekline 

damıtılmalıdır.” 

*** 

“Ne kadar küçük olursa olsun, pratik bir başlangıç yapma 

fırsatını asla kaçırmam. Bu tür konularda tohumun nasıl 

çimlenip kök saldığını görmek harikadır.” 
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*** 

“Tanrı’nın düşüncelerini anlamak için istatistik 

çalışmalıyız. Çünkü istatistikler Tanrı’nın amacının 

ölçümüdür.” 

*** 

“Korkunun hâkim olduğu yerde, çok az şey yapılabilir.” 

*** 

“İnsan yaşamı için, şimdiye kadar hiçbir erkek veya 

kadının sahip olamadığı büyük bir sorumluluğum var. 

Başarımı borçlu olduğum şey, asla mazeret bulmamam ya 

da mazeret kabul etmememdir. Evet, şimdi baktığımda 

kendimle diğer erkekler arasındaki farkı görüyorum. Bir 

felaket olduğunda, ben harekete geçiyorum, onlarsa 

mazeret buluyor.” 

*** 

“Yatak odası ile hasta odası arasındaki bir diğer büyük 

fark, eğer yatak odası olması gerektiği gibi bütün gün 

havalandırılmışsa, uyuyan kişinin gecenin başından 

itibaren (her şeyden önce) bolca temiz havaya sahip 

olmasıdır. Hasta kişi ise bundan yoksundur. Çünkü bütün 

gün aynı odadaki havayı solur ve bu havayı kendi 

nefesiyle kirletir. Dolayısıyla, hasta odasındaki havayı 

sürekli olarak değiştirmek konusunda çok daha fazla özen 

göstermek gerekir.”  

*** 

“Hemen hemen bütün hastalıklarda, cilt temizliği çok 

önemlidir. Bu, özellikle çocuklar için de böyledir. Fakat 

deriden çıkan ter yıkama veya giysilerin değiştirilmesi 

yoluyla deriden uzaklaştırılmadığı sürece orada kalır. Her 

hemşire bunu sürekli akılda tutmalıdır.  Eğer hastanın teri 

veya başka vücut salgıları derisinde biriktiğinde 
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yıkanmadan ya da giysileri değiştirilmeden öylece 

bırakılırsa, bu durum hastanın sağlığını ağızdan yavaş 

dozda zehir vermek kadar kötü etkiler. Deri yoluyla 

zehirlenmenin yol açtığı etki, ağız yoluyla zehirlenmek 

kadar açıktır -sadece buradaki süreç daha yavaş ilerler.”  

*** 

“Bir hemşirenin görevi, hastanın kendini nasıl hissettiğini 

anlatma zahmetine girmesine yol açmadan, hastanın 

yüzündeki ifadeden bütün değişiklikleri okuyabilmektir. 

Hastası değerli bir mobilya parçası ya da hasta bir inek 

olsa, birçok hemşire başka nasıl davranırdı ki? Bilmiyorum. 

Yine de, hemşire dediğin bir asansörden veya bir 

süpürgeden fazlası olmalıdır. Hasta, temiz tutulup bir 

köşeye konulan ve duvara yaslanan ve hasar görmesin 

veya kırılmasın diye sakınılan bir eşya değildir-gelgelelim 

birçok hemşirenin yaptıklarına ve yapmadıklarına 

baktığınızda, hastaya sanki öyleymiş gibi davranıldığını 

görürsünüz. Fakat bir de eski tarz bir hemşireyi bir bebekle 

ilgilenirken izleyin. Bebeğin “söylediği” her şeyi 

anladığından ve bunu kendisinden başka kimsenin 

anlayamayacağından, aynı zamanda bebeğin de onun 

söylediklerini anladığından ve ondan başkasının 

anlamadığından o kadar emindir ki.  

Dolayısıyla, aynı şekilde bir hemşire, hastasının yüzündeki, 

tavrındaki, sesindeki her değişikliği anlayabilmelidir. Ve bu 

değişiklikler üstüne, başka hiç kimsenin bunları o kadar iyi 

anlayamayacağından emin olana dek çalışmalıdır. Hemşire 

hata da yapabilir. Ancak iyi bir hemşire olma yolunda 

yapılan hatalardır bu hatalar. Hastasının çehresindeki 

(yüzündeki) değişikliklere dikkat etmeyen, değişiklik 

görmeyi beklemeyen, hastasına narin porselen muamelesi 

yapan bir hemşire, mesleğinde yürüdüğü yolda hiçbir yere 

gitmiyor demektir. Bu kişi asla bir hemşire olamayacaktır.  
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Her kayıtsız (ilgisiz) hemşire “Hasta izlenmekten 

hoşlanmıyor” bahanesine sığınır. Çok doğru. Bütün hastalar 

ve bütün çocuklar “izlenmekten nefret eder”. Fakat 

ilgilendiği hastaları ve çocukları gerçekten bilen ve anlayan 

bir hemşire bulun ve bu kişilerin “izlendiklerinin” farkında 

olup olmadıklarını söyleyin. İyi gözlemci bir hemşirenin, 

bilmesi gereken küçük şeyleri görmek için hastaya bakması 

gerekmez.”  

*** 

“Hemşirelere şunu söylüyorum -hastanıza şunların söylendiğini 

duyuyorsanız, bunlar hastanıza zarar veren ziyaretçilerdir:  

1. Önemli bir şeyin yok. Sadece biraz neşelenmek 

istiyorsun 

2. Kendini öldürüyorsun. Bunu engellemek gerek 

3. Seni amaçlarına alet eden birisinin oyuncağısın 

4. Kimseyi dinlemiyorsun. İnatla kendi yolunda 

gitmeye çalışıyorsun 

5. Sana görevlerini hatırlatmak lazım. Takdiri ilahiye 

karşı çıkıyorsun.  

Bunlar varsa o zaman bilin ki; hastanız ziyaretçisinden 

alabileceği tüm zararları almaktadır.” 

*** 

Unutmayın ki, her hemşire güvenilen bir hemşire olma 

özelliğine sahip olmalıdır. Kendisini ne zaman böyle  bir 

pozisyonda bulacağını bilemez; dedikodu yapmamalıdır; 

boş yere konuşmamalıdır; sormaya hakkı olanlar dışında 

hastayla ilgili sorular soranlara cevap vermemelidir; 

söylememe bile gerek yok ama kesinlikle ölçülü ve dürüst 

olmalıdır; daha da önemlisi, dindar ve kendini yaptığı şeye 

adamış bir kadın olmalıdır; mesleğine saygısı olmalıdır. 

Çünkü Tanrı’nın bize değerli hediyesi olan yaşam, onun 

ellerine teslim edilmiştir. Sağlam, dikkatli ve hızlı bir 
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gözlemci olmalıdır; hassas ve iyi duygulu bir kadın 

olmalıdır” (26). 

*** 

 

“İyi bir hemşire iyi bir kadın olmalıdır. 

İyi bir kadın, bir hekimin emri altında hastalarına en iyisini 

veren (entelektüel, ahlâki, pratik) bir kadın olmalıdır.” 

*** 

“İyi bir kadının özellikleri neler olmalıdır: 

Disiplin 

Herkese barış (huzur)  ve iyi niyet 

Sevgi ve alçakgönüllülük 

İyilik  

Bunlar için zaman olmadığında, ortalama stajyer hemşireler 

mağrur koğuş işçilerine dönüşüyorlar. Bunlar için sistem 

olmayınca, bu stajyerler hastalarla ilgili ufak tefek işlerle 

oyalanarak yılı tamamlıyorlar ve uygulanan hemşirelikte, 

yani hekimlerin ve cerrahların talimatlarına akıllıca ve 

mükemmel bir şekilde uymak dışında fazla ilerleme 

kaydetmiyorlar.” 

*** 

“Eğitim, bir hemşireye işini öğretmektir. Yani yaşam ve 

ölüm, sağlık ve hastalık gibi çok önemli hususlarda eksiksiz 

gözlem yapmayı, anlamayı, tam olarak bilmeyi, gerekli 

eylemi gerçekleştirmeyi, tam olarak ifade etmeyi 

öğretmektir.” “Eğitim, hemşirenin aldığı talimatları bir 

makine gibi değil, bir hemşire gibi davranarak, zeki ve 

sorumluluk sahibi olarak en iyi şekilde yerine getirmesini 

sağlamaktır. Eğitim, hemşireyi köle ruhlu bir çalışan değil, 

tıbbi talimatlara ve otoritelere sadık bir çalışan haline 
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getirmelidir. Talimatlara uymak, gerçek güvenilirliğin tek 

yolu olan bağımsız sorumluluk duygusu olmadan 

gerçekleşemez.” 

*** 

“Gözlem, hastanın nasıl olduğunu söyler; yansıyan görüntü 

ne yapılması gerektiğini söyler; eğitim bunun nasıl 

yapılacağını söyler. Bize nasıl gözlemleyeceğimizi, neyi 

gözlemleyeceğimizi, nasıl düşüneceğimizi, ne 

düşüneceğimizi öğretmek için eğitim ve deneyim de elbette 

ki gereklidir (Nightingale, 1882).”   

*** 

“Çocuklar, ne hissettiklerini söyleyemedikleri için, daha 

fazla gözleme ve en iyi düzeyde hemşireliğe gereksinim 

duyarlar. Dahası, aksi ve çok şikâyet eden bir çocuk her 

zaman en fazla acı çeken çocuk olmayabilir. Yine de, 

çocuklarda aksiliği görmezden gelmemek gerekir. Bir 

çocuk koğuşunda çocuk sevgisi bir gerekliliktir. Bir çocuk 

koğuşunun kendini gösterdiği iki yön vardır. Bunlardan 

birisi, yetişkin koğuşlarında olduğundan çok daha fazla 

kirli iş -melek koğuşu olmadığı kesin- ve çok daha fazla 

gürültü vardır, Fakat yetenekli ve sevgi dolu bir hemşire 

bunu epey azaltabilir. Hemşire büyük çocukların 

ağlamasını engelleyebilirse, bebekler de sıklıkla ağlamayı 

keseceklerdir. Ancak bebeklerin ağlamasına neden olan, 

önlenmesi gereken ve her zaman olmasa da 

önlenebilecek şeyler vardır. Bebekler ya “sevimli minik 

ruhlar(canlar)” ya da “yorucu, kirli şeyler” olmalılar.”   

*** 

Brownlow Hill Workhouse Reviri hemşirelerinin yöneticisi 

(başhemşiresi) Miss Agnes Jones’un vefatı üzerine 

Florence Nightingale’in gönderdiği mektup (Londra-22 

Şubat 1868) 

Sevgili Hemşireler ve Mesai Arkadaşlarım, 
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Sizinle birlikte olduğumu ve acınızı ne kadar hissettiğimi 

birkaç kelimeyle söyleyebilseydim keşke.  

Fakat şimdi bunu birkaç kelimeyle yazarak ifade etmek 

zorundayım. Göçüp gitmiş olan kişinin söyledikleriyle 

kıyaslandığında benim kelimelerim ne ki?  

Ölmüş ama yine de konuşan kardeşimiz bize “Tanrı için, 

İsa’nın hasta ve yoksulları için yerine getirdiğim vazifeyi 

yerine getirmek için yaşayın. Babamız beni yanına çağırdı 

diye onların acı çekmesine izin vermeyin” derdi. Aslına 

bakarsanız, yas tutan sevgili kardeşlerim, onun kadar 

“Babasının vazifesini” yerine getirmek için onun gibi 

yaşamış ve ölmüş başka birini daha tanımadım. Bu 

fedakârlığın boşa gitmesine izin vermeyin. Onun görevini 

tamamına erdirmek için yaşayalım. Ancak komutanımızı 

kaybettiğimizi söyleyeceksiniz şimdi. O halde İsa’nın 

askerleri olarak mücadeleyi her zamankinden daha azimli 

şekilde sürdürelim. Komutanlarının yere düştüğünü 

gördüklerinde savaşa devam eden, komutanlarının şanını 

kurtarmaya kararlı şekilde, onun uğruna öldüğü davayı 

sahiplenen askerlerin, o komutan hayattayken ümitsiz 

görünen kaç savaşı kazandığını bilmiyorsunuz. Tanrı’nın 

yoksul kullarının bedenlerine ve ruhlarına şifa vermek için 

sürdüğümüz göksel bir savaşta, dünyevi şan ya da en 

azından dünyevi özgürlük adına öldürmek ve yaralamak 

için dünyevi bir savaşta savaşan erkeklerden daha az 

imanla mı çarpışacağız? Eminim bunu asla ondan duymak 

zorunda kalmayacaksınız. Ama bu uzun bir savaş. Evet, 

ama Tanrı’nın verdiği güç de öyle.  Bize verilen görevi, 

görevlendirildiğimiz bu yarışı sabırla sürdürelim ve sonuna 

dek savaşalım. Tanrı’nın bize başka bir dünyada, 

üstlendiğimiz vazifeyi yarım bıraktığımızı söylemesine izin 

vermeyelim.  

Onunla birlikte bunca şey kaybeden çok az insan vardır 

benim gibi. Onun yaptıklarını ve sizinkileri düşünmek beni 
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mutlu etti. Ondan daha uzun yaşayacağımı kim aklına 

getirirdi? Son yıllarında her zaman onunla birlikte olan 

sizlere neredeyse imreniyorum. Size imrenmemin bir diğer 

nedeni de, onun asil bir şekilde başlattığı işi bitirme 

fırsatınızın olması. Onun ne dilediğini, ne yapmak 

istediğini herkesten daha iyi biliyorsunuz. Bu görevi en iyi 

sizler yerine getirebilirsiniz. Tanrının hizmetinde cesurca 

savaşan kardeşimiz artık yok diye cesaretimiz kırılmasın. 

Kırılırsa, ona sevgimizi yeterince göstermemiş oluruz. Ona 

gösterebileceğimiz en büyük sevgi, onun yaptığını 

yapmak ve bizim yerimizde olsa nasıl davranacaksa öyle 

davranmaktır.  

Tanrı’nın sesini duymanın zamanıdır artık -umursadığımız 

her şeyin enkazı gibi görünen kederin, unutulmayacak 

ıstırabın hüküm sürdüğü zamandır bu. Fakat kulak verir, 

dinlersek, fırtınada İsa’nın yaptığı gibi, Tanrı’nın “Benim! 

Korkmayın!” dediğini duyarız. Ve biz de Samuel’in verdiği 

cevabı vereceğiz. “Söyle Tanrım. Zira hizmetkârın burada” 

diyeceğiz. Sadece bugün ve yarın değil, hayatımızın geri 

kalan her gününde cevap vereceğiz bu çağrıya -Tanrı’nın 

ve onun işini, Tanrı’nın ve onun adına sabırla ve cesaretle 

yaparak- cevap vereceğiz. Şimdi, Tanrı’nın bu denli iyi bir 

hizmetkârını tanımış olduğumuz için şükranlarımızı dile 

getirelim. Bir sonraki pazar günü kutsal yeminimi 

edeceğim ve hepimiz için kendini feda eden Mesih’i örnek  

alan kardeşimizin yaptığını yapmak için, Tanrı’nın 

hepimize bahşettiği imanla, bütün benliğimi, sahip 

olduklarımı, ruhumu ve bedenimi sunacağım. Tanrı 

hepinizi korusun. 

Sevecen arkadaşınız ve yasınızı paylaşan meslektaşınız 

Florence Nightingale (27). 
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Sonuç 

Florence Nightingale, tıp ve sağlık bilimleri içinde yer alan 

hemşirelik disiplininde bir ekol olarak modern hemşireliğin 

başlangıç noktalarından birisi olmuştur. Bu tarihsel 

gerçek, yine tarihsel verilerle ortaya konmuş olmasına 

rağmen, kimi zaman Nightingale faktörünün ikinci planda 

kaldığı ve kurucu rolünün göz ardı edildiği görülmektedir. 

Bu bölümde onun hemşirelik için ön gördüğü bazı 

fikirlerini içeren sözlerinin çevirisini yaparak, mesleki ve 

sosyal reformcu bir insan olarak hak ettiği yerinin 

belirginleştirilmesini amaçladık. Kitapta yer alan sözleri 

okurken, bugünün koşulları ve anlayışı ile kıyaslamaya 

çalışmak, tarihsel dokunun doğru değerlendirilmesine 

engel olur. Bir mesleğin eskimiş zihniyetten sıyrılarak yeni 

bir döneme girmesi sırasında yazılmış bu sözlerin, 

geleceğe ışık tutan ve belki de değişitirilmesi gereken 

yönleri ile bir arada değerlendirilmesi gerekmektedir.  

Hemşireliğe matematik ve istatistik boyutunu da katan bu 

şahsiyet, bir mesleğin modernleşme temellerine ilk harcı 

atan ve klinikte “hemşire” kavramını anlamlandıran bir 

özelliğe sahiptir. Doğumunun 200. yıldönümü olması 

sebebiyle kendisini saygıyla anarken, bilimsel literatüre 

kazandırdıklarını bu kitap ile bir kez daha hatırlıyoruz.   
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Florence Nightingale, 12 Mayıs 1820 tarihinde Floransa’da 

doğmuş (1)  ilk öğretmeni olan babası tarafından modern ve 

klasik diller, anayasa tarihi, İngiliz edebiyatı ve müzik 

konusunda eğitim verilmiştir. Hemşireliğe çocukluk 

döneminde ilgi duymaya başlamış ancak hemşireliğin, işçi 

sınıfındaki kadınlar tarafından yapılan, vasıfsız bir iş 

olduğunu düşünmeleri nedeniyle, ailesi Nightingale’in hasta 

bakmasına karşı çıkmıştı (2). Ancak dinine son derece bağlı 

olan Nightingale, ilki on altı yaşında olmak üzere 1837, 

1853, 1854 ve 1861’de dört kez daha “çağrı” geldiğini ve 

hemşireliğin acı çeken insanlara ve Tanrı’ya bir hizmet aracı 

olduğuna inanmıştır (3). Ailesinin karşı çıkmasına rağmen 

hizmet edeceği yerin hastaneler olduğuna inanan 

Nightingale Salisbury Hastanesi’ni ziyaret etmek istemiş 

ancak ailesi buna da karşı çıkmıştı.  

 O yıllarda hastaneler sefalet ve pislik içindeydi ve sağlık 

koşullarının yetersiz olması hastanelerin kötü kokmasına 

neden oluyordu. Çok az aralıklarla dizilmiş 50-60 yatağın 

bulunduğu geniş ve kasvetli koğuşların pencereleri kışın 

kapalı tutulmaktaydı (1). Duvarları yosun tutan koğuşlarda 

giden hastanın yerine çarşaf ve şilteler değiştirilmeden yeni 

gelen hasta yatırılmaktaydı (1, 4). Nightingale bu sorunlara 

çözüm bulabilmek için hastaneler hakkındaki bilgisini 
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arttırmak için çalışmıştır. Dostlarından Berlin’deki 

hastaneler hakkında bilgi istemiştir. Böylece kendisini 

alanında Avrupa’nın ilk uzmanı yapacak olan, sağlık 

koşullarına ilişkin geniş ve ayrıntılı bilgisinin temelini 

oluşturmuştur (1). Nightingale 1847’de Richard Monckton 

Milnes’in ikinci kez yaptığı evlenme teklifini evliliğin 

entelektüel, tutkulu, ahlâki ve aktif doğasını boğacağı 

korkusu ile reddetmiştir (2). 

1848 yılında aile dostları Selina ve Charles Bracebridge ile 

Roma'ya yaptığı seyahat sırasında dönemin Savunma 

Bakanı Sidney Herbert ve eşi Elizabeth ile tanışmış ve bu 

onun için dönüm noktası olmuştur (5). İlerleyen zamanlarda 

da Chichester Başpiskoposu Dr. Menning, Westminster’in 

dini başkanı Dr. Stanley ve eşi Mary Stanley tanışmıştır. 

Nightingale İngiltere ve Avrupa’da birçok hastaneyi dolaşan 

ve hastabakıcılıkla ilgilenen Stanley’in deneyimlerinden 

yararlanmıştır (1).  

Warwickshire ve Bracebridge aileleri Nightingale’e Mısır ve 

Yunanistan seyahatinde kendilerine eşlik etmesi konusunda 

teklifte bulunmuşlar ve uzun sürecek olan bu seyahat 

1848’de başlamıştır (1, 3, 5). Nightingale 1850 yılında Mısır 

gezisi sırasında İskenderiye’deki St Vincent de Paul 

Estitüsü’nde, hemşirelik eğitimi almıştır (6).  

İrlanda gezisinin Nightingale’in hastane hizmetleri 

konusunda fikir geliştirmesi hususunda yeri çok önemlidir. 

Nightingale sosyal reform alanındaki düşüncelerinde 

Elizabeth Fry’dan etkilenmiştir. Fry gibi hemşireliğin tanrıya 

hizmet olduğunu, bakımın sosyo ekonmomik ve kültürel 

olarak iyi düzeyde olan kadın tarafından yapılırsa 

hemşireliğin standartlarının yükseleceğini inanmış ve bunun 

da hastane reformu ile sağlanabileceğini ifade etmiştir. Bu 

nedenle bakım hizmetlerinden daha çok hastanelerin 

iyileştirilmesine önem vermiştir (3).  
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Daha önce Pastor Theodor Fliedner ve eşi tarafından 

yönetilen Ren'deki Kaiserswerth Enstitüsü'ne 15 günlük bir 

ziyaret gerçekleştiren Nightingale (1, 5) 1851 yılında burada 

3 ay süreyle öğrenci olarak bulunmuştur (7). Kaiserswerth 

Enstitüsü bünyesinde 100 yataklı bir hastane, bir okul, bir 

ıslahhane, bir yetimhane ve bir kız öğretmen okulu 

bulunmaktaydı (3, 5). Ancak Nightingale Kaiserswerth 

Enstitüsü’nde aradığını bulamamış, kurumdaki sağlık 

bilgisinin iyi olmadığını ve kurumda hasta bakıcılık 

yapılmadığını dile getirmiştir (3, 5). Kaiserswerth 

deneyimleri sırasında “hemşirelik organizasyonları” 

kavramlarını geliştiren Nightingale, bundan hareketle 

hemşireliği hastane hemşireliği, özel hemşirelik, bölgesel 

hemşirelik (evde bakım hemşireliği) ve ebe hemşirelik 

olarak gruplara ayırmıştır (3). 

Nightingale Kaiserwerth’den sonra Paris yakınlarında 

Sisters of Mercy tarafından yönetilen St German’daki bir 

hastanede bulunmuştur (6). Londra’ya döndüğünde anne ve 

kız kardeşinin karşı çıkmasına rağmen Liz Herbert 

aracılığıyla 1853 yılında Harley Caddesi’ndeki “Hastalık 

Hallerinde Kibar Hanımlara Bakım Enstitüsü” yöneticisi 

olarak ilk görevine başlamıştır (1, 3, 5, 7). Hastalarda din ve 

mezhep ayrımı yapmadan bakım verilmesini idare heyetine 

kabul ettiren Nightingale’in kurumda önemli hizmetleri 

olmuştur (3). Hijyenik tedbirleri çoğaltarak, malzemenin 

ekonomik kullanımını sağlamıştır. Hastalar için çağrı zilleri 

ve bucurgat gibi devrim niteliğinde yenilikler getirmiştir. 

Hastanenin mali işlerini kontrol altına almıştır. 1854 yılında 

Londra’da çıkan kolera salgınında Middlesex Hastanesi’nde 

koleralı hastaların bakımında görev almıştır (1, 8). 

1. Kırım Savaşı 

Florence Nightingale, tüm dünyada hemşireliğe yaptığı 

katkılarla tanınan asil bir İngiliz kadınıdır. Bu alanda öncü 

statüsüne ulaşmasına yol açan en önemli olay Kırım 
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Savaşı’dır (9). Osmanlı Devleti ile Rus Çarlığı arasında 21 

Ekim 1853’te başlayan bu savaşa İngiltere, Fransa ve 

Piyemonte Krallığı Osmanlı Devleti ile işbirliği yaparak 

katılmıştır (10). Sivil hastanelerde hizmet etmesine fırsat 

verilmeyen Nightingale, Kırım Savaşı sırasında bu fırsatı 

yakalamıştır (11). Savaş sırasında Osmanlı Devleti 

tarafından hasta ve yaralı askerleri tedavi etmek amacıyla 

müttefik devletler için askeri hastaneler tahsis edilmiştir. 

İstanbul Üsküdar’daki yataklı Selimiye Kışlası İngilizlere 

tahsis edilen en büyük askeri hastanesiydi (Kışla Hastanesi) 

(12). Kapasitesinin çok üzerinde hasta ve yaralı kabul eden 

kışla hastanesinde, hastalar koridorlara serilen yataklarda 

tedavi edilmeye çalışılmıştır (12). The London Times 

tarafından başlatılan kampanyalar neticesinde büyük 

fonların birikmesinden sonra, İngiliz Hükümeti İstanbul'daki 

hastanelerde yaralıların bakımında görev almıştır (9). 

Florence Nightingale’in tarihsel misyonu, Sidney Herbet’in 

“Doğudaki İngiliz Umumi Asker Hastaneleri Kadın 

Hastabakıcılar Müdürü” unvanı ile İstanbul’a gitmesini 

istemesi ve Nightingale’in bunu kabul etmesiyle başlamıştır. 

Çeşitli hastane ve kiliselerde hasta bakımı yapan toplam 38 

kadından oluşan bir ekip ile Üsküdar’a gelmiştir. 

Başlangıçta olumsuz tepkilerle ile karşılaşan Nightingale ve 

ekibi, zamanla hastanenin daha işlevsel hale gelmesini 

sağlamıştır (3, 5, 9).  

1.1. Kırım Şavaşı Sırasında Selimiye Kışla 

Hastanesi’nin Durumu 

Kırım Savaş’ında yaralanmalar genellikle ateşli silah ve 

kesici-delici alet yaralanmalarından kaynaklanmaktaydı. 

Ancak sağlık sistemini bu yaralanmalar değil daha çok 

salgın hastalıklar zorlamıştı. Özellikle 1854 yılında 

cepheden gelen yaralı akserlerin yanısıra müttefik 

filolarında ortaya çıkan kolera, dizanteri, tifüs hastalığı ile 
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yapılan mücadelenin yetersiz olması büyük kayıplara yol 

açmıştı (12).  

Nightingale Selimiye Kışlası’na geldiğinde kışlanın durumu 

çok kötüydü. Hasta bakımı için gerekli malzemeler yoktu, 

kışla kalabalık ve pisti. Bu sorunlara çare bulunması 

gerekiyordu. Fakat amirler, askeri hastanelere ilk defa giren 

kadınların bu işlerde görev almalarını hoş karşılamadılar 

(8). Selimiye'de hijyenik şartlar iyileştirildi, gerekli onarımlar 

yapıldı ve hastalar için daha kaliteli gıda, standart temizlik 

ve tıbbi malzemeler sağlandı (9). Kışlanın altındaki 

lağımlardan koğuşlara yükselen pis hava ve kokuyu ortadan 

kaldırmak için kışlanın planlarını inceleyip raporlar yazdı ve 

hastabakıcılara kurallara uymayı öğretti (8). Normal yemek 

yiyemeyen hastalar için diyet mutfakları açtı (13, 14). 

Askerlerin haftalık banyolarının yapılması ve günlük yara 

pansumanlarının yapılması gibi genel bakım standartları 

oluşturuldu (14). Yaralı askerlere temiz çamaşır sağlandı, 

bitle mücadele etti, askerlerin yaraları yıkandı. Askerler 

arasındaki çapraz kontaminasyonu önlemek için 

Nightingale, her asker için yeni, temiz bir bez kullanılması 

konusunda ısrar etti (13). Ölmekte olan askerlerin ölümlerini 

bildirmek için ailelerine mektuplar yazdı. Askerlerin 

kazançlarını evlerine gönderebilecekleri bir bankacılık 

sistemi kurdu. Askerler için bir kahvehane olan 'Inkerman 

Café'yi ve alkol tüketimini azaltmak için okuma odaları 

kurdu. Askerler cepheye gittiğinde Üsküdar’da kalan 

eşlerine ve partnerlerine destek sağladı (1, 11). Nightingale 

gelen her askeri kapıda karşılayarak hastalık ve yaralarına 

uygun koğuşlara gönderirdi. Nightingale geceleri elinde 

küçük bir lamba ile hastane koğuşlarını gezdiği için 

kendisine “Lambalı Kadın” denilmişti (8). Daha iyi 

beslenme, temizlik ve hemşirelik bakımı sağlanmasına 

rağmen, Florence Nightingale’in Kışla Hastanesi'nde 

geçirdiği ilk kış, yüksek ölüm oranında düşme olmadı. 
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Sorunun nedeni hastanenin tuvalet ve kanalizasyonlarının 

arızalı ve havalandırmanın kötü olmasıydı. İngiltere'den 

gönderilen sıhhi komisyon Mart 1855'te hastanede 

mühendislik çalışmaları yapana kadar ölüm oranı 

düşürülemedi (11). Nightingale’in hastalıkların kokuşmuş 

hava (miasma) nedeni ile oluştuğuna inanması sanitasyona 

yönelik önlemler almasında etkili olmuştur (3). Sanitarian 

Edwin Chadwick'in ilk öğrencisi idi ve muhtemelen bakteri 

veya virüs kavramına sahip olmamasına rağmen, 

bulaşmayı açıkça anladı. Hastalarını öldüren hastalıklar ile 

içinde bulundukları pislik, soludukları hava, içtikleri su ve 

yedikleri yiyecekler arasında net bir ilişki olduğunu fark etti 

(13). Nightingale Selimiye Kışlası’ndaki deneyimlerinden 

esinlenerek hastanelerde yeni fikirler geliştirmiş, “Florence 

Nightingale Koğuşu” adı verilen pavyon sistemini kurmuştur 

(3,13). Bu hastanelerde her bir koğuşta yatakhane dışında 

banyo, tuvalet, yemek odası, koğuş girişine başhemşire 

odası, genel birer bulaşıkhane ve çamaşırhane, ayrıca 

küçük özel hasta odaları öngörülmüştür. Nightingale bu 

tasarımları yaparken Selimiye Kışlası’nın koğuş olarak 

kullanılan aydınlık ve havadar koridorlarından etkilenmiştir. 

Ayrıca Nightingale hastaları hastalıklarına göre ayrı 

koğuşlara yatırma fikrini Fransız hekim, Dr. Scrive’den 

almıştır. Bunun sonucunda tifüsten ölüm oranı ¾ oranında 

azalmış ve Nightingale kahraman ilan edilmiştir. 

Nightingale’in hastalıkların kokuşmuş hava nedeniyle 

oluştuğuna (miyasma teorisine) inanması sanitasyona 

yönelik önlemler almasında etkili olmuştur (3). Kırım’daki 

hasta ve yararlıların İstanbul’a gelişlerinin aksaması 

nedeniyle İstanbul’dan Kırım’a gelen Nightingale’in 

direktifleri dinlenmemiş cephedeki koşulların zorluğu 

nedeniyle sağlığı bozulmuş ve “Kırım ateşi” (bruselloza) 

yakalanmıştır. 16 Mart 1856’da savaşın sona ermesiyle 

İngiltere’ye ulusal bir kahraman olarak dönmüştür (3, 7). 
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Nightingale’e üstün hizmetlerinden dolayı Osmanlı Padişahı 

Abdülmecid tarafından madalya verilmiş, savaş sırasında 

kaydettiği gözlemler ve tuttuğu istatistikler nedeniyle, 

1858’de İngiltere İstatistik Topluluğu’na üye olarak kabul 

edilmiştir. Kırım başarısından dolayı kendisine duydukları 

minnettarlığın sembolü olarak tüm dünyadaki İngilizler 

tarafından bağışlanan paralarla, 1855’te “Nightingale Vakfı” 

kurulmuş ve vakıf 1860 yılında “Nightingale Hemşirelik 

Okulu”nun kurulmasını sağlamıştır. Nightingale'nin 

Hastaneler Üzerine Notları (1859) kitabında sivil kurumlar 

için uygun düzenlemeleri detaylandırmıştır. 1907'de VII. 

Edward'dan Liyakat Nişanı almıştır (15).  

2.  Çevre Kuramı  

Hemşirelik uygulamaları yıllarca kanıtlanmamış ve standart 

olmayan girişimlere dayandırılmıştır. Hemşirelik ilke, kuram 

ve modelleri, hemşireliğin eğitim ve yazın yaşamına son elli 

yılda olağanüstü büyük bir ivme kazandırmıştır (16). 

19.yy’da Nightingale ile birlikte profesyonel disiplinlerde, 

bilimsel bilgi içeriğinin mesleğe özgü kavram ve kuram 

terimleri ile açıklanarak ortaya konması ve uygulamaların 

bilimsel temele oturtulması gereği duyulmuştur (17). 

Nightingale teorisi, hasta ve yaralı askerlere bakım 

yaparken karşılaştığı kişisel deneyimlerine dayanmaktadır. 

Teorisinde, bir kişinin çevresi, sağlığı ve hemşiresi ile çok 

güçlü bir ilişkisi olduğunu açıklamıştır (18). 

Kuramlar, kavramlara anlam kazandıran onları çok yönlü 

düşündüren bir sistematiktir (19). Ayrıca gözlem ve 

önermelerin bilimsel yöntem ile test edilip doğrulanması 

olarak da ifade edilmektedir (20). Model ise bir dizi amaca 

hizmet eden, kavramlar arasında kurulan sistematik zihinsel 

bir süreçtir. Görülen, duyulan ve hissedilen şeyler modeller 

sayesinde zihinsel bir süreçten geçirilerek açıklanmaktadır 

(21). Hemşirelik modelleri soyuttur ve hemşireliğin önemli 

kavramları arasındaki ilişkiyi gösterir (19).  
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Hemşirelik günümüzde sadece bireye bakım veren meslek 

olmasından ziyade, olayları ve bireyleri daha geniş ve derin 

gözlemleyen ve bakım standartları olan profesyonel bir 

meslek haline dönüşmüştür (22). Bu doğrultuda model ve 

kuramlar hemşirelik bilgi, uygulama ve aktivitelerini 

sistematize ederek hemşireliğe bir bakış açısı getirmektedir 

(21). Model ve kuramların kullanılması bütüncül bakıma 

dayanan uygulamalar geliştirilmesine rehberlik etmekte, 

eğitim ve bakım kalitesinin iyileşmesini sağlamaktadır (22).  

Nightingale eğitimi, deneyimleri ve gözlemleri ile hemşirelik 

mesleğinin yoluna ışık tutan 19. yüzyıl hemşirelik 

teorisyenidir (17). Nightingale’in faaliyetleri, amacı hijyen 

olan bir bakım ve bu amaca ulaşmak anlamında çevresel 

değişikliklere odaklanmıştır. Hemşireliği bir meslek olarak 

yapılandırmak isterken temeli, hemşireliğin sağlıklı çevre 

yaratmadaki özgür rolünde aramıştır. Özellikle Kırım 

Savaşı’nda yaralı askerlerin bakımında çevrenin sağlık 

üzerindeki önemini fark ederek çevre sağlığını ilk 

vurgulayan hemşire olarak bilinmektedir (5, 23, 24). 

Nightingale’in kuramının temelini “çevre” oluşturmaktadır. 

Tümevarım yönteminin kullanıldığı tanımlayıcı kuram çevre-

hasta, hemşire-çevre ve hemşire-hasta arasındaki ilişkiyi 

kapsamaktadır (17). Nightingale, hemşirelik bakımı odaklı 

olan çevre kuramında, çevrenin hastalıkların erken 

dönemde önlenmesinde önemli rol oynadığını savunmuştur. 

Nightingale sadece tedavi yapmakla sınırlı kalmamış temiz 

hava, aydınlanma, sıcaklık, temizlik, sessiz ortam ve yeterli 

beslenmenin tedaviye uyumu kolaylaştırcağını 

vurgulamıştır. Kırım Savaş’ı sırasındaki gözlem ve 

deneyimleri sonucunda bireyin sağlık durumunun çevreden 

etkilendiğini, sanitasyon ve hijyenin sağlık üzerinde etkili 

olduğunu göstermiştir (19 ). Çevreyi tüm dış koşullar olarak 

ele almış, psikolojik veya sosyal çevreden çok, fiziksel 

çevrenin önemi üzerinde durmuştur (Hegge 2013). İlk kez 

1859'da yayınlanan Hemşirelik Üzerine Notları: Nedir ve Ne 
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Değildir?” kitabında teorisinin hemşirelik için önemine 

değinmiş ve iyileşme ortamları oluşturmada hemşirenin 

önemli sorumlulukları olduğunu belirtmiştir (25,26). 

Hemşirelikte iyileştirici bakım çevresi ilk kez Nightingale 

tarafından ele alınsa da daha sonra Leninger, Swanson, 

Roger ve son olarak Watson gibi pek çok kuramcı 

tarafından da tanımlanmıştır (26).  

2.1.  Kavramlar  

Kavram, çevrenin algılanması yoluyla ampirik 

deneyimlerden türetilen bir fenomenin karmaşık, bilişsel bir 

soyutlamasıdır (27). Hemşirelik teorisi birey, sağlık, çevre 

ve hemşirelik olmak üzere dört ana kavramdan oluşur. 

Nightingale teorisinin kavramları hemşireliğin 

metaparadigmasıdır, yani kişi, sağlık, hemşirelik ve çevre 

birbiriyle çok güçlü bir şekilde bağlantılıdır 

1. Birey: Nightingale, bireyi fiziksel, entelektüel, 

emosyonel, sosyal ve spiritüel unsurların bileşimi olan 

çok boyutlu bir varlık olarak tanımlamıştır. Birey 

hemşirelik bakımı alan ve iyileşme sürecinde doğal 

güce sahip olan kişidir (28, 29). Herşeyden önce 

hemşirelik bakımı alan hastanın bir birey olduğunu 

algılamış (30), insanları çevreleri ve çevrenin insanlar 

üzererindeki etkileri ile ilişkili olarak tanımlamıştır (25). 

Nightingale, her bir bireyin değerli ve onurlu olduğunu, 

kendi canlılığını/hayatını/gücünü geri kazanmada aktif 

bir rol oynayabileceğini düşünmekteydi. Bütün 

insanların eşit olduğunu düşünen Nightingale, biyolojik 

farklılıkları, sosyo-ekonomik sınıfları, inançları ve 

hastalıkları bir kenara itmiştir (24).  

2. Sağlık: Nightingale’e göre sağlık sadece hastalığın 

olmayışı değil, yapmakla yükümlü olunan şeyleri en iyi 

şekilde yapabilecek yetenek ve güçte olmaktır. Bu 

nedenle sağlıklı durumda olabilmek için optimal 
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potansiyeli en üst düzeye çıkarmak gerekmektedir (27, 

28). Sağlığın bozulduğu durumda hemşireler temiz 

hava, ışık, temiz su, etkili drenaj, ısınma, uygun diyet, 

gürültüsüz ortam gibi uygun koşulları yerine getirerek 

iyileşme sürecine yardımcı olmalıdır (17). Nightingale, 

hastalığı ise yenilenme süreci olarak tanımlamış ve 

semptomların bireyi hastalığın varlığına karşı 

uyardığını ifade etmiştir (27). Bireyin hastalık sürecinin 

hemşirelik eylemlerinin ihmal edilmesinden 

kaynaklandığını düşünmektedir (39). 

3. Hemşirelik: Hemşirelik hastaya mümkün olan en iyi 

doğal koşulları sağlayarak iyileşmesine yardımcı olan 

çok geniş bir faaliyetler bütünüdür (26, 28). 

Nightingale’e göre hemşire, hasta ya da sağlıklı bir 

kişinin sağlığından yükümlü olan herhangi bir kadındır. 

Hemşireliğe “çağrı” ya da “tanrı buyruğu” gibi bir dinsel 

görüş katmıştır (28). Bu, hemşireliğin sadece ücret 

karşılığında veya popüler bir meslek olduğu için 

yapılmaması gerektiğini göstermektedir (27). 

Nightingale’e göre, hemşire sağlığın tanrısal yasalarını 

bilmeli, uygulamalı ve böylece insanlığı mükemmele 

yaklaştırmalıdır. Ayrıca hemşirelik etkinlikleri, ruhsal 

gelişimi sağlayan bir sanat gibi verilmelidir (28).  

Hemşirelik bakımının amacı hastanın iyileşme 

sürecine ve kişinin çevreyi yöneterek sağlığını koruma 

ve iyileştirme yeteneğine yardımcı olmaktır (18). 

Nightingale iki farklı hemşirelik tanımlamaktadır. 

Bunlar “hasta hemşireliği ya da gerçek hemşirelik” ve 

“sağlık hemşireliği”dir. Her iki tip hemşireliğin de amacı 

hastaya doğanın iyileştirici etkisini sağlayacak ortamı 

oluşturmaktır. Hasta hemşireliği hem bir sanat hem de 

bir bilimdir. Nightingale, çevresel faktörler yoluyla 

hastalıkları önleyebileceğine ve bu yolla da sağlığın 

sürdürülebileceğine inanmıştır. Bunu “sağlık 
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hemşireliği” olarak tanımlamıştır ve hastaya ölümüne 

kadar en iyi bakım verme amacında olan “hasta 

hemşireliği”den ayırmıştır (28). Nightingale, tıp ve 

hemşirelik arasında temel farklar olduğunu belirtmiştir. 

Ona göre hemşirelik insanlara ve ihtiyaçlarına 

odaklanırken tıp, koşulların incelenmesine ve nasıl 

tedavi edileceğine odaklanmaktadır. 

4. Çevre: Çevre, hastalığı ortaya çıkaran ve hasta 

üzerinde etkili olan ana etkendir. Ancak çevre kuramı 

Florence Nightingale’in yazılarında açıkça 

kullanılmamıştır (17). Nightingale’e göre fiziksel 

çevredeki faktörlerden herhangi birisi diğerini 

etkilemektedir. Hasta odasının uygun ısıda, sessiz, 

kokusuz, temiz, aydınlık olması gerektiğini ileri 

sürmüştür. Nightingale olumsuz bir çevrede bulunan 

fiziksel stresörlerin hastanın emosyonel durumunu 

olumsuz yönde etkileyeceğini kabul etmiştir (29, 30). 

Florence Nightingale hava, su, ışık gibi koşulların 

evlerin sağlıklı olabilmesi için de gerekli olduğunu 

belirtmiştir (17). Psikolojik çevre: Nightingale 

psikolojinin beden üstündeki etkisini kabul etmiş, hasta 

ile iletişimin önemini vurgulamıştır (28). Sosyal çevre: 

Özellikle hastalığa ilişkin özel verilerin toplanması ve 

hastalığın önlenmesi için gereklidir. Bu nedenle 

hemşire, iyi bir gözlemci olmalıdır. Hastanın çevresi 

yalnızca evi ve hastane odası değil tüm toplumdur 

(28).  

Temel kavramlar dışında Nightingale şu alt kavramları 

tanımlamıştır: 

• Sağlıklı evler (evler ve hastaneler iyi inşa edilmelidir), 

• Işık (hastalar için doğrudan güneş ışığı gereklidir), 

• Çeşitlilik/ (can sıkıntısını azaltan farklı faaliyetler), 
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• Gürültü (her türlü gereksiz gürültü hastaları rahatsız eder), 

• Havalandırma ve ısıtma (odalarda uygun sıcaklık gereklidir), 

• Yatak ve yatak takımı (yatağı pencerenin yakınına yerleştirmek 

daha iyidir), 

• Beslenme ve yiyecek (farklı yiyeceklerin küçük porsiyonlar 

halinde sık sık bireylere sunulmalıdır), 

• Temizlik (hemşireler gün boyunca ellerini sık sık 

yıkamalıdır), 

• Sosyal düşünceler (sosyal çevre bireyler için de önemlidir), 

• Umut veren söyleşiler ve tavsiyeler (iyi haber hastalarin 

iyileşmesine yardımcı olur) (31). 

2.2. Çevre Kuramı’nın Hemşirelik ve Hastaneye 

Yansımaları  

Florence Nightingale’in en çok bilinen “Daha yaşanılası bir 

dünya, böyle bir dünya bize bağışlanmayacak, o halde hiç 

duraksamadan bu dünyayı oluşturmaya çabalayalım. 

Yaşama uyum yapmak yerine onu değiştirmeliyiz” sözü 

onun mücadeleci ve yenilikçi kişiliğini yansıtmaktadır (5).  

2.2.1. Hemşirelik 

19. yüzyıldan sonra hemşirelik, hayırsever bir teşebbüs 

olmaktan giderek daha fazla uzaklaştı ve dini giysiden 

sıyrıldı ve yavaş yavaş dini hayırseverlikle ilgisi olmayan bir 

meslek haline geldi (32). Nightingale’in sistemli 

organizasyonu ve sert disiplini sayesinde hastane 

hemşireliğini bir işten bir mesleğe terfi ettirdiği 

belirtilmektedir (33). Hemşireleri entelektüel ve yaratıcı 

olmaları konusunda cesaretlendirmiştir. Bu düşünce 

günümüzde hala geçerlidir. Nightingale tıbbî bilgiden farklı 

biçimde “hemşirelik bilgisi”ni tanımlamış ve hemşirelerin 
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hekimlerden bağımsız olduğunu vurgulamıştır. Bununla 

beraber sonraki ifadeleri bununla çelişmektedir (28)  

19. yüzyılda sağlık da dahil olmak üzere tüm sosyal 

alanlarda, tıbbın ilerlemesini ve hastanelerin yeniden 

düzenlenmesini destekleyen çeşitli değişiklikler meydana 

gelmiştir. Hastane, iyileşme alanı olmanın yanı sıra, sadece 

gelecekteki doktorların değil, aynı alanda bulunan diğer 

profesyonellerin de eğitim aldığı bir yer olmuştur. 

Nightingale, hastaneyi hemşirelerin hemşirelik bakımı için 

hazırlandığı bir ortam olarak kabul etmiştir (34). Kırım 

Savaş’ından sonra ülkesine döndüğünde St. Thomas 

Hastanesi’nde açtığı Florence Nightingale Hemşirelik Okulu 

ile modern hemşireliğin kapılarını aralamış (16), kadınların 

toplumda belirli bir statüsünün olmadığı dönemlerde 

hemşirelerin eğitimli kadınlar olması gerektiğini belirtmiştir 

(19). Eğitim düzeyinin lisans düzeyine yükseltilmiş 

olmasına, alana özgü bilgi birikimini artırarak 

profesyonelleşme yolunda hızla ilerlemesine rağmen tam 

olarak bağımsız bir meslek olmayı henüz başaramamıştır. 

Selanders Nightingale’in hemşirelik bakım modelini (1) 

gözlem, (2) gerekli çevresel değişikliğin tanımlanması, (3) 

değişikliğin uygulanması ve (4) mevcut sağlık durumunun 

tanımlanmasını içeren 4 aşamalı bir süreç olarak 

tanımlamıştır (27). Hemşirelik sürecinin ilk aşaması olan 

tanılama eylemi, Nightingale ve meslektaşları tarafından 

gerçekleştirilen, modern hemşirelikle aynı yaşlarda olan bir 

olgudur (35). Hemşirelik süreci kavramı ilk kez 1955 yılında 

“Hemşirenin yapması gerekenler nedir, neler yapmalıdır” ı 

tanımlamak amacıyla Lydia Hall tarafından kullanılmıştır 

(36). Ülkemizde hemşirelik süreci Aykut Veziroğlu’nun 

çalışmalarıyla 1980 yılında başlamıştır. Hemşirelerin görev, 

yetki ve sorumluluklarını içeren ve 2010 yılında yayınlanan 

Hemşirelik Yönetmeliği’nin 6. maddesinde; hemşirelik 

sürecinin amacı ve bireye bağlı ihtiyaçların belirlenmesi 

gerektiği, hemşirelerin hemşirelik sürecini yasal olarak 
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kullanması gerekliliği vurgulanmaktadır (37). Bu yasal 

düzenleme ile hemşirelik sürecinin kullanımı zorunlu hale 

gelmiştir. Bu zorunluluk hemşirelik bakımının kayıt altına 

alınmasını sağlamış, hemşirelik uygulamalarını görünür 

hale getirmiş ve mesleğin bağımsızlığına katkı sağlamıştır.  

2.2.2. Hastane  

Nightingale sanitasyon ve hastane binalarının tasarımında 

bir erken dönem teorisyenidir (38). Ona göre “Kötü sıhhi, 

kötü mimari ve kötü idari düzenlemeler hemşirelerin 

hastalara daha iyi bir ortam sunmasını imkansız kılmaktadır 

(3, 18). Nightingale'in teorisinde ele aldığı ana senaryo ev 

ortamıdır. Hastanın evinde sağlığının iyileşmesi için elverişli 

ortamların nasıl oluşturulacağını öğretmiş ve daha sonra 

hastane inşa etme ve yönetme yolunda değişiklikler 

önermiştir (39). Kırım savaşı sırasında İngiliz askerlerine 

hizmet vermek üzere Çanakkale yakınlarında Renkioi 

(Erenköy) Hastanesi inşaa edilmiştir. Hastanenin her 

pavyonuna iki sıra hasta yatağı yerleştirilmiştir. 

Havalandırması, su tesisatı, kanalizasyon çukurları iyi 

planlanmış olup sanitasyon açısından ilkleri 

barındırmaktadır. Hastalar arası bulaşma en aza indirilmiş, 

çalışanlar da bulaşıcı hastalıklardan büyük ölçüde 

korunmuştur. Hastanenin mimarı Brunel’in Nightingale’in 

Üsküdar’daki deneyimlerini anlattığı mektubundan 

etkilenerek hastaneyi tasarladığı belirtilmektedir. Böylece 

Nightingale’in hem hastanelerdeki pavyon sistemi hem de 

hastanenin havalandırılması fikirleri ve sanitasyon 

konusundaki tüm bu deneyimleri ilk kez Renkioi 

hastanesinde uygulanmıştır. Bundan sonra yapılan 

hastaneler için en modern ve en hijyenik hastane olarak 

örnek teşkil etmiştir (40).  

Nightingale hastaneler konusundaki çalışmalarında Sağlık 

Komisyonu başkanı Dr.John Sutherland ve Tedarik 

Komisyonu başkanı Sir John McNeillidi’den yararlanmıştır 
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(18). Aslında temiz havanın hastanelerde ölüm oranını 

azalttığı görüşü, Kırım Savaşı sırasında İstanbul’da bulunan 

Fransız doktor Levy tarafından, Nightingale’den çok daha 

önce ortaya atılmıştır. Nightingale hastaları hastalıklarına 

göre ayrı koğuşlarda yatırma fikrini de bir diğer Fransız 

hekimden, Dr. Scrive’den almıştır. Fakat bunların 

uygulanması ve fikrin hayata geçirilmesi Nightingale 

tarafından sağlamıştır. Böylece pek çok İngiliz askeri 

tifüsten ölmekten kurtulmuş, ölü sayısı % 75 oranında 

azalmış ve bu durum da Nightingale’in kahraman ilan 

edilmesinde büyük rol oynamıştı (3, 40). Pavyon planlı 

hastaneler, hastane personelinin, dolaşım alanlarının 

uzunluğu nedeniyle gerekenden fazla zaman ve enerji 

kaybına yol açmış, bina dış yüzey alanının fazla olması 

nedeniyle ısıtma giderlerinin artmasına sebep olmuş, bu 

ekonomik olmayan çözüm, hospitalizmin azalmasına da 

yarar sağlamamıştır. Teknik gelişmeler hastane binaları 

mimarisini ve biçimini etkilemeye başlamıştır. Pavyon 

hastanenin değişimini hazırlayan en büyük gelişme Mikrop 

Kuramı’nın bulunmasıdır. Dünyada antiseptik yöntem 

uygulanmaya başlanmış, hastalık ve ölüm oranlarında 

büyük düşüş sağlanmıştır. Bunun sonucunda 20. yüzyılın 

başlarında, pavyon hastanelerin yerini, çok katlı yapılar 

almıştır (41).  

Aydınlanma ve havalandırma konusundaki teknolojik 

gelişmelere rağmen, günümüz hastane mimarisinde 

odaların güneş ışığı ile aydınlatılması, doğal havalandırma 

ve odanın manzaraya bakması önemlidir. Dinlendirici etki 

yaratan mekan düzenlemesinin iyileşme sürecini kısaltacağı 

savunulmaktadır. Günümüzde enfeksiyonları azaltmak ve 

hasta konforunu arttırmak için kalabalık hasta odalarının 

yerini 1-2 kişilik odalar almaya başlamıştır. Günümüz 

hastanelerinde odaların hastayı rahatlatacak, hastanın 
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fiziksel ve psikolojik konforunu sağlayacak şekilde dizayn 

edilmesine temel oluşturmuştur.  

Florence Nightingale’e göre hastanelerde en iyi önleyici 

tedbirler alınsa bile, bazı hastalıklar engellenemeyecektir. 

Hastanelerin tehlikeli yerler olduğunu belirtmiş, bu nedenle 

bir hastanın hastanede gereken süreden bir gün dahi fazla 

kalmaması gerektiğini vurgulamıştır (7). Günümüzde de 

aynı felsefe doğrultusunda erken taburculuk esas 

alınmaktadır ve böylece hastane enfeksiyonları, hasta 

güvenliği sorunları en aza indirgenmeye çalışılmaktadır. 

Ancak bugüne kadar yapılan tıp ve hemşirelik alanlarındaki 

ilerlemelere rağmen Nightingale ve diğerlerini 150 yıldan 

daha uzun süredir rahatsız eden sorunlara hala çözüm 

bulunamamıştır (43). 

2.2.3. Hasta Güvenliği  

Florence Nightingale bir hastanenin her şeyden önce 

hastaya zarar vermemesi gerektiğini ve mikrop yaymaması 

gerektiğini vurgular (44). Ancak çevre teorisine bakıldığında 

risk yaratan etkenlerin mikroorgonizmalarla sınırlı kalmayıp, 

ısı, aydınlatma, gürültü, hijyen, beslenme gibi farklı etkenleri 

de kapsadığı görülmektedir. Günümüz sağlık hizmetlerinde 

bu durum hasta güvenliği kavramıyla ifade edilmektedir. 

The Institute of Medicine  (IOM) hasta güvenliğini “hastalara 

olan zararın önlenmesi” olarak tanımlamıştır. Hasta 

güvenliğinde önemli olan hizmet almaya gelen hastanın en 

az veya hiçbir şekilde hastaneden kaynaklı bir hataya 

maruz kalmamasıdır. 1950’li yıllardan itibaren sağlık 

bakımının akreditasyonu, kalite ve güvenliğin sağlanması 

için ABD başta olmak üzere dünyada çalışmalar başlatılmış 

ve hasta güvenliği konusu 1999- 2000’li yıllarda öncelikli 

sorun olarak görülmüştür (26). Nightingale, ödeme 

kabiliyetine bakılmaksızın herkes için kaliteli bakıma 

inanıyordu. Bu sebeple hemşire, hekim ve hastaların 
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haricinde hastane güvenliğine yönelik de önemli çalışmalar 

yapmıştır (45).  

2.2.4. Sanitasyon  

Hastalıkların kokuşmuş hava nedeniyle oluştuğuna 

(miyasma teorisine) inanması, Nightingale’in sanitasyona 

yönelik önlemler almaya yönelmesinde etkili olmuştur (40). 

Nightingale, 1848 İngiliz Halk Sağlığı Yasası'nın ana 

savunucusu Sanitarian Edwin Chadwick'in ilk öğrencisi idi 

ve muhtemelen bakteri veya virüs kavramına sahip 

olmamasına rağmen, bulaşmayı açıkça anladı. Hastalarını 

öldüren hastalıklar ile içinde bulundukları pislik, soludukları 

hava, içtikleri su ve yedikleri yiyecekler arasında bir ilişki 

olduğunu fark etti (13). Nightingale, kiri ortamdan 

uzaklaştırmanın ve iyi kişisel hijyeni teşvik etmenin önemini 

şiddetle savundu ve hemşireleri görünür hastalık vektörlerine 

odaklanmaya çağırdı (46).  

Bazı doktorlar 1870-1920 yılları arasında İngiliz 

hastanelerinde hemşirelik müfredatına antisepsi ve asepsi 

kavramlarının yerleştirmeye çalıştılar. Bunlardan cerrah Dr 

Croft Nightingale Okulu'nun ders müfredatını geliştirdi ve 

'Dezenfektanlar ve Antiseptikler' dersi verdi. Nightingale, 

hastalık ve mikrop teorisinin 1875'e kadar kanıtlanmamış 

olmasına rağmen, temizlik ve hastalık iletimi arasında bir 

bağlantı kurdu. El yıkama ile genel temizlik ve mortalitede 

azalma arasında bir korelasyon gözlemledi. Hemşirelere 

ellerini gün içerisinde sık sık yıkamalarını önerdi (4).  

Antibiyotiğe dirençli patojenleri olan hastaların izolasyonu, 

çapraz kontaminasyondan kaçınma, tüm hasta alanlarının 

rutin temizliği, gıdaların aseptik hazırlanması, koğuşların 

havalandırılması ve insan ve tıbbi atıkların bertarafı gibi 

mevcut sağlık bakım uygulamalarımızın çoğu Üsküdar’da 

Florence Nightingale tarafından çıkarılan uygulamaların 

kökenleridir (13). Mikrop teorisinin bilimsel olarak 
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doğrulanması ve sterilizasyonun başlatılmasıyla birlikte, 

yavaş yavaş enfeksiyonun önlenmesinde önemli bir faktör 

olarak steril teknik kullanımı başladı (46).  

Hastane enfeksiyonları sorunu süregelmiş ve 1950’li 

yıllardan itibaren enfeksiyon kontrolü bir disiplin haline 

gelmeye başlamıştır. 1962 yılında ilk kez İngiltere’de 

Hastane Enfeksiyon Hemşiresi kavramı ortaya çıkmış ve 

1987 yılında ve bu hemşirenin tek görevinin hastane 

enfeksiyonlarını benimsemek olduğu prensibi benimsen-

miştir (47) Sürveyans standartları belirlenmiş, komite üyeleri 

ve çalışma esasları detaylı tanımlanmış ve hastane 

enfeksiyonları bildirimi zorunlu hale getirilmiştir. Florence 

Nightingale’in, Kırım savaşında ölen askerlerin ölüm 

nedenlerini ortaya koyan istatistik çalışmaları ile ilk 

sürveyansı yapan hemşire ve temiz bir çevre sağlamak için 

yaptığı çalışmalar nedeniyle Nightingale’in ilk enfeksiyon 

hemşiresi olduğu söylenebilir. El yıkamanın öneminin 

Nightingale tarafından çok erken fark edilmiş olmasına 

rağmen sağlık çalışanlarının el hijyenine uyumları yetersiz 

olup hastane enfeksiyonları ciddi bir problem olmaya devam 

etmektedir. The Joint Commission, Word Health 

Organization (WHO) gibi örgütlerin çabası da etkili 

olmamıştır. Ülkemizde yataklı tedavi kurumlarında sağlık 

hizmetleri ile ilişkili olarak gelişen enfeksiyon hastalıklarını 

önlemek ve kontrol altına almak amacı ile Yataklı Tedavi 

Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği yayımlanmış 

(48), Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği 

(13.01.1983/17927 RG) Enfeksiyon Kontrol Komitesi (EKK) 

görevleri daha ayrıntılı tanımlanmıştır. 

2.2.5. Gürültü 

Nightingale’in çevre kuramının kavramlarından birisi 

gürültüdür. “Gereksiz gürültü hasta ya da sağlıklı bireye 

uygulanabilecek en acımasız bakım istismarıdır’ sözü ile 

(50) gürültünün insan üzerindeki olumsuz etkisine dikkat 
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çekmiştir. Pek çok çağdaş araştırmacı Nightingale'in 

hemşirelik ilkelerinin sürekli olarak devam ettiğini 

kanıtlamıştır. Buna göre gürültü hastaların uyku kalitesini 

bozan en önemli etkenlerden biridir (49, 50).  

Gürültüyü kontrol altına almak için Dünya Sağlık Örgütü 

hastanede gürültü seviyelerini belirlemiştir. Ülkemizde de bu 

konuda çalışmalar bulunmaktadır. Ortamdaki havanın 

optimum sıcaklık ve neme sahip olması ve personelin ve 

hastaların sağlığını koruyacak özellikte bir hava akımı 

sağlanmak amacıyla Hastanelerde Havalandırma ve 

Kontrolü Talimatı yayınlanmıştır (52).  

Benzer çalışmalar gürültü konusunda da yapılmıştır. 

Bireylerin beden ve ruh sağlığını korumak amacıyla gürültüyü 

önleme ve azaltmaya yönelik uygulamaların planlanması ve 

uygulanmasını kapsayan yönetmelik yayımlanmıştır (53). 

2.2.6. Bütüncül Yaklaşım ve Maneviyat 

İnsan biyolojik, fizyolojik, psikolojik, sosyal, kültürel ve 

spiritüel boyutları olan bir bütündür. Bu boyutların her biri 

birbiri ile ilişkilidir ve birbirini etkilemektedir (54). 19. 

yüzyılda Nightingale de insanların çok boyutlu olduğunu, 

biyolojik, psikolojik, sosyal ve manevi bileşenlerden 

oluştuğunu algılamıştır. Holizm, bir bütünün, parçalarının 

toplamından bağımsız ve daha büyük bir gerçekliğe sahip 

olduğu algısı olarak tanımlanmaktadır. Her ne kadar terimini 

kullanmasa da, Nightingale insanları bütünsel olarak 

kavramsallaştırmıştır (30). Modern hemşireliğin kurucusu ve 

ilk holistik hemşirelerden biri olarak kabul edilen Nightingale 

holistik bakımdan yıllar önce bahsetmiştir (54). 

Nightingale’in öngörüye dayanan kuramı hemşireleri bireyi, 

çevresi ile birlikte bütün olarak düşünmeye teşvik etmiştir 

(19). Holistik bakımın önemli bileşenlerinden biri 

maneviyattır. Nightingale mesleğe holistik çemberden 

bakabilen bir düşünürdü. “Sağlık için manevi gereksinimler 



44 

vücudu oluşturan fiziksel organlar kadar önemli bir öğedir, 

hepimizin gözlemlediği fiziksel durum zihnimizi ve 

ruhumuzu etkileyebilir.” ifadesi onun bu düşüncesini açıkça 

tanımlamaktadır (55). Maneviyat ve holistik bakım 

kavramları günümüz hemşireliğinde önem kazanmaya 

başlamıştır. 

Terminal dönem bireylerin manevi bakıma en çok ihtiyaç 

duydukları dönemlerden biridir. Kubler-Ross'un teorilerinden 

çok önce, onurlu ölüm Nightingale tarafından uygulanmıştır. 

Hastaların doğrudan tedavisiyle uğraşan bir hemşire olarak 

Nightingale, belki de düzinelerce askerin hayatını kurtardı, 

ancak yüzlercesinin gözlerini kapadı (13). Nightingale 

dikkatini, huzurlu bir ölüm hakkı da dahil olmak üzere 

hastalar için bakım standartlarının geliştirilmesine 

yöneltmiştir (56).  

Nightingale dünyayı kendi ayrıcalıklı sınıfından incelerken, 

insan acılarını dindirmek için tanıdı ve harekete geçti (57). 

Durumu, dini veya serveti ne olursa olsun her insanın bakım 

almayı hak ettiğini düşünüyordu. Nightingale'in teorik 

stratejileri, acı çekenlerin yaşamlarını iyileştirmek, sosyal 

adaleti sağlamak üzere insanları, kaynakları, gücü ve 

bilgileri harekete geçirmek için kullanılabilir (24). Nightingale 

savunuculuk kavramını doğrudan kullanmamıştır. Bununla 

birlikte, yaşamı boyunca istisnai yollarla savunuculuk 

yapmıştır. Nightingale özellikle eşitlikçi insan haklarına 

değer vermiş ve 21. yüzyılda çalışan hemşireler için yararlı 

savunuculuk teknikleri sağlayan liderlik ilkeleri ve 

uygulamaları geliştirmiştir. Üsküdar ve Kırım'da geçirdiği 20 

ay boyunca hastaların haklarını savunmuş, özel bir 

hemşirelik personeli tarafından sağlanan yüksek kaliteli 

hasta bakımının temel bir insan hakkı olduğu fikrinden asla 

vazgeçmemiştir. Sağlık alanında bilgili ve özel bir rolü olan 

eğitimli hemşireleri savunmuştur. Ayrıca, hemşireliğin, 

hastane dışındaki sektörlerde artan sağlık ihtiyaçlarını 

karşılayacak temel güç olarak genişletilmesini öngörmüş ve 
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St. Thomas Hastanesi Nightingale Hemşirelik Okulu’nu 

kurmuştur (56).  

Nightingale’in, 19.yy’da istatistiksel yenilikleri ve başarıları, 

sağlık bilimlerinde mikrobiyoloji, epidemiyoloji, istatistik, 

araştırma bilimlerinin gelişimine de önemli katkı sağlamıştır 

(10). Nightingale hemşirelik bakımının etkinliğini göstermek 

için istatistik kullanan ilk araştırmacıdır. Hastanede 

hemşirelik girişimlerinden önce ve sonra ölüm oranlarının 

istatistik kayıtlarını tutmuştur (17). En ünlü başarılarından 

biri, Kırım Savaşı'ndaki askerlerin çoğunun savaş 

yaralarından değil, hepsinin önlenebilir koşullar olan ateş, 

kolera, ishal, dizanteri ve iskorbütten öldüğünü kanıtlamaktı 

(8,13). Kırım Savaşı sırasında istatistik bilgilerini hemşirelik 

bakımına uygulamış, pek çok istatistiksel yöntem ve 

grafikler geliştirerek, sağlık alanında çığır aşan reformların 

gerçekleştirilmesini sağlamıştır (10). Nightingale'in gözlem, 

kayıt ve hemşirelik eylemi için kullandığı araçlar ilkel olsa 

da, bunların arkasında yatan düşünce günümüzde 

hemşirelik bilimi için çerçeveyi oluşturan devrim 

niteliğindeydi. Nightingale'in çevre teorisi hemşirelikte daha 

fazla teorik gelişim için bir temel sağlamıştır. Hemşireler, 

kesin matematiksel akıl yürütme, ayrıntılı gözlemsel ve titiz 

organizasyon becerileri ve politik zeka ile donatılmalıdır 

(24). Günümüzde hemşirelik bakım uygulamalarında ve 

eğitim programlarında istatistik ve araştırma kullanımı ve 

öğretimi onun verdiği ışıkla devam etmektedir (10). 

İstatistiğin önemi fark edilerek hemşirelik müfredat 

programlarında yer almasından sonra hemşirelikte bilimsel 

araştırmaların sayısı artmış, zaman içinde çalışmaların 

kalitesi yükselmiş ve hemşireler kanıta dayalı araştırmalara 

yönelmiştir. Bu ise hemşirelik alanına özgü bilimsel bilgi 

birikiminin hızla artmasına dolaysıyla hemşireliğin 

meslekleşmesine katkı sağlamıştır. 
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3. Sonuç 

Modern hemşirelik karmaşık, sürekli değişen ve çok 

odaklıdır. Ancak Nightingale’den bu yana, hemşirelik hedefi 

değişmeden aynı kalmıştır. Hemşireliğin hedefi hasta 

sağlığını ve refahını destekleyen güvenli ve özenli bir ortam 

sağlamaktır (56). Nightingale'in çevre teorisinin bugünün 

parametrelerine hizmet eden kavramlarına sahip olduğu ve 

hemşirelik tarihinde bir dönüm noktası olduğu 

düşünülmektedir. Nightingale'in fikirleri, ölümünden bir 

yüzyıl sonra bile, modern hemşireliğin profesyonel 

uygulaması üzerinde birincil etkiye sahiptir (39). Her ne 

kadar modern hemşireliğin kurucusu olması, hemşirelik 

müfredatını ve eğitimini geliştirmesi Nightingale’in en iyi 

bilinen yönleri olmakla birlikte, öncü sağlık reformları 

muhtemelen en kalıcı mirası olmuştur (32). 
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Kişiliğin bir öğesi olan emosyonel (duygusal) zekâ (EQ), 

hem duygusal hem de emosyonel sistemleri içerir. 

Emosyonel zekâ; bir bireyin kendi duygularını tanıması, 

düzenlemesi, başkalarının duygularını anlaması ve 

algılaması, uygulamalarında ve eleştirel düşünmede 

kullanabilme becerisidir (1). Emosyonel zekânın etkili insan 

ilişkilerinin oluşturulmasında ve başarıda önemli rolü vardır. 

Emosyonel zekâ; bireylerin kendini tanımasında, 

hedeflerine ulaşmasında, duygularının farkında olmasında, 

yaşamdan zevk almasında, kendini motive etmesinde, 

empati kurmasında, yapıcı düşünmesinde, diğer bireylerle 

olan ilişkilerini yönetmesinde, sağlıklı ve bilinçli olarak 

kararlar vermesinde, problemleri çözümünde, enerjisini 

olumlu yönde kullanmasında yararlanılacak bir zekâ türü 

olarak ortaya çıkmaktadır. Emosyonel zekâ bir yetenektir, 

yani ham zekâ dahil, var olan diğer yeteneklerimizi ne kadar 

iyi kullanabileceğimiz ile ilgidir. Emosyonel zekâ, beş ana 

beceri alanında toplanır. Bunlar; öz farkındalık (öz bilinç), öz 

yönetim, motivasyon, empati ve sosyal becerilerdir. Bu 

beceriler kapsamında; duyguları ifade etme ve anlama, 

mizacını kontrol etme, bağımsızlık, uyum sağlayabilme, 
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beğenilme, kişiler arası sorunları çözme, sebat, sevecenlik, 

nezaket ve saygı gibi nitelikleri içerir (2). 

Emosyonel zekâ etkili liderlikte önemli bir karakteristik 

özelliktir. Bireyin hedeflerine ulaşmasında, yaşam 

doyumunda, problem çözümünde, vizyon oluşturmasında, 

enerjisini pozitif yönde ve yapıcı bir biçimde yaşamına katkı 

sağlayacak yönde kullanmasında önemli bir zekâ boyutudur 

(3, 4, 5). 

Florence Nightingale 90 yıllık yaşam sürecinde, modern 

profesyonel hemşirelik mesleğinin, eğitiminin, hasta bakım 

uygulamalarının, hastanelerin gelişiminin, askeri tıp 

eğitiminin yenilenmesinin, sağlık hizmetlerinde reformların 

sağlanmasının yanı sıra epidemiyoloji ve istatistik biliminin 

gelişimine önemli katkılar sağlamış, zamanının ötesinde 

geleceğe yönelik düşünceleri ve vizyonu ile sağlık ve sosyal 

politikaları etkilemiştir. Bu başarısında çocuk yaşlardan 

itibaren tanrıya hizmet etmenin yolunun halkın sağlığına 

hizmet etmek olduğu inancıyla, manevi gücünün, 

değerlerinin ve duygusal zekâ özelliklerinin etkili olduğu 

açıktır. 

Bu bölümde; kavram olarak emosyonel zekâ, emosyonel 

zekânın önemi ve gelişimi, emosyonel zekâ ve hemşirelik, 

duygusal zekânın sağlık sonuçlarına etkisi açıklanarak 

okuyucuya emosyonel zekâ konusunda bilgiler 

sunulmuştur. Nightingale’in emosyonel zekâ özellikleri ile 

istatistik biliminin gelişimine katkısı, bilimsel tutumu ve 

hemşirelik eğitimine yönelik değerleri incelenmiştir. Tüm 

çalışmalarında etkili olan maneviyatı açıklandıktan sonra 

Nightingale’in hemşirelik eğitimi, uygulamaları, halk sağlığı 

ve bilime katkısında emosyonel zekâ özellikleri 

yorumlanmıştır. 

1. Kavram Olarak Emosyonel Zekâ 
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Zekâ bir grup zihinsel yetenek olarak tanımlanırken, zihinsel 

yetenekler de soyut düşünme ve problem çözmeyi kapsar 

(6). Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük’te zekâ  

“insanın düşünme, akıl yürütme, nesnel gerçekleri algılama, 

kavrama, yargılama ve sonuç çıkarma yeteneklerinin tümü” 

olarak tanımlanmıştır (7). Duygu ise; hissin 

gösterimlenmesi; sergilenmiş hali; deneyimsel, davranışsal 

ve fizyolojik yönleri olan, önemli kişisel konu veya olayların 

yol açtığı karmaşık örüntülerdir. Öfke, üzüntü, korku, zevk, 

sevgi, saygı, şaşkınlık, iğrenme, utanç tüm insanların 

yaşamlarında deneyimledikleri yaygın duygulardır (8). 

Zekâ, sadece mantıklı biçimde gerçekleri bilme ve 

düşünebilme becerisi değildir. Kendi duygularımızı ve 

başkalarının duygularını da tanıyabilme kapasitesidir. 

Çevreye uyum sağlamada bireyler değişik duyguları ve bu 

duygularını yönetebilme arasında ayırım yapabilmelidir. 

Birey kendi duygularını tanıdıktan ve ustalaştıktan sonra 

hedeflere ulaşmada daha iyi bir durum alabilir. Bu 

ustalaşma emosyonel zekâ olarak ifade edilmektedir (9). 

Emosyonel zekâ kavramının temelleri 1920 yıllarına 

Thorndike’in çalışmalarına kadar gitmektedir (10). 

Thorndike zekânın, soyut, mekanik ve sosyal zekâ olmak 

üzere üçe ayrılan birbirinden bağımsız ve çok sayıda 

değişik faktörden oluştuğunu belirtmiştir (11). Daha sonra 

bu konudaki duygusal faktörler 1940 yılında David 

Wechsler tarafından keşfedilmiştir. Emosyonel zekânın, 

önemine özellikle son on yıl içinde daha fazla 

değinilmektedir (12). 

Emosyonel zekâ kavramının tanımı ise, ilk kez 1990 yılında 

Yale Üniversitesi'nden psikolog Peter Salovey ve New 

Hampshire Üniversitesi'nden psikolog John Mayer tarafından 

yapılmıştır. Salovey ve Mayer’e göre emosyonel zekâ; bireyin 

kendisinin ve başkalarının hislerini ve duygularını 

algılayabilmesi, anlayabilmesi, tanımlayabilmesi, onları ayırt 

http://www.psikolojisozlugu.com/searchapi1?search_api_views_fulltext=duygu


56 

edebilmesi, yönetebilmesi ve bu bilgiyi düşünce ve 

davranışlarında rehber olarak kullanabilmesidir (10). 

Salovey ve Mayer’e göre; emosyonel zekânın odak 

noktasını; 

1) Kendinin ve diğerlerinin sözel ve sözel olmayan duy-

gusal tahminleri ve tanımlamaları, 

2) Kendinin ve diğerlerinin duygularını değerlendirmeleri, 

3) Duygulardan problem çözmede yararlanmak oluştur-

maktadır (13). 

Mayer, Salovey ve Caruso’nun (2000) emosyonel zekâ 

modeli hem duygusal hem de emosyonel sistemleri içerir ve 

dört dalı vardır (10): 

1- Duygusal algılama, tanımlama; emosyonel zekâ duyguların 

algılanıp ifade edilmesiyle başlar. Duyguları tanıma bireyin 

kendini nasıl hissettiğini ve etrafındakilerin nasıl hissettiklerini 

anlama yeteneğidir. Burada söz konusu olan yüz 

ifadelerindeki, ses tonundaki, sanat objelerindeki duyguları 

hissedebilmek algılayıp ifade edebilmektir. 

2- Düşüncenin duygusal olarak kolaylaştırılması; Düşünceyi 

kolaylaştırmak için duyguları kullanma: Bir duygu yaratma ve 

sonra da bu duyguyla düşünme yeteneğidir. İkinci aşama yani 

düşüncenin duygusal olarak kolaylaştırılması sürecinde 

duyguların bilişsel sisteme nasıl girdiği bilişin düşünceyi 

asiste etmek için nasıl değiştiği üzerine odaklanılır. Duygular 

bilişsel sistemi değiştirir. Kişi mutluyken bilişsel sistem pozitif, 

kişi mutsuzken negatif olur. 

3- Duygusal anlayış ve muhakeme; duyguları anlama, karışık 

duyguları ve duygu “silsilelerini” ve duyguların bir aşamadan 

diğerine nasıl geçtiklerini anlama yeteneğidir. Duygular 

tanınıp etiketlendiğinde duygusal anlayış olmuş demektir. 

4- Duyguların yönetimi; duygusal açıdan kendini ve diğer 

insanların duygularını yönetme yeteneğidir. Bireyin diğer 
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insanlarla ilişkisindeki duygusal ilerlemeyi anlayabilmesini 

sağlar (14). 

Amerikalı psikolog Daniel Goleman (1995), emosyonel 

zekâyı tanımlarken, duyguların anlaşılması ve ifade 

edilmesinden etkilenen özel sosyal ve iletişimsel becerilere 

yoğunlaşarak duygusal nitelikleri betimlemek için empati, 

bağımsızlık, beğenilme, uyum sağlayabilme, duyguları ifade 

etme ve anlama vb. terimlerden faydalanmıştır (2, 14). 

Goleman’a (1995) göre; kendini harekete geçirebilme, 

aksiliklere rağmen yola devam edebilme, dürtüleri kontrol 

ederek tatmini erteleyebilme, ruh halini düzenleyebilme, 

sıkıntıları düşünmeyi engellemeye izin verme, kendini 

başkasının yerine koyabilme, umut besleme gibi durumlar 

emosyonel zekâyı kapsar (2). Goleman geliştirdiği modelde 

emosyonel zekâyı beş ana başlıkta toplamıştır; öz 

farkındalık (öz bilinç), öz yönetim, motivasyon, empati ve 

sosyal beceriler (2). 

Öz farkındalık; duyguları kontrol edebilme, kendini harekete 

geçirebilme, başkalarının duygularını anlama, ilişkileri 

yürütebilmektir (15). Öz farkındalık emosyonel zekânın 

temelini oluşturur. İnsanın kendi duygularının farkında 

olması, kişisel karar verme durumunda bu kararın ne yönde 

olacağını bilmesi ve hareket etmesidir. Duyguları yönetme; 

bazı duyguların yaşanması için kişinin kendini kontrol 

etmesidir (15). Öz farkındalığı olan birey her an neler 

hissettiğinin ayırdındadır. Çevresindeki bireylerle etkileşime 

geçtiğinin bilincindedir. Bu gözlemler, durum ne olursa 

olsun daha iyi kararlar almalarını sağlar (8). Öz farkındalığı 

olan birey, başkalarının ne hissettiğinin farkında olarak 

duygulara gözle nüfuz ederek konuları, durumları anlayabilir 

(16,17). 

Öz yönetim/Öz düzenleme; duyguları kontrol edebilme ve 

duygulara kapılmamadır. Birçok insan duygularını kontrol 

etmekte zorluk çeker, bu da kaçınılmaz olarak bazen yıkıcı 

https://www.precheck.com/blog/why-emotional-intelligence-important-healthcare
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sonuçlar verir. Öz düzenlemeyi uygulayarak, bireyler 

eylemlerinde daha sakin ve planlı olabilirler (8). Öz 

düzenleme; duygular arttığında sakin kalma becerisidir. Öz 

düzenleme becerisi başkalarının hissettiklerini ve 

duygularının üstesinden gelmektir (16, 18). 

Motivasyon; mükemmellik için gelişim kazanmaktır. 

Motivasyon, sorunları kabullenme isteği ve sürekli geliştirme 

çabasıdır (16, 18). Motivasyon yüksek emosyonel zekânın 

getirdiği bir beceridir. Motivasyonu yüksek bireyler yaptıkları 

her şeyde mükemmelleşmeye yönelirler ve her zaman 

gelişmeye çaba gösterirler (16). Motivasyon, kendini 

harekete geçirme; duyguları amaç doğrultusunda toplama, 

dikkat etme, kendine hakim olma, yaratıcılık ve gerektiği 

gibi davranabilmedir (15). 

Empati; başkalarının durumunu anlama ve ilgi ile şefkat 

gösterme yeteneğidir. Emosyonel zekâ empatiyi de getirir. 

Empati gösteren kişi kendini başkalarının yerine koyabilir ve 

onların duygularını hisseder ve onlarla etkili iletişim kurar 

(16). Başkalarının duygularını anlayabilme; kendini 

başkalarının yerine koyabilme empati yapmadır. 

Başkalarının ne istediğini ruh halinin nasıl olduğunu 

duygularını bilebilmektir (15). Empati; istekleri, 

gereksinimleri ve başkalarının algılarını belirleme ve 

anlama, başkalarını anlama ve merhamettir (16, 18). 

Dökmen’e (2009) göre empati, bir kişinin kendisini 

karşısındaki kişinin yerine koyarak olaylara onun bakış 

açısıyla bakması, o kişinin duygularını ve düşüncelerini 

doğru olarak anlaması, hissetmesi ve bu durumu ona 

iletmesi sürecine denir. Hastanın gereksinimlerini ve 

algılarını anlamak için kişilerarası terapötik ilişkiyi 

başlatmak, hastanın gereksinimlerine çözüm bulmak 

gereklidir (19). Empati, etkili hemşire-hasta iletişiminin 

başlatılması ve sürdürülmesinde temel bir öğedir (20, 21). 

Empati, bir kişinin kendisini karşısındaki kişinin yerine 

https://www.precheck.com/blog/why-emotional-intelligence-important-healthcare
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koyarak olaylara onun bakış açısıyla bakması, o kişinin 

duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlaması, 

hissetmesi ve bu durumu ona iletmesi sürecine denir. 

Karşıdakinin rolüne girerek onun ne düşündüğünü anlama, 

bilişsel nitelikli bir eylem; karşıdakinin hissettiklerinin birebir 

hissetme ise duygusal nitelikli bir eylemdir. Bilişsel rol alma, 

duygusal rol almanın ön şartı sayılabilir ve anlamayı başarmak 

zihinsel bir çaba gerektirmektedir (21). 

Sosyal beceriler; sosyal becerisi olan bireyler kanıtlanabilir 

sosyal becerileri ile çevrelerindeki insanlarla etkili iletişim 

kurabilirler. Grup görevleri sırasında akranlarıyla iyi iş birliği 

yapabilirler. Liderlik pozisyonlarında, başkalarının düşüncelerini 

ve eylemlerini etkileyebilirler (16, 18). Sosyal becerilerde 

başkaları ile iletişim, iş birliği ve başkalarını etkileme, sosyal 

becerilerde başarıya odaklanmaktan öte başkalarının gelişimi 

için önemlidir. Sosyal becerisi olan bireyler liderlik rollerinde de 

etkilidir. Herkesin amacına uygun hareket edebilmesi için 

takımlarının ne duyması gerektiğini söyleyebilirler. Karşılaşılan 

herhangi bir engel durumunda çözüm bulmak için tartışırlar. 

Kariyerlerinden memnun olurlar, işe gelmeyi severler ve bu 

onların kendilerini nasıl yönettiklerini gösterir. Başkalarının 

duygularını idare ederek iletişimi sürdürürler (15, 16, 18). 

Günümüzde emosyonel zekâ, bir özellik olarak emosyonel zekâ 

ve bilgi-işlem süreci olarak emosyonel zekâ olmak üzere iki 

farklı şekilde de ele alınmaktadır. Bilgi-işlem süreci olarak 

emosyonel zekâ duyguları tanıma, ifade etme, etiketleme gibi 

yetenekler üzerinde dururken özellik olarak emosyonel zekâ 

farklı ortamlarda tutarlı olan davranışlar (iyimserlik, güvenli 

girişkenlik, empati gibi belirli davranış ya da özelliklerde kendini 

gösteren) üzerinde durmaktadır (13). 

2. Emosyonel Zekânın Önemi 

Bireylerin zekâlarının sosyal boyutunu ifade eden emosyonel 

zekâ üzerine yapılan çalışmalara bakıldığında, emosyonel 



60 

zekâ; bireylerin kendini tanımasında, hedeflerine ulaşmasında, 

duygularının farkında olmasında, yaşamdan zevk almasında, 

kendini motive etmesinde, empati kurmasında, yapıcı 

düşünmesinde, diğer bireylerle olan ilişkilerini yönetmesinde, 

sağlıklı ve bilinçli olarak kararlar vermesinde,  problemleri 

çözümünde, enerjisini olumlu yönde kullanmasında 

yararlanılacak bir zekâ türü olarak ortaya çıkmaktadır. 

Düşünme, mantık yürütme, karar verme, algılama, sorun 

çözme, muhakeme etme gibi bilişsel süreçlerin etkinliği, 

duygusal yeteneklerin varlığına bağlıdır (22). 

Emosyonel zekâ ve bilimsel tutum günlük yaşamda ve iş 

yaşamında bireyin olumlu yönde sahip olması gereken 

özelliklerindendir. Kişinin kendi duygularını anlaması, 

başkalarının duygularını anlaması ve duygularını yaşamını 

zenginleştirecek biçimde düzenleyebilmesinde bireyin 

emosyonel zekâsı önemlidir. Emosyonel zekâ kavramı 

insan yaşamının her alanında karşısına çıkar. Birey nerede 

olursa olsun, duyguları da kendisi ile birliktedir. Emosyonel 

zekâ, insanın gizil güçlerinin ortaya çıkarılmasına, kendisini 

tanımasına ve başkaları ile sağlıklı ilişkiler kurmasına da 

olanak tanır. Duygular, bireyin başarısını, kariyer planlaması 

yapmasını, diğer kişilerle nasıl ilişkiler kuracağını belirler (6). 

Emosyonel zekânın başarılı insan ilişkilerinin 

oluşturulmasında önemli rolü vardır (23). Bilimsel tutum; 

problem çözmeyi, bilgi üretmeyi, kısaca araştırma teknik 

yeterliklerini uygulamaya aktarmayı kolaylaştıran araştırıcı 

düşünceye yönelik pozitif yaklaşımlardır. Bilimsel tutum 

araştırma ya da öğrenme için değil, aynı zamanda, 

demokratik yaşam için de vazgeçilmez özeliklerdir. 

Başkalarını tanımada üstün özellikler gösteren duygusal 

zekâsı yüksek bireylerin bilimsel tutumlarının da olumlu 

yönde olması beklenir (6). 

Emosyonel zekâsı olan bireyler duygularını kullanarak, 

anlayarak ve yöneterek kendisine ve başkalarına yarar 
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sağlarlar. Prezerakos (2018), çocuklar, adölesanlar ve 

erişkinler üzerinde yürütülen çalışmalarda emosyonel 

zekânın bireyin mutluluğu, duygusal kontrolü, karar verme, 

iş doyumu, işe adanmışlık ve insan kaynaklarının 

yönetiminde yararları olduğunu bildirmiştir (24). Emosyonel 

zekâsı düşük insanlar kendi duygularını anlamayı ve 

yönetmeyi bilmezler ve başkalarının duygularını sezmezler. 

Böyle işverenler stresle baş etmede engelleri aşmak ve 

çatışmayı yönetmede ya da çalışanların ve bakım alanların 

gereksinimlerini karşılamada olumsuz tutum sergilerler 

başkalarını suçlarlar, direnç gösterenlerin yerini değiştirirler, 

aşırı duyarlıdırlar veya ulaşılamaz kral/ kraliçelerdir (16). 

Emosyonel zekâsı olan bireyler hatalarını kabullenirler, 

hatalarını bilirler, düzeltme yoluna giderler başkalarına bu 

benzer hatalardan sakınmaları için ve ilerlemeleri için 

yardım ederler. Emosyonel zekâsı olan bireyler kendilerinin 

farkındadırlar, özgüvenleri vardır ve açık fikirlidirler. Eleştirel 

geribildirime değer verirler ve alırlar. Emosyonel zekâsı 

düşük olanlar ise kaba eleştiri ile karşılaştıklarında 

savunmaya geçerler. Emosyonel zekâ değeri biçilemez bir 

sosyal beceridir (16). Bu açıdan duygusal zekânın etkili 

liderlikte önemli bir etkisi olması nedeniyle liderlerde önemli 

bir karakteristik özelliktir. 

Bireysel boyutta değerlendirildiğinde emosyonel zekâ, 

bireyin hedeflerine ulaşmasında, yaşam doyumu elde 

etmesinde, ilişki yönetiminde zihinsel ve fiziksel performans 

yönetiminde, problem çözümünde, alternatifler arasında 

sağlıklı, bilinçli seçimler yapabilmesinde, vizyon 

oluşturmasında, enerjisini pozitif yönde ve yapıcı bir 

biçimde yaşamına katkı sağlayacak yönde kullanmasında 

yararlanabileceği bir zekâ boyutudur (3, 4, 5). 

2.1. Emosyonel Zekâ Nasıl Gelişir? 
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Emosyonel zekâyı geliştiren etkenler arasında aile ve 

çevrenin önemi tartışılmazdır. Çünkü kişiliğimizin gelişimi de 

aileden ve çevreden aldığımız eğitimi ortaya koymaktadır. 

Uygun çevresel koşullarda iyi bir aile ortamında yaşayan 

insanlar topluma çabuk uyum sağlamada güçlük çekmezler.  

Özgür, demokratik ve eleştirel düşünce, objektif bakış açısı, 

araştırma, inceleme gibi değerler insanoğlunun gelişimi 

yolunda en temel etkenlerdendir (6). Emosyonel zekâ, rol 

oynama, öz yansıtma, amaçlı uygulamalar, yönderlik ve 

klinik deneyimlerle geliştirilebilir (25, 26, 27). 

3. Duygusal Zekâ ve Hemşirelik 

Garner’in geliştirdiği (1983) Çoklu Zekâ Kuramı’na göre 

iletişim becerilerinin gelişebilmesi için entellektüel zekânın 

yanı sıra, emosyonel zekâya da sahip olunması gerektiği 

sıklıkla vurgulanmaktadır. Yaşamın tüm alanında önemli 

olan emosyonel zekâ, bazı meslekler içinse vazgeçilmez bir 

unsurdur (28). Bu mesleklerden biri de hemşireliktir (29). 

Birey, aile ve topluma bakım veren hemşirelerin bakımda 

etkililiği ve bireylerin bakım gereksinimlerini etkili bir şekilde 

karşılamalarında etkili kişilerarası ilişkiler ve iletişim becerisi 

çok önemlidir. Hemşirelerde iletişim becerilerinin 

gelişebilmesi için entellektüel zekânın yanında emosyonel 

zekâya da sahip olmaları gerektiği belirtilmektedir (30). 

Hemşirelerin duygularının farkında olabilen ve duygularını 

yönetebilen, empati yapabilen, kendi kendini motive edebilen 

ve etkin iletişim kurabilen, bir başka deyişle emosyonel zekâ 

becerileri gelişmiş bireyler olmaları gerekir (23). 

Hemşireler bakım verdikleri kurumlarda çok farklı hastalar 

ve ekip çalışanları ile etkileşim içindedirler. Bu açıdan 

emosyonel zekâ bu meslekte önemlidir. Hemşirelik bakım 

sanatıdır, ancak hemşirelerin kaliteli bakım vermeleri 

yalnızca yeterli değildir. Hemşireler uygulama becerileri ve 

mantıksal açıdan da tam donanımlı olmalıdırlar (31). Kaliteli 



63 

bakımda hastaların duyguları da göz ardı edilemez. 

Hemşireler bakım verdikleri bireyleri duygusal boyutla 

tanılamalı onların psikolojik duygusal ve sosyal 

gereksinimlerini tercihlerine ve amaçlarına saygı göstererek 

karşılamalıdırlar (31). 

Hemşirelerde emosyonel zekâ sadece hastalara yarar 

sağlamaz hemşirelerin stres ve tükenmişliğini azaltır. 

Emosyonel zekâsı iyi hemşireler hastaların gereksinimlerini 

daha iyi anlarlar ve uyum sağlarlar. Stresle baş ederler, 

sosyal becerilerini geliştirirler, iş sağlığı açısından uzun 

süreli yarar sağlarlar (31). Hemşirelik mesleğinde duygusal 

bağlanma istenmez, duygusal bağlanma ve empati 

arasındaki belirgin çizgi nedeniyle bazen hemşireler empati 

yapamazlar, ancak duygusal zekâsı gelişmiş hemşireler 

bağlanmadan kendilerini koruyabilirler, duygusal 

bağlanmadan kendileri koruyarak empati sergilerler (31). 

Emosyonel zekâ hemşirelikte etkili liderlik için önemlidir. 

Emosyonel zekâ ve olumlu güçlenme arasında pozitif bir 

ilişki vardır. Emosyonel zekâsı iyi hemşirelerin gözlem 

becerileri ve farkındalıkları daha güçlüdür. Sağlıklı iş 

ortamları ve güçlü ilişkiler güvene dayanır. Bu özellikler 

çalışma ortamında etkili liderliğin sağlanması ile ilişkilidir 

(16, 31). 

Pratik bilgi ve deneyim sağlık bakımında belirlenmiş önemli 

faktörlerdir. Bununla birlikte duygusal zekâ hekimler ve 

hemşirelerin başarılı etkili kaliteli bakım vermelerinde değeri 

biçilemez bir sosyal beceridir. Emosyonel zekâ etkili 

liderlikte önemli bir öğedir. Sağlık bakımında liderlerin kendi 

duyguları ve davranışlarının çevrelerindeki kişileri nasıl 

etkilediğini anlayabilmeleri gereklidir (10). Liderlik stilleri 

duygusal becerilerle ilgilidir. Emosyonel zekâsı mükemmel 

olan liderler yaratıcıdırlar, vizyon paylaşırlar ve kurucu 

özellikleri vardır. Çatışma yönetiminde ve problem çözmede 

ekip etkileşimleri duygusal becerilere odaklıdır (32).  
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Tüm teorisyenlerin dört grupta topladığı beceriler ve 

özellikler boyutu ile düşünüldüğünde emosyonel zekâ 

hemşirelik uygulamalarında önemlidir. Emosyonel zekâsı 

gelişmiş hemşireler kendisini ve başkalarının duygularını 

doğru bir şekilde belirleyebilirler, bu durum hasta güvenliğini 

sağlar, bakım alan bireyleri bütün olarak görebilirler, 

hastalar, hasta yakınları, aileleri ve sağlık ekip üyeleri ile 

kişilerarası nitelikli ilişkiler geliştirirler (9). Duyguları 

tanıdıktan sonra bu duyguları eleştirel düşünmeye katarlar, 

bu duyguların kendisi ve başkalarında ne gibi deneyimlere 

neden olduğunu düşünürler. Bunun nedeni hemşirelerin 

duygusal zekâyı kullanmasıdır (33). Emosyonel zekâsı 

mükemmel olan hemşireler duyguları iyi anlarlar. Örneğin, 

yas süreci, yaşam sonu konuları, kronik hastalıklar ve 

bakım verenlerin zorlukları, bakım verenlerin yükü gibi (34). 

Emosyonel zekâsı iyi olan hemşireler duyguları iyi 

yönetebilirler, empati yaparlar, ekip çalışması ve liderlik 

yaparlar, stresi iyi yönetirler ve tükenmişliği azaltırlar (33, 

34,35). Emosyonel zekâsı olan yönetici statüde çalışan 

hemşireler duyguları ve motivasyonu hissederler, böylece 

daha önce başkalarının yakalayamadığı hedeflere ulaşırlar. 

Sağlık bakımında hemşire liderler için emosyonel zekâ 

yararlı bir araçtır ve etkili yönetimde başarıya katkı sağlar. 

Hemşireliğin doğası sağlığı korumayı, hastalıkları önlemeyi, 

fiziksel ve mental sağlık sorunu olan hasta bireylerin ve her 

yaştaki engelli bireylerin bakımını kapsar. Bu çok boyutlu 

görevleri karşılayabilmeleri için hemşirelerin emosyonel 

zekâya sahip olmalarını gereklidir. Hemşirelik mesleğinin 

insan merkezli bir meslek olması özelliği hemşirelerin etkili 

hasta merkezli bakıma katkı sağlayacak yüksek düzeyde 

beceri sayılan emosyonel zekâlarının varlığını 

gerektirmektedir. Emosyonel zekâ günümüzde modern 

sağlık bakım sisteminin giderek artan istemlerini 

karşılamada yönetim işlevleri açısından hemşire liderlerin 
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elinde önemli bir özelliktir. Kaynakların kullanımı, güvenli 

ilişkiler oluşturma, paydaşların gelişiminin 

cesaretlendirilmesi, kanıta dayalı kararların alınması gibi 

yönetim becerilerinin anlaşılması, algılanması, kullanılması 

ve yönetilmesi güçlü bir emosyonel zekâ gerektirir. Bu 

gereklilik transformasyonel liderlik uygulamaları ile 

emosyonel zekâ arasında ilişkide de kanıtlanmıştır (24). 

Günümüzde sağlık bakımında stres ve tükenmişlik hekim ve 

hemşireler arasında giderek artan bir sorundur. Modern 

hemşirelik doğrudan hasta bakımında ve disiplinli ekiple 

işbirlikçi ilişkilerle ilgili gereksinimleri karşılamada 

emosyonel zekâ becerilerinin önemini ortaya koymaktadır 

(23).  

3.1. Duygusal Zekânın Sağlık Sonuçlarına Etkisi 

Emosyonel zekâ, empati, esneklik, sosyal destek, iş 

memnuniyeti ve bakım ile doğru orantılıdır. Sağlık 

profesyonelleri, bakım verdiği bireylere şefkatli ve empatik 

yaklaşım sunarlarsa, sağlık çıktıları gelişir. Son 20 yıldır, 

hastanın fiziksel ihtiyaçlarından ziyade, sağlık bakım 

profesyonellerinde duygusal zekânın boyutlarından empati ve 

merhametin olması gerektiği vurgulanmaktadır (16, 36, 37). 

Araştırmalarla emosyonel zekânın olumlu hasta deneyimleri 

ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. Hemşirelerde duygusal 

zekânın geliştirilmesi daha olumlu tutum içinde olmalarını 

sağlar, böylece daha iyi ilişkiler kurarlar ve uyumu sağlarlar. 

Modern dünyada yüksek emosyonel zekâ hasta merkezli 

bakımda istemlerin karşılanmasında önemlidir. Örneğin 

daha önce çok konuşkan bir hasta serum takıldığında 

birden sessiz hale dönebilir, burada çoklu emosyonel 

sorunlar yaşamış olabilir. Hemşire bu değişimi kaçırmadan 

fark ederse teröpötik iletişim kurar, anlar ve gerekli 

duygusal bakımı verebilir. Böylece bakım deneyimlerinde 

gelişme sağlanır (16). Araştırma bulguları, hemşirelerin 
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emosyonel zekâ düzeyi ile hastaların bakımdan aldıkları 

doyum arasında pozitif bir ilişki olduğunu göstermektedir  

(36, 37).  

Emosyonel zekânın hemşire-hasta, doktor-hasta ilişkisi 

üzerinde birkaç olumlu etkisi vardır. Bakım alan ve bakım 

veren olarak her iki grup hızlı iyileşme için birlikte daha iyi 

çalışabilir. Hemşireler ve doktorlar yaratıcı çözümler 

ararlarsa, hastalar da kendilerine verilen tüm önerilere 

uyarlar (16). Sağlık kuruluşlarında ayrıca tüm taraflar 

arasında duygusal zekâ ve artan empati varsa hasta 

sonuçları üzerinde de olumlu sonuçlar görülür. Sağlık 

çalışanları emosyonel zekâyı kullanarak, bakım alanların ve 

ekip arkadaşlarının karşılaştığı zorlukları takdir eder, 

böylece daha fazla sabırlı ve anlayışlı olurlar. İnsanlar 

birbirlerine karşı daha hoşgörülü oldukları için daha az 

stresli bir ortam gelişir. Bazıları kabul edilebilir olmasa bile, 

duygularını kontrol ederler. Daha yüksek emosyonel zekâ 

ile etkili iletişimin değeri de anlaşılır. Tüm tarafların tedavi 

süreci boyunca aynı tarafta olmasını sağlayan etkili iletişim 

gelişir. Karşılıklı olarak aralarında herhangi bir şüphe 

duymazlar ve güven ortamı gelişir, bu hasta çıktılarına 

olumlu yansır (16). 

4. Florence Nightingale’in Emosyonel Zekâsının Yön 

Verdiği Özellikleri 

Magpantay-Monroe (2015), makalesinde Nightingale’in 

emosyonel zekâ alanları ile ilgili özelliklerini öz farkındalık 

kapsamında; akıllı, kendine güvenen, mütevazi, güçlü amaç 

duygusu ve maneviyat olarak tanımlamıştır. Sosyal 

farkındalık alanı kapsamında; tutku, empati, sessiz ama 

enerjik, pozitif ve etkin olarak tanımlamıştır. Öz denetim 

kapsamında; içe dönük, mantıklı, güvenilir, uyum 

gösterebilen, aşırı motive ve dürüst olarak tanımlamıştır. 
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İletişim yönetimi kapsamında: ilham verici, hırslı, sevgi dolu, 

pratik ve erdemli olma olarak belirlemiştir (37, 38) (Şekil-1). 

 

Şekil-1. Goleman’ın emosyonel zeka alanlarına göre 
Nightingale’in duygusal zekasının boyutları. 
Kaynak Magpantay-Monroe, E.R. (2015). Exploring the 
emotional intelligence of Florence Nightingale. Asia-

Pacific Journal of Oncology Nursing, 2 (2), 107. 
 

Nightingale en kötü çalışma koşullarında bile insanlara 

haysiyetle muamele edilmesi gerektiği yönde tutum 

sergilemiş, iş değil misyon üstlenmiş, hiçbir zaman 

tükenmişlik hissetmemiş, kendini misyonuna adamıştı. 

Cesur, kanıta dayalı uygulamalar için disiplinli bir öncü idi. 

Görüşlerinde haklı olduğunu göstermenin yolunun kanıtlar 

sunmak olduğunu belirtmişti. Sosyal bir radar olarak 

farkındalık ve empatinin nitelikli bakımın ve etkili liderliğin 

merkezinde bir gereklilik olduğunu düşünmüştü. Kanıtları 

altında birlikte çalıştığı hemşirelere ve bakım verdiği 

askerlerle bir ekip kurmuş, aranan bir lider olmuştu (38). 

Onun 90 yıllık yaşam sürecinde kişilik özellikleri, 

davranışları ve eğilimleri incelendiğinde Nightingale’in içe 

dönük, düşünen, zamanının ötesinde, vizyoner ve sezgili bir 
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kişiliği olduğu söylenebilir. Görüşlerini ve kararlarını bireysel 

duygulardan öte gerçekler ve ilkeler üzerine mantıklı 

analizlerle ve dirençle yaşama geçirmeye çalışmıştır. Bunun 

en güzel örneği Richard Monckton Milnes’ın evlilik teklifini 

geri çevirmiş olmasıdır. Amaç ve hedeflerine ulaşmada 

mükemmelci bir kişilik sergilemiştir (37). 

Nightingale mantıklı ve dürüsttü, evrensel kuşkuculuktan 

bağımsız olarak vizyonuna veya olasılıklarına güvenen 

bağımsız, bireysel, kararlı bir kişiliği vardı. Bu yetenekleri ile 

kavramsal ve tasarım becerileri ile fikirlerini eylem 

planlarında düzenleyerek, hedefe ulaşmak ve tüm engelleri 

kaldırmak için çabalamış, sistemi bir bütün olarak anlamaya 

çalışmış ve çevre kuramını geliştirmişti. Bakım verdiği ve 

danışmanlık yaptığı kurumlarda kurumun hedeflerine 

ulaşmak için kendisini ve diğer çalışanları yönlendirmiş, 

fikirlerinde ısrar ederek, yeni modeller kavramsallaştırmış, 

tasarlamış ve oluşturmuştu. Uzun verimli vizyonunu 

uygulamaya odaklanmış kararlı, entelektüel açıdan 

zorlayıcı, verimli, etkili ve üretken olmuştu. Birlikte çalıştığı 

kişilere özerkliği teşvik eden ve destekleyen, yaratıcılık için 

fırsatlar sunmuştu. Görev odaklı bir kişi olmuş, idealleri için 

çabalarken inatçı olması nedeniyle eleştirilmişti (37). 

Nightingale duygusal zekâ ile ilgili öz-denetim becerileri 

kapsamında olgulara şüpheci yaklaşmıştı.  Bu onun 

değişime açık olma, hangi yöne gideceği söylenmeden 

düşündüğünü ve harekete geçme girişiminde bulunma 

yeteneğini göstermektedir (37). Nightingale, gözlemin 

önemini hasta merkezli bakım sağlama becerisi olarak 

yorumlamış ve hemşireleri, yetersiz bilgi durumunda gözlem 

ve yargılama yapmaları yönünde uyarmıştır. Notlarında 

hemşirelere öğretilecek en önemli pratik bilginin; ne 

gözlenecek? gözlem nasıl yapılacak?, ,iyileşmeyi gösteren 

semptomlar neler?, gerilemeyi gösteren semptomlar neler?, 

hangileri önemli ya da önemsiz?, ihmalin kanıtları nelerdir?, 

ihmaller nelerdir?, olduğunu belirterek, gözlem yapmayan 
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hemşirelerin yararlı olamayacaklarını ifade etmiştir. 

Nightingale değişimin gerekli olduğundan emin olunca 

değişimden hiçbir zaman kaçmamıştır (37). 

Sosyal farkındalık üçüncü alan olarak empati ile yakından 

ilişkilidir. Nightingale yalnızlıktan hoşlanan ama yazılarında 

ve eserlerinde empati sergileyen içe dönük bir insandı. 

Hastaya hizmet her zaman için uğraştığı şeydi. İçine 

kapanıklık, olumsuz bir özellik olsa da, olumlu eylemlerini 

teşvik eden iç düşünce ve yansımalarından beslenen 

enerjisi olmuştur (37). 

Duygusal zekâ alanlarından iletişim yöntemi kapsamında 

Nightingale, iddialı bir doğaya sahipti, ancak tanrıya ve işine 

olan sevgisi, erdemli bir hemşire olmasını sağlamıştı (39). 

Ailesi ve arkadaşlarıyla ilişkilerinde acı çekmiş olsa da, 

pratikliğini ve siyasi yeteneklerini başkalarını etkilemek için 

kullanmıştır (40). 

Nightingale 90 yıllık yaşam sürecinde, çocuk yaşlardan 

itibaren Tanrı’ya hizmet etmenin yolunun halkın sağlığına 

hizmet olduğu inancıyla, manevi gücü, değerleri ve 

emosyonel zekâ özelliklerini de kullanarak; hemşirelik 

mesleğinin, eğitiminin, hasta bakım uygulamalarının, 

hastanelerin gelişiminin, askeri tıp eğitiminin yenilenmesinin, 

sağlık hizmetlerinde reformların sağlanmasının yanı sıra 

epidemiyoloji ve istatistik biliminin gelişimine de katkı 

sağlamıştır. 

4.1. Florence Nightingale’in İstatistik Bilimine Katkısı 

Nightingale’in hemşireliğe olan katkıları çok iyi bilinmesine 

rağmen matematikçi ve istatistikçi yönü ve istatistik biliminin 

kullanılması ve geliştirilmesine olan etkisi daha az 

bilinmektedir. Kendisi, istatistik tekniklerini sağlık alanında 

kullanan ilk hemşiredir (41). 
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Nightingale bilim ve istatistiği dinin bir temsilcisi olarak 

kabul etmiş, tanrının düşüncelerini anlamak için istatistik 

çalışması ve öğrenmesi gerektiğini düşünmüştü (42). Doğal 

olayların istatistiksel çalışmasını yapmayı, insanın dini bir 

görevi olarak gördüğünü Francis Galton ile paylaşmıştır 

(42). Nightingale, ideoloji anlayışını papaz William 

Derham’den etkilenerek geliştirmiş, istatistikleri incelemiş, 

istatistikleri kullanmış ve Tanrıya ulaşmanın amacının bu 

yolla öğrenilebileceğini düşünmüştür. Böylece istatistik 

çalışmaları onun için manevi bir zorunluluk ve dini bir görev 

olmuştur (43). Nightingale, ailesinin Embley Park’taki kış 

evinde verdiği akşam yemeklerinde Quetelet ile birlikte 

1834’te Londra İstatistik Derneği kurucularından olan 

matematikçi Charles Babbage (1791-1871) de dâhil olmak 

üzere birçok bilim adamıyla tanışmıştır (43). Nightingale, 

daha küçük yaşlardayken sayılarla ilgilenmeye başlamış 

daha dokuz yaşındayken bahçe meyveleri ve bitkilerinden 

elde ettiği verileri tablo şeklinde düzenlemiştir (42). Yirmili 

yaşlara geldiğinde Cambridge mezunu bir matematikçiden 

matematik dersleri almıştır. Aldığı dersler, matematik 

yeteneği ve dini inancı, Quetelet’in istatistik kitabını 

okuyarak etkilenmesi, istatistiğe yönelmesinde önemli bir rol 

oynamıştır (42,44). Adolphe Quetelet (1796-1874) ve 

William Farr (1807-1893), Nightingale’in istatistiksel 

yöntemlerinin ve fikirlerinin sağlık reformlarının yapılması ve 

uygulanması sırasında kullanılması için destek vermişlerdir 

(42). Onun en büyük işbirlikçisi dönemin en çok bilinen tıbbi 

istatistikçisi ve Genel Kayıt Ofisinde İstatistik müfettişi 

olarak çalışan William Farr olmuştur.  

Nightingale, “sosyal olgular objektif, ölçülebilir biçimde ve 

matematiksel olarak analiz edilebilir” fikri ile devrim 

yaratmıştır. O tanımlayıcı istatistiklerin toplanması, 

listelenmesi, yorumlanması ve grafik haline getirilmesinde 

yenilikçi bir önder olmuştur. Ölüm oranlarının grafikle 

sunulması için Coxcombs grafiklerinin kullanılmasına 
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öncülük etmiştir. Onun geliştirdiği çubuk ve pasta grafik 

örnekleri daha sonra rutin nüfus sayımı yayınlarında ve 

diğer verilerde kullanılmıştır. Hastane istatistikleri reformunu 

ve hastalıkların rapor edilmesinde örnek ölçütlerin 

belirlenmesini sağlamıştır. Üniversitelerde Uygulamalı 

İstatistik Bölümü’nün kurulmasında fikir öncülüğü yapmıştır. 

Nightingale’in, 19. yüzyıldaki istatistiksel yenilikleri ve 

başarıları, sağlık bilimlerinde Mikrobiyoloji, Epidemiyoloji, 

İstatistik, Araştırma bilimlerinin gelişimine de önemli katkı 

sağlamıştır (42, 45). Bu başarılarında kuşkusuz kendisinin 

öğrenme motivasyonu, yenilikçi yaklaşımları, iletişim 

becerileri, kararlılığı ve geniş vizyona sahip olma özellikleri 

ile çağdaş hemşireliğin rollerinin biçimlenmesini de 

sağlamıştır (45). 

4.2. Florence Nightingale’in Bilimsel Tutumu  

Nightingale’in başarıları ve yazılı çalışmaları hemşirelik 

mesleğinin statüsü, uygulamaları, eğitimi yanı sıra istatistik, 

sağlık yönetimi, psikoterapi ve maneviyat gibi pek çok alanı 

etkilemiştir. İstatistik becerileri, hastanelerin kötü koşullarını 

görmesine ve iyileştirmeler yönünde öneriler vermesine 

katkı sağlamıştır. Tutkulu bir istatistikçi ve araştırma 

metodolojisinde oldukça iyi becerileri, bakım sonuçları ve 

dikkatli sayısal dokümantasyon uygulamaları ile 

hastanelerin koşullarının kalitesinin gelişimi yönünde kayda 

değer projeler yapmıştı (46).    

Nightingale, yaşadığı dönemde bilimsel tutum sergileyerek, 

karşılaştığı bakım sorunlarını çözme, bilgi üretme, bilgilerini 

uygulamaya aktarmaya yönelik araştırıcı düşünce ve 

davranışlar sergilemiştir. Açık fikirli olmuş, karşı görüşlerde 

mantık aramış, kuşkucu olmuş, düşünce ve gözlemlerinde 

bağımsız kalabilmiş, ölçütlü düşünüp karar verebilmiş, 

çalışmalarında sebatlı ve özenli olmuştur. Bu davranışlar; 
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bağımsız, araştırıcı, yaratıcı, yapıcı, değişen koşullara uyan 

insanı tanımlayan niteliklerdendir (13). 

Kırım savaşı sırasında hemşirelik uygulamalarını yalnızca 

hastalara uygulamamış çevre ile ilgili düzenlemeler de 

yapmıştır. Hemşirelik görevlerini gözlem ve denetimle 

mutfak hizmetleri, depo, çamaşırhane, yatak takımları, 

temizlik gibi alanlara yöneltmiştir. Profesyonel hemşirelik 

uygulamalarında hiyerarşi ve disiplini getirmiştir. 

Hastanelerde gerçeği tümden değiştirdiği için Nightingale 

hemşirelik yönetiminde bilgilerin gelişiminde bir ön haberci 

olmuştur. Nightingale’in eylemlerinden önce, hastaneler 

ölümün yaşamla açıkça bir arada bulunduğu bakım 

evleriydi. Ölüler ve yaşayanlar aynı yatakta yatıyorlardı. 

Nightingale’den sonra hastaneler sağlık alanları olarak 

görüldü, yaşam kalitesinin geliştirilmesi amaçlandı. 

Nightingale’in hemşirelik bakım planları şimdiyi ve geleceği 

düşünmeyi, sağlık bakımı ve tedavi arasında bağlantı ile 

mesleki gelişim için öğrenme yöntemi olarak insan, çevre ve 

doğa arasındaki ilişkilerinin önemi kanıtlandı. Onun 

hemşirelik uygulamaları etik ve hemşirelik ahlâk yasasının 

gelişimini sağladı. Hemşirelik meslek uygulamalarına ve 

sağlığa katkılarının yanı sıra, askeri hemşireliğe katkıları da 

dünyada yayılmış, ilk hemşirelik eğitim programlarının 

geliştirilmesinde bir model oluşturulmuştur (46).   

4.3.Florence Nightingale’in Hemşirelik Eğitimine 

Yönelik Değerleri 

Nightingale Londra’da St. Thomas hastanesinde 1860 

yılında Nightingale hemşirelik okulu fonunu kurdu. Tüm 

eğitim programında yer alan felsefe, amaçlar, yönetim ve 

organizasyon, eğitim elemanlarının kompozisyonu, 

nitelikleri, görevleri, öğrenciler, kaynaklar, olanaklar, 

hizmetler ve değerlendirme gibi öğeler hemşirelik eğitimi 

konusundaki kendi değerleri idi. Nightingale Fonu Okulu, 
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Viktorya döneminde 19. yüzyılda bir devrimdi. Kadınların 

eğitilebileceğine ve hemşirelik eğitimi alarak profesyonel 

olabileceklerine dayalı bir felsefe içeriyordu, toplumda 

geleneksel uygulamalar kapsamında hemşirelerin ahlâki 

değerlerden uzak bir grup olduğuna dair değişimin gereğini 

ortaya koydu. Hemşireler sistemli ve bilimsel olarak eğitim 

alırlarsa toplumda her düzeyde hasta ve yaralılara sağlık 

bakımı verebilirlerdi. Nightingale hemşirelerin eğitim almadan 

hekimlerin emirlerine itaat etmeleri yönünde geleneksel 

yaklaşımı ve gerçeği değiştirdi. Nightingale geleneklerden çok 

insan gereksinimlerine değer verdi. Herkesin sağlıklı olma ve 

eğitim alma hakkı olduğunu ve bu hakların karşılanması için 

tüm kurumların (din, devlet, aile, sosyal) sorumluluk almasına 

inandı. Ailesinin, toplumun, kilisenin ve devletin kendisine 

getirdiği sınırlamalara karşı geldi. Zekâsı, liberal eğitimi, 

sosyal duruşu hemşirelik ve yönetim becerileri, temel 

inançları ve tanrıya hizmet için hemşirelik faaliyetleri tarihe 

geçti. Faaliyetleri sadece hemşireliği değil sağlık, iyilik, 

yasalar, tıp, hijyen, hastane mimarisi, sosyal iyilik, eğitim, 

epidemiyoloji ve halk sağlığını doğrudan etkiledi. Florence 

Nightingale, Kızılhaç örgütünün 1872 yılında Geneva’da Jean 

Henri Dunant  tarafından kurulmasını da sağladı (47). 

Nightingale’in değer sisteminde tanrıya hizmet vardı. Bu 

hizmeti hemşirelik hizmetleri ile insanlara hizmet ederek 

sağlık bakımı vererek, halk sağlığı tıp ve yasaları 

geliştirmekle verebilirdi. Bu yönde sağlık yasalarında 

reformlar yaptı, askeri tıp okulunun geliştirilmesini ve yeniden 

organize olmasını sağladı (47). 

Sağlık ahlâkını geliştirdi. Askeri ve devlet hastanelerinde 

hemşirelik hizmetlerini iyileştirdi, toplum sağlık merkezlerini 

kurdu. Bölge hemşirelik ve ebelik hizmetlerini organize etti. 

Toplumda erişkinlerin, çocukların özellikle kadınların 

eğitiminin önemini vurguladı, kadınlar için hemşirelik okullarını 

kurdu. Ülkede bulunan başhemşirelere ve başka ülkelerde 
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hemşirelik hizmetleri ve eğitimi konusunda danışmanlık yaptı. 

Sağlığı, ahlâkı ve yoksulluğu etkileyen yasaların 

geliştirilmesinde otoriteleri etkiledi ve reform gerçekleştirdi 

(47). Hastanelerde reform yaptı, halk sağlığı ve düşkünler 

yurtlarını iyileştirdi. Askeri tıp eğitimini kurumlaştırarak tıbbın 

gelişimini sağladı, böylece askeri tıp departmanı yeniden 

düzenlenmiş oldu. Kolonilerde ve İngiltere’de halkın sağlığının 

gelişimine katkı sağladı. Hastane hemşireliği ve halk sağlığı 

hemşiresi olmak üzere hemşirelik mesleğinin iki misyonunu 

kurdu. Hem alt hem üst tabaka kadınların kurduğu hemşirelik 

okulunda eğitim almalarını sağladı (47). 

4.4. Florence Nightingale’in Maneviyatı 

Maneviyat veya değer dünyası bedenin yaşamı ile aynı 

niteliktedir. Manevi (ruhsal) yaşam biyolojik yaşamın bir 

parçasıdır, insan özünün de bir parçasıdır, tanımlayıcı bir 

karakteridir (48). 

Nightingale’in maneviyatının şekillenmesinde ailesinin 

sosyokültürel ve dini yapısı büyük rol oynamıştır. 

Nightingale’nin ailesi gibi İngiliz aristokratlar 19 yy’da, 

18.yy’ın aydınlanma hareketlerinin öncüleri olmuşlardır. 

Dissentler, Quakerler, Initarianlar, Presbyterianlar’a mensup 

İngiliz aristokratlar bilimsel ve sosyal gelişmede rol 

oynamışlardır. Oysa, o dönemlerde İngiliz kilisesi bu kişileri 

şüphe ile karşılıyor ve itaatsız olarak değerlendiriyorlardı. 

Bazı kadınlar ve erkekler baskılara maruz kalsalar bile, 

kendi manevi yenilemelerini yaratmışlardır. Kendilerini 

yardımseverlik işlerine adamışlardır (49). 

Viktorya dönemi dininin tutumu, Nightingale’i hemşire 

olarak (mesleki anlamda) etkilemiştir. Nightingale’nin 

ailesinin doktrin karşıtı öğretisi ve Victorian inançları, onun 

maneviyat duyarlılığında etkili olmuştur. “Viktorya kilisesi” 

isimli eserin yazarı Chadwick; Victorya dininin en önemli 

özelliğinin hizmet duygusu olduğundan söz etmektedir. Bu 
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hizmet duygusu “parasal karşılığı olmayan işler yapmak”tır. 

“Bu işleri yapmanın amacı da toplumun gelişmesidir”. 

Nightingale’in ailesi Unitairan’lara mensuptu. Bu grup özel 

bir gruptu ve özel inançları vardı. Unitarian’ların 1810-1888 

yılları arasındaki görüşleri; Tanrı’nın babalığı, insanın 

kardeşliği, İsa’nın liderliği, karakterlerle kurtuluş ve sonsuza 

dek insanın ilerlemesi şeklindeydi. Özellikle Unitarizm’de 

yer alan bu son inanış, Nightingale’in yaşamını özellikle de 

sağlık ve bütünlük (holistik) konusundaki fikirlerini ve 

dolayısıyla maneviyat anlayışını etkilenmiş (49), onun 

gelişiminde etkileri olmuştur. Nightingle’in anne ve 

babasının aileleri varlıklı ve yüksek sosyal pozisyonları 

gereği Nightingale ile birlikte farklı yerleri gezmesi, farklı 

insanlarla tanışması onu entelektüel, manevi ve duygusal 

olarak olgunlaştırdı. Roma’da bir gezide tanıştığı Dr. 

Manining onun manevi (spiritual) danışmanlığını 

yürütmüştür. Bir İtalyan Katolik rahibe olan Madre Santa 

Colomba acı çekmenin, karakter oluşumunun bir parçası 

olduğu yönündeki güçlü inancını güçlendirdi. Nightingale, 

her ayın 7’sinde acı veren uygulamaları gerçekleştirdi. 

Nightingale’in Mısır’dan yazdığı mektuplarda, acı 

duyduğunu gösteren yoğun mücadelesi anlaşılmaktadır (49, 

50). 

Kırım Savaşı’nın Nightingale’in maneviyat duygusu üzerine 

olumlu etkisi olmuştur. Üsküdar’daki Selimiye Kışlasında 

çalışmaları askeriyede kadın hemşire kavramını geliştirdi. 

Hemşirelik yönetiminde üç aydan az bir eğitim ve bir yıldan 

daha az bir tecrübeye sahip olmasına karşın muhteşem bir 

iş çıkardı. Hemşirelik uygulamaları bakımından askerler ve 

erkek hekimler tarafından pek çok engel ile karşılaştı. Bu 

sebeple, derin üzüntü duydu ve bu deneyim onun yaşamı 

boyunca, onu asla bırakmayan bir travma yaşamasına 

neden oldu (49, 50). 
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Kırım savaşı deneyiminde hemşirelerin askeri hemşirelikten 

sorumlu olmasını istiyordu. Ancak hemşirelerin daha çok 

rahibe gibi din işleri ile ilgilendiğini gözlemledi. Bazı 

hemşirelerin hasta, yara bakımı yerine din işleri ile 

ilgilendiklerini fark etti. Öztürk (51) makalesinde de belirttiği 

gibi bu dönemde Hristiyanlık kültürü içinde rahibeler din 

adamları ve din merkezlerinin hizmetkârları olarak 

hemşirelik/ hastabakıcılık görevi yerine getirmekteydiler. 

Nightingale, bu görüşü benimsemedi ve bu rol paylaşımına 

karşı çıktı. Oysaki Nightingale en iyi hemşirelerin, hastaların 

fiziksel ihtiyaçlarını karşılamak için iyi eğitilmiş kadınlar 

olacağına inanıyordu. Nightingale, Kırım savaşı sırasında 

hemşirelik için iyi bir kadın karakterinin gerekliliği ya da 

gelişmiş bir maneviyat anlayışının gerekliliği sonucuna vardı  

(49, 50). 

Nightingale’in 30 yaşından itibaren benimsediği yaşam 

amacının (insanlığa hizmet etme) manevi anlayışını 

güçlendirdiği anlaşılmaktadır. Nightingale’in tanrı inancı 

kişiseldi, onun için maneviyat dine ya da Tanrı’ya bağlılık 

değil, empati anlamına gelmektedir. Nightingale’in 

maneviyat anlayışının temelinde empati (anlayış) vardır. 

Empati ile birlikte Nightingale’in maneviyatını güçlendiren 

diğer bir anlayışta hizmet duygusu ile birlikte “çalışmak ve 

mükemmellik peşinde koşmak” bulunmaktadır.  

4.5.Florence Nightingale’in Hemşirelik Eğitimi, 

Uygulamaları, Halk Sağlığı ve Bilime Katkılarında 

Duygusal Zekâsı 

Nightingale’in hemşirelik eğitimi, uygulamaları, halk sağlığı 

ve bilime katkısında kişisel özellikleri, maneviyatı, değerleri 

ve onun duygusal zekâsının önemli rol oynadığı 

söylenebilir. Nightingale’in vizyoner görüşü dünyada 

hemşirelere yaşamın anlamı ve hastalara onurlu hizmet ve 

bakım vermenin önemini öğretmiştir. Onur, sevgi dolu 

mükemmellik, tutarlılık ve bunun için çok çalışmak en 
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önemli değerleri idi. “Sabırla çalışmaya hazır olarak: “Ne 

kadar zekiyim!” demeden, ama “henüz layık değilim: ama 

hemşirelik layık: ve eğitimli bir hemşire olarak 

adlandırılmayı hak etmek ve çalışmak için yaşayacağım” 

sözleri Nightingale’in anlayışında entellektüel gelişim için 

duyguları istekle düzenlemeyi ifade etmektedir. Nightingale 

hemşireliği Tanrının onur verici bir çağrısı olarak 

kavramlaştırmıştır. Hemşirelere bütüncül bir görüşle 

hastalarla çalışma konusunda ilham vermek için standartlar 

belirlemiştir (37). Nightingale, hastayı sağlığın teşviki ve 

geliştirilmesinde bir ortak olarak kabul etmiştir. Hastaların 

hemşirelerden öğrenecekleri şeylerin olmadığını 

hemşirelerin de sabırla onlardan öğrenecekleri çok şey 

olduğunu belirtmiştir. Sağlığı her zaman koruyucu bir bakış 

açısıyla incelemiş ve sosyal koşulların sağlığın teşviki ve 

geliştirilmesini etkilediğini bilmiştir. Nightingale olağanüstü 

bir enerji ile Kırım savaşı sonrasında yarım yüzyıl mesleki 

çalışmalarını sürdürmüştür. Hemşirenin otoritesini 

hissettirmeden uygulaması gerektiğine inanmıştır. 19 yy.’da 

kadınlardan eş ve anne olarak geleneksel rollerini 

uygulamaları beklenirken, o patriarkal bir çevrede kendi yerini 

bulmaya çaba göstermiştir. Başarması hemen hemen 

olanaksız olan bir görevle karşılaştığında bu durumu eleştirel 

olarak sorgulamıştır. 

Çevrenin Nightingale üzerindeki etkisi, onun dünya görüşünü 

ve etkili bir lider olma yeteneğini, duygusal zekâ ile ilgili 

alanlardan ilki olan öz bilincin yönlerini şekillendirmiştir. Öz 

bilinç farkındalığın en üst düzeyidir, bireyin varlığını gösterir. 

Nightingale de kendi ruh halini, duygularını ve dürtülerini 

tanıma yeteneğine sahipti. Kendinden emin ve usta bir 

kadındı. Tanrı ve çevreye olan güçlü inancını, kendini 

anlamanın temeli olarak kullandı. Nightingale, hemşireliğin, 

hastalığın tedavisi yerine sağlıksız koşullarla mücadele için 

sağlığın teşviki ve geliştirilmesi ve önlenmesine odaklanması 

gerektiğini de biliyordu. 
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O dönemde kadınların görüşlerine rağmen, iyi bir kadının 

karakterini geliştirmek için ahlâki olarak doğru olanı 

sağlaması için güçlü olması gerektiğini biliyordu. İyi 

karakterli bir kadın olmak için karizmatik ve etkili olmak 

gerekli idi. Nightingale esrarengiz bir kişiliğe sahipti, 

hemşireleri için eğitimde güçlü bir rol modeliydi ve Kırım 

Savaşı sırasında büyük bir etkiye sahipti. Yerini bilen bir 

sosyal reformcu olarak kabul edildi. Asla pes etmedi, ilham 

verici bir hemşire ve lider oldu. Çevresinde düzenlemelerle 

uyarıcı, değişim için bir katalizör oldu (52). 

Bugün Amerika Birleşik Devletleri’nde en güvenilir statüsü 

olan meslek hemşireliktir. Bunda Nightingale’in payı en 

fazladır. Nightingale, 90 yıllık yaşamında (1820-1910) 

üretken yaşamı ile sağlık bakımı ve hemşirelik konusundaki 

görüşleri ve katkıları bugün tüm dünyada modern 

hemşireliği ve uygulamalarını biçimlendirmiştir. Nightingale, 

hemşirelerin hekimler gibi hastalık süreçleri ile ilgili her şeyi 

bilmelerinin gerekmediğini ancak hastalıkla ilgili 

fonksiyonlardaki değişikliklerle hastanın baş etmesine 

yardım etme ve çevrede hastaya nasıl bakım vereceğini 

bilmesi gerektiğini belirtmiştir. 

Nightingale bugünkü modern hemşirelik uygulamalarının 

temellerini oluşturdu. Bu dönemde henüz mikrop teorisi ve 

enfeksiyon zinciri bilinmemesine rağmen askerler için temiz 

çarşaflar kullandı, hastanenin her tarafını temizleterek 

enfeksiyon kontrol uygulamalarını gerçekleştirdi. Hastaların 

bağımsızlık kazanabilmeleri ve sağlıklarının gelişmesi için 

kendileri için bir şeyler yapması için hastanede en az bakım 

gereksinimi olan askerlere kendi temizliklerini yapmalarını 

istedi. Özbakım kavramını geliştirdi. Kağıt feneri ile gece 

hastaneyi gezerek hastalarla konuştu ve durumlarını 

tanımladı. Bunu göz önünde bulundurarak bu yaptığı geziler 

nedeniyle askerler ona “lambalı kadın” adını taktılar. Bugün 

Nightingale’in hemşirelik tanılaması hemşireliğin temeli 
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olmuştur. Hastanede dolaşırken hastalarla görüşmelerinde 

terapötik iletişimle empati ve merhametle yaklaştı. Bakımda 

manevi yaklaşım ile Nightingale ölmek üzere hastalara bu 

son anlarında onları rahat ettirmek üzere bakımını 

planlamaya çalıştı. Halk sağlığı savunucusu olarak kötü 

koşullardaki ordu hastanelerinde verileri analiz ederek 

reform için öneriler vermek üzere 830 sayfa rapor yazdı.  Bu 

kavramların savaş alanında hastanelerde uygulanması ile 

ölümler üçte iki oranında azaldı. Savaş sonrası ülkesine 

döndüğünde kahraman olarak karşılandı. Nightingale nişanı 

ile ödüllendirildi. Kraliçe Viktorya ona hizmetleri için 250.000 

sterlin ödül verdi. Bu para ile St Thomas hastanesini ve 

hemşirelik okulunu kurdu. Bu çalışmaları hemşireliği düşük 

statülü ve istenmeyen bir meslek statüsünden üst sınıf 

kadınlar tarafından kabul gören saygın bir meslek yaptı. 

Nightingale yazdığı 136 sayfalık “Hemşirelik Üzerine Notlar” 

kitabında bir hemşire olmak için kapsamlı işlerden öte nasıl 

bir hastaya bakım verileceğini temizlik, tanılama, gözlem, 

kalite, güvenlik, güvenilir olma gibi konulara yer vermiştir. 

Bu kitap günümüzde de bir hemşire için geçerlidir.  

Sonuç 

Florence Nightingale mistik uygulamaları ve manevi gelişimi 

ile yaşadığı çağın ötesinde atılımlarını sürdürerek, kronik 

hastalıkları yönetmiş, vizyoner fikirlerini yeni sağlık ve sosyal 

gerçeklere dönüştürmek için geçerli stratejiler geliştirmiştir. Bu 

makaledeki kanıt bilgiler Nightingale'in kişilik özellikleri, 

emosyonel zekâsı ve maneviyatından etkilenen 

davranışlarının 90 yıllık uzun ömrü boyunca kısa bir tarihsel 

incelemesi, zamanının çok ilerisinde vizyoner, içe dönük, 

sezgisel, düşünen bir kadın olduğunu ortaya koymaktadır. 

Nightingale, mantıklı analizler yoluyla vizyonunu gerçeğe 

dönüştürmede inatla ısrarcı olmuş ve amaçlarına ve 

hedeflerine yaklaşmada mükemmeliyetçi özelliği ile 
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İngiltere’de ve Dünya’da halk sağlık sistemininin gelişimini 

etkilemiştir. İlk kez Londra’da hemşirelik okulu açmış, 

hemşirelik eğitim yöntemlerini bütün dünyaya yaymıştır. 

Yoksulların ve kadınların savunucusu olmuştur. Hemşirelik  

ve kadın hakları konusunda kitaplar yazmıştır. Askeri tıp 

eğitiminin yapılanmasına katkı sağlamıştır. Hemşirelik, 

Nightingale’in sayesinde kadınlar için takdir edilen bir meslek 

haline dönüşmüştür. Görüşleri tüm dünyada hastanelerin tıbbî 

bakımının gelişimini sağlamıştır. 

Nightingale emosyonel zekâ özelliklerinden her zaman 

güvenilir, kararlı, bütünleşebilme, merhametli olma gibi 

öğretimleri, inançları ve davranışları ile yüzyıldan fazla süredir 

başarılı hemşireler yetiştirmeyi sağlamıştır. 

Nightingale, emosyonel zekâsı ile akıl ile duygularını 

birleştirmiş, harekete geçmek üzere duygularını, 

maneviyatını, değerlerini kullanmış, kendini tanımış ve 

yönetmiş, çevresini hissederek ilişkilerini etkili bir şekilde 

yönetmiş, iç dengesini kurarak huzuru bulmuş, çevresinde 

dirençlerle karşılaşsa da olumlu enerjisini yaymış ve aranan 

bir lider olmuştur (53). 
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