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FLORENCE NIGHTINGALE 
(Dog. 12 Mayıs 1820 Floransa ›talya. 
Ölm. 13 Austos 1910 Londra ›ngiltere) 
›ngiliz hem˛iresi. Hem˛irelik mesleinin 
kurucusu kabul edilmi˛tir. Zengin ve kül-
türlü bir ailenin ikinci kızı idi. Ailesinin 
›talya gezisinde Floransa'da dodu. Özel 
örenim gördü, babasından Grekçe. Latin-
ce, Fransızca. Almanca. ›talyanca, tarih, fel-
sefe ve matematik dersleri aldı. Genç bir 
kız olunca, annesi. Onun parlak ve ˛a˛alı 
bir evlilik yapmasını arzu ediyordu, fakat 
bu arzusu yerine gelmedi. 
Florence. 1837 yılında, tam 17 ya˛ında 
iken. tıpkı Fransızların JE.ANNE d'ARC'ı 
gibi. ALLAH tarafından, insanlıa hizmete 
çarıldıını duydu. Ne gibi bir görevde ça-
lı˛ması hususunda bir müddet ˛a˛kınlık ge-
çirdi, fakat 1844 yılında, çalı˛acaı göreve 
karar verdi. O hem˛ire olacaktı. Ailesi, böy-
le bir meslee kar˛ı idi, ailesi ile ˛iddetli bir 
mücadele ba˛ladı. O devirde hastabakıcılık 
çok kötüleniyordu ve hastabakıcılar, çok 

kere sarho˛ fahi˛elerden olu˛uyordu. Aile-
sinin sert ve kızgın itirazlarına ramen. O 
kararından dönmedi. O sırada. Bay RIC-
HARD MONOTON MILNES (sonradan 
LORD HOUCHTONl'ın ısrarla yaptıı ev-
lenme tekliflerini reddetti. Artık yalnızdı, 
acı ve yokluk yılları ba˛lamı˛tı. 
1851 yılında Almanya'ya gitti. KAISER-
WERTH'deki THEODOR FLIEDNER Ens-
titüsü'nde Protestan rahibelerle birlikte ça-
lı˛tı ve ilk hem˛irelik tecrübesini kazanma-
yı ba˛ardı. ›ngiltere'ye döndü. 1853 yılın-
da. Londra'da HARLEY caddesinde ufak 
bir hastahanenin yeniden örgütlenmesi 
için göreve çarıldı. Hasta ve ızdırap çeken 
kibar leydilerin bakımı için salık enstitüsü 
kurdu. Hastanede yaptıı yenilikler ve ör-
gütlenmeler çok ba˛arılı idi. Bu ba˛arılı ça-
lı˛maları. Britanya Sava˛ Bakanı SIDNEY 
HERBERT'e kadar ula˛tı. Mart-1854 tari-
hinde Rusya'ya açılan KIRIM sava˛ında, 
bir salık misyonu ba˛ında görev alması. 
Sava˛ Bakanı tarafından istendi. 
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TIMES (Londra) gazetesinin. Ekim-1854 
ayında, özel bir muhabirinin ›ngiliz askeri 
hastanelerinin korkunç durumlarını ortaya 
çıkarması, bütün ›ngiltere'yi sarmı˛ ve 
sarsmı˛tı. ›˛te bu sırada. F. Nightingale. 21 
Ekim 1854 günü. yanında 38 hastabakıcı 
ile gemiyle yola çıktı. 5 Kasım 1854 tarihin-
de ›stanbul-Üsküdar'a vardılar. Hastane 
olarak kullanacakları SEL›M›YE kı˛lasına 
yerle˛tiler. Kı˛la, harap ve her yeri yıkıktı. 
Sadece tıbbî malzeme deil, kullanı˛ yö-
nünden de her ˛eyden yoksundu. Ekibi ile 
insan üstü gayret ve gece-gündüz çalı˛a-
rak, çok kere 20 saat. hiç ara vermeden bi-
nayı bir hastane ˛ekline soktular. Her gece. 
elinde ufak gaz lambası ile. geni˛ hasta ko-
gu˛larındaki acı çeken hasta ve yaralıları 
tek ba˛ına kontrol etti ve ızdıraplarını din-
dirmeye çalı˛tı. Hastaneyi daha çok salık-
lı ve hijyenik yaptı, yaralıların tedavi ve 
pansumanlarında devrim yarattı. Gece ka-
ranlıında, elinde lamba ile ba˛larına gelip 
kendilerine ihtimamla bakan, yardım eden 
F. Nightingale'e yaralı ›ngiliz askerleri 
LAMBALI KADIN adını taktılar. ›ngiliz or-
du komutanlıı, bu üstün çalı˛malarından 
dolayı kendisine te˛ekkürlerini ve saygıları-
nı gönderdi. 

Ordu komutanlıından gelen yeni emir 
üzerine, Mayıs-1855'de bir grup hem˛ire-
siyle beraber Kırım'a gitti. Aynı titiz çalı˛-
mayı burada da gösterdiler. Fakat F. Nigh-
tingale. BALAKLAVA'da Kırım hummasına 
yakalandı, iyile˛ir iyile˛mez. tekrar Selimi-
ye hastanesine döndüler. Yaralı ›ngiliz as-
kerlerine bakmaya ba˛ladı, fakat sıhhati 
bozulmu˛tu. ›ngiltere'ye döndü (1856 yılı). 
Selimiye hastanesi ile Kırım'daki ba˛arıları-
nın hikayesi VATAN'ına ula˛tıı zaman, 
çok büyük co˛ku ve gösterilerle. ›ngilte-
re'nin M›LL› KAHRAMAN'ı oldu. Sava˛ 
Bakanı SIDNEY HERBERT'in yardımı ile 
ordunun salık i˛lerinde reform yapmak 

için faaliyete giri˛tiler ve Kraliçe VICTO-
RIA tarafından da te˛vik edildiler. F. Nigh-
tingale. 1857 yılında, ordunun salık i˛leri-
ni ara˛tırmak ve soru˛turmak için bir ko-
misyon kurulmasına saladı. Kırım sava˛ı 
bitmi˛ti, tarihte ilk defa. barı˛ zamanında, 
bir askerin gıdalanma. yurtlandırma (iskan) 
ve salıı bilimsel bir ˛ekilde incelendi. 

1858 yılında. "NOTES ON MATTERS AF-
FECTING THE HEALTH. EFFICIENCY 
AND HOSPITAL ADMINISTRATION OF 
THE BRITISH ARMY" (Britanya ordusu-
nun, salık, hastane yöneticilii ve yetene-
ini etkileyen sorunlar hakkında notlar) 
adlı büyük hacimli bir cild kitap yayınladı. 
Vatanda˛larının yakın ilgisi ile toplanan 
45000 sterlinlik NIGHTINGALE FO-
NU'nun kullanma hakkı kendisine bıraklı-
dı. Bu para ile Londra'daki St. THOMAS 
hastanesinde NIGHTINGALE HEMfi›RE 
E–›T›M OKULU'nu Temmuz 1860'da açtı. 
Böylece, bu tarihten itibaren MODERN 
HEMfi›REL›–›N ba˛ladıı söylenebilir. 

1859 yılında Hindistan'daki ›ngiliz ordusu-
nun salık ˛artlarını soru˛turmak için bir 
komisyon kuruldu ve 1863 yılında, o ko-
misyonun hazırladıı salık raporları O'na 
sunuldu ve Onun faydalı fikirleri alındı. 
Hindistan'da hiç bulunmamasına ramen. 
Hindistan hakkında geni˛ bilgilere sahipti 
ve Hindistan Genel Valileri "H›NT E–›T›-
M›" hakkında bilgiler almak için Onu ziya-
ret ederlerdi. 

Nightingale hem˛ire okuluna alınan her bir 
stajyer. O'nun tarafından görülür ve de-
vamlı yakın denetimi altında tutulurdu. Gö-
revine çok balı ve çevresine kar˛ı sert tu-
tumluydu. Yıllar böylece geçerken, binler-
ce hem˛ire. Onun eitim ve kontrolundan 
geçtiler. 1862den sonra. Bölge HEMfi›RE-
L›–›. Onun rehberlii altında çok geli˛ti. 
1872 yılında gelirken, ofisinden dı˛arı bir 
yere gittii zaman, i˛lerinin yava˛layacaı 
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korkusuna kapılırdı. O zaman. M›ST›S›ZM 
(Gizemcilik - ›nsanın Tanrı ile dorudan 
ve ki˛isel ileti˛im kurabileceini kabul 
eden dinsel ögretil'e ilgi gösterdi. 
Askeri salık tesisleri için çalı˛ması, sadece 
faaliyetlerinin bir parçası idi. Askeri hasta-
neler. O'nu sivil hastanelere, askerî hem˛i-
recilik sivil hem˛irecilige. askerî salık so-
runları HALK salık sorunlarına yöneltti. 
Bu zorlu çabalar ve yorgunluklar çok fazla 
idi. Selimiye hastanesi ile Kırımdaki muaz-
zam çalı˛malarından ötürü bozulmu˛ olan 
salıı, ˛imdi O'nu iyice güçten ve kuvvet-
ten dü˛ürdü. Bu hastalıklı haline ramen, 
yine de görevlerine devam etti. 
Bu arada. PLATON'nun D›ALOCLARINI 
tercüme etmeye ve Hıristiyan mistik'lerin-
den seçme parçalar toplayarak bir kitap ta-
mamlamaya çalı˛tı. Bu hususta ›ngiliz kla-
sik (grekce-latince) alimi ve Tanrıbilimci 
BENJAM›N JOWETT (1817-1893) kendisi-
ne çok yardımcı oldu. 
Artık iyice ya˛lanmı˛tı, ki˛isel ili˛kileri, 
özellikle gençlerle olan ili˛kileri Ona güç 
veriyordu. Huzur dolu ya˛lılıının zevkini 
tadıyordu. Fakat, hayatının son yıllarında 
hasta, kısmen yatalak idi. gözlerinin görme 
gücü de yava˛ yava˛ azalıyordu. Ama. pek 
çok tanınmı˛ ki˛iler Onu evinde ziyaret 
edip hatırını alıyorlardı. 1907 yılında. 
Kral'ın. O'nu MER›T (Liyakat) madalyası 
ile ödüllendirmesi Ona büyük bir sürpriz 
oldu. Yazdıı NOTES ON MATTERS... kita-
bı birçok dile çevrildi. Dost ve tanıdıklarına 
yazdıı pek çok sayıdaki mektupları sonra-

dan yayınlandı. 
13 Austos 1910 günü Londara'da öldü. 
Özel istei, millî bir cenaze töreni yapılma-
sını ve WESTMINSTER Kilisesi mezarlıı-
na gömülmeyi kabul etmemesi idi. Tabutu. 
HAMPSHIRE konüuundaki EAST WEL-
LOW'deki küçük köy kilisesi topraındaki 
aile mezarlıına 6 ›ngiliz çavu˛unun omuz-
larında ta˛ınarak gömüldü. 
F. NIGHTINGALE'in adı. Selimiye kı˛lasın-
da çalı˛ırken oturduu kulede açılan müze-
ye verildi. 1961 yılında ›stanbul'da öreti-
me açılan ilk yüksek hem˛irelik okuluna 
da O'nun adı verildi. 1990 yılında ›stan-
bul'da F. Nightingale adını ta˛ıyan bir de 
hastane açıldı. F. Nightingale'in doum gü-
nü olan 12 Mayıs'ta ba˛layan Hem˛irelik 
Haftası, tüm dünyada ve Türkiye'de Hem į-
relik Hatfası olarak kabul edilmi˛tir. 
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