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ÖZET
Paradigma, Fransızca “paradigme” kelimesinden gelir. Türk Dil Kuru-
mu sözlüğünde “değerler dizisi” olarak tanımlanmıştır. Bir başka ifade 
ile paradigma, bireyin iç ve dış dünyasını algılayıp yorumlamasında 
etkili olan tüm faktörleri kapsar. Hemşirelik uygulamalarının tanımları 
ve kavramları değişmesine karşın, hemşirelik bilim ve kuramlarını des-
tekleyen paradigmanın değişmediği görülmektedir. Hemşirelik bilim 
ve sanatı, en önemli paradigmalar olarak kabul edilen sağlıklı insan, 
hümanist felsefe, etkin iletişim ve bilimsel bakım gibi kavramlarla yön-
lendirilmektedir. Hemşireliğin uygun paradigmalar ile değişime uğra-
yıp/uğratılıp profesyonel boyutlara taşınabilmesinde geçmişten ilham 
almak gerektiği kadar yeni yüzyılın sağlık sistemini iyi değerlendirmek 
ve bilinçli olmak çok önemlidir. 

Hemşirelik eğitimini, bilgi yüklü tıbbi modelden kurtarmak bir para-
digma değişimi gerektirir. Paradigma, kavramsal model, kuram, hem-
şirelik gözlemleri ve her düzeyde hemşirelik felsefesini etkilemektedir. 
Hemşirelik teorileri, evrensel disiplin, bilimsel bilgi oluşturma yöntem-
leri geliştirme, eleştirel bakış, etik bilinci ve klinik karar verme gibi pa-
radigmalar oluşturmaktadır. Hemşirelik, felsefe, eğitim, sosyal bilimler 
ve diğer alanlarda klasik/ çağdaş bilimsel kaynakları eleştirel yorum ve 
bilgi birikimi ile desteklemeli, ayrıca pratiğe dayalı bilgi üretimini bir 
paradigma önerecek şekilde uygulamalıdır. 

Önerilen paradigma, hemşirelik eğitiminde değişen ve öğrencilerin ar-
tan ihtiyaçlarına yanıt vermeli, kanıtlanmış bir eğitim ortamı sunmalı 
ve toplum beklentilerine yanıt verebilmelidir.

Anahtar kelimeler: Hemşirelik; paradigma; eğitim; hemşirelik bilim ve sanatı; 
bakım.

ABSTRACT
The word “paradigm” originates from the French and according to the 
Turkish Language Institution dictionary means “a system of values”. In 
other words, a paradigm contains all factors that affect an individual’s 
perception and interpretation of the inner and outer worlds. Although 
the defi nition and concepts of nursing have changed, the paradigm 
that supports learning and theory of nursing remains the same. The 
art and science of nursing are infl uenced by concepts like philosophy, 
health, illness, communication and patient care. It is essential to be 
conscious in shifting the profession of nursing to advanced levels by 
appropriate paradigms. A paradigm shift is necessary in order to free 
nursing education from medical knowledge-loaded modal. Paradigm 
conceptually affects the model, theory and philosophy of nursing 
and nursing prospects at all levels. The theory of nursing comprises 
paradigms such as universal discipline and provides methods of 
gathering information which attempt to bring possible solutions to the 
problems. Nursing should be practiced in such a way that it supports 
the traditional/modern scientifi c sources in philosophy, education, 
social sciences and other disciplines with its knowledge and critical 
eye. It should also use its knowledge of practice in order to suggest a 
paradigm. The suggested paradigm should meet the needs of a growing 
number of different students, offer a proven education atmosphere and 

meet the expectations.
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aradigma, Fransızca paradigme kelimesinden gelir. 
Türk Dil Kurumu sözlüğünde anlam karşılığı “Değerler 
dizisi” olarak tanımlanmıştır.[1] Bilim anlayışı olarak da 
ifade edilebilen paradigma, bilimin ne olması gerektiği 

ve bilimsel bilgiye nasıl ulaşılabileceğini gösteren bir yol harita-
sıdır ve bir dizi varlık felsefesi (ontolojik), bilgi felsefesi (episte-
molojik)  ve yöntem bilimi (metodolojik)’ne dayanır. Felsefe ve 
bilim tarihçisi Thomas Kuhn’a göre ise paradigma; doğayı sor-
gulayarak, doğada bir ilişkiler bütünü elde etmek için gerekli 
tüm inançları, kuralları, değerleri, kuramsal veya deneysel araç-
ları da kapsayan kabul görmüş bir modeldir.[2]

Eğitimci ve yazar Ulaş Bıçakçı, “Paradigma ve Yaşam Kalitesi” 

isimli kitabında “paradigma nedir?” sorusunu şu ifadeyle 
cevaplamıştır: “Paradigma, bireyin iç ve dış dünyasını yorumlama, 
algılama ve bilme süreçleriyle ilgili tüm etkenlerin yarattığı örgütlü 
ve dinamik düşünsel sistem, düzenektir. Edindiğimiz paradigmalar 
bizim yaşam biçimimizi oluşturmaktadır. Paradigmalarımızın etkin 
ve kaliteli olması da bizim yaşam kalitemizin yüksek olmasını 
sağlamaktadır”.[3] Doğan Cüceloğlu paradigmayı bir “algı 
düzeneği” olarak kitabında şöyle açıklamaktadır: “Paradigma, 
bireyin iç ve dış dünyasını algılayıp yorumlamasında etkili olan tüm 
faktörleri kapsar. Algılama, yorumlama ve bilme süreçleriyle ilgili 
tüm etkenlerin yarattığı örgütlü ve dinamik düşünsel sisteme algı 
düzeneği ya da paradigma adı verilir.” Algı düzeneği, kişinin 
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olaylar karşısında ortaya koyduğu etki tepki meselesidir. 
Günlük hayatımızda bir olay karşısında kişilerin verdiği tepkiler 
farklı olabilmektedir. Paradigmalar, çevremizi algılama, 
yorumlama ve verilen değere göre davranma konusundaki 
temel yapı taşlarını oluşturmaktadır.[4]

Paradigmalar bireysel davranışlara yön verdiği oranda mesleki 
ve toplumsal olayları da etkilemekte, mesleklerin toplumsal 
imajını/katkısını ve dünyadaki aynı meslek gruplarının 
tavırlarını yansıtmaktadır. Hemşirelik, başlangıcından bugüne 
kadar kutsallık ve fedakarlık (altruistic) paradigmalarını geride 
bırakarak bunların yerine bilimsel kanıtlara dayalı uygulama ve 
çalışma koşullarıyla ilgili yasal hakların elde edilmesi ile ilgili 
paradigmalar oluşturma yönünde oldukça yoğun çabalar 
harcamıştır.

Pekçok sağlık mesleğinin başlangıç aşamasında oldukça hâkim 
olan kutsama-fedakarlık paradigmaları 20. yüzyılda hızla değiş-
miştir. Hastaneye gelen bireylerin müşteri olarak görülmesi ve 
sağlığın en önemli ekonomik kazanç kapısı olarak kabul edil-
mesi yanında hemşirelik, bireyi fi ziksel, sosyal, ruhsal ve ente-
lektüel tüm yönleriyle bütün bir varlık olarak ele alan felsefi  
paradigmalarına sadık kalmayı benimseyerek ticarileştirilmiş 
bir sağlık bakımının uzağında durmak istemiştir.[5] 

Bu makalede, günümüzde her alanda sıkça söz edilen ve önem 
kazanmış olan paradigma kavramınından, diğer mesleklerde 
olduğu gibi, uygulamalı bir sağlık mesleği olan hemşireliğin 
bilimsel bilgi üretimi ve uygulamalarında nasıl yararlanıldığı ile 
bu kavramın geçmişten bugüne değişim gösterdiği özellikleri 
üzerinde durulacaktır.

Paradigmaların En Önemli Özellikleri

Meslekleri yönlendiren paradigmalar, mesleğin eğitimi, felsefe-
si, meslek ahlakı ve etik ilkeler, mesleğin bilimsel boyutu, mes-
leğe karşı toplumsal ve ekonomik gereksinim olarak değerlen-
dirilebilir. Hemşirelik mesleğine yön veren paradigmalar ince-
lendiğinde; özellikle mesleğin doğuşu ve toplumsal kabullenme 
dönemlerinde, savaşlar, dinler ve kadının toplumdaki yeri ö-
nem kazanmış, daha sonraki dönemlerinde ise felsefi  akımlar, 
ahlaki ve etik değerler, bilimsel çalışmalar ve erkeklerin mesle-
ğe katılımı etkili olmuştur.[2,5]

Bilim Felsefesinde Paradigma Kavramı 

Paradigma kavramı ilk kez 1922-1996 yılları arasında yaşamış 
olan Amerikalı felsefeci ve bilim insanı olan Thomas Kuhn’un 
“Bilimsel Devrimlerin Yapısı” (1962) adlı yapıtında ortaya ko-
nulmuştur. Bu eser içerisinde Kuhn’a ait yirmiden fazla para-
digma tanımı yapılsa da basit bir dil ile paradigma; uzun dene-
yimlerini ve kanıtlarını içerisinde barındıran, kabul görüp ha-
kim bir hal alacak düşüncenin-modelin zaman içerisinde var 
olan ilk örneğidir. Kuhn’a göre bilim, belirli bir grup bilim in-
sanının aralarında uzlaşarak ortaya koydukları ürünlerdir. Böy-
lece bilim bir süre sonra mutlak gerçeği değil, o bilim toplulu-
ğunun gerçeklerini üretir hale gelir. Kuhn, bilimde yaşanan ö-

nemli gelişmelerin, mevcut paradigmaların çeşitli konularda 
yetersiz kalmaya başlamasıyla gerçekleştiğini söylemiştir. Orta-
ya çıkan çözümsüzlükler Kuhn’un tabiriyle önce anomaliye, 
daha sonra bunalıma, en sonunda da Paradigma Devrimi’ne yol 
açmaktadır. Yeni bir paradigma, mevcut problemleri çözmede 
diğer paradigmalardan daha başarılı olduğu zaman güçlenir. 
Kuhn, bilim insanlarının bir paradigmayı kabul etmesinin zo-
runlu olduğunu söyler. Çünkü tüm deneyler, çeşitli varsayımlar 
gerektirir ve bunlardan hangilerinin kullanılabilir olduğunu 
paradigma belirler. Paradigma terim olarak Kuhn’un kullanma-
sından önce Herodotos, Platon, Aristoteles tarafından da kulla-
nılmıştır. Ancak bilinen kesin anlamını ve bilim felsefesindeki 
tartışmasız konumunu Kuhn sağlamıştır.[2,6,7]

Eğitimde Yeni Paradigmalar

Yirminci yüzyılın ortalarında başlayan, fakat özellikle son 
çeyreğinde yoğunlaşan ve hala devam eden paradigmatik 
değişmeler, eğitim sistemini değişmeye zorlamaktadır ve 
zorlamaya da devam edecektir. Bilgi toplumunda egemen olan 
“üretim paradigması”  bilgi tabanını değiştirdiği gibi, eğitimli 
insanın tanımını, öğrenme ve öğretmeye ilişkin anlayışları da 
etkilemiştir.[8]

Bilim ve üniversite bağlamında paradigma kullanımı ve değişimi 
çok köklüdür. Paradigmaların en çok etkilediği ülkeler bilimde 
dünyaya liderlik eden ülkelerdir. Dünyada ve ülkemizde yeni 
paradigmalar geliştirilmiş ve üniversitelerde akreditasyon 
uygulamaları önem kazanmıştır, değişen paradigmaların 
yaygınlaşması için üniversite yönetimlerinin sorumluluk 
üstlenmesine gereksinim vardır.[9]

Hemşirelik eğitiminde de yeni paradigmalar oluşmaktadır. 
Hemşirelik eğitimini şekillendiren en önemli güç bilim ve tek-
nolojidir; bu güçlerin desteğiyle yaşanan çok hızlı değişimlerle 
baş edebilmek için hemşirelik eğitimi, felsefeyle başlayan bir 
değişim yaşayarak, bilimselliğe, kanıt temelli araştırmalara, etik 
ilkelere daha sıkı sarılma sorumluluğuyla güçlendirilmelidir. 
Hemşireliğin ve hemşirelik eğitiminin gelişmesi için bilimsel bir 
zeminde yapılan üretimlerin ve paradigmaların önemi vazgeçil-
mezdir. Tüm gelişmeler ve değişimler ışığında günümüzde 
hemşirelik adına kullanılabilecek öne çıkan paradigmalar ola-
rak profesyonellik, entegrasyon, yenilikçi eğitim ve uygulama-
lar kabul görmektedir.[5,10,11]

Hemşirelik ve Paradigma

Bilim olarak algılandığında hemşirelik, rasyonel pozitivizmin 
geleneksel, bilimsel paradigma perspektifi nde gelişmiştir. Hem-
şirelik uygulamalarının tanımları ve kavramları değişmesine 
karşın, hemşirelik bilim ve kuramlarını destekleyen paradigma-
nın değişmediği görülmektedir.[12] Hemşirelik, genel sağlık po-
litikası içinde yeni bir paradigmaya hizmet edecek şekilde ba-
kımda etik ilkeleri uygulamak zorundadır. Hemşireler bakımın 
öncelikli hedef olduğunu savunma konusunda uygun ve yerin-
de kararlar verdiklerinde, sağlık sisteminde diğer profesyonel-
lerle eşit haklara sahip ve bakım alanında yetkin olurlar.[13] 
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Hemşirelik kuramcısı Dorothea Orem, insan ve çevre arasında 
karşılıklı etkileşim olduğunu savunmaktadır. İnsanın eşsiz bir 
üniter varlık olduğunu, asla çevresinden ayrı düşünülemeyece-
ğini ifade etmiştir. Kuramında, hemşireliğin paradigmasını in-
san oluşturmuş, sağlık, çevre ve hemşirelik kavramlarının ta-
nımlarını da bu görüş doğrultusunda yapmıştır.[14] Hemşire 
Profesör Platin[15] ise insanın ve insanda var olan gücün, hem-
şirelik bakımını ve sağlığı geliştirmede en önemli faktörlerden 
olduğunu, paradigmanın bilim için çok önemli olduğunu, 
hemşireliğin gelişmesinde bilim üreten insan sayısının ve para-
digmaların vazgeçilmez olduğunu vurgulamıştır. Hemşireliğin 
uygun paradigmalar ile değişime uğrayıp/uğratılıp profesyonel 
boyutlara taşınabilmesinde bilinçli olmanın önemli olduğunu 
belirtmiştir. Hemşire Profesör Kocaman,[16] 2008 yılında bu 
konuyu “hemşirelik eğitimini, bilgi yüklü tıbbi modelden kur-
tarmak bir paradigma değişimi gerektirir” şeklinde ifade etmiş-
tir.” Bakım merkezli bir sağlık sisteminde, hastalık değil “hasta 
merkezli” bir sağlık sistemine dönüşüm, günümüzde geçerli 
olan, sosyal ve teknolojik ortamı biçimlendiren, birbiriyle bağ-
lantılı birçok paradigma değişiminden sadece birisidir. Sadece 
tedavi etme amacından sağlığa ve “hasta” olmaktan “iyi olma” 
haline geçiş ise şöyle açıklanabilir; günümüz tıbbında, anahtar 
kelimeler iyi olmak, korunmak, ayaktan tedavi, teşhis ve bakım 
hizmetleridir. Modern tıp, sadece hastalığı iyileştirmek yerine, 
“iyi/sağlıklı olma” kavramına doğru değişim göstermektedir. Bu 
yeni paradigma hastane mimarilerini de büyük ölçüde etkileye-
cektir. “Hasta”  olmaktan “iyi olma” haline geçiş dünyadaki sağ-
lık politikalarının koruyucu sağlık bakımı kavramına doğru 
yöneldiğini vurgulamaktadır.[17] Yapılan bir çalışmada, uzaktan 
eğitimle “disiplinler arası hemşirelik eğitimi” yeni bir paradig-
ma olarak belirtilmiş; hemşirelik eğitiminde öğrenci-öğretme-
öğrenme sürecini geliştirmek adına olumlu bir yol izlenmiş ve 
bu uygulama kabul görmüş, yüz güldürücü sonuçları uzaktan 
eğitim kullanılarak paylaşılmıştır.[18] 

Paradigma, kavramsal model, kuram ve hemşirelik gözlemleri 
ve hemşirelik felsefesini etkilemektedir. Hemşirelik felsefesini 
bir binaya benzettiğimizde binanın temelini hemşireliği 
etkileyen paradigma oluşturur, dış duvarları kavramsal 
modeller temsil eder, iç duvarlar teorileri simgeler, beton ise 
hemşirelik bilgisi ile soyut teoriyi bağlar, son olarak hemşirelik 
gözlem ve uygulamaları ile de bütünlük sağlanır. Paradigma 
oluşturmada,   düşünme biçimimiz ve deneyimlerimiz bize 
yardımcı olur. Hemşirelik teorilerini, evrensel bilimsel görüşler 
ışığında yorumlayarak, bilgi oluşturma yöntemleri sağlamak ve 
sorunlara çözüm önerileri getirme girişimleri aracılığıyla 
paradigmalar geliştirilebilmektedir.[19] Paradigmalar,  özellikle 
günümüzde tüm dünyada küreselleşme ve hızlı iletişim 
olanaklarının da katkılarıyla sağlık, eğitim, siyaset, ekonomi, 
hukuk gibi farklı disiplinlerdeki araştırmacılar tarafından 
paylaşılabilmekte ve birbirini etkileyebilmektedir.

Sonuç

Uygulama alanında çalışan hemşireler, bilimsel bilgi birikiminin 

ve kanıtların farkına varmalı, klinik alandaki eksiklikleri ve 
problemleri araştırmacılarla tartışabilmeli, uygulamadaki 
sorunların çözümüne yön verecek işbirliği araştırmalarına 
(profesyonellik paradigması) katılmalıdır. Hemşire araştırmacı 
ve akademisyenler, hemşirelik disiplininin kuramsal 
ihtiyaçlarını dikkate almalı, araştırmaların yararları ve 
sınırlılıkları hakkında ortaya çıkan sorunları tartışmalı, felsefe, 
eğitim, sosyal bilimler gibi uzmanlık alanlarındaki pratiğe 
dayalı bilgi üretimini hemşirelik alanında kullanarak yeni 
paradigmalar (profesyonellik ve entegresyon paradigması) 
geliştirmelidir. Hemşire eğitimciler, eğitimci merkezli müfredat 
tasarımlarını yeniden düşünmeye ve öğrenci merkezli öğrenme 
üzerine daha güçlü odaklanmaya yönelik ideolojileri 
benimsemelidirler. Paradigma, hemşirelik eğitiminde değişen 
ve öğrencilerin artan gereksinimlerine yanıt vermeli, eğitim, 
eleştirel düşünme, analiz etme ve problem çözme becerilerini 
ve aktif öğrenmeyi (yenilikçi eğitim paradigması) teşvik 
etmelidir. 
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