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As we know, in psychology, it is customary to 
distinguish five stages of accepting death / 
grief (Kübler-Ross) - denial, anger, bargaining, 
depression and acceptance. Perhaps that these 
stages are most clearly experienced by people 
with the long disease’s period. In modern society, 
people are accustomed to finding a way out of 
any situation that will lead to a “happy ending”. 
The contradictions between reality and fiction 
are shaped and promoted by the media, which 
tell us about various “wonderful” medicines 
and Characters who live happily after “magical” 
healing. Adolescents are especially susceptible 
to this because their mind and consciousness 
are still at the stage of formation. However, 
there are other examples in contemporary 
fiction and cinema. In these stories, ordinary 
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Bilindiği üzere, psikolojide ölümü/yası kabul-
lenmenin inkâr, öfke, pazarlık, depresyon ve 
kabullenme olmak üzere beş evreye ayrılması 
kabul görmüştür (Kübler-Ross). Bu evrelerin 
uzun hastalık döneminden geçen kişilerde daha 
net bir biçimde deneyimlenmesi olasıdır. Modern 
toplumlarda, insanlar herhangi bir durumda 
“mutlu son”a varacak bir yol bulmaya alışkındır-
lar. Gerçeklik ve kurgu arasındaki çelişkiler, bize 
“mükemmel” ilaçlardan ve “mucizevi” biçimde 
iyileşerek mutlu bir yaşam süren karakterlerden 
bahseden medya tarafından şekilldendirilir ve 
desteklenir. Özellikle ergenler, zihinleri ve bilinç-
leri henüz gelişme evresinde olduğu için, bundan 
etkilenmeye müsaittir. Ancak, güncel kurgu ve 
sinemada başka tür örneklere de rastlanmakta-
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heroes (teenagers) go through the stages of 
accepting death, but not always everything and 
that shows us the natural course of the disease. 
Psychological counseling and psychotherapy 
for mortally ill people is a complex and energy-
intensive process, often higher than human 
strength. As soon as a person stands in front 
of the finiteness of being, the value that is 
attached to different things changes radically, 
which makes contact and mutual understanding 
difficult, and therefore limits the possibility 
of support. Indeed, very often, even healthy 
adolescents devalue the words and examples 
cited by adults, but familiarity with the stories 
where the characters are at the same age as the 
sick, can make it easier for them to accept their 
diagnosis and give some options for available 
actions and, perhaps, facilitate the latter days.

dır. Bu hikâyelerde, sıradan kahramanlar (genç-
ler) ölümü kabullenmenin evrelerinden geçerler, 
fakat hastalığın olağan seyrine dair her şey bize 
gösterilmez. Ölümcül bir hastalığı olan kişiler için 
psikolojik danışmanlık ve psikoterapi karmaşık 
ve genellikle insan gücünden daha yüksek enerji 
gerektiren bir süreçtir. Bir insan varlığın sonlu-
luğu ile karşı karşıya kaldığı anda farklı şeylere 
atfettiği anlamlar radikal bir değişime uğrar, ki bu 
da iletişimi ve ortak bir anlayış oluşturmayı zor-
laştırarak destek olanaklarını sınırlandırır. Hatta, 
sıklıkla, sağlıklı ergenler de yetişkinlerin sözlerini 
ve örneklerini değersizleştirir, fakat aynı yaşta 
hasta karakterlerin olduğu hikâyelerin sağladığı 
yakınlık, tanılarını kabullenmelerini kolaylaştır-
maya, eylem olanaklarına dair seçenek sunmaya 
ve ilerleyen günlerini kolaylaştırmaya yarayabilir.


