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2002 senesinde özellikle babamın isteği üzerine üniversite sınavı sonuçları 

açıklandıktan sonra hemşirelik bölümünü tercih ettim. Doğup büyüdüğüm yer 
olan Samandağ küçük bir yer değildi ancak hastanelerde görülebilecek hemşire-
ler daha çok acil ünitesinde veya küçük ameliyatlar sonrası yatan hastalara bakım 
veren servis hemşireleri idi. Konuştuğum, etrafımda olan hemşireler genellikle 
sağlık meslek lisesi mezunu hemşirelerdi.  

Özeleştiri yapmam gerekirse ben daha sonra karşılaştığım üniversite mezunu 
hemşirelerinde meslek yüksek okulu mezunu olanlardan pek farkının olmayaca-
ğını insanların neden bu bölümü dört sene okuyarak zaman harcayacaklarını 
okul bitince zaten eğitim düzeyi ne olursa olsun işinin sadece ateş, nabız, tansi-
yon alıp enjeksiyon yapmak olduğunu düşünmüştüm. Böyle olması veya tam 
aksine olması bıçak sırtında olmak gibiymiş. Hangisi doğruydu veya aynı 
mesleğin iki ayrı eğitim düzeyini bu şekilde ayırmam, sınıflamam pek doğru 
değildi. Bunu yıllar sonra kendi meslek algım konusunda kendi iç dünyama yap-
tığım yolculuk ve yüzleşme sonucunda anladım. 

Hem staj hem çalışma hayatım sırasında çeşitli devlet hastanelerinde, sağlık 
ocaklarında karşılaştığım beraber çalıştığım meslek yüksek okulu mezunu dene-
yimli hemşireler; hem üniversite düzeyinde yüksek okul bitiren kendim gibi 
hemşireleri hep bir kıyaslama içindeydim. Sanki üniversite mezunları daha iyi 
eğitim alıyor, daha bilimsel daha profesyonel iş yapıyorlar, meslek lisesi mezunu 
olanlar ise profesyonel iş yapmayan, donanımı yetersiz, hasta ve yakınlarıyla 
ilişkileri samimi fazlaca duygusal daha az profesyonel hemşirelerdi. Tezimi 
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(Çavuşoğlu, 2013) lise mezunu hemşireler ve üniversite mezunu hemşirelerin bir 
eğitim ve deneyim karşılaştırması üzerine yazdım. Bu makalenin ilerleyen bö-
lümlerinde tezimin içeriğinden daha fazla bahsedeceğim. Tezimin araştırma 
sürecinde, yaptığım görüşmelerde meslek lisesi mezunu hemşirelere haksızlık 
ettiğimi anladım. Sorduğum sorular onların mesleki algılarını ve onları hem 
kadın, hem hemşire olarak daha iyi anlamama yardımcı oldu. Bunun yanı sıra 
hem meslek içinden gelen biri olarak hem de bunun dışında yüksek lisansını 
eleştirel sosyal bilim alanında yapan biri olarak bu konuyu derinlemesine irdele-
me şansı buldum. Hemşirelik geçmişim aramızda bir bağ kurmamızı sağladı. Bu 
bağ sayesinde ben onlara daha çok yaklaşıyor, anlıyor, onlar da hem meslek 
lisesi eğitimlerini, o dönemdeki duygusal dünyalarını, meslekleri ile olan bağları-
nı, çıkmazlarını hatta yıllardır içlerinde sakladıkları, sorduğum sorularla gün 
yüzüne çıkan öfkelerini, sevinçlerini paylaştılar. Hemşirelik okumuş olmam 
onları bana yaklaştırdı, anlayacağımı düşünerek içlerini açtılar. Bazen hüzünlü 
bazen neşeli geçen görüşmeler oldu. Böyle bir çalışma yapmak sağlık meslek 
lisesi mezunu hemşirelere kendimce iade-i itibar niteliğindedir. 

 

I. Metodoloji  

Çalışmam için derinleme görüşmeler yaptım. Görüşmeciler 38 ve 55 yaş ara-
sı en az 20 sene meslek yaşamı olan on Sağlık meslek lisesi mezunu kadın hem-
şiredir. Hemşireler Ankara’da devlet ve özel hastanelerde görev yapmaktadırlar. 
Sorulan sorular açık uçludur. Hemşirelere kar topu tekniği ile ulaşıldı. Her öykü 
gün yüzüne çıkmamış bir hazine gibidir. Her hemşirenin hem meslek hem hayat 
öyküsü bizleri meslek algıları, okul ve iş yaşamındaki acı-tatlı tecrübeleri dillen-
dirmelerini sağlamıştır (Çavusoglu, 2013). Özellikle susturulmuş, mesleklerini 
kadın olmanın gerektirdiği doğal bir iş gibi görüp sessiz sedasız yürüten, hasta-
nenin tüm yükünü omuzlarında taşıyan varlıklarının kıymeti bilinmeyen ancak 
onlar olmayınca hiçbir işin yürüyemediği hastane ortamında, sağlık sektöründe 
hemşireleri birer kadın, birey ve değerli mesleği icra edenler olarak değer verip 
sorular sorulması kendilerini değerli hissettirmiştir. Bu yöntem feminist meto-
dolojinin ana prensiplerindendir. Çünkü her kadının hikayesi biriciktir ve değer-
lidir (Çavuşoğlu, 2013). Hemşirelerin okul yıllarında nelerle karşılaştıkları, eği-
timleri ve şu an bulundukları konumdan geçmişe götürüp hem yatılı okul hem 
meslek okullarını yeniden hatırlamalarını amaçladım.  

 

II. Disiplin - Hiyerarşi  

Foucault ‘Kliniğin Doğuşu’ kitabında ‘doktorların hastalarına öncelikli kendi 
evlerinde baktıkları, Hipokrat döneminden bu yana bunun böyle olageldiğini, 
çırak olan doktor adaylarının her aşamada doktoru takip edip el yordamı ile 
hastalık ve hasta ile ilgili bilgi edindiğini’ yazmıştır (Foucault, 1963). Foucault’a 
göre ilk klinikler doktorların kendi evleridir (Foucault, 1963). Kliniklerin ku-
rumsallaşması onyedinci yüzyılda De la Boe’nın kendi kliniğini okul olarak aç-
masıdır (Foucault, 1963). Bunu daha sonraki diğer özel klinik okulları takip eder 
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ancak ilginçtir ki bu okulların kurucuları ve öğrencileri hep erkektir. Bir yandan 
özel klinikler bu şekilde ilerlerken, ortaçağ döneminde Ehreinreich ve 
England‘ın bahsettiği iyileştirme şifacılığı kadınların ellerinden alıp kiliselerdeki 
rahiplere verilmesi idi (Ehreinreich ve England, 1994). Ortaçağ’daki erkek ege-
men tıp kurumu kadın rahibeleri sadece şefkat gösterme ve hastanın bedensel 
aktiviteler ile ilgili sorumlu tutmuş, hastalık teşhis ve tedavi konusunda tüm 
yetkiyi doktorlara vermiştir. Hastanın sağlığına kavuşması için gerekli olan iki 
ana nokta vardır. İlki tanı koymak; ikincisi ise tedavi ve bakımdır. Bu iş bölümü 
hem hiyerarşi hem de cinsiyet sınırlaması getirmiştir. Tanıya ve tedavi şekline 
karar veren doktorlar, bakım vermesi beklenen ise hemşirelerdir. Sağlık çalışanı 
ister doktor, ister hemşire olsun usta-çırak ilişkisi önemlidir. Bu durumda, has-
tanelerin patronları olan doktorlar ve kiliselerin patronları olan rahipler, onların 
astları yetiştirdikleri çıraklardır, bakım veren hemşireler ise halkanın en sonunda 
yer almaktadır. Doktor olmak, Foucault’ın bahsettiği gibi öncelikle deneme 
yanılma yöntemi ile sonuçlar çıkarmak daha sonra ise bu sonuçları birleştirip 
somut hale getirip genelleştirme ile mümkün olmuştur (Foucault, 1963). Bütün 
bunlara ulaşmak için uzun süren kadavra incelemeleri ve yeni vakalara ulaşmak, 
yazmak, diğerlerine aktarmak üstünde çalışma amacını gütmüştür ve tıbbın mi-
henk taşını oluşturmuştur. Buna mukabil, bakım vermenin basit bir işlem oldu-
ğu kanısı oluşmuştur. Pratik ve teoride çok bir özellik gerektirmemekteydi, bu 
yüzden hemşireliğin ayrıca bir okulu olmasından çok kısa sürede usta-çırak şek-
linde yazılı metinler olmadan da öğretilebileceği algısı hakimdir. 

“Her kadın bir hemşiredir,” “iyi hemşireden iyi anne olur1.” Hemşirelik için-
de yaygın olan bu mottolar zaman içinde iyice yerleşmiş ve hemşireliğin kadınlık 
mesleği olduğu algısını pekiştirmiştir (Çavusoglu, 2013). Doğum sırasında ka-
dınların komşularına yardım etmesi, bebek veya çocukların ateşlerinin düşürül-
mesi, kadınların birbirleri ile doğum kontrol yöntemleri ile ilgili bilgi paylaşımları 
kadınların ev içi temel görevlerinden biri olmuştur (Ehrenreich ve English, 
1994). Hemşirelik mesleğinde hiyerarşi hem dikey hem yatay şekilde kendini 
gösterir. Yatay olan şekli meslek liselerinde ablaların yeni gelen veya daha alt 
sınıfta olanların üzerinde kurdukları iktidardır. Dikey olan ise sağlık mensubu 
olan doktorların ve/veya hemşirelerin kıdemli olanları arasında olan iktidardır. 
Cinsiyete dayalı iş bölümü hem hastanede hem sağlık personeli arasında rahatça 
gözlemlenebilir (Çavuşoğlu,2013). 

Bunun ötesinde Gamarnikov (1978) hemşireliği cinisyete dayalı bir iş bölü-
mü olduğunu, genellikle tıp doktorlarının erkek oldukları, hemşireliğin kadın 
mesleği olarak cinsiyet bazında kısıtlanması doktorluk ve hemşireliğin arasında 
adil olmayan ilişkilenmelere neden olduğunu belirtmiştir.  

                                                 
1 Florance Nightingale’in The Art of Nursing 1859 basımı kitabında geçmektedir. Bu motto 
daha sonraları hemşireler halinde yaygın bir slogan haline gelmiştir. 
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Hemşireler yatılı okulda okurken öğretmenlerin destekledikleri üst sınıf, kı-
demli olmak gibi terimler nedeniyle üst sınıflara abla demek zorunda oldukları-
nı, bazılarının bu ‘ablalar’ tarafından stajlar sırasında yer yer destek görüp, ya-
takhanelerde psikolojik şiddete maruz kaldıkları zamanların olduklarını dile 
getirdi. Bunun tam aksine hiyerarşinin olması gerektiğini savunan eğitim sırasın-
da bunun elzem olduğunu, daha çok eğittiğini, onları olgunlaştırdığını dile geti-
ren görüşmeciler de vardı.  

Yani hemşirelik çok emek ve ilgi isteyen bir iş. Çok disiplin de gerektiriyor 
ama bu işin içine girince özellikle öylesine disiplinliydi ki müdiremiz saçımızı 
toplamamıza kadar karışırdı. Hani bir tane saç bile düşmeyecek yüzümüze, be-
nim şimdiki saç toplama şeklim ondan, korkum hâlâ devam eder. O günlerden 
kalma bir alışkanlık gözümün önüne saçım biraz gelsin, korkudan bişey göre-
mez olurum (Figen, 45). 

Hemşirelik eğitiminin disiplin gerektirdiğini vurgulayan hemşire Gül, bir 
yandan yatılı okulda yaşadığı sıkıntıları dile getiriyor:  

Berbat ya, despot yerler eğitim hocaları falan resmen rahibe yetiştiriyor-
lar… Yani karma olsun erkek yok, karma olsun yatılı olmasın sen 
mesleğe atılıyorsun, 18 yaşındasın diyelim hiç erkek görmemişsin, hasta-
nede bir sürü erkekle çalışmak zorundasın ne yapacağını bilmiyorsun… 
nasıl hareket edeceksin? Gerektiğinde huzursuz oluyorsun gerektiğinde 
korkuyorsun o boyutunu bize vermediler... Sıkıntı yaşanıyor… Pencere-
den bile bakmıyorsun… Psikolojik baskı yapıyorlar… İnsan ile uğraşıyor-

 
 

Hemşire Okulu [Ankara Kent Müzesi arşivi] 
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sunuz o yüzden mesleki açıdan iyi yetiştiriyorlar... Üniversite önünü açı-
yor, sürekli eğitim iyidir… (Gül, 53) 

Hocaların disiplin diye bahsettikleri sadece hemşirelik mesleğine yönelik has-
ta ve hasta haklarını korumayı, gözetmeyi gerektirecek disiplini sağlamaktan çok 
öğrencilerin her türlü kişisel alanlarına da müdahaleyi gerektirdiği ve bunun 
öğrenci hemşirelere kanıksatıldığı da söylenebilir. Bunun nedenlerinden biri de 
hemşirelerin yatılı okullarda, devletin korumasında okuması ve ailelerinden 
uzakta olmalarından kaynaklı ‘devlete emanet’ yaklaşımı ile her türlü bireysel 
haklarına müdahale uygulanmasıdır.  

Öğretmenlerimiz şöyle olun böyle olun derlerdi. Namus konusunda ta-
kıntılıydılar mesela. Toplumda bir kesimde bu konuşulan bir şey ama 
bizden de bunu çıkaranlar oluyor. Hani derler ya adın çıktıysa inmez ya, 
maalesef o lekeyi almışız. O konuda çok telkin ederler, çok disiplin uygu-
larlardı. Bir arkadaşımız o zaman erkek arkadaşı olduğu için dayak yemiş-
ti. O da memleketinden bir arkadaşı mektup yazmış, kızın alakası yoktu 
onunla, o nedenle dayak yemişti. Kız okulu terk etti, nakil aldı (Hatice, 
43).  

 

III. Tercih mi Zorunluluk mu?  

Türkiye’de hemşirelik eğitimi tarihi cumhuriyet döneminden bu yana farklı-
lıklar göstermiştir. Cumhuriyet’in ilk yıllarında hemşirelik eğitimi ilkokul eğiti-
minden sonra ortaokul düzeyindeki okullarda başlamıştır. Hemşireliğin bu kadar 
tercih edilmesinde yatan sebeplerin başında çok küçük yaşta para kazanabilecek-
leri pratik bir meslek olması geliyordu (Çavuşoğlu, 2013). Hemşire ihtiyacı 
mesleği daha çekici kılmak amacıyla eğitimini daha pratik ve kısa tutma çabasını 
getirmiştir. Hemşireliğin talep gören bir meslek olması özellikle maddi durumu 
yetersiz genç kadınlar için prestijli bir iş olarak görülmüştür. Çünkü, kısa za-
manda okulu bitirerek yüksek maaş alma vaadi veriyordu. Bu durumda sadece 
evlenip bir evde ailesine emek harcamak, aile üyelerinin kızkardeşi, kızı, karısı 
olmak yanında çalışıp kendi maaşını kazanması da önem arz etmiştir 
(Çavuşoğlu, 2013). 

Tabii ki mesleğim güzel, evde oturup ev hanımı olmaktansa hemşire ol-
mak çok daha iyi, kendi maaşım var kimsenin eline bakmıyorum. (Gül, 
55). 

Dönemin şartlarında okuyup meslek sahibi olabilecekleri yegane yer meslek 
liseleri idi.  

Haliyle. Hemşirelik okumam iyi oldu, babam başta istemedi, abimler des-
tekledi, okumasaydım şimdi köyde yaşayan, tarlada çalışan, çoluk çocuklu 
bir kadın olacaktım. Kendi paramı kazanıyorum çok şükür, bu hayatıma 
bin kez şükrediyorum. (Ayten, 53) . 

Yaptığım görüşmelerde dikkatimi çeken, hemşirelerin meslek lisesine başlar-
ken genellikle ailelerinin teşviki ile kısa yoldan para kazanmak, kalabalık aile 
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üyelerine bakma sorumluluğu almaktı. Görüşmecilerin büyük bir kısmı Türki-
ye’nin çeşitli köylerinde doğup büyüyen, ortaokulu bile ilçede yakınlarının ya-
nında bitirmek zorunda kalan, meslek lisesi olmazsa okumaya devam edemeye-
cek kişilerdi. Yatılı okumak, asgari harçlık almak, tüm okul masraflarının devlet 
tarafından karşılanması ailenin de yükünü hafifletiyordu. İşte bu yüzden öğret-
menler, okul müdürleri hayata da müdahele hakkı görüyorlar, genç kadınların 
ailelerinden ayrılıp bu burslu, yatılı okullarda okumasının karşılığı olarak “devle-
tin korunması gereken emanetleri” oldukları iddiasında bulunmak için geçerli 
bir sebep olarak görüyordu.   

Biz köyde yaşıyorduk, ailenin en büyüğü bendim, kardeşlerim küçüktü, 
altı kardeştik. Bizim köyün öğretmeni vardı, babamı ikna etti çünkü ba-
bam başındaki nüfusu azaltmak için... Bilirsiniz köy ortamı işte… Yoksul-
luk, yokluk… Ya beni evlendirecekti isteyen biriyle… İşte o öğretmen 
sağlık okulundan bahsetti, ‘üç sene devlet bakıyor, yurtta kalıyor, harçlık 
veriyorlar sonra tayini çıkıyor memur oluyor’ dedi…. Babam da kabul et-
ti… (Belgin, 43) 

Hayalimde bir meslek yoktu, açıkçası ben maddi imkanlarından dolayı 
hemşirelik okudum.  Babam vefat etmişti o zaman, annem, ablam çalışı-
yordu ama çok maddi sıkıntımız vardı, ben o nedenle hemşirelik seçtim. 
Bir meslek hayalim yoktu kafamda. (Hatice, 38).  

 
IV. Sağlık Kolejleri ve Sağlık Meslek Lisesi Tarihçesi 

Sağlık kolejleri, 1976 yılına kadar aynı adla anılmış, bu tarihten sonra Bakan-
lar Kurulu kararı ile Sağlık Meslek Lisesi adını almıştır. Hemşirelik okullarının 
büyük kısmı yatılı okul olarak hizmet vermekteydi. Okula başlama yaşı 15 olarak 
belirlenmiştir. O yaşlardaki genç kadınlar, okula alınmadan once çeşitli sağlık 
muayenelerinden geçiyorlar, sözlü ve yazılı sınavlara tabi tutuluyorlardı. Yatılı ve 
devlet burslu okul olması ve öğrencilerin ailelerinden uzakta olmalarından dolayı 
okul öğretmenleri ve müdürler öğrencileri sürekli gözlemliyor ve kontrol altında 
tutuyordu. Çünkü böyle yatılı devlet okulların misyonu devlete bağlı, milli değer-
leri gözeten, milletine hizmet eden uysal bireyler yetiştirmekti. Okullarda devlet 
bursu ile yetiştirilen hemşireler artık bir nevi devlet veya kamunun sayılıyordu. 
Rutinleri belirlenmiştir. Uyudukları, uyandıkları saatler, banyo saatleri, hafta 
sonu ne zaman izinli olup ne zaman geri gelecekleri hep kontrol ediliyordu. 
Özellikle erkek arkadaş edinmemeleri konusunda ciddi baskı altında olanları 
vardı.  

Yok şiddet uygulamadılar ama çok disiplinliydi, disiplin notu yüzle mezun 
oldum. Derslerim de orta iyiydi, çok parlak bir öğrenci değildim ama di-
siplinliydim, disiplini severim ben. O yüzden kurallara uyuyordum o yüz-
den benim canımı çok yakmadılar ama birçok arkadaşıma işte kurallara 
uymadıkları için ya da erkek arkadaşları yüzünden kızdılar, makyaj yü-
zünden, sivil giyinemezdik. Belki bunlar onlar için çok travmatik olabilir 
ama beni bunlar rahatsız etmedi hiç. Eskileri konuştuklarımızda onlar 



ÇAVUŞOĞLU                                                       Sağlık Meslek Lisesi Hemşireleri  

173 

 

bunlardan çok rahatsız olduklarını söylerledi ama ben o askeri kıyafetleri 
giymeği severdim anladınız mı? Hoşuma giderdi, okulumu çok severdim. 
(Yasemin, 38). 

Hiyerarşinin hemşireler arasında önemli bir yeri vardı. Yaşları küçük olanlar, 
üst sınıftakilere hem yatakhanede hem de hastanede ‘abla’ diye hitap etmek 
zorundaydılar. Hemşirelik eğitimi fiziksel hijyen sağlaman, yatak yapma ve has-
taları mobilize (yürütme) etme ile enjeksiyon ve diğer tıbbi tedavileri içermek-
teydi. Kıdemli öğrencilerin alt sınıflarındaki hemşirelere usta-çırak yöntemi ile 
yaklaşmaları yatılı okulun – meslek lisesinin bir geleneği, kültürü haline gelmiş-
tir. Meslek Lisesi çıkışlı hemşirelerin el becerilerinin teorik bilgilerinden daha 
önde olduğu kendi kendilerinin de dile getirdiği, kabul ettiği bir durum olarak 
tanımlanabilir. 

Kolejler tek başına yetersiz. Kolejden sonra 4 yıllık üniversite eğitimi ol-
malı mutlaka. Gerçi bazen bu da yeterli gelmiyor ama kolejden mezun 
gençler hemen atanmamalı. Üniversite eğitimi şart olmalı. Biz 
mesleğimizi elimizden geldiğince yükseltmeye çalışıyoruz ama bu eğitimle 
de desteklenmeli. Yaşla da alakalı olduğunu düşünüyorum. (Hatice, 43). 

Tıptaki teknolojik ve bilimsel gelişmeler pratiğin tek başına yetersiz olduğu 
gerçeği ile yüzyüze getirmekte meslek lisesi mezunu hemşireleri. Yatılı okuldaki 
teknik ve el becerisine dayalı bilgiler zamanla teorik ve teknolojik gelişmelere 
yenik düşmektedir, bu nedenle meslek lisesi mezunu hemşireler çalışma yılları 
boyunca servis hemşireliği yapmağı veya poliklinik veya sağlık ocaklarında ça-
lışmayı tercih etmiş veya tercih etmeye teşvik edilmiştir. 

Hemşirelik… kişinin yüksek okul mezunu olması lazım, yaptığımız işler 
yüksek risklerle dolu, ciddi yapılması gereken bir iş. Lise mezunu olmuş 
bir insana insanı teslim etmek çok zor yani ilk yılda özellikle çok riziko, 
bence kesinlikle ve kesinlikle lise mezunu olmak. (Yasemin, 38). 

18 yaşında okuldan mezun olmuş, henüz hâlâ ergen sayılabilecek bir gence 
yer yer hayati riski olan hastaları teslim etmek, öyle bir sorumluluk yüklemek 
hem hastanın hayatını riske atabilecek bir durum hem de  hemşireyi küçük yaşta 
ciddi sorumluluk ve baskı altına almak demektir.  

Şimdi şöyle diyeyim, sağlık kolejleri 4 yıldı. Şeyden sonra biliyorsunuz or-
ta okuldan sonra. Fakat orada temel eğitim çok iyi veriliyor, el becerileri 
yani şimdiki eğitim düzeyi nedir onu bilemiyorum aradan yıllar geçti, on-
larla bizim aramızdaki fark nedir ama sakıncalı tek bir yanı çok küçük 
yaşta hayata atılıyorsunuz yani yatılı okulda okuyorsunuz ondan sonra 
çok küçük yaşta hayata atılıyorsunuz. Mesela arkadaşların çoğu birçok sı-
kıntılar çekmişti. 18 yaşında işte Türkiye’nin en ücra köşesi köşesine atı-
yorlar. Yanlarında aileleri yok, şeyleri yok hayatla mücadele ediyorlar. On-
lar açısından çok zor… çok … (Döne, 54)  
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V. Profesyonel olmak ya da olmamak! 

Belirttiğim gibi hemşirelik el becerisi ve usta-çırak yöntemiyle geliştirilmiş, 
hem sağlıklı hem hasta bireylerin sağlıklarını geliştirmek iyileştirme amacı güt-
mekteydi. Hemşirelik ile ilgili hâlâ çeşitli tartışmalar devam etmektedir. Hemşi-
relik artık bir disiplin olarak kabul edilmektedir. Bu disiplin bilimsel bir iş olma 
yanında el becerisine isteyen bir meslektir (Çavuşoğlu, 2013). Bu durum, hemşi-
reliğin sıradan bir meslek mi, yoksa uzun süreli, sistematik teori ağırlıklı   eği-
timden sonra yapılan profesyonel bir iş mi tartışmasını da beraberinde getiriyor. 
Bu durumda kendim başta olmak üzere birçok kişide sağlık meslek lisesi me-
zunlarının el becerisine dayalı bir meslek icra ettikleri, üniversite mezunlarının 
daha profesyonel oldukları, hemşireliği daha iyi icra ettikleri önyargısı hakimdi! 
Eğitimin profesyonel olma ile ilintisi tartışma konusudur. Hemşirelik mesleğinin 
profesyonel algılanması için üniversite eğitimin şart olması gerektiğine inananlar 
olduğu kadar, deneyim ve el becerisinin daha önemli bir faktör olduğunu vurgu-
layanlar da var. Özellikle Türkiye’deki hemşirelik eğitiminin çok uç farklılıklar 
göstermesi bir örnektir.  

Sözgelimi, üniversite lisans eğitimi, yüksek lisans ve doktora eğitiminin ya-
nında hâlâ süre gelen, sağlık meslek liseleri ve yeniden açılan uzaktan eğitim. Bu 
sıralanan derecelerden mezun hemşirelerin herhangi bir devlet hastanesinde 
veya özel hastanede aynı statü ile çalışma hakları vardır. Bu farklı eğitim biçimle-
ri Türkiye’deki hemşireliğinin tanımını ve verimiliğini sorgulattırıyor. Nedir ideal 
hemşire olma ölçütleri peki? Deneyim mi yoksa eğitim düzeyi mi dikkate alın-
malı? Hemşirelik çoğunlukla kadınların icra etmesi nedeniyle Türkiye’de diğer 
işlerden daha çok küçümsenmektedir. Oysa hemşirelik yapmak için profesyo-
nelliğe ihtiyaç vardır. Profesyonel hemşire olmak için ise bilimsel bilgi üretme-
nin şart olduğunu savunan hemşirelerin sayısı oldukça fazladır (Moleney, 1986; 
Chitty 1987, Velioğlu ve Oktay 1999, Karadağ, 2002, Çavuşoğlu, 2013).  

Profesyonel olma tartışmaları bir yana hemşireliğe kutsallık atfetme de her 
kültürde olagelmiştir. Profesyonelliği, eğitimi dışında, hemşireliğe bir de kutsal-
lık anlamı atfedilmesi tartışmaları mevcut. Kutsal olduğu iddiası şefkat ve mer-
hamet ve kadın mesleği olarak öngörülmesi, kabul edilmesinden ileri gelmekte-
dir. Kutsallık, bilimsellik ve profesyonelliğin tersi bir tanım olarak değerlendi-
rilmiştir. Hepsinin bir arada olmasının mümkün olmadığı, kutsal olan değerlerin 
daha çok meslek lisesi mezunları hemşireler tarafından taşındığı iddiası vardır. 
Bunun sebebinin, el yordamı ile öğrenilen, pratik beceriye dayalı, hastaya şefkat 
ve bakım vermenin birincil görev olarak öğretilmiş ve o şekilde uygulanmış 
olmasından kaynaklandığı tartışması hakimdir.   

Tam kendi başına bir meslek… her hemşire kendi alanında branşlaşsa 
çok iyi olur ama bence manevi özelliğini beraberinde de götürmeli. (Fi-
gen, 43).  

Figen’in yukardaki cümlelerini Gül’ün daha açıklayıcı tanımları takip ediyor:  

“Benim düşüncem profesyonel, ama öyle şeyler var, bazen böyle olmu-
yor, mesleki doyumu var mesela, Allah razı olsun, eline sağlık der, ben 
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bundan mutlu olurum ama profesyonel olmak zorunda olursan bunlar 
olmuyor, insanlarla içiçe olduğu için hem içice oluyor hem doyum olu-
yor, hastayı incitiyorsun, çok profesyonel ve uzak olursan, hangi açıdan? 
Mesela sen çok despot, ben işimi yaparım, otururum, hasta psikolojik 
olarak etkileniyor, hasta inciniyor, hastanın beklediği şu bir güleryüz, bir 
de işinin bitmesi... Ama sen profesyonel olursan, bir güleryüz göstere-
mezsin, işini yaparsın, geçmiş olsun der gidersin. Her hastaya öyle olmu-
yor terapi şeklinde de güleryüz bekliyorlar...” (Gül, 45) 

Bu yaklaşım hemşireliğin diğer mesleklerden ayırt edilmesi, farklı değerlendi-
rilmesi gerektiğinin bir açıklaması olarak kabul edilebilir. Nedeni ise, insanla 
direkt iletişim halinde olan, özellikle hasta bireylerin daha hassas olduklarını göz 
önünde bulundurarak merkezi olarak onların hisleri ve iyilik hallerini gözetmek 
söz konusu olunca, hemşirelik mesleğinde profesyonelliğin ne olduğu üzerine 
gerçekten yeniden düşünmek gerekir. Duygusal olmak, duygusal emek vermek 
profesyonelliğe engel veya karşıt bir durum değildir.  

Profesyonellik tartışmalarında branşlaşma konusu da gündeme gelmektedir. 
Bu yeniden sağlık  meslek lisesi mezunu hemşirelerin tartışmanın tam ortasında 
kalmalarına sebep olmaktadır. Bir başka deyişle, branşlaşma, özelleşme, bir mes-
lekte profesyonelliğin bir gerekliliği veya nedenidir. Ancak hemşirelik için bu 
durum bir önceki bölümde bahsettiğim üzere, hem eğitim, hem tarihsel gelişimi 
nedeniyle daha da karışıktır. Branşlaşma için yüksek eğitim gerekmektedir. Ya 
da uzunca yıllar bir serviste çalışmak. Ancak serviste uzun yıllar emek vermek 
yeterli değildir, bir sonraki çalışma yeri aynı branş olmayabilir. Eğitimle belirli 
bir dalda özelleşmiş hemşirelerin sürekli aynı alanda çalışma durumları vardır, 
bu da daha çok yüksek lisans veya doktora ile mümkündür. Branşlaşmayı 
sorguluyan, şart gören meslek lisesi görüşmelerinden bir alıntı şöyledir:  

Ya profesyonel bir meslek tabi ki ama yani şeysiniz, ne uzuyorsunuz ne 
kısalıyorsunuz, hep aynı yerdesiniz. Hani branşlaşma yok, ondan sonra 
sürekli emralan konumundasınız. Oysa ki belrili bir süreden sonra bazı 
şeylerin oturması gerekiyor. (Nermin, 55).  

 

VI. Meslekten beklentiler 

Sağlık meslek lisesi mezunu hemşirelerin, benim önemli bulduğum ve üstüne 
daha çok düşünülmesi gerektiğini düşündüğüm bir yönü de, çok küçük yaşta 
hem yatılı okuyup, hem büyük sorumluluk alıp, ailelerini geçindirme kaygısı 
taşımalarına karşılık, bu mesleğe çoğu zaman kendi istekleri ile başvuramayacak 
kadar küçük olmaları ve bundan dolayı da beklentilerinin gerçekleşme olasılığını 
bulmaya çalışmaktı; okula ve sonra mesleğe başlarken fikirlerinin zamanla deği-
şip değişmediği önemli bir konudur. Yirmi yıllık zaman diliminde, lise mezunu 
olmaları nedeniyle yer yer meslektaşlarının, yer yer doktorların, hatta devlet 
otoriterlerinin hedefi haline gelmişlerdir. Değişen sağlık politikaları ile birlikte 
çalışma koşulları da gündemi meşgul etmiştir.    
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İş garantisi. Maddi doyum öncelikliydi; eskiden hemşireler fazla kazanı-
yordu. Manevi doyum… daha geçende oldu, bir hastanın kanını aldım, o 
kadar dua aldım ki, kızım Allah razı olsun senden, elin ne kadar hafif di-
ye. Ben dedim, ‘mesleğimi bu nedenle seviyorum, hiç kimse herhalde pa-
ranın yanında dua da almıyor, mesleğini yaptığı için’. Ben hem paramı alı-
yorum, hem duamı alıyorum… (Belgin, 45). 

Sağlık meslek çıkışlı hemşirelerin fikir birliğine vardıkları en temel nokta ma-
nevi doyum almalarıdır. Görüşmeciler gerek her dönem gelen hükümetin deği-
şen sağlık politikalarından kaynaklansın, ister ekonomik krizden olsun, bazen 
oldukça yüksek olan maddi kesintiler yaşamalarına rağmen hemşireliğin manevi 
doyumunun kendileri için ne kadar önemli olduğunu vurgulamıştır.  

Çok doyum sağladım ben bu özel hastanede… hemşireliğimi yaşadım, 
ekonomik anlamda değil, belki çok bozuldu, ilk başladığımda devletin iki 
katıydı ama şimdi aynısı neredeyse, bazı birimler daha az alıyor. Hiç dü-
şünmedim devlete girmeği çünkü mutluyum, aileme yakınım. Gündüz ça-
lışıyorum. On yıldır gündüz çalışıyorum. Devlete geçmeği hiç düşünme-
dim. (Mediha, 55). 

En az yirmi yıllık meslek hayatları ve okul döneminde yaşadıkları tüm zor-
luklara ragmen hemşirelik ile ilgili fikirleri olumsuz olan görüşmeci yoktu. Şu 
anlamda, kendilerinin önlerinde ilerleme için şansları veya imkanları olmasa bile 
genel anlamda hemşirelik mesleğinin üniversite seviyesinde olması, branşlaşma 
ve itibarlaşma anlamında ümit verici bir durum olduğunu vurguladılar:  

Şimdiki hemşirelere bakıyorum, hepsi pırıl pırıl… gencecik, bilgili, eği-
timli, önleri açık, haklarını savunacak bir duruşları olacak kadar cesur ve 
kendine özgüvenliler, biz küçük yaşlarda çok ezildik, hemşirelik onların 
sayesinde daha da ilerleyecek. (Nermin, 55). 

Sonuç olarak, büyük çoğunluğu maddi imkansızlıklar nedeniyle, isteyip iste-
mediklerini düşünüp sorgulama fırsatı verilmeden yatılı okullarda özgürlüklerin-
den, mahrum edilmiştir. Sıkı disiplin altında katı kurallar ile okumak zorunda 
kalan, küçük yaşta hastaların sorumluluğunu alan ve kendi ailesine de bakmak 
zorunda olan meslek liseli hemşireler, yıllarca biriktirdikleri deneyimleriyle, tanık 
oldukları vakalarla ve her çeşit sağlık politikalarına maruz kalırken, hemşirelik 
mesleğini sürdürmeleriyle, yeni nesil meslektaşlarının gelişimlerini desteklemele-
riyle, insan’a dokunmanın ne kadar değerli olduğunu, profesyonelliğin sadece 
tedavi ve bakım yapmakla değil, konuşmanın, duygusal bağ kurmanın, ilgi ve 
şefkat göstermenin, tam da hemşireliği tartışma konusu olan profesyonelliğe 
taşıyacak, önemli bir vurgu olduğunu bana hatırlatmaları, anlatmaları ve anla-
mamı sağlamalarıyla benim için çok kıymetliler. Kendi adıma, yaptığım bu ça-
lışmayla kendi varsayımımı çürütmüş olduğumu, bunun için de mutlu olduğu-
mu, en azından sağlık meslek lisesi çıkışlı hemşirelerin kendileri kadar savunucu-
ları olduğumu dile getirmek isterim. 
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Öz: Türkiye’de hemşirelik eğitimi tarihi cumhuriyet döneminden bu yana farklılıklar göster-
miştir. Cumhuriyet’in ilk yıllarında hemşirelik eğitimi ilkokul eğitiminden sonra ortaokul 
düzeyindeki okullarda başlamıştır.Günümüzde üniversite mezunları hemşireler ve lise mezu-
nu hemşirelerin olması mesleğin profesyonel bilimsel bir meslek mi yoksa beceri ve el yor-
damı ile yapılan bir iş olup olmadığına yönelik çeşitli tartışmalara ve önyargılara neden ol-
muştur.  

Bu çalışmada bu tartışmalara ve önyargılara en az sesi çıkan Sağlık Meslek Lisesi mezunu 
hemşirelerin gözünden bakabilmek için derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. 

Anahtar sözcükler: Deneyim, eğitim, hemşirelik, profesyonellik, yatılı okul 

 

Nurses from Vocational Health School 

Abstract: This paper aims to examine the reasons for studying at vocational nursing 
schools. The scope will be basically on the basis of representing different family 
backgrounds, boarding school experiences and education. Various educational levels and 
nursing titles causes a disturbance in the apprehension of understanding care and scientific 
profession in nursing. 

During the early years of the Republic secondary school level and vocational nursing school 
graduate nurses were educated in nursing schools. Recently, an increasing number of 
university graduates and the continuing existence of vocational high school graduates cause 
various debates and prejudice. One of the major debates is whether professionalism in 
nursing is related to higher education or  is it gained through experience and menial skills.  

In this framework, this paper aims to listen to vocational school graduate nurses via in-
depth interviews. 

Keywords: Experience, education, nursing,  professionalism, nursing boarding schools 
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