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Abstract 

In this study, the use of infectious or non-communicable diseases and 
epidemic diseases in the history of Turkish Cinema is examined. It is aimed to 
reach a conclusion about the use of diseases in films. The entire history of 
Turkish Cinema has been looked at, not the narration of a single disease in the 
movies or the diseases encountered in a certain date range. Movies in which a 
sick character was found by scanning cinema books and articles were 
included in the analysis. It was not possible to reach some movies. A total of 
105 films were identified. 88 of these films have been reached. Tuberculosis 
has created a myth as a love disease. With the emergence of modern life, 
cancer disease increased in the following years. Cancer is the disease of 
modern life. It is the most numerous disease in Turkish cinema. Diseases such 
as rabies and malaria, which are rarely used, are seen in stories in rural areas. 
These films also brought a criticism against feudalism. Very few films have 
been found that include the subject of epidemic diseases. It is seen that these 
films are films that focus on social and social problems. Biological descriptions 
of diseases are not made in the movies. In some films, however, no description 
of the disease is made. The films have built their stories on the concept of 
discomfort. Psychological and social factors are more dominant in the movies 
watched. Diseases are an element of dramatic action in the stories of movies 
and serve a complementary function to the story. 
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Özet 

Bu çalışmada Türk Sineması tarihinde bulaşıcı olan ya da olmayan hastalıklar 
ile salgın hastalıkların filmlerdeki kullanımı incelenmektedir. Hastalıkların 
filmlerdeki kullanımları hakkında bir sonuca varılmak amaçlanmıştır. Tek bir 
hastalığın filmlerdeki anlatımı ya da belli bir tarih aralığında rastlanan 
hastalıklar değil tüm Türk Sinema tarihine bakılmıştır. Sinema kitapları ve 
makaleleri taranarak hasta bir karaktere rastlanan filmler incelemeye dahil 
edilmiştir. Bazı filmlere ulaşmak mümkün olmamıştır. Toplam 105 adet film 
tespit edilmiştir. Bu filmlerden 88 adetine ulaşılmıştır Türk Sinema tarihine 
bakıldığında kronolojik olarak öncelikle verem hastalığının kullanıldığı 
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 görülmektedir. Verem hastalığı, aşk hastalığı olarak bir mit oluşturmuştur. 
Çağdaş yaşamın kendini göstermesiyle daha sonraki yıllarda kanser hastalığı 
artmıştır. Kanser hastalığı modern yaşamın hastalığıdır. Türk sinemasında 
sayıca en fazla olan hastalıktır. Az kullanıldığı görülen kuduz, sıtma gibi 
hastalıklar kırsal kesimdeki öykülerde görülmektedir. Bu filmler feodaliteye 
karşı bir eleştiri de getirmişlerdir. Çok az sayıda salgın hastalıkları konusuna 
dahil eden filme rastlanmıştır. Bu filmlerin ise sosyal ve toplumsal sorunları 
merkeze alan filmler olduğu görülmektedir. Hastalıkların biyolojik tanımları 
filmlerde yapılmamıştır. Bazı filmlerde ise hastalığın hiçbir tanımı 
yapılmamaktadır. Filmler rahatsızlık kavramı üzerinden öykülerini 
kurmuşlardır. İzlenen filmlerde psikolojik ve sosyal faktörler daha ağırlıklıdır. 
Hastalıklar filmlerin öykülerinde dramatik aksiyonun bir öğesi durumundadır. 
Öyküyü tamamlayıcı bir işlev görmektedirler. 
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Kabul Tarihi 
16 Ekim 2022 

 

1. Giriş 

İnsanlık tarihinde insanlar için yapılmış en büyük ayrıştırmalardan birinin de 
hasta olanlar ve olmayanlar olduğu söylenebilir. Sanatlar, hastalıkları birçok 
yönden kurgulamış öyküleştirmiştir. Hastalık, Tıp Terimleri Sözlüğü’nde 
“organlarda, organ sistemlerinde veya bir organizmada tanınabilir belirti ve 
bulguları olan ve birçok durumda bilinen bir nedene bağlı bedensel işlev 
bozukluğu veya yıkıcı süreçler” olarak açıklanmaktadır (Sözlük Dergisi, 2018). 
Salgın hastalıklar, bulaşıcı olan ve olmayan hastalıklar farklı dramatik yapılar 
kurmuştur. Bireysel hastalıkların, bireysel dramlara uygunluk gösterdiği, salgın 
hastalıkların ise toplumsal boyutta sorunlar oluşturduğu ileri sürülebilir.  

Bu makalede bulaşıcı olan ya da olmayan hastalıkların Türk Sinema tarihindeki 
kullanımı incelenmektedir. Hangi hastalıkların daha çok kullanıldığının, dönemlere 
göre hastalıkların değişiklik gösterip göstermediğinin, hastalığın filmin 
öyküsündeki anlamının ve işlevinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Tek bir 
hastalığın filmlerdeki temsili ya da belli bir dönem ele alınmamıştır. Sinema 
tarihimiz 1950 yılından başlayarak 10 yıllık dönemlere ayrılarak filmlerin 
hastalıkları nasıl kullandıkları ve öyküleştirdikleri yani kurguladıkları 
incelenmektedir. Belgesel filmler, eğitim filmleri ya da animasyonlar inceleme 
dışındadır. Dünya sinemasındaki hastalık kurguları da incelemeye alınmamıştır. 
Türk yapımı öykülü kurmaca filmler ele alınmıştır. Filmler saptanırken öyküde 
hasta bir karakterin ya da öyküde bir hastalığın varlığı aranmıştır.  

Nitel bir çalışma olan bu makalede veriler, literatür taraması yoluyla elde 
edilmiştir. Araştırmanın evreni Türk Sineması tarihinin 1923-2014 yılları arasıdır. 
Örneklem ise filmin öyküsünde bir hasta karakterin olduğu ya da filmin öyküsünde 
bir hastalığın ele alınmış olduğu filmlerdir. Psikolojik hastalıklar ve fiziksel 
engellilik inceleme dışıdır. Bir hasta karakterin olduğu, konusunu bir hastalığın 
şekillendirdiği filmleri bulmak için öncelikle Agah Özgüç’ün Ansiklopedik Türk 
Filmleri Sözlüğü ile Nijat Özön, Agah Özgüç, Alim Şerif Onaran, Giovanni 
Scognamillo ve Şükran Esen isimli yazarların Türk Sinema tarihi konulu kitapları 
ve diğer sinema konulu makaleler taranmıştır. Saptanan filmlerin bir kısmına 
ulaşılamamıştır. Türk film yapımevleri film arşivlerini YouTube’da erişime açmış 
bulunmaktadırlar. Bu makalede de öncelikle YouTube daha sonra da Dailymotion 
ve Vimeo siteleri kullanılmıştır. Hastalığın görüldüğü 105 adet film saptanmıştır.  
17 adet filme ulaşılamamıştır. İnceleme alanı çok büyük olmakla birlikte, Türk 



Journal of Current Researches on Social Sciences, 2022, 12 (3), 189-226.  191 

 

Sineması’nın hastalıklara yaklaşım şeklini ortaya koymak amacıyla içinde hastalık 
geçen filmlerin taranması bir zorunluluk olarak görülmektedir. Daha önce yapılmış 
çalışmalarda sinemamızda hastalık temsilleri geniş bir dönem içerisinde 
incelenmemiştir. Bu çalışmada karşılaşılan en büyük zorluk ele alınan geniş 
dönemdeki filmlere ulaşmak olmuştur. Ulaşılabilen filmlerin konularının, filmlerin 
dramatik yapılarını ortaya koymak amaçlı mümkün olduğunca kısa bir şekilde 
özetlenmek durumunda kalınmış olması da diğer bir zorluktur. Filmlerin kısaca 
öykülerinden söz etmek makalede yer tutuyor görünmekle beraber inceleme için 
gereklidir.  

Makalede öncelikle hastalık kavramı ve yarattığı toplumsal algılar incelenmektedir. 
Burada elde edilen bilgiler filmlerin yorumlanmasına yardımcı olmaktadır. Bu 
çalışmada yazılı ve görsel veriler incelenmekte ve yorumlanmaktadır. Yapılan 
analizin amacı, toplanan bulguların yorumlanıp sunulması şeklindedir (Yıldırım & 
Şimşek, 2008: 224). Bu çalışma Tu rk Sineması tarihinde filmlerde hastalıkların 
karakter ve öykü üzerinden kurgulanmasının analiz edildiği betimsel bir 
çalışmadır. Hastalıklar bu çalışmada film öyküsünün olaylar örgüsündeki bir öğesi 
olarak ele alınmıştır. Olaylar örgüsü (plot/kurgu) “konunun, tema-tür-kişiler vb. 
öğelerin dikkate alınarak örülmesi, işlenmesi, kurgulanması, konuya biçim verilmesi, 
konuyu öyküleme” (Özakman, 2001: 155) şeklinde açıklanmaktadır. Hastalık, 
öykünün kurgulanmasında bir öğe olarak ele alınmıştır.  

2. Hastalık Kavramı ve Hastalıkların Toplumsal Algıları 

İngilizce’de aralarında ayrım bulunan disease, illness ve sickness kelimelerine 
karşılık olarak Türkçe’de sadece hastalık terimi kullanılmaktadır. Disease, vücudun 
herhangi bir yerinde bazı patolojik bulguların ya da anormalliklerin olması. Illness 
ise bireyin kendini hasta hissetmesi olarak tanımlanabilir. Illness kişinin patolojik 
etkilere karşı davranışı ve tepkisi ile ilgilidir. Üçüncü boyut sickness ise disease ya 
da iliness’ın fonksiyonel sonucu olup kişinin yaşam stilini deg iştirmesi, işine 
devam edememesi, hekime gitmesi vs. ile o lçu lebilir (Tatar, 1997: 54). 

Hastalık ve hastalıklara bakış zaman içerisinde farklılık göstermiştir. Tıpta 
Rönesans döneminden beri hâkim olan biyomedikal model zihin ve bedenin 
birbirinden bağımsız ve ayrı olarak işlediğini varsaymaktadır. Bu model köklerini 
Rene Descartes’ın zihin ve beden ayrımına dayanan akıl felsefesinden almıştır. 
Daha bütüncül bir yaklaşıma olan ihtiyaç karşısında biyopsikososyal model 
gündeme gelmiştir. Bu model hem hastalık hem de rahatsızlık ile ilgilenmektedir. 
Hastalık nesnel bir olay iken, rahatsızlık ise hastanın öznel tecrübesi olarak kendi 
durumuna yükledikleri olarak açıklanmaktadır. Biyopsikososyal model biyolojik, 
psikolojik ve sosyal faktörlerin karşılıklı ve karmaşık etkileşimini göz önünde 
bulundurmaktadır. Sosyologların çalışma alanı hastalıktan çok rahatsızlık kavramı 
üzerinedir (Kasapoğlu, 2008: 14-15).   

Bu makalede insan bedenine dair patolojik bulguların ve anormalliklerin (disease) 
incelenmesi amaçlanmamıştır. Bireyin kendini hasta hissetmesinin, patolojik 
etkilere olan davranışının ve tepkisinin (iliness) yanında kişinin yaşamını 
değiştirmesinin (sickness) filmlerdeki kurgusallığı incelenmektedir. Bu çalışmada 
hastalıklar kurmaca eserlerin dramatik bir öğesi olarak görülmektedir. Zihinsel 
durumları, ruhsal durumları, toplumla birey ilişkilerini anlatmak için kurmaca 
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eserlerde hasta karakterlerden ve hastalıklardan yararlanılmıştır. Bu bağlamda, 
hastalık ve zihin arasında ilişki kurulması hastalık kurgularını incelemeye yeni bir 
boyut kazandıracaktır. Hastalık ve zihin arasında ilişki kuran Louise L. Hay, 
hastalıkların “zihinsel olası nedenleri” olduğunu ileri sürmektedir. Bunu yaparken 
metafizik nedenler kavramından yararlandığını belirtmektedir. Düşüncelerle 
bedensel hastalıklar arasında bağlantılar kurmuştur. Hay’e göre her rahatsızlığın 
ortaya çıkması için “bir ihtiyaç” vardır. Belirti ise dışsal sonucudur (2000: 14-16). 
Buna göre, zihinsel bir neden hastalığın ortaya çıkması için gereken ihtiyaçtır. 
Hipokrat, ruhu ve bedeni ayrı düşünmenin yanlış olduğuna dikkat çekmiştir. 
Modern tıp ise ruhla bedenin bir bütün olduğunu görmezden gelmektedir. Sağlıklı 
ve hasta bedenin ruhsal durumları da farklılık göstermektedir. Bu yöndeki 
düşünüşe göre, ruhtaki patolojik değişim fark edilmezse, bedendeki patoloji de 
iyileştirilemez. Bunun ötesinde ruhtaki yaralara merhem olunmazsa hastalık bir 
şekilde geri dönmektedir (Güveloğlu, 2021: 15). Bernie Siegel ise hastalıkların 
beyinde olup bitenlerle ilgili olduğunu söylemektedir. Örneğin veremin, hastanın 
akciğerlerinde olup bitenden çok, kişinin beynin de olup bitene bağlı olduğunu 
iddia etmektedir. Hipokrat’ın bir insanın hastalığının ne olduğunu anlamak yerine 
ne çeşit bir insanın hastalandığını anlamayı yeğlemesini örnek olarak vermektedir. 
Siegel’e göre tıp hala hastalık üzerine odaklanmaktadır. Ona göre doktorlar, 
insanların hastalıkları yakaladıklarını görmemektedir. Bir hastanın yaşamını onun 
yaşama karşı tutumunun belirlediğini pek düşünmemektedirler (1998: 18-19). 
İnsan bedenini makine gibi görmeyen bu yaklaşım sanat eserlerinde kullanılmaya 
uygunluk göstermektedir. 

Filmlerin öykülerinde hastalıkların sebep olduğu benlik sorunları da sıklıkla 
kullanılmaktadır. Hastalık sosyolojisinde benlik sorunları hastalığın getirdiği 
zorlukların hastaların yaşamlarındaki olumsuz sosyal sonuçları olarak 
açıklanmaktadır. Hastalığın tedavi süreci bireyin kişiliğini etkileyebilmekte kişi 
kendine yeni bir kimlik oluşturabilmektedir (Kelly & Field, 1996). Hastanın 
durumu burada artık sadece biyolojik değildir. Hasta, kontrol etme gücünü 
kaybettiği için benlik saygısını da kaybedebilmektedir. Gündelik yaşamdaki işlerini 
kendi başına yapamadığı için bir başkasının yardımına ihtiyaç duyabilmektedir. 
Hastalığın getirdiği sosyal yaşamdan uzaklaşma, yani sosyal yalıtım da benliğe 
zarar vermektedir (Charmaz, 1983). Hasta birey toplumsal rollerini yerine 
getirmekte zorlanmakta ya da statüsü düşmektedir. Toplumsal rolü hastalık 
tarafından tehdit edilmektedir (Kelly & Millward, 2004: 10-13). Hastalıklar sosyal 
sınıflarla da ilişkilendirilmektedir. Yoksullar, zengin kesime oranla daha fazla 
hastalanmaktadır. Yoksulların hastalıkları daha uzun sürmekte ve yaşam süreleri 
daha az olmaktadır. Çalışma koşullarının, beslenme ve barınma durumlarının 
sağlıklı olmayışı bu farka neden olabilmektedir (Browne, 2014: 492). Sağlık 
sosyolojisinde yoksul ve zengin, kadın ve erkek, siyahi ve beyaz, göçmen ve 
mülteciler gibi eşitsizlikler çalışma alanı oluşturmuştur (Şenses, 2019: 705). 
Hastalıklar cinsiyetlere göre de incelenmektedir. Örneğin, kadınların erkeklerden 
daha çok hastalandıkları görülmektedir. Kadınlar toplumda erkeklere göre daha 
fazla baskı altında olduklarını hissetmekte ya da iş hayatında erkeklere göre daha 
düşük ücretler almaktadırlar. Ev işlerinde ise tüm sorumluluk toplumca kadınlara 
yüklenmiştir. Kadınlar sıkıntılarını aşmak için sözel dile başvurmakta ya da 
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antidepresan ilaçlar kullanmakta, erkeklerin ise alkol kullanımına yöneldikleri 
görülmektedir (Browne, 2014: 498-499).  

Kurmaca eserlerde hastalıklar genellikle metafor yaratmak amacıyla 
kullanılmaktadır. En yoğun korku salan konular (bozulma, çürüme, kirlenme, 
anomi, zayıflık) hastalıkla özdeşleştirilmiş ve hastalığın kendisi bir metafor haline 
gelmiştir. Sonra da hastalık bir metafor olarak kullanılarak dehşet duygusu başka 
şeylere dayatılmıştır. Hastalık bir sıfata dönüşmüştür. Böylece bir şeyin hastalığa 
benzetilmesi onun iğrenç ya da çirkin olduğunu gösterir olmuştur. Hastalıklar bir 
toplumun kokuşmuş ya da adil olmayan bir topluma dönüştüğü suçlamalarını canlı 
tutmaya yarayan metaforlar olarak da kullanılmıştır (Sontag, 2020: 70, 84). 
Romanlar ya da filmler psikolojik ve sosyal faktörleri öykülerinde kullanmışlardır. 
Bu kullanımlar da zaman içerisinde klişeleşmiştir. Örneğin “kanser gibi yayıldı”, 
“çağımızın vebası” gibi kullanımlar en bilinen klişeler/metaforlardır. Hastalıklar 
kurgusal eserlerde bazen sadece bir figür olabilirken, bazen de metafor 
olabilmektedir. Çoğu zaman kötüye giden toplumu ya da insanlığı anlatmak için 
kullanılmaktadırlar.  

Hastalık kurmacalarının başında verem (tüberküloz) gelmektedir. Verem, ilk Türk 
romanı Taaşuk-ı Talat ve Fitnat’tan başlayarak Cumhuriyet’in başlarında da devam 
etmiştir. Vereme en çok popüler aşk romanlarında rastlanmaktadır (Çıkla, 2016: 
193, 196). Melodram türündeki popüler edebiyat ürünleri ilerideki Türk melodram 
sinemasının da temelini oluşturacaktır.  Verem mitine göre vereme yol açan tutku 
genellikle aşk olmakla beraber vatan, yurt özlemi ve hayal kırıklıkları da 
olabilmektedir. Veremli kişiler tutkulu insanlar olarak görülmüşlerdir. Veremli 
olmak, bir görünüş şekli olarak da anlaşılmıştır. Veremli görünüş 19. Yüzyıl 
adabının temel taşlarından da birini oluşturmuştur. Örneğin iştahla yemek artık 
bir kabalık olarak görülmüştür. Hasta görünmek insana cazibe, seçkinlik ve asalet 
vermiştir (Sontag, 2020: 34-41). Batı Avrupa’da verem epidemisinin yaygın olduğu 
1800’lü yıllarda veremli kişiler aşırı zayıflıkları, uzun boyun ve elleri, parlak 
gözleri, solgun tenleri ve kırmızı yanakları ile güzel ve erotik olarak kabul 
edilmişlerdir (Sherman, 2020: 145-146). Veremli karakterin üstün bir karaktere, 
duyarlı, yaratıcı, apayrı bir yere sahip olduğuna inanılmaktaydı. Veremli hastaların 
sağlığına iyi geleceği düşünülen mekanlar da romantikleştirilmiştir. Bireysel 
hastalık fikri de verem ile başlamıştır (Sontag, 2020: 42- 43). Metafizik nedenler 
kavramından yararlanarak hastalıkların zihinsel olası nedenleri üzerinde duran 
Hay’e go re bencillikten ag ır ag ır eriyip gitme, tahakku m edicilik, sahiplenicilik, 
gaddar düşünceler, intikam alma verem hastalığının olası nedenleridir (2000: 78). 
Bu hastalık için Hay’in öne sürdüğü zihinsel nedenler tutkulu durumları işaret 
etmektedir. 

20. yüzyılın başından itibaren sağlıktaki gelişmelere bağlı olarak verem önemini 
yitirmeye başlamış, kalp hastalıkları ve en çok da kanser hastalığı eserlerde 
niceliksel olarak yükselmiştir (Tubiana, 1990: 9-10). Kanser hastalığı ile ilgili 
romantik açılımlar yapmak pek mümkün olmamıştır. Sontag’a göre kanser miti, 
orta sınıf yaşama biçiminden kaynaklanmaktadır ve bollukla ilintilidir. Zengin 
ülkelerin ya da şehirlilerin ve modern yaşamların hastalığı şeklinde bir mit 
oluşmuştur. Kanserde romantik olmayan depresyon hali hâkimdir (2020: 25, 46, 
61). Hay’e göre kanser hastalığının olası zihinsel nedenleri derin bir biçimde 
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incinme, yaralanma, uzun zamandır süren kızgınlık, insanı yavaş yavaş yiyip 
bitiren derin bir sır ya da üzüntü, nefretleri taşımadır (2000: 51). Kanser, şiddetli 
ya da korkutucu duygular uyandırmıştır. Verem hastalığı ise coşkun duyguları 
kurgulamada kullanılmıştır.  

Filmlerde tedavi süreçleri de öykünün yapısını etkileyebilmektedir. Örneğin 
kanserin tedavisi için üç temel tedavi ve onların birlikteliği öykü kurgulamada 
rehberlik yapabilecek kapasitedir. Cerrahi müdahale, radyoterapi ve ilaç tedavisi 
ile hastalık iyileştirilmeye çalışılmaktadır. Hastalığın tedaviden sonra tekrarlama 
olasılığı da bulunmaktadır (Tubiana, 1990: 100). Bolund’a (1990) go re hastada 
kanser tanısı ile oluşan do rt aşamalı do nem, şok, reaksiyon/tepki, 
halletme/direnme ve reoryantasyon/uyum olarak tanımlanan süreçlerdir 
(Aktaran Doğan, 2019). Şok dönemi kanserin öğrenilmesiyle birkaç saatten ya da 
haftaya kadar uzayan bir süreçtir. İlk tepki inkardır. Hastalığı yok sayma, kanser 
kelimesini kullanmama, tıbbi girişim ya da tedavi reddine kadar gidebilmektedir. 
İnkâr bir savunma mekanizması olarak gerçeklikten kaçış olarak da 
kullanılmaktadır. Reaksiyon/tepki döneminde gerçeklik yavaş yavaş kabul 
edilmekle kaygı gelişmeye başlamaktadır. Öfke, kızgınlık ve korku tepkileri ortaya 
çıkmaktadır. Halletme/direnme döneminde hasta yeni durumuna adapte olmaya 
çalışmaktadır. Hayatı sorgulamaktadır. Reoryantasyon/uyum döneminde yeni 
durumundaki kimliğini benimsemeye çalışmaktadır. Uyum süreçleri bazı 
öykülerde karşımıza çıkabilmektedir. Kurmaca eserlerde hemen her hastalıkta bu 
süreçler kısmen de olsa gözlenmektedir 

Bulaşıcı olmayan hastalıklar arasında kalp hastalığının kurmaca filmlerde kanser 
ve verem hastalıklarından sonra kullanıldığı görülmektedir. Sontag’a göre kalp 
hastalıkları verem gibi insana yeni bir kimlik sağlamamaktadır. Hastayı daha iyi bir 
arayışa yöneltmekte, egzersiz ve doğru beslenme gibi iyi alışkanlıklar bile 
kazandırtmaktadır. Kolay ölümü de akla getirmektedir (2020: 134). Hay’e göre 
kalp, sevgi ve güvenlik merkezini temsil etmekte, kalp krizi ise para ya da mevki 
uğruna kalbindeki ki tüm neşe ve sevinci yok etme sonucunda gerçekleşmektedir. 
Kalp rahatsızlıklarının olası nedeni çoktan beri süren duygusal sorunlardır. Bunlar 
sevinçten yoksunluk, kalbin katılaşması, fazla çabalama, aşırı duygusal ya da 
zihinsel gerilim altında olduğuna inanmadır (2000: 49-50). Kalp, sevgi ve güven 
duygularını simgelemektedir. Buradaki kriz güvensizlikten ve sevgisizlikten 
kaynaklanmaktadır.  

Bazı hastalıklar stigma yaratmıştır. Frengi hastalığı tarih boyunca, sevilmeyen ve 
kirli olarak kabul edilen insanların milliyetlerine göre adlandırılmıştır. Ruslara 
göre “Leh hastalığı”, Japonlara göre “Çinli hastalığı” ve İngilizlere göre “İspanyol 
hastalığı” gibi. Kimileri de Tanrı’nın bu hastalıkla insanları cinsel aşırılıkları 
nedeniyle cezalandırdığına inanmıştır (Sherman, 2020: 116-117). Frengi hastalığı 
tarihte ötekine yakıştırılan bir hastalık olarak geçmektedir. Nedeni, cinsel temasla 
yayılan zührevi bir enfeksiyona bağlanabilir. Hastalığın ismi ulusal ittifaklara ve 
düşmanlıklara bağlı olarak karalayıcı anlamlar edinmiştir. Türkiye’de ise Hristiyan 
hastalığı olarak da anılmıştır (Wijdicks, 2020: 78). Hay’e göre bu hastalığın olası 
nedenleri arasında cinsel suçluluk duygusu, cezalandırılma ihtiyacı duyma, cinsel 
organların günahkâr ya da pis olduklarına inanma bulunmaktadır (2000: 80). 
Hastalık pis olma ya da suç ve ceza kavramlarıyla algılanmıştır. Frenginin yarattığı 
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toplumsal algıya benzer şekilde yakın tarihimizdeki hastalık AIDS olmuştur. HIV, 
çok bulaşıcı olmayan bir enfeksiyon hastalığına neden olmaktadır. Virüs yüksek 
sıcaklık, deterjan ve yüzde 10’luk çamaşır suyuyla öldürüldüğünden eşyalara çok 
kolay bulaşmamaktadır. Kan emici böceklerle yayılan vektör kaynaklı bir virüs de 
değildir. HIV, enfekte insanların salgılarında ve vücut sıvılarında bulunmaktadır. 
Virüs içeren sıvının bir enfeksiyonu başlatması deride veya mukozalarda bir yırtık 
ya da lezyon bulunması ile olmaktadır. Ayrıca, enfekte kanın vücuda verilmesi, 
organ nakli veya enfekte anne sütünün emilmesi de enfeksiyonla 
sonuçlanabilmektedir. Virüs plasenta yoluyla da bulaşabilmektedir (Sherman, 
2020: 253). HIV virüsünün en sık cinsel yol ile bulaşması ve ilk bulaş vakalarının 
eşcinseller olması nedeniyle toplumda bir önyargı ve stigma yaratmakmıştır. 
Toplum enfekte olma durumunu kişinin zaaflarına ve umursamazlıklarına 
bağlamaktadır. Bu şekilde HIV pozitif kişilere toplumca psikolojik şiddet de 
go sterilmektedir (Oran & Şenuzun, 2008: 4-5). Frengi ve AIDS benzer algılar 
yaratmışlar ve sözü geçen nedenlerle sinemamızda çok az kullanılmış oldukları da 
iddia edilebilir.  

Sinemamızda çok az rastlanılan hastalıklardan olan kuduz ise dehşeti ya da 
delirmeyi anlatan öykülere uygun düşmektedir. Kuduz, dehşetli öykülerin hastalığı 
olarak algılanmaktadır. Bu hastalık insanları çıldırmış hayvanlara 
dönüştürmektedir (Sontag, 2020: 135). Hay’e göre kuduzun olası nedenleri öfke, 
şiddetin ve kaba gücün bir çözüm olduğu inancıdır (2000: 57). Kuduz hastalığı, 
delirmeyi, korkuyu, şiddeti ve öfkeyi öne çıkarmaktadır.  

Salgın hastalıklara sinemamızda çok az rastlanmaktadır. Az kullanılan 
hastalıklardan olan sıtmanın insanlara sıklıkla parazit taşıyan anofel cinsi dişi 
sivrisineklerle bulaştıg ı bilinmektedir. Sıtma hastalıg ı ile yoksulluk arasında bir 
ilişki de her zaman olmuştur (Korkmaz, 2020: 29, 31). Sıtma hastalıg ına uzun su re 
temelde kalan su birikintileri, bataklıklar, pirinç̧ tarımı ve deg irmenlere su vermek 
için yapılan hendeklerdeki su birikintileri ile köylerde hayvan sulaması için 
oluşturulan su yerleri neden olmaktadır (Tekeli, 2004: 124). Sinemamızda kırsal 
yaşamın zorlukları, yoksulluk ve feodalite baskısı sıtma hastalığı ile 
kurgulanmıştır. Hay’e göre doğayla ve hayatla olan dengeyi yitirme (2000: 70) 
sıtmanın olası nedenidir. Yine az kullanılan başka bir salgın hastalık olan veba ise 
toplumsal hafızamızda Avrupa’daki gibi yer etmemiştir. Avrupa’nın birçok 
şehrinde 14. Yüzyıldan 19. Yüzyıla kadar insan ölümlerine yol açan veba 
salgınlarını unutmamak için veba anıtları yapılmıştır (İstek, 2017: 185). Sinema 
tarihimizde yapılan taramada tarihimizde yaşanmış salgın hastalık olaylarının 
öyküleştirilmediği görülmüştür. Birinci Dünya Savaşı Esnasında Anadolu'daki 
Salgın ve Ermeniler (Çalık ve Tepekaya, 2006 başlıklı makalede tifüs, sıtma, kolera, 
veba, humma, dizanteri, paratifüs, kuduz, frengi ve bel soğukluğu hastalıklarının 
yakın tarihimizde yaygın olarak görüldüğü anlatılmaktadır. Dünya Savaşı’nda 
Osmanlı Devleti’nde Tifüs (Lekeli Humma) Salgını (Özer, 2016) makalesinde de 
memleketin pek çok yerinde tifüs görüldüğü belirtilmektedir.  İzmir’de Kolera 
Salgını ve Etkileri (Menekşe, 2020) başlıklı makalede koleranın Anadolu’da yaygın 
olarak görüldüğü ve çok sayıda kişinin hastalıktan hayatını kaybettiği 
anlatılmaktadır. Vebadan koleraya: Salgınla 200 yıllık mücadelenin tarihi 
(Sarıyıldız, 2020) isimli makalede de kolera nedeniyle 1831’de ilk kez karantina 
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uygulamasının yapıldığı belirtilmektedir. Kırk yedi yıl sonra yeniden bir salgının 
hikâyesi: 1970 Sağmalcılar kolera salgınından günümüze dersler (Bakar, 2017) 
makalesinde yakın tarihli bir kolera salgından söz edilmektedir. İstanbul'un Veba 
ile İmtihanı: 1811-1812 Veba Salgını Bağlamında Toplum ve Ekonomi (Turna, 2011) 
başlıklı makaleden ise İstanbul’da yaşanan veba salgınlarının yıkıcı etkileri 
öğrenilmektedir. Sinemamız tarihinden bu olayları öğrenememekteyiz.   

Makalede buradan sonra öyküsünde bir hastalığın görüldüğü ya da hasta bir 
karakterin bulunduğu kurmaca öykülü filmler 1950 yılından itibaren 10 yıllık 
dönemlere ayrılarak ele alınmaktadır. Önce dönemin özelliklerine kısaca 
değinilecek arkasından da dönem içerisinde hastalıkları içeren filmler ele 
alınacaktır.  

3. Türk Sinema Tarihi Boyunca Filmlerdeki Hastalıkların İncelenmesi 

Filmler ve hastalıklar arasında çok boyutlu ve yakın bir ilişki bulunmaktadır. 
Hastalıklar insan yaşamında önemli bir yer tutarken insanları ve yaşamları anlatan 
filmlerin de hastalıkları görmezden gelmesi imkansızdır. Filmlerin hastalıkları 
kullanımı geçen yıllar içince değişiklik de göstermektedir. Bu nedenle sinema tarihi 
10 yıllık dönemlere ayrılarak incelenmiştir.  

3.1. Türk Sinemasının ilk yılları: 1922-1950 

Muhsin Ertuğrul’un 1922-1939 yılına kadar tek adam olarak yürüttüğü tiyatro 
etkisindeki film çalışmalarında tiyatro sanatçılarına yer vermesi ve oyun 
uyarlamaları da yapması nedeniyle bu döneme Tiyatrocular dönemi denilmiştir 
(Esen, 2010: 22). Tiyatrocular döneminde 28 adet film çekilmiştir (Özgüç, 2012: 
1020). Yapılan kaynak taramasına göre Kız Kulesi Faciası (1923) bu dönemde 
sinemamızda bir hastalığın görüldüğü ilk ve tek filmdir. Ertuğrul, Paris’te, "Grand-
Guignol” Korku Tiyatrosu’nun repertuarında izlediği Fener Bekçileri isimli oyunu 
Vazife Uğrunda adıyla kendi tiyatrosunda oynamıştır. Oyunu, Kız Kulesi Faciası 
adıyla da filme çekmiştir. Filmdeki baba-oğul 15 günlük bir nöbet için fenerdeki 
bekçilik görevlerini devralmışlardır. Önceden bir köpeğin saldırısına uğrayan oğul 
bunu ailesinden saklamıştır. Bir akşam fenerin yakılacağı sırada kendisini 
engelleyen oğlunun kudurduğunu anlar. Boğuşurlarken oğlunu kuleden aşağı atar. 
Oğlunun cesedi üzerine kapanmış ağlarken vapur düdükleriyle kendine gelir, 
feneri yakar (Onaran, 1994: 24). Fırtınalı denizde bekçinin diğer oğlunun da 
gemilerden birinde görevli olduğu anlaşılır. Fener yakılmasıydı, diğer oğlunun da 
hayatı tehlikeye girecektir (Esen, 2010: 26). Sontag, kuduz kurmacasında 
insanların çıldırmış hayvanlara dönüşmesinin yaygın bir anlatı olduğunu 
söylemektedir (2020: 135). Bu filmde de baba oğul ilişkisinin ölümüne bir vahşi 
mücadeleye dönüşmesinde kuduz hastalığı bir neden oluşturmaktadır.  

Geçiş dönemi olarak adlandırılan 1939-1950 yılları arasında yeni yönetmenler 
ortaya çıkmış, Ertuğrul’un teatral etkilerinin silinip, yerini sinemasal etkiler 
almaya başlamıştır (Esen, 2010: 38). Hastalığın saptandığı tek film bir roman 
uyarlaması olan 1946 tarihli Senede Bir Gün’dür. Filmdeki kadın karakter kalp 
hastasıdır. Özön’e göre film, Şehir Tiyatrosu’ndan kalabalık bir oyuncu 
topluluğunun yer aldığı, kostümlü, dekorlu bir film olmaktan başka bir özellik 
taşımamaktadır (2003: 130). Bu filme ulaşılamamıştır. Senede Bir Gün 1965 ve 
1971’de tekrar çekilmiştir.   
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3.2. 1950’li Yıllar 

Özön’e göre 1950’li yılların Türk sinemasının genel görünümünü tarihsel, 
melodram, komedi, şarkılı filmler ile roman uyarlamaları ve dini filmler 
oluşturmaktadır (1968: 105-145). Amerika ile ilişkilerin artmasıyla propaganda 
aracı olarak Amerikan filmleri sinemaları kaplamıştır (Özön, 2003: 143). 
1950’lerde popüler kültür Türkiye’de yükselişe geçmiştir. Basında magazinleşme 
olgusu, kültür/sanat konuları ve sorunları ortalama okurun ilgisini çeken 
yanlarıyla ele alınmıştır (Oktay, 1993: 93). Bu dönemde popüler edebiyat 
eserlerinin sinemaya sıklıkla uyarlandığı görülmektedir. Romanların aşırı 
duygusal, abartılı dramatik öğeleri, olağanüstü rastlantılara dayanan öyküleri 
popüler sinemada kullanılmıştır (Öngören, 1985: 123). Yurt sorunlarına ve halkın 
gerçek yaşamına ağırlık veren filmler azınlıktadır. Salon filmleri, edebiyat 
uyarlamaları, melodramlar ve komedi filmleri çekilmiştir (Onaran, 1994: 101-102).  

Bu dönemde Hıçkırık (1953), Beyaz Mendil (1955), Son Beste (1955), Kamelyalı 
Kadın (1957), Hicran Yarası (1959), Ölmeyen Aşk (1959) isimli filmlerinde verem 
hastalığı yer almaktadır. Hastaların tümü kadındır. Hıçkırık, Son Beste, Kamelyalı 
Kadın ise roman uyarlamalarıdır. Kamelyalı Kadın ve Hicran Yarası filmlerine 
ulaşılamamıştır.  

Hıçkırık, melodram türünde bir prototip oluşturmuştur. Roman uyarlamaları da bu 
filmle beraber modaya dönüşmüştür (Tunalı, 2006: 227). Verem hastalığı Türk 
sinemasının kült konuları arasına girmiş, umutsuz/imkânsız aşk konusu hastalıkla 
birleşmiştir. Filmdeki hastalık öyküsü aşkın olanaksızlığını anlatmak için bir 
araçtır. Nalan üvey kardeşi Kenan’a aşkını itiraf etmez, bu aşkın yanlış olacağına 
inanır. Ancak İlhami ile evlendikten sonra Kenan’a “beni seviyor musun” diye 
sorabilir. Nalan “keşke hislerini gizlemeseydin belki de her şey bambaşka olurdu” 
der. Nalan ona karşı alaycı tavırlar sergiler, aşkı hem kabul eder hem de engeller. 
Bazen de onun ablası rolüne girip onu sahiplenir. Veremin olası sebepleri arasında 
“bencillikten ağır ağır eriyip gitme, tahakküm edicilik, sahiplenicilik” (Hay, 2000: 78) 
olduğu iddiası Nalan’ın davranışlarında izlenebilmektedir. Verem hastalığında 
ateşin çıkması iç yangının işaretidir. Aşkı betimlemek için verem hastalığından 
alınmış metaforların kullanılmasının kökeni eski devirlere, romantik harekete 
kadar uzanmaktadır. Romantiklerden itibaren verem hastalığı, aşk hastalığının bir 
çeşididir (Sontag, 2020: 32). Aşkın imkansızlığı karşısında hastalanan ve ölen, 
kadın karakter olmuştur. İsyan etmeyen, kadere boyun eğen kadın prototipi 
izleyici kitlesine sunulmaktadır. Hayward, öykülerdeki kadın karakterlerin elde 
edilmesi gu ç duyguları hayal etmesinin mazoşistçe oldug unu yazmaktadır. 
Yasaklamış o zlemler, hastalıklar ile karşılık bulmaktadır. Melodram tu ru nde 
mazoşizm içsel şiddet ya da kendini feda eden eş ya da anne olarak temsil 
edilmektedir. (2012: 286). Hastalık metaforu izleyicide merhamet duygusunu 
pekiştirmekte ve karakterin acısını dışa vurmada önemli bir araç olmaktadır 
(Tunalı, 2006: 63). Evlendikten sonra üvey kardeşine olan aşkı tamamen gün 
yüzüne çıkmıştır. Artık ilk baştaki kadına dönüşmesi de mümkün değildir. Öykü bu 
sorunu onu öldürerek çözer. Toplumca hoş görülmeyecek bir durum bitirilmiş ve 
izleyicide merhamet duygusu/bağışlayıcılık da uyandırılmıştır. Hıçkırık, diğer 
verem hastalığının görüldüğü filmlere bir örnek oluşturmaktadır.   
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Sinema tarihimizde verem hastalığını şehirde değil de kırsalda vermesiyle Beyaz 
Mendil farklılık göstermektedir. Film, Yaşar Kemal’in öyküsünden uyarlanmıştır. 
Filmde iki köyün arasında yıllardır süren bir düşmanlık vardır. Hasan ile düşman 
köydeki ağanın kızı Zeliha birbirlerini sevmektedirler. Birlikte bir köye sığınıp 
yaşamaya başlarlar. Zeliha burada verem olur. Çam ağacı havasının iyi geleceği 
söylendiği için Hasan söktüğü bir çam ağacını köye getirip diker. Fakat hem ağaç 
hem de kız ölür. Kadın karakter ataerkil düzende söz sahibi değildir. Babasından 
kaçmasına rağmen hastalık onu yok etmektedir. Vereme yol açan tutku genellikle 
aşk olmakla beraber vatan, yurt özlemi ve hayal kırıklıkları da olabilmektedir 
(Sontag, 2020: 34). Bu dönemdeki diğer veremli karakterlerin bulunduğu filmlerde 
mekân şehirlerdir. Son Beste filmindeki Nermin, âşık olduğu şarkıcı Zeki’yi sahne 
arkasında solgun ve zarif yüzüyle izlerken ölmektedir. Hastalıklı fakir Nermin, 
fakir şarkıcı Zeki ile nişanlıdır. Fakat zengin kız Semra, Nermin ile konuşup 
Zeki’den ayrılmasını sağlar. Nermin, öksürüklerle Zeki’den ayrılmayı kabul eder: 
“Çok uzaklara gideceğim. Orada ölümü bekleyeceğim. Ölüm, bu acıyı ancak o 
dindirebilir”. Nermin’in son sözü ise “ne kadar mesudum” olur. Ruhsal acı ve 
umutsuz aşk, verem hastalığı ile romantize edilmiştir. Nermin, isteklerini 
baskılamış ve verem bu baskılardan kaynaklanarak onu ölüme götürmüştür. 
Hastalık fakir kız Nermin’e verilmiştir. Nermin film boyunca zarafetini 
korumaktadır. Verem mitine göre vereme yol açan tutku genellikle tutkulu aşktır 
ve hasta görünümü ona asalet ve seçkinlik vermektedir. Nermin, yoksulluğuna 
boyun eğen güzel ve fedakâr kadın prototipidir. Ölmeyen Aşk filminde ise fakir 
piyanist Bülent ile zengin aile kızı Semra birbirlerini sevmektedirler. Babası Nuri 
Bey, Semra’yı odasına hapsederek Bülent’e gitmesini engeller. Semra pencereden 
kaçarken düşer. Geceyi yağmur altında baygın geçirir. Bu olaydan sonra sağlığı 
daha da bozulur. Nuri bey servetini kaybeder. Bülent ise ünlü bir sanatçı olur. 
Semra’nın hasta olduğunu öğrenen Bülent konserini yarım bırakıp Selma’ya gider. 
Bülent ona piyano çalarken Selma hayatını kaybeder. Filmde belirli bir hastalığın 
adı geçmemektedir. Selma’nın yağmur altında baygın bir gece geçirmesi ve son 
sahnede ölmeden önce yatakta öksürmesi veremi düşündürtmektedir. Semra’nın 
karakteri adeta hastalıkla dışa vurmaktadır. Film, Son Beste filmindeki Nermin 
karakterinin sahne arkasından konseri izlerken ki ölümünü de hatırlatmaktadır. 
Verem yoğun arzunun dışavurumunu göstermektedir. Selma baskılanmış ve pasif 
bir karakterdir. Baskılanmış kişilik arzuyu hastalıkla dışa vurmaktadır. Babası 
tarafından kapatıldığı odasından kaçarken aslında ölüme yaklaşmıştır. Yukarıdaki 
üç filmin öyküsünde de kadınlar baskılanmış ve mutsuz karakterlerdir. Toplumun 
talepleri ile bireysel taleplerinin çatışması hastalıkla karşılık bulmuştur. Kadınların 
ekonomik sınıfları farklı olsa da onlardan beklenenler temelde değişmemiştir. 
Hayward, ruhsal sıkıntıların bedensel sorunlara dönüştüğüne dikkat çekmektedir. 
Histeri arzusu nesnelere ya da mizansene değil bedene transfer edilmektedir. 
Kadınlar bir tür psikozdan acı çekerler ki buna onların suçluluk duyguları ya da 
yaşanmamış bir aşk neden olabilmektedir. Bu durumda hastalık bir ceza anlamına 
gelmektedir. (2012: 293). Filmlerde verem hastalığı akciğerlerle ilgili bir hastalık 
olarak görülmektedir. Akciğer ile ilgili hastalıkların olası nedenleri arasında olduğu 
iddia edilen “umutsuzluk, hayattan yorgunluk, iyileşmesine izin verilmemiş duygusal 
yaralar” (Hay, 2000: 20, 80) söz konusu filmlerdeki kadın karakterlerin 
durumlarıyla uygunluk göstermektedir.  
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Ethem İzzet Benice’nin eserinden sinemaya uyarlanan Beş Hasta Var (1956) filmde 
Türk Sineması’nın kullanmayı tercih etmediği frengi hastalığı görülmektedir. 
Filmin kadın karakteri Belkıs sevdiği erkekten ayırılmış ve bir paşa ile zorla 
evlendirilmiştir. Paşa’dan intikam almak için onu erkeklerle aldatmaktadır. 
Evinden kovulduktan sonra yoksul ve kötü bir hayat yaşamaya başlar. Frengi 
hastalığı ortaya çıkınca kendini bu duruma düşüren dört erkeğin peşine düşer. 
Onları ısırarak hastalığını bulaştırır. Frengi tarih boyunca cinsellikle bulaşan bir 
hastalık olduğu için “öteki”ne yakıştırılan bir hastalık olmuştur. Belkıs da aykırı bir 
karakterdir. Sontag bu hastalığın temsiliyetinde ahlaki yargılar olduğunu 
söylemiştir (2020: 50). Türk sineması bu yıllarda ve gelecek dönemlerde de aile 
temelli melodramlara devam edecektir. Frengi hastalık kurgusunun dönemin 
melodram filmleriyle bağdaşmadığı iddia edilebilir.  

Salgın hastalıklar sinemamızda oldukça azdır. Salgın (1954) isimli filminde salgın 
hastalık olan bir bölgeye İstanbul’dan gönüllü giden bir hemşire ile bir doktorun 
aşk öyküsü anlatılmaktadır. Hastalığın ne olduğu belirsizdir. Karantina çadırlarının 
kurulması, maske kullanımı filmde hastalığın anlatımında kullanılan görsellerdir. 
Filmin asıl amacı bir aşk öyküsünde gelişen entrikaları anlatmaktır. Filmin mekânı 
salgın bölgesinden daha fazla İstanbul’dur. Film İngilizce konuşmalı ve renkli 
olarak çekilmiştir. Filme izleyicinin ilgi göstermediği (Saydam, 2015) 
bilinmektedir.  

Kaynaklardan öğrenildiğine göre Adak Tepe (1952) sıtma, Beraber Ölelim (1958) 
kanser, İnsanlık İçin (1958) ise kuduz hastalıklarını konu edinmiştir. Bu filmlere 
ulaşılamamıştır. Adak Tepe filminde köyündeki bataklığı kurutmak için mücadele 
veren genç bir doktorun, Beraber Ölelim isimli filmde kanser hastası bir genç kızın, 
İnsanlık İçin filminde ise kuduz bir köpeğin ısırdığı bir adamın öyküsü 
anlatılmaktadır (Özgüç, 2012). Kanser hastalığı ilk kez görülmektedir. Giderek 
modern şehirli yaşamların ağırlık kazandığı bu dönemde kanser de görülmeye 
başlamıştır.  

Tablo 1. 1950'li Yıllar 
 Hastalıklar ve sayıları  
 
Cinsiyet 

Verem  
(6) 

Kanser 
(1) 

Kuduz 
(1) 

Sıtma 
(1) 

Frengi  
(1) 

Salgın 
(1) 

Kadın 6 1 - ? 1 ? 
Erkek - - 1 ? - ? 
Erkek 
Çocuğu 

- - - ? - ? 

Kız Çocuğu - - - ? - ? 

3.3. 1960’lı Yıllar 

1961 Anayasası’nın getirdiği özgürlük ortamı 1960’ları 1950’lerden ayırmaktadır 
(Esen, 2010: 72). Demokrat Parti rejiminin ordu tarafından sona erdirilmesiyle 
1961 Anayasası kabul edilmiştir. Yeni Anayasa’nın getirdiği haklarla Türk 
Sineması’nda Toplumsal Gerçekçi filmler ortaya çıkmıştır. Bu filmler kent insanını 
anlatmış, geleneksel burjuvaziyi ve değerlerini eleştirmiştir (Daldal, 2005: 56, 94). 
Söz konusu filmler güncel sorunlara odaklanmıştır, hastalıklara yer 
vermemişlerdir. Yeşilçam sinemasının en çok izlendiği 1960-1970 yıllarında 
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filmlerdeki hastalık ve engellilik temsillerinin çokluğu dikkat çekmektedir. Verem, 
körlük, fiziksel sakatlıklar filmlerde sıklıkla görülmektedir (Tuğan, 2015: 114).  

Melodram türündeki kimi filmlerde hastalıklar devam etmektedir. Meyhaneci 
(1964), Kırık Hayatlar (1965) Meleklerin İntikamı (1966), Kenar Mahalle (1966), 
Kıskanç Kadın (1966), Ölümsüz Kadın (1967) ve Ağlayan Bir Ömür (1968) kanserin 
görüldüğü filmlerdir. Meyhaneci filminde Erol üç aylık ömrü kalmış bir kanser 
hastasıdır. Hastalıktan öleceğini öğrendikten sonra meyhaneye gitmeye başlar. 
Erkek karakterlerin alkol ve sigara ile avunduğu görülmektedir. Meyhanede 
tanıştığı Sabri hasta oğlunun tedavisinde maddi zorluk çekmektedir. Erol, 
Sabri’den kendisini para karşılığında öldürmesini ister. Fakat bir karışıklık olduğu 
ve Erol’un kanser olmadığı ortaya çıkar. Sabri ise bu durumu bilmemektedir. Daha 
sonralarına tekrarlanacak bir motif olan ölümcül hastanın kendini öldürtmek 
istemesine ilk kez bu filmde rastlanmaktadır. Kırık Hayatlar, Halit Ziya Uşaklıgil’in 
aynı isimli romanından uyarlanmıştır. Zamanına göre tedavisi mümkün olmayan 
menenjit hastalığının filmde kanser (lösemi) hastalığına çevrildiği görülmektedir. 
Filmin öyküsünde Doktor Ömer eşini aldatmaya başladıktan hemen sonra küçük 
kızı Ayla hastalanır. Ölümle sonuçlanan hastalığın burada cezalandırma işlevi 
gördüğü ileri sürülebilir. Kan, “bedende özgürce dolaşan sevinci” (Hay, 2000: 50) 
temsil etmektedir. Küçük kızın kan kanseri oluşu çocukluğun masum neşesi ile ikili 
karşıtlık oluşturmaktadır. Meleklerin İntikamı filminde ise Türkan karakterinin 
“ölümcül bir hastalığı” vardır. Daha önce Sontag’dan alıntılandığı gibi kalp 
hastalığının söylenmesi kolay, kanserin ise zordur. Filmde geçen ölümcül 
hastalığın kanser olduğu düşünülmektedir. Türkan, kocasından ve yetişkin 
çocuklarından hastalığını saklar. Ölmeden önce oğlu ve kızının sorunlarını çözmek, 
kocasını da sekreteri ile evlendirmek istemektedir. Kızı için cinayet de işler. 
Buradaki hasta kadın karakter veremli kırılgan kadın kurgusundan oldukça 
farklıdır. İntikam almakta ve ailesini korumaktadır. Bununla beraber toplumdan 
beklenen fedakâr kadın rolünü de sürdürmektedir. Kıskanç Kadın filminde ise 
kanser hastası kadın ölmüş ve genç kocası yeniden evlenmiştir. Genç adam hasta 
karısını öldürmekle suçlanır. Yeni eşi onun suçsuzluğunu kanıtlar. Filmde cinayet, 
entrika, kanser hastası kadının eskiden eşini aldatmış olması gibi yan öyküler 
mevcuttur. Kanser hastalığı filmin kötücül dünyasına uygun düşmektedir. Yine 
kanser hastalığının yer aldığı Ölümsüz Kadın isimli filmde kanser hastası Nevin 
sevdiği adam Murat’ı arkadaşı ile evlendirmek istese de başaramaz. Hastalığını 
açıklayamadan Murat ile evlenir. Evlendiği gece Nevin hayatını kaybeder. Ağlayan 
Bir Ömür’de kanser olduğunu öğrenen Şermin doktorunun tavsiyesi ile tedaviye 
başlar. Eşi ve küçük kızından habersiz gizlice tedaviyi sürdürür. Ailesinin kendi 
ölümünden sonraki durumları için endişelenir. Ailesi ile ilişkileri bozulur, onlara 
karşı sert davranışlar sergiler. Kocasını ise bir genç kız sevmektedir. İkisinin kendi 
ölümünden sonra evlenmelerini planlar. Erkek karakterin sorunlar karşısında 
alkol aldığı da görülür. Şermin ailesine kötü davranmakta, onları kendinden bilinçli 
olarak uzaklaştırmak istemektedir. Kocası hastalığı öğrenir. Doktor Şermin’in 
iyileştiğini kocasına söyler. Şermin başkasını sevdiğini anlatan bir mektup bırakıp 
kamyonun önüne atlayıp intihar etmeyi dener. Eşinin iyileştiğini söylemesine 
rağmen hala inanmamayı sürdürür. Sonunda raporu görünce inanır. Kadın 
karakter aşk ya da ayrılık acısına metafor oluşturacak bir hastalık 
yaşamamaktadır. Kanserin kurgusu veremden oldukça farklıdır. Şermin’in 
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mazoşist tutumu ise benzerlik göstermektedir. Kanser bu filmlerde orta-üst 
sınıftan şehirli kadınların hastalıklarıdır. Kanser modern yaşamların mitidir. 
Mekân olarak tamamen şehirde geçen her iki filmde de şehir hayatının kirli ve 
karanlık yanları gösterilmektedir. Verem hastalığının görüldüğü filmlerdeki gibi 
romantik çağrışımlar yapan ıssız ve romantik mekanlar ya da kırılgan kadınlar bu 
filmlerde bulunmamaktadır. Her iki filmde de bir Yeşilçam geleneği olarak doktor 
yaşlı bir erkektir ve aynı oyuncu tarafından canlandırılmaktadır. Yine her iki filmde 
de doktor babacan bir tavırla hastalığı hastadan saklamaya çalışmaktadır. Kenar 
Mahalle filminde de kanserli bir karakter bulunmaktadır. Ansiklopedik Türk 
Filmleri Sözlüğü’nden (Özgüç, 2012) filmindeki kanser hastasının bir kız olduğu 
öğrenilmektedir. Filme ulaşılamamıştır.  

1960’lı yıllarda verem hastalığının görüldüğü filmler şunlardır: Hıçkırık (1965), 
Çalıkuşu (1966), Boş Çerçeve (1969), Dokuzuncu Hariciye Koğuşu (1968). Hıçkırık, 
Çalıkuşu ve Dokuzuncu Hariciye Koğuşu roman uyarlamalarıdır.  

İlk kez 1953 yılında sinemaya uyarlanan Hıçkırık filminin bu yeni uyarlamasında 
büyük değişiklikler bulunmamaktadır. Nalan şehirli ve pasifize edilmiş bir 
karakterdir. Erkek karakterin alkol ve gece hayatı ile avunması ve sorunlar 
karşısında uzaklaşması bu uyarlamada daha dikkat çekicidir. Nalan, Kenan’ı 
reddeder, kendinden uzaklaştırır, fakat bir yandan da ona sahiplenici davranır. 
Kocasına olan davranışları ise soğuk ve bencilcedir. Bencillikten eriyip gitme (her 
iki erkeğe karşı da), tahakküm edicilik ve sahiplenicilik Nalan karakterinde tekrar 
izlenebilmektedir. 

Çalıkuşu filminin açılışında Feride çocukluğunda annesinin ölümünü “dudaklarında 
kan lekesi, ölmüş bulduk” sözleriyle anlatmaktadır. Kodlar, verem mitini akla 
getirmektedir. Feride’ye âşık olan Şeyh Yusuf Efendi ne olduğu anlaşılmayan bir 
hastalıktan ölür. Romanda ise veremden öldüğü anlatılmaktadır. Yine hastalığın 
romantik kurgularıyla karşılaşılmaktadır. Feride’nin evlat edindiği Munise 
romanda kuş palazından ölürken, filmde ise hastalığının ne olduğu 
söylenmemektedir. Feride’nin sert görünümlü doktor eşi ise kanserden 
ölmektedir. Filmin başlarında Kamuran’ın, Feride’yi okulda ziyaret etme bahanesi 
Kamuran’ın hasta bir arkadaşını ziyarete gelmişken ona da uğramasıdır. Romanda 
çok sayıda hastalık görülmektedir. Filmde hastalıklar çok daha az ve isimsizdir. 
Romanın geçtiği yıllarda hastalıkların önlenmesindeki yetersizlikler nedeniyle 
romanda hastalıklara çok yer verilmiş olduğu iddia edilebilir.  

Filmlerde verem hastaları şimdiye kadar kadın karakterler olmuşken Boş Çerçeve 
filmindeki verem hastası erkektir. Romantik komedi olarak başlayıp gelişen film 
Ferit isimli karakterin ilerlemiş bir verem hastası olduğunun anlaşılmasıyla ağır 
bir melodrama dönüşür. Erkek karakter artık sevdiği kadın Alev’i kendinden nefret 
ettirmeyi amaçlamaktadır. Kendini unutturmak için arkadaşından Alev ile 
evlenmesini de ister.  Erkek kahraman yaşadığı acılar karşısında alkol ile de 
avunmaktadır. Daha önceki verem hastalığının olduğu filmlerde kadın hastanın 
öldükten sonra sevdiği erkeğin hayatına devam ettiği görülmüştür. Fakat bu filmde 
erkek verem hastası öldükten sonra kadın da intihar etmektedir. Verem hastalığı 
sinemamızda her zaman akciğerlerle ilgili bir hastalık olarak yansıtılmıştır. Bir 
roman uyarlaması olan Dokuzuncu Hariciye Koğuşu ise farklı bir verem türünü 
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konu edinmiştir. Ana karakter Safa kemik veremi hastasıdır. Safa iyileşmek 
amacıyla akrabaları olan Paşanın köşkünde kalmaktadır. Paşanın kızına 
çocukluğundan beri aşıktır. Kızın annesi Safa’nın mikrop saçtığını söyleyerek kızını 
ondan uzaklaştırmak ister. Hastalığı ve yoksulluğu onu ötekileştirmektedir. 
Romandaki ben anlatımı nedeniyle iç yaşantıya filmde de ağırlık verilmiştir. Safa’yı 
iç dünyaya çeken hastalığıdır. Hastalık onu erken olgunlaştırmıştır. Filmdeki 
hastalık ya da hasta karakter ile toplumsal sınıflar belirginleşmektedir. Paşanın 
konağı sağlığa ve zenginliğe sahiptir. Safa’nın evinde ise hastalık vardır.  

Bu dönemde kalp hastalığına rastlanan filmler şunlardır: Beyaz Güvercin (1963), 
Senede Bir Gün (1965), Affet Sevgilim (1966), Akşam Güneşi (1966) Şehir Eşkıyası 
(1969), Ölmüş Bir Kadının Mektupları (1969). 

Beyaz Güvercin’de Filiz kalp hastasıdır. Aşktan ve heyecandan uzak durması 
gerekmektedir. Filiz kendi hastalığını bilmemektedir. Babası onu sevebileceği 
erkeklerden uzak tutarken Göksel ile karşılaşır. Birbirlerine âşık olurlar. Benzer 
konulu Affet Sevgilim’de kalp hastası fabrikatör kızı Filiz, âşık olduğu Ekrem adlı 
genci babasının parasıyla elde etmektedir. Ekrem zamanla Filiz’e âşık olur ve 
evlenirler. Amerikan’dan getirtilen doktorun yaptığı ameliyatla Filiz iyileşir. Her iki 
filmde de hastalar zengin bir aileye sahiptirler ve aşkla iyileşmektedirler. Hastalık 
ve zihin arasında ilişki kuran Hay’e göre kalp hastalığını iyileştiren düşünce modeli 
“neşe ve sevinci kalp merkezime geri getiriyorum, herkese sevgi gösteriyorum” 
(2000: 49) bu filmlerdeki kadın karakterlerde görülmektedir. Kalp, sevgiye ve 
güvenliğe ulaşınca iyileşmiştir. Akşam Güneşi filmi de yine zengin bir aile 
çevresinde geçmektedir. Nazmi, Kore Savaşı’nda yaralanınca Türkiye’ye döner. 
Kalbinden rahatsız olduğu da anlaşılınca askerlikten ayrılmak zorunda kalıp 
babasından kalma çiftlikte yaşamaya karar verir. Kalp hastalığı genç bir erkeğin 
her şeyden uzaklaşıp bir çiftlikte yaşamasına neden olmuştur. Sağlığına önem 
veren bir hayat sürer, belki bu nedenle de çevresine otoriter davranmaktadır. Yine 
zengin aileler arasında geçen Ölmüş Bir Kadının Mektupları filminde kalp hastası 
genç kız Fikret ile Doktor Nejat’ın umutsuz aşk öyküsü anlatılmaktadır. Fikret, 
Nejat'ın evli olduğunu öğrenince büyük bir yıkım yaşar. Fikret, babası ve üvey 
annesinin isteğiyle yaşlı zengin Sait Bey ile evlendirilir. İstanbul’dan uzak bir hayat 
sürer, bir de kızı olur. Doktor Nejat'ın karısı Mediha ise Sait Bey'in yeğenidir. Sait 
beyin çiftliğinde bir araya geldiklerinde Nejat'ın Fikret’e olan aşkı alevlenir. 
Aldatıldığını düşünen Sait Bey kızını Fikret’ten uzaklaştırır. Yanlış anlaşılan Fikret 
kalp hastalığına bağlı olarak hayatını kaybeder. Kadın karakterin iyileşmesi için 
gerekli mutluluk ile neşe filmin öyküsünde gerçekleşmemektedir. Senede Bir Gün 
filminde Nazlı ve Emin’in aşk öyküsünü anlatılmaktadır. Öykü Bulgaristan’da 
başlamaktadır. Türkler toprak kayıpları karşısında Anadolu’ya kaçma planları 
yaparlar. Nazlı ve ailesi gitmeyi başarırken, sevgilisi Emin hapse atılır. Sevgililer 
ayrı düşerler. İstanbul’a ailesiyle yerleşen Nazlı’nın hastalığı kalp yetmezliğidir. 
Sevgiliden ve yurdundan ayrılmak kalp hastalığı ile karşılık bulmuştur. Hay’e göre 
kalp, sevgi ve güvenlik merkezini temsil etmektedir (2000: 49). Kadın karakterin 
evinden/yurdundan yani güvenli alandan uzaklaşması, metaforik bir anlatımla 
kalp hastalığı ile karşılık bulmuştur.  

Bir Demet Yasemen (1961) filmindeki hasta genç kız evlenmek üzere olan 
sevgilileri ayırmaktadır. Zarif ve kırılgan görünümlü Suzan karakteri sevdiği 
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erkeğin başkasıyla evleneceğini öğrenince bayılır. Suzan, sevdiği erkeği hastalığı ile 
elde eder. Fakat evlendikten sonra eşinin eski sevgilisini hala sevdiğini anlar. 
Bunun üzerine hastalığı geri döner. Gerçekten sevilmediğini anlamıştır. Ruhundaki 
yaranın iyileşmediği ve hastalığın bu nedenle geri döndüğü (Güveloğlu, 2021: 15) 
söylenebilir. Suzan’ın kendisini “ölüme her gün biraz daha yaklaşan bir insan” 
olarak tanımlamasından başka hastalığı hakkında bir bilgi bulunmamaktadır. Bu 
da daha çok kanser hastalığını akla getirmektedir.  

Bu dönemde çekilmiş olan kalp hastalığı içeren Şehir Eşkıyası filmine ise 
ulaşılamamıştır. Filmde kalp hastası babasına bakan fakir bir kızın fedakârlık 
öyküsü anlatılmaktadır (Özgüç, 2012). Yine ulaşılamayan Kelepçeli Bilekler (1965) 
filminde de annesinin hastalığı (tanımsız) nedeniyle suç işlemek zorunda kalan bir 
gencin dramı anlatılmaktadır (Özgüç, 2012). İki filmde de ana karakter hasta 
değildir. Hastalıkların fedakârlık yapma nedeni olduğu anlaşılmaktadır. 
Sinemamızın az kullandığı kuduz hastalığının görüldüğü Onyedinci Yolcu (1965) 
filmine de ulaşılamamıştır. Kaynaklardan öğrenildiği üzere filmde kuduz bir köpek 
tarafından ısırılan bir katilin kaçış öyküsü anlatılmaktadır (Özgüç, 2012).  

Tablo 2. 1960'lı yıllar 
 Hastalıklar ve sayıları 
 
Cinsiyet 

Verem  
(4) 

Kanser 
 (8) 

Kalp 
(6) 

Kuduz  
(1) 

Tanımsız 
hastalık (1) 

Kadın 2 6 4 - 1 
Erkek 2 1 2 1 - 
Erkek Çocuğu - - - - - 
Kız Çocuğu - 1 - - - 

3.4. 1970’li Yıllar 

1971 muhtırasıyla beraber 1961 Anayasası’nın getirdiği birtakım özgürlükler 
sınırlandırılmıştır. Buna rağmen özgürlüklerden vazgeçilmemiş, 1970’li yıllar hak, 
özgürlük mücadeleleri ve ekonomik sıkıntı yılları olmuştur (Esen, 2010: 130-134). 
Bu dönemde hastalıkların toplumsal sorunları konu alan filmlerde değil, yine 
melodram türündeki filmlerde kullanıldığı görülmektedir.  

Bu dönemde verem hastalığına az rastlanmıştır. Beyaz Güller (1970) ve Namus 
(1972) filmlerinde verem hastalığı kullanılmıştır. Beyaz Güller 1955 tarihli Beyaz 
Mendil filminin ikinci çevrimidir. Önceki çekimiyle hastalığın kurgulanışı açısından 
bir fark bulunmamaktadır. Namus filminde çiftlik sahibi Kemal Bey’in İstanbul’da 
yaşayan oğlu, Orhan kâhyanın kızı Zeynep’i hamile bırakır. Kemal Bey, Orhan’ı 
davranışları nedeniyle İstanbul’a geri gönderir. Kemal Bey kalp krizi geçirince 
Zeynep ile tedavi için İstanbul’a gider. Kemal Bey ölünce Zeynep evden atılır. 
Çocuğunu aldırmak zorunda kalır. Pavyonda çalışmaya başladığında verem 
hastalığı da öksürüklerle kendini gösterir. Zeynep verem hastalığına şehirde 
yakalanmıştır. Önceki filmlerde görüldüğü gibi aşk acısından ortaya çıkan bir 
hastalık söz konusu değildir. İntikam alma isteği (Hay, 2000: 78) hastalığın olası 
nedeni olarak görülebilir. Orhan’ı öldürdükten hemen sonra kendisi de vereme 
bağlı olarak ölür. İntikamını almasına rağmen ilk baştaki köylü kızına 
dönüşemeyecektir. Öykü onu hastalıkla öldürerek iyileştirmiş ve izleyicide 
merhamet duygusu uyandırmıştır. 
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Mavi Eşarp (1970), Küçük Sevgilim (1971), Aşk Hikayesi (1971), Çile (1972), 
Mahkûm (1972), Canım Kardeşim (1973), Sevilmek İstiyorum (1973), Yumurcak: 
Veda (1974), Sıralardaki Heyecan (1976), Sensiz Yaşayamam (1977), İşte Bizim 
Hikayemiz (1978) filmlerinde kanser hastalığı görülmektedir. Kanser hastalığının 
artışı dikkat çekicidir. Feryat (1973) filminde ise beyin tümörü görülmektedir. 

Mavi Eşarp filminde “merhametsiz hastalık”, “amansız hastalık” olarak geçen 
çaresiz hastalığın kanser olduğu düşünülmektedir. Leyla, hastalığı hakkında 
konuşmamakta, babası ve onu seven erkekten başkası ise hastalığını 
bilmemektedir. Arkadaşları ile eğlenmekte, çevresine iyilikler yapmaktadır. 
İsviçre’deki tedaviyi reddetmektedir. Babasına “hiçbir şey düşünmeyelim, 
yaşayalım, yaşayalım” ya da “kendime mi geleyim işte o zaman felaket başlar” 
demesi, hastalığını inkâr ettiğini, hastalığını yok saydığını göstermektedir. 
Leyla’nın davranışları bir savunma mekanizması olarak gerçeklikten kaçmaktır. 
Leyla hastalığını inkâr ettiği şok döneminde araba kullanırken pilot Hakan’ın 
motosikletiyle kaza yapmasına sebep olmuştur. Hastalığının direnme döneminde 
yeni durumuna uyum sağlamaya çalışırken Hakan’ın kazada zarar gören gözleri 
nedeniyle pilotluk yapamayacağını öğrenmesiyle tedavi sürecine başlamaktan 
vazgeçer. Bu durumda Leyla kendini ölümle cezalandırmaktadır.  

Küçük Sevgilim isimli filmde tıp öğrencisi Lale, dikiş dikerek evi geçindiren ablası 
Nevin ile yoksul bir hayat sürmektedirler. Üniversitedeki hocası Murat ile 
birbirlerini severler. Lale’nin mezun olduğu gün Nevin hastalanır. Yaşlı erkek 
doktorun “kanser, maalesef ciğerlerini tahrip etmiş, iki üç aylık ömrü var” diyalogu 
ile hastanın durumu öğrenilir. Yaşamı boyunca zorluklarla mücadele etmiş Nevin 
hastanede yatarken hayatında ilk kez ilgi görmüştür. Kendisini yeni fark etmiş 
gibidir. Murat’ın şefkatli yaklaşımı karşısında ona âşık olur. Nevin mucizevi bir 
şekilde iyileşmiştir. Hay’in iddia ettiği kanser sorununun ortadan kalkması için 
gerekli yeni düşünce modeli, “dünyamı sevinçle doldurmayı seviyorum, kendimi 
seviyor ve onaylıyorum” (2000: 18) iyileşen Nevin’in davranışlarında 
gözlemlenmektedir. Lale’nin zorlamasıyla Murat, Nevin ile evlenmeyi kabul eder. 
Fakat Murat eşine karşı ilgisizdir. Böylece geri gelen mutsuzlukla hastalık da geri 
gelir. Nevin ölür. Ruhtaki patolojik durum değişmezse beden de iyileşmemekte ve 
iyileşmeyen ruhtaki yararlar hastalığı geri getirmektedir (Güveloğlu, 2021: 15).  

Mahkûm filminde doktor, Zeynep’e “milyonda bir görülen hastalık”tan dolayı iki 
aylık ömrü kaldığını açıklar. Hastalığın kanser olduğu tahmin edilmektedir. 
Kanserin ismi ağza alınmadan başka tanımlarla söylenmesi sıklıkla görülen bir 
eğilimdir. Doktor diğer Yeşilçam filmlerinde olduğu gibi yaşlı bir erkektir. 
Hastalığın Amerika'da çok pahalı bir tedavisi vardır. Hastanın eşi Kemal’e bankalar 
kredi vermez. Kemal’e âşık olan Lamia tedavi masraflarını karşılamayı Kemal’in 
karısından boşanıp kendisiyle evlenmesi şartıyla kabul eder. Evlenirler, Lamia 
iyileşir. Fakat Kemal suç dünyasına girer. Kötü insanların, suçluların ve suç 
dünyasının anlatıldığı filme kanser hastalığı mitine uygun düşmektedir.  

Bu yıllarda kan kanseri daha fazla görülmektedir. Aşk Hikayesi filmi bir Amerikan 
filmi olan Love Story (1970) uyarlamasıdır. Taner’in zengin ailesinin karşı 
çıkmasına rağmen Taner ve Gül evlenirler. Hastalık filmin son 20 dakikasını 
kapsamaktadır. Gül’ün hastanede yaralılara kan vermesiyle hastalığı tesadüfen 
öğrenilir. Doktor “karınız çok hasta, her şey kanda” diyerek hastalığı açıklar. 
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Taner’in hastalığı öğrenmesinden sonraki sahnede Gül evinde mutlu bir şekilde 
dans ederken görülür. Kan, “bedende özgürce dolaşan sevinci” (Hay, 2000: 50) 
temsil etmektedir. Gül’e hastalığı söylenmemiştir. Tesadüfen hastalığını ve az bir 
ömrü kaldığını öğrenince eşine karşı abartılı bir mutluluk sergilemekte, acısını 
eşine belli etmemektedir. Hastalığın psikolojik ve tıbbi aşamaları yeterince 
gösterilemeden Gül hayatını kaybeder. Kanser bu filmde de modern şehirlilere 
verilmiştir. Çile filminde yine kan kanserine rastlanmaktadır. Karakterler şehirli ve 
çağdaş bir yaşam süren insanlardır. Hasta erkektir. Tedavi imkânı kalmadığından 
Kenan’dan hastalığı gizlenmiştir. Hemşire Elif ile Kenan arasında bir aşk başlar. 
Kenan’ın kız kardeşine ve eski kız arkadaşına rağmen evlenirler. Onların tek 
istekleri zenginliklerini kaybetmemektir. Kenan öleceğini öğrenince işlerini tasfiye 
edip, Elif ile boşanma işlemlerini başlatıp ortadan kaybolur. Şeytani bir belaya 
uğramışçasına kaçmıştır. Önceki filmlerde kadın hasta karakterler evden 
uzaklaşmayıp sorunları çözmeye çalışırken, bu filmde erkek karakter çevresinden 
kaçmıştır. Elif ruhsal bunalıma girer. Rüyasında gördüğü bir camiyi arar. Arayışı 
onu karlı bir dağdaki kulübeye götürür. Kulübede Kenan’ı bulur. Birkaç gün 
beraber yaşarlar. Filmde dinsel motifler giderek ağır basar. Deprem ile her ikisi de 
ölür. Bu filmdeki hastalık kurgusu aşk, bağlılık, tinsellik gibi kavramları öne 
çıkartmaktadır. Modern zamanların hastalığının getirdiği korku, hasta karakteri ve 
eşini geleneksel değerlere ve tinselliğe yönlendirmektedir. 

Canım Kardeşim ve Yumurcak: Veda isimli filmlerde lösemi hastası erkek çocukları 
görülmektedir. Canım Kardeşim filmindeki hasta çocuk Kahraman, işsiz ağabeyi ve 
ağabeyinin arkadaşı ile şehrin gecekondu kesiminde yaşamaktadırlar. Doktor, 
çocuğun üç aylık ömrü kaldığını söyler. Bir ilaç olmakla beraber ulaşılması oldukça 
zordur. Kan vererek kazandıkları parayla yeni giysiler alırlar bir restoranda yemek 
yerler. Kanın bedende özgürce dolaşan sevinci temsil etmesi ile kan kanseri olan 
çocuğu mutlu etmek için kan vermeleri bir metafor yaratmaktadır. Fakat çocuğun 
istediği televizyonu alamazlar. Bir gece vitrinde gördükleri televizyonu çalıp eve 
getirirler. Kahraman ise ölmüştür, televizyonu göremez. Televizyonu çalmaları 
içinde bulundukları sisteme karşı bir isyan olarak yorumlanabilir. Bu filmde 
hastalık toplumsal sorunlar çerçevesinde kullanılmıştır. Alt ekonomik sınıfın 
yaşadığı çaresizlik filmin ana sorunsalıdır. Yönetmen Ertem Eğilmez’in de ilk ve 
son toplumsal filmidir. Yönetmen Yavuz Turgul, filmin iş yapmadığını, Arzu Film’in 
zor toparlandığını anlatmıştır (Sinema Söyleşileri, 2002: 145). Toplumsal bakış 
açısı taşımayan 1970’lerin Yumurcak serisinin bir filminde de yine lösemili bir 
çocuk hasta görülmektedir. Yumurcak: Veda filminde Yumurcak’ın annesi Selma 
ünlü bir şarkıcıdır. Bir konseri sırasında oğlunun kaza geçirdiği ve İstanbul’a 
gelmesi gerektiği söylenir. Oğlu kan kanseridir, bir ay ömrü kalmıştır. Gece 
lunaparkta annesinin yanında ölür. Şehirli ve çalışan çağdaş kadın, küçük çocuğuna 
zaman ayıramamaktadır. İki filmin tek ortak yanı lösemili çocuklar ile yaratılan 
metafordur.  

Bu dönemde birbirine benzer konulu iki film dikkat çekmektedir. Üst ekonomik 
sınıftan kişiler hastadır. Sevilmek İstiyorum filmindeki erkek lösemi hastasının 
birkaç aylık ömrü kalmıştır. Kendini öldürtmek için kiralık katil tutar. Hasta 
olmadığı anlaşılır. Kiralık katil yakalanır. Kiralık katil ayrıntısı daha önce 
Meyhaneci (1964) filminde ilk kez görülmüştü. Hastalık ve ölüm hakkında bir şey 
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söylemeyen bu filmin aksine Sensiz Yaşayamam derinlikli bir yapımdır. En çok bir 
yıllık ömrü kalan kanser hastası şirket sahibi zengin bir kadın olan Ayfer acı 
çekmeden ölmek için kiralık katil tutar. Kadın ve kiralık katil birbirlerine âşık 
olurlar. Filmdeki doktor orta yaşlı bir erkektir. Film, doktorun “bütün bilimsel 
araştırmalar ne yazık ki hastalığınızın kanser olduğunu kesin olarak gösterdi” 
sözleriyle açılmaktadır. “Önce bir iki kere şiddetli sancılar gelecek sonra…” 
sözlerinden başka hastalık hakkında bilgi verilmemektedir. Kanser mitine göre 
kanser hastalığı çalışan şehirlilere uygundur. Ayfer büyük bir yalnızlık 
içerisindedir. Hasta olduğunu ve öleceğini öğrenince yalnızlık ve ölümle 
yüzleşmektedir. Bu onun için yeni bir boyuttur. Gittiği psikiyatrise “intihar içe 
dönük bir cinayettir, ben bir cinayet işlemek istemiyorum, içimdeki kanser denilen 
katile karşı güçlü olmak istiyorum” … “ölümün hem kendi elimde olmasını hem de 
olmamasını istiyorum” der. Psikiyatristte bir cevap bulamaz. İçindeki katilin 
kendisini korkutmasına ve üzmesine izin vermek istemez, onu yenmek için bir 
kiralık katil tutar. Fakat katiline âşık olur. Yönetmen Metin Erksan aşk ve tutkuyu 
anlatmayı amaçlamaktadır. Hastalık, ölüm, intihar, tutku ve aşk gibi kavramlar 
hakkında derinlikli bir filmdir.  

1970’li yıllarda şarkıcı filmleri de sıklıkla görülmektedir. Bu filmlerden olan üstelik 
de aynı oyuncularla yapılan iki benzer konulu İşte Bizim Hikayemiz ve Sıralardaki 
Heyecan filmlerinde kan kanseri görülmektedir. İkisi de melodram özellikleri 
taşıyan şarkılı filmlerdir.  İşte Bizim Hikayemiz’de lösemi hastası yoksul genç kız 
ünlü bir şarkıcıyla aşk yaşar. Hastada löseminin nadir belirtilerinden olan burun 
kanaması vardır. Teşhis hastane ortamında yapılırken aşamaları gösterilir. 
Genellikle bu gibi belirtiler ve teşhis önceki filmlerde görülmemektedir. Sıralardaki 
Heyecan’da ise zengin kız, yoksul şarkıcı ile evlenir. Filmin son sahnesinde 
ölmeden biraz önce hastalığını seyirci öğrenmektedir. İki filmde de hasta kadındır 
ve hastalıktan kurtulamazlar. Farklı sınıftan gelen her iki kadın karakter de hayat 
dolu ve mutlu bir görünümle sunulmuşlardır. Yine sevinci temsil eden kan 
hastalanmıştır.  Hastalık kurgusu yaşanmayan aşkların sonuçlarını göstermek 
amacıyla yapılmamakla beraber önceki dönemlerdeki kırılgan veremli kadın 
karakterlerden bir farkları bulunmamaktadır.  

Bir şarkıcı filmi olan Feryat filminde Feride isimli karakter çadır tiyatrosunda 
Funda ismiyle şarkıcılık yapmakta, birlikte çalıştığı grupla şehirleri dolaşmaktadır. 
Funda ile Ferdi birbirlerinden hoşlanırlar. Funda şarkıcılığı bırakır, birlikte bir 
adada yaşamaya karar verirler. Funda’nın beyninde ur vardır. Funda çocukken 
babası tarafından evden kovulmuştur, çadır tiyatrosunda şarkıcılık yapmıştır, 
Ferdi’nin annesi tarafından da istenmemiştir. Yaşadığı tüm acılar ölümcül bir 
hastalıkla karşılık bulmuştur. Urların ve tümörlerin olası nedeni eski yaraları ve 
şokları beslemedir. Tümörler vicdan azabı, pişmanlık birikimidir (Hay, 2000: 77). 
Çocukluğundan itibaren yaşadıklarının birikimi Funda karakterinde tümörle 
karşılık bulmaktadır. Aşık olduktan sonra da ölüm gelmektedir.  

Gelin (1973), Küskün Çiçek (1979) ve Senede Bir Gün (1971) filmlerinde kalp 
hastalıkları görülmektedir. Gelin’de İstanbul’a göç etmiş bir aile para kazanmaya 
odaklanmıştır. Ailenin gelini Meryem’in oğlu kalp hastasıdır. Meryem’in tüm 
çabalarına rağmen aile hastalığı önemsemez. Dua ve muska ile iyileşeceğini 
ummaktadırlar. Hasta çocuk ile geleneksel değerler ve bilim/tıp çatışması 
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sergilenmektedir. Meryem oğlunu gizlice hastaneye götürür ve çocuğun kalp 
ameliyatı olması gerektiği ortaya çıkar. Ameliyat ailenin ilgisizliği nedeniyle 
geciktirilir, küçük çocuk hayatını kaybeder. Kalp krizinin olası sebebi para ya da 
mevki uğruna kalbindeki tüm neşe ve sevinci yok etmedir (Hay, 2000: 49). Aile 
para kazanma hırsı ile neşe ve sevinci yok etmiştir. Küskün Çiçek filmindeki kalp 
hastası erkek ise hastalıktan değil düşmanlarının saldırısıyla ölmektedir. Kalp 
hastası karakter, şüpheli bir ölümü araştıran bir sigorta müfettişidir. Bozuk 
düzenle bir kalp hastası savaşmaktadır. Sevgi ve güvenlik merkezini temsil eden 
kalp hastalığı (Hay, 2000: 49-50) sigorta müfettişi karakterinin temsili ile uyum 
göstermektedir. Yine kalp hastalığının görüldüğü Senede Bir Gün ise 1965 
yapımından farklı değildir.  

Yeşilçam filmleri, toplumsal gerçekçilikten ve eleştiri yapmaktan genellikle uzak 
dursa da köy filmlerinde ve komedi filmlerinde feodalite ve emek sömürüsünün 
eleştirildiği görülmektedir. Sansürün etkisi, ticari kaygılar ve halkın tercihlerine 
göre temaların seçilmesi gibi etkenlerle sinemamız eleştirel olamamıştır (Başaran, 
2015: 213). Kırsal kesimde geçen ve kuduz hastası karakterlerin olduğu İblis 
(1972) ve Oğul (1974) kısmen eleştirel olabilmişlerdir. İblis filmindeki ağa 
karakteri elde edemediği kadının küçük oğluna köpeğini saldırtmaktadır. Oğul 
filminde oğlu düşmanları tarafından kuduz köpeğe ısırtılan baba, çocuğunu 
tedaviye götüremez. Kuduran oğlunu silahla vurarak öldürür. Her iki filmde de 
kuduz hastalığı, feodal düzenin acımasızlığını ve düzenin adeta kudurmuş 
olduğunu hatırlatmaktadır. Kuduz romantikleştirilmesi mümkün olmayan ve bu 
nedenle de Yeşilçam sinemasının melodramlarında karşımıza çıkmayan bir 
hastalıktır. Sinemamızda bu hastalığın yaşandığı mekânların feodal baskıların 
görüldüğü kırsal bölgeler olması anlamlıdır. Kuduz hastalığı suç ve şiddet 
türündeki filmlerle de uyum göstermektedir. Ölümden Korkmuyorum (1971) 
filminde hapishaneden yeni çıkan Murat, oğlu Zeki’nin uyuşturucu satıcılarıyla 
çalıştığını öğrenir. Zeki öldürülünce Murat katillerin peşine düşer. Onlarla 
çatışırken bir köpekten kuduz hastalığı kapar. Murat köpeğin kuduz olduğunu 
radyo anonsundan öğrenir. Artık hem polisten kaçmaktadır hem de kuduz hastalığı 
tehdidindedir. Tekrarlamak gerekirse öfke, şiddet ve kaba gücün çözüm olduğuna 
inanç bu hastalığın olası nedenleridir.  

Sıtma salgının görüldüğü Kanal (1978) filminde ağalık düzenine karşı bir savaş da 
vardır. Tarlasına çeltik ekmek isteyen ağa yüzünden köyleri su basmış ve sıtma 
hastalığı yayılmıştır. Filmde idealist bir kaymakam feodal düzenle savaşmaktadır. 
Bu anlamıyla toplumsal bir film olduğu söylenebilir. Sıtma hastalığı insanlığın 
doğayla olan savaşını, mücadelesini hatırlatmaktadır. Doğanın dengesi 
bozulduğunda salgınlar da başlamaktadır. Çok az kullanılan cüzzam hastalığı 
1970’lerin dini filmler furyasından Rabia “İslamın Nuru” (1973) isimli filmde 
görülmektedir. Emir Hanzade kendisini reddeden Rabia’yı ceza olarak zindandaki 
cüzzamlıların yanına atar. Kısa bir sahne olmakla beraber cüzzam hastalığı ana 
karakter üzerinde korku yaratmak amaçlı kullanılmıştır. 
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Tablo 3. 1970'li yıllar 
 Hastalık adı ve sayıları 
 
Cinsiyet 

Kanser 
(11) 

Kalp 
(3) 

Kuduz 
(3) 

Verem 
(2) 

Sıtma 
(1) 

Cüzzam 
(1) 

Tümör 
(1) 

Kadın 7 1 - 2 ? ? 1 
Erkek 2 1 1 - ? ? - 
Erkek Çocuğu 2 1 2 - ? ? - 
Kız Çocuğu - - - - ? ? - 

3.5. 1980’li Yıllar 

1980’li yıllara genel olarak bakıldığında bu döneme damgasını vuran olaylar 12 
Eylül darbesi ve darbe öncesinde hazırlanan 24 Ocak Kararlar’ı olmuştur. 
1970’lerin politize ortamına karşılık, 1980’ler tam tersi bir görünümdedir. Arabesk 
şarkıcılarının başrolünde olduğu şarkılı filmler 1980’li yıllarda salonları 
doldurmuştur. Diğer taraftan yasaklamalar karşısında toplumsal sorunları ele 
alamayan yönetmenler bireysel filmlere yönelmişlerdir (Esen, 2010: 180-182). 
Üretim maliyetlerinin yükselmesi, halkın televizyona ilgisinin artması karşısında 
Yeşilçam yapımcıları da daha çok video ve televizyon filmleri yapımına yönelmiştir 
(Onaran, 1994: 11). 1980’li yıllarda arabesk müzik en çok rağbet gören müzik 
türüdür. Nazife Güngör’e göre Doğu’nun geleneksel yasam biçimiyle Batı’nın 
modern yasam biçiminin karşılaşmasından doğan uyumsuzluğa, kentleşmeyle 
birlikte de köy ve kent değerlerinin karşı karşıya gelmesinden doğan karmaşıklığa 
ve oluşan kozmopolit yapılanmaya arabesk denilmektedir (1993: 20). Mustafa 
Çalık’a göre kırsaldan göçle şehirlerde bir araya gelen toplulukların bir senteze 
varamamasıyla ya Batı özentisi ya da kaba saba iki tipoloji ortaya çıkmıştır. 
Kültürel sentezi yapamayan bu kitle sorunlara bir bunalım refleksi geliştirmiştir. 
Bunalım refleksi şarkıların sözünde de görülmektedir. Şehrin imkanlarına 
ulaşamayan bu kitle haksızlık duygusu içerisindedir (1989: 8). 1990’lara kadar 
devletin radyo ve televizyonlarında arabesk müzik yasaklı kalmıştır.  Arabesk 
müzik, özel radyo ve televizyonların ortaya çıkışıyla televizyon ekranlarında 
görülmeye başlanmıştır (Soydan, 2016: 67).  

Bu dönemde Aşkların En Güzeli (1982) ve Ayşem (1984) filmlerinde beyin tümörü, 
Yavrularım (1984), Umut Mahkumları (1984), Herşeyim Sensin (1985), Kul Feryadı 
(1985), Ölümsüz Aşk (1986), Sonsuz Aşk (1986), Yaşamak İstiyoruz (1987), Beyaz 
Yaz (1987), Hanım (1988), Ah Bir Çocuk Olsaydım (1988) filmlerinde kanser 
görülmektedir. Kul Feryadı ve Beyaz Yaz filmlerine ulaşılamamıştır. Ayşem, Umut 
Mahkumları, Herşeyim Sensin, Kul Feryadı, Ah Bir Çocuk Olsaydım arabesk şarkıcı 
filmleridir.  

Ayşem’de ünlü bir şarkıcı olan erkek karakter evlendikten sonra az bir ömrü 
kaldığını öğrenir. Doktorla görüşmesinin ardından deniz kenarında sabah ezanı 
sahnesi gelir. Karakterin içsesinden “bak şu dünyanın türlü haline, hiç kimseler çare 
bulmaz ölüme, sabredelim gönül elden ne gelir ne gelirse kula Allahtan gelir” dizeleri 
duyulur. Arabesk filmlerin kaderciliği burada da kendini belli etmektedir. Evine 
dönünce de alkol içmeye başlar, işlerini boşlar, eşine evlilikten sıkıldığını söyler. 
Erkek karakter hastalığını inkâr evresinde evden ve çevresinden kaçma 
eğilimindedir. Kanser hastalığı, arabesk müziğin yabancılaşmış, acılı ve mutsuz 
dünyasına uygun düşmektedir. Hastalığın olası nedenleri arasında sayılabilecek 
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derin bir biçimde incinme, yaralanma, uzun süren kızgınlık, insanı yiyip bitiren 
derin üzüntü (Hay, 2000: 51) arabesk motiflere uygunluk göstermektedir. 
Dönemin diğer arabesk şarkıcılı filmleri de farklı değildir. Herşeyim Sensin 
filmindeki hasta kadın pasif bir karakterdir. Onu kurtarmak isteyen erkek 
karakterin dramı ve fedakârlıkları önde tutulmuştur. Ah Bir Çocuk Olsaydım’da da 
hasta çocuğun değil yine şarkıcı erkek karakterin şarkıları ve dramı öndedir. 
Kanser hastası bir karakterin olduğu Umut Mahkumları ile Sensiz Yaşayamam 
filminin başarısız bir uyarlaması olan Yaşamak İstiyoruz dağınık kurguları ve 
öyküleri ile dönemin en özensiz filmleri arasında olarak sadece isimlerinin 
geçirilmesiyle yetinmek yerindedir. Sinematografisi farklı olmasa da video piyasası 
için yapılmış düşük bütçeli bir film olan Sonsuz Aşk filminin başrolündeki ünlü 
erkek şarkıcı kanser hastasıdır. Sigara ve alkol yüzünden gırtlak kanseri olmuştur 
ve şarkı söyleyememektedir. Çevresinden uzaklaşıp bir balıkçı teknesinde 
çalışmaya başlar. Erkek hasta karakterler hastalanınca genellikle kaçma ya da 
uzaklaşma eğilimi göstermektedirler. Erkek karakterin şöhretli günlerindeki 
yaşamı geriye dönüşlerle gösterilerek eski yaşam tarzının kanserle sonuçlandığı 
anlatılır. Hastalıklı bir yaşam sürmüştür. Aydınlanmaya ölümcül hastalığı neden 
oluşturmuştur.  

Dönemin güncel bir sorunu olan Almancıları/gurbetçileri ele alan Yavrularım filmi 
Who Will Love My Children (1983) isimli yabancı bir filmden uyarlanmıştır. Filmde 
Almanya’dan Türkiye’ye geri dönüş yapan altı çocuklu Seher ve Cemal’in hikayesi 
anlatılmaktadır. Seher’in göğsünün alınmasına rağmen kanser ilerlemiş ve az bir 
ömrü kalmıştır. Ölmeden önce çocuklarını evlatlık olarak verir. Film Almanya’dan 
yurda geri dönen işçi aileleriyle yapılan bir röportajla açılmaktadır. Cemal, “15 yıl 
önce bizi davul zurnayla karşılayan Almanlar posamızı çıkarttıktan sonra bizi 
istemez oldular, biz de istenmediğimiz yerde neden yaşayalım” ….  “sol kolumda 
romatizma var, çok ağrı yapıyor çalışmamı engelliyor” diyerek  Almanya’dan neden 
kesin dönüş yaptıklarını açıklamaktadır. Sol kolundaki romatizma nedeniyle işini 
kaybetmiştir. Seher’in sol göğsündeki hastalık da Almanya’da işçiyken başlamıştır. 
Türkiye’ye geldiğinde hastalığının çok ilerlediği anlaşılır ve ameliyatla sol göğsü 
alınır. Cemal alkol kullanmaya başlar. Alkol, kendini yetersiz hissetme, yararsızlık, 
suçluluk ya da kendini reddetme gibi durumlarda (Hay, 2000: 51) tercih edilen bir 
yönelimdir. Hastalıkların yabancı bir ülkede yaşama ve çalışma şartları sonucunda 
gelişen yabancılaşma ile ortaya çıktığı görülmektedir. Diğer bir kanser hastası 
karakterin olduğu Hanım filminde de yabancılaşma ile kanser hastalığının 
birlikteliği görülmektedir. Filmin açılış sahnesinde Olcay Hanım, kedisi Hanım’ı 
kafesiyle taşırken kahvede oturmuş onu izleyen erkeklerin arasında “vah vah bizim 
Olcay Hanım iyice üşüttü galiba” … “keçileri kaçmış desene” gibi konuşmaların 
geçtiği duyulur. Bu sahne aslında filmin temasını vermektedir. Yozlaşmanın ve 
kaybolan değerlerin anlatıldığı filmde 1980’lerin genel görünümü izlenmektedir. 
Ölümü yaklaşan Olcay Hanım kedisini bırakacak bir kişi aramaktadır. Eşi yıllar 
önce ölmüştür. Bir kızı olmasına rağmen yakın bir ilişkileri yoktur. Olcay Hanım, 
piyano dersi vermektedir. Eski bir evi vardır. Kızı annesinden evi satmasını 
istemektedir. İstanbul ve kızı ona yabancılaşmıştır. Rahim kanseri olduğunu 
doktorun muayenehanesinde öğreniriz. Doktora gelmek için çok geç kalmıştır. 
Sadece ağrı kesici ilaç ister. İyileşmek için bir çabası yoktur. Hay’den daha önce 
yapılmış alıntıyı tekrarlamak gerekirse kanserin olası nedenleri derin bir incinme, 
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yaralanma, insanı yavaş yavaş yiyip bitiren üzüntü (2000: 51) bu filmdeki 
karakterde görülmektedir.  

Aşkların En Güzeli isimli filmde hastalığın ne olduğu söylenmemektedir. Bununla 
beraber Murat adlı çocuk karakterin baş dönmesi, bilinç bulanıklığı ve görme 
kusuru beyin tümörünü akla getirmektedir. Çocuğun tedavisi için geç kalınmıştır. 
Anne ve baba sınıf farkından doğan sorunlar neticesinde ayrılmışlardır. Tümörün 
varlığı “eski yaraları ve şokları besleme” (Hay, 2000: 77) olarak açıklandığında 
çocuktaki tümörün ortaya çıkışı filmin öyküsünde geçmişte yaşananları 
hatırlatmakta ya da durumu somutlaştırmaktadır. Tümörün yine söz konusu 
olduğu polisiye türünde bir film olan Ölümsüz Aşk’ta Komiser Cemil suçlularla 
savaşmaktadır. Hamile karısında ise ilerlemiş bir tümör vardır. Suç dünyasıyla 
savaşırken eşinin hastalığını yenemez. Filmde hastalıklı/tümörlü hayat metaforu 
oldukça belirgindir.  

Sinemamızda az kullanılan böbrek hastalığı Arkadaşım (1983), Sokak Kavgacısı 
(1986) ve Çark (1987) isimli filmlerde karşımıza çıkmaktadır. Hastalık bu iki 
filmde de yoksul insanlara verilmiştir. Arkadaşım filminde Mahmut ve Ali’nin 
dayanışmaları anlatılmaktadır. Ali imkânsız bir aşk yaşamaktadır ve böbrek 
hastasıdır. Mahmut onun tedavisi ile uğraşırken sağlık sistemi de tedavi sürecinde 
eleştirilmektedir. Sokak Kavgacısı’ndaki ana karakterin iki böbreği de hastadır. 
Hastanın bir işi yoktur, yoksul biridir. Para kazanmak için dövüşmeye başlar. 
Çark’ta ise bir cam fabrikasındaki işçilerin zor yaşamı ele alınmıştır. Ali 
karakterinin babası böbrek ameliyatı sırasında hayatını kaybeder. Sigortasız 
babası için para bulması, işçilerin işlerini kaybetmesi gibi sosyal sorunlar filmin 
merkezindedir. Böbrek hastalıklarının olası nedenleri arasında düş kırıklığı ve 
başarısızlık bulunmaktadır (Hay, 2000: 31). Bu açıdan bakıldığında hayatta 
başarısız olmuş ya da düş kırıklıklarına uğramış erkek karakterlerin öykülerinin 
anlatıldığı bu filmlere böbrek hastalığının uygunluk gösterdiği söylenebilir. 

Gece (1989) ve Kanlarıyla Ödediler (1989) filmlerinde kalp hastalığı görülmektedir. 
Gece filminde kalp hastası kocasını sevgilisiyle öldürmeyi planlayan bir kadının 
entrikaları anlatılmaktadır. Kanlarıyla Ödediler ise kalp hastası bir erkek çocuğuna 
yardım eden bir kabadayının öyküsünü konu almaktadır. Kalp hastalığı kurgusu iki 
filmin de öykülerindeki aksiyonların gerçekleşmesini sağlamaktadır. Kalp, sevgi ve 
güvenlik merkezini temsil etmektedir (Hay, 2000: 49). Her iki filmde de sevgi ve 
güven bir testten geçmektedir. Kalp krizi ise sevgi ve güven krizi anlamına 
gelmektedir.  

Köy filmlerinde feodal düzene eleştiriler yapıldığına, kuduz hastalığının ise kırsal 
kesim öykülerinde görüldüğünden söz edilmişti. Bu dönemde çekilen Çocuklar 
Çiçektir- Kuduz (1983) filminde her ikisi de görülmektedir. İkinci Dünya Savaşı 
yıllarında bir Anadolu köyünde ağaya hediye edilen Alman kurdu ağanın kendi 
oğlunu ve köyün çocuklarını ısırır. Köpeğin kuduz olduğu anlaşılınca ağa bunu 
kabullenemez. Ağanın kızı ve topal bir köylü erkek, ağa araç vermediği için, 
çocukları aşıya götürmek üzere yürüyerek yola çıkarlar. Feodal gücün öfkesi ve 
kibri ile kuduz hastalığının bir araya getirildiği görülmektedir. Öfke, şiddet ve kaba 
güç kuduz hastalığının olduğu filmlerin ortak noktasıdır.  
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Bu dönemde filmlerin öykülerine yeni bir hastalık olan AIDS girmiştir. “Ülkemizde 
ilk defa 1985 yılında üç HIV/AIDS olgusu bildirilmiş, daha sonra her yıl vaka 
sayılarında kademeli olarak bir artış gözlenmiştir” (Akgül, 2018: 22). Aynı yılda da 
Dünyayı Dehşete Düşüren Olay: AIDS (1985) isimli film çekilmiştir. Zamanının 
tanınmış bir arabesk şarkıcısı başroldedir. Arabesk müzik filme hakimdir. AIDS’in 
popüler kültürdeki korkutucu temsili filmde görülebilmektedir. Selahattin 
karakteri arabesk müzik sanatçısıdır. İlkokul arkadaşı Can ile yıllar sonra 
karşılaşır, arkadaşlıkları tekrar başlar. Selahattin bıçaklanır ve kana ihtiyacı olunca 
Can kanını verir. Can evlidir, fakat geceleri kadın kıyafetleriyle gizlice dışarı 
çıkmaktadır. Selahattin bu durumu öğrenince Can intihar eder. Selahattin’e ise 
Can’dan HIV virüsü bulaşmıştır. Doktorlar hastalığı anlayamazlar ve kanı Zürih’e 
gönderirler. Diyaloglar hastalığın o dönemdeki algılanışını göstermektedir. “Eğer 
bizim teşhisimiz Zürih’çe onaylanırsa korkunç olay olur bu korkunç”… Zürih’ten 
bekledikleri teleksi okuyunca doktor “teşhisimiz doğrulandı, AIDS!” der müzik 
yükselir gerilimi arttırır. Diğer doktor “derhal karantinaya alın, panik yaratılmasın” 
der. Hemşire odadan çıkar “aman Allahım AIDSmiş” der, kapıda bekleyen gazeteci 
de bunu duyar. Doktor hastaya durumu açıklarken de müzik bir anda yükselir. 
Odada onu ziyarete gelen eski eşi ise odadan kaçar gibi gider. Gazete haberi 
duyurur. Okuldaki kızı da diğer veliler tarafından istenmez. Hastane odasının 
penceresi önüne Selahattin’i sevenler toplanıp sevgilerini gösterirler. Hasta erkek 
karakter hastaneden kaçarak tek başına ölür. 1980’lerdeki AIDS korkusu filmde 
sergilenmektedir.  

Salgın hastalıklara Hakkari’de Bir Mevsim (1982) ve Katırcılar (1987) isimli 
filmlerde rastlanmaktadır. Her iki filmde de belirli bir hastalık ismi 
verilmemektedir. Yine her iki filmde de Türkiye’nin doğusundaki kırsal alandaki 
zor yaşam şartları anlatılmaktadır. Salgın hastalık diğer sorunlardan sadece biridir. 
Roman uyarlaması olan Hakkari’de Bir Mevsim filminde dağ köyüne gelen 
öğretmenin yaşadıkları konu alınmıştır. Köyde çocuklar hastalıktan ölmektedirler. 
Öğretmen kasabadan doktor istese de yardım gelmez. Katırcılar filminde kaçakçılık 
yapan Rüstem’in çocuğu salgında ölür. Bu filmde salgın hastalık oldukça küçük bir 
yer tutmaktadır. Her iki filmde de hastalıktan ölenler çocuklardır.  

Cüzzamlı (1987) isimli filme ise ulaşılamamıştır. Ansiklopedik Türk Filmleri 
Sözlüğü’ne (Özgüç, 2012) göre, cüzzamlı bir adamın tecritten kaçmasıyla 
İstanbul’da bir kovalama başlar. Filmin konusundan macera türünde bir yapım 
olduğu anlaşılmaktadır.  

Tablo 4. 1980'li yıllar 
 Hastalık adı ve sayıları 

 
Cinsiyet 

Kanser 
(9) 

Tümör 
(3) 

Kalp 
(2) 

Böbrek 
(3) 

Kuduz 
(1) 

Cüzzam 
(1) 

Salgın 
(2) 

Kadın 7 1 - - - - - 
Erkek 1 1 1 3  1 - 
Erkek Çocuğu 1 1 1  1 - ? 
Kız Çocuğu - - - - - - ? 
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3.6. 1990’lı Yıllar 

Türkiye, 1990’lı yıllarda iktisadi krizler yaşanmış, ekonomi konjonktürel ve dışsal 
olgulara bağımlı hale gelmiş, kültürel emperyalizme maruz kalmıştır (Yeldan, 
2003: 159-160). Liberalizm, küreselleşme, tüketim kültürü, ekonomik ve siyasi 
krizler ve 28 Şubat Türkiye’nin önemli başlıklarıdır (Zengin, 2017: 90). Yaşanan 
politik ve ekonomik krizler sebebiyle sinema sektörü durma noktasındadır. 
Hollywood filmleri nedeniyle Türk filmleri seyirci azlığı ve finansal sorunlar 
yaşamıştır (Yavuz, 2012: 21). Devlet kanallarının ciddi çehresi yerine özel 
televizyonculuğun daha özgür ve popüler yüzünü gören seyirci yeni TV anlayışını 
desteklemiş, sinema izleyicisiyse Amerikan filmlerini tercih etmiştir (Dorsay, 
2004: 12). 1990’lı yılların Türk Sineması’nın önemli özelliklerinden biri 
yönetmenlerin kendi kişisel dünyalarını minimalist öykülerle anlatmalarıdır 
(Vardan, 2003: 751).  

Bu dönemde Her Şeyi Bitirdik (1990), Ölürayak (1990), Ölümsüz Aşk (1995) ve Güle 
Güle (1999) filmlerinde kanser hastalığı görülmektedir. Her Şeyi Bitirdik son 
arabesk şarkıcı filmlerindendir. Kanser hastası erkek şarkıcı ölümü beklemektedir. 
Ölümsüz Aşk ise Sensiz Yaşamam (1977) filminin bir uyarlamasıdır (Özgüç, 2012). 
Bu iki filme de ulaşılamamıştır. 

Ölürayak filmi her ikisi de kanser hastası olan evli bir erkekle boşanmış bir kadının 
ilişkisine odaklanmaktadır. Hasta karakterler şehirli ve çalışan kişilerdir. Filmdeki 
karakterler hayatlarındaki sıradanlıkları ve kuralları öleceklerini düşünerek 
kırmaktadırlar. İyileşme umudu ya da isteği yerine yeni bir bakış açısı kazanmış 
hayatlarını mutlulukla yaşamaktadırlar. Söz konusu filmdeki kadın ve erkek 
karakter ile yapılan hastalık kurgusu Yeşilçam geleneğinden farklıdır. Hastalığın 
tedavi evresinde iki karakter yakın çevrelerinden uzaklaşarak istedikleri yaşamı 
birbirlerinde bulmaktadırlar.  Hastalık kurgusu acıma hissi uyandırma amaçlı 
değildir. 

Güle Güle isimli filmde, beş yaşlı arkadaşın öyküsü anlatılmaktadır. Kübalı bir 
kadınla 35 yıldır mektuplaşan kanser hastası Galip’i Küba’ya göndermek için 
arkadaşları banka soyarlar. Ölümcül bir hastanın isteğini gerçekleştirmek üzere 
kanuna karşı gelip suç işlemek filmde romantik bir bakışla verilmektedir. 
Yaşanmayan aşk ve hastalık arasındaki bağlantı akla gelmektedir. 
Yaşanmamışlıklar kanser olarak dışa vurmuştur. Tüketim kültürünün canlandığı 
1990’lı yıllarda yaşlı karakterlerin ana karakter olarak yer aldığı film yeni kültürel 
ortamın değerlerine nostaljik bir karşı çıkış olarak değerlendirilebilir. Kaybolan 
değerler ve yabancılaşma Hanım filminde de kanser hastalığı ile kurgulanmıştı. Her 
iki filmde de hastalık kurgusu karakterlere duygusal yakınlaşmayı 
kolaylaştırmaktadır.  

Bir roman uyarlaması olan Böcek (1995) filminde emekli polis Recai dayısının 
baskısı altında büyümüş ve çeşitli travmaları olan bir adamdır. Kız kardeşinin 
yangında ölümünden annesi onu sorumlu tutmuştur. Polislik mesleğinde silahlı 
çatışmalar yaşamıştır. Yalnızlaşan Recai ağrı kesiciler kullanmaktadır. Belli bir 
hastalığa sahip değildir. Sevgi ve destek bulma özleminin, ağrıların olası nedenleri 
arasında olması (Hay, 2000: 20) onun durumuna uygun düşmektedir. Geç bir yaşta 
evlendiği astım hastası Binnur ona karşı ilgisizdir. Zorda kaldığı için Recai ile 
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evlenmiştir. Astımın olası nedenleri arasında gösterilen, kendi bireyliğini, 
bağımsızlığını hissedememe, kendini bastırılmış, boğulmuş hissetme (Hay, 2000: 
24) Binnur’un durumuna uygun düşmektedir. Tüm filme travmaların ve hastalık 
halinin kasveti hakimdir.  

İkinci kez AIDS hastalığının geçtiği bir filme bu dönemde rastlanmıştır. Fransa’da 
çekilen Acılar ve Arzular (1991) isimli filmdeki kadın karakter Fransa’da trafik 
kazası geçirir. Hastanede verilen kanla HIV virüsü bulaşır. Hasta karakter ölüme 
yaklaştıkça hayatı sorgulamaya başlar. Ölümünden sonra kendi yerini başka bir 
kadın ile doldurmayı da düşünür. Ölümü beklemez, bir mektup bırakarak intihar 
eder. Hasta kadına kuaförün randevu vermemesi gibi hastalığa karşı olan önyargı 
da filmde sergilenmektedir. Çaresi olmayan bir hastalık nedeniyle intihar etmek 
öyküde bir çıkış olarak sunulmuştur.  

Tablo 5: 1990'lı yıllar 
 Hastalık adı ve sayıları 

 
Cinsiyet 

Kanser  
(4) 

Astım  
(1) 

AIDS  
(1) 

Kadın 2 1 1 
Erkek 2 - - 
Erkek Çocuğu - - - 
Kız Çocuğu - - - 

3.7. 2000’li Yıllar (2000-2014) 

2000’li yıllarda sinemamıza, siyasal kirlilik, mafyalaşma, Güneydoğu sorunu, 
yozlaşan büyük kentler, ekonomik kriz, farklı olaylar ve konular getirmiştir 
(Scognamillo, 2010: 452). Bu tarihsel süreç içerisinde hastalık modelleri ekonomik 
ve sosyal gelişmeye koşut olarak değişmiştir (Tuğan, 2015: 114). Sinemamızın ilk 
yıllarında verem sıklıkla görülürken, kanser hastalığı ilerleyen yıllarda onun yerini 
almıştır. Aşk ve hastalık ilişkisi ise artık film öykülerinde önemini kaybetmiştir.  

Bu dönemde Komser Şekspir (2000), Oyunbozan (2000), Karşılaşma (2002), Asmalı 
Konak: Hayat (2003), Sen Ne Dilersen (2005), Sözün Bittiği Yer (2007), Sonsuz 
(2009), Eylül (2011), Saç (2011), Türkan (2011) ve Peri Masalı (2014) isimli filmler 
kanser hastalığını konu almıştır.  

Komser Şekspir filminde lösemi hastası kız okulundaki Pamuk Prenses oyunundan 
hastalığı nedeniyle çıkarılır. Kızın babası Komiser Cemil karakolda gözaltındaki 
suçlulardan oyunun kadrosunu kurup provalara başlar. Suçlu ya da hastalıklı 
toplum ile kanser bir araya getirilmiştir. Sözün Bittiği Yer’de ise lösemi hastası 
çocuk ile palyaçoluk yapan babasının trajedisi anlatılmaktadır. Kanser iki filmde de 
zorlu yaşam şartları içerisinde çağdaş zamanın bireysel hastalık kurgusu olarak 
yer almaktadır. Daha önce de tekrarlandığı gibi kan, bedende özgürce dolaşan 
sevinci temsil etmektedir. İki filmde de çocukluğun saflığı ve neşesi kan kanseri ile 
sonlanmaktadır. Kanser hastalığı hayatın karanlık ve zor yanlarını anlatmak üzere 
kurgulanmıştır.  

Oyunbozan filminde şair Kemal Yıldız ölmek üzere olan bir kanser hastasıdır. Yazar 
arkadaşları faili meçhul cinayetlere kurban gitmiştir. Tek isteği öldürülen 
arkadaşlarının katillerini öğrenmek olan şair kendini öldürmek isteyenlerin 
karşısına çıkar. Öleceğini bilmenin verdiği cesaretle mücadelesini kazanmaktadır. 
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Kanser hastalığı yine hayatın karanlık yanındaki olaylarla birlikte kurgulanmıştır. 
Karşılaşma filminde Mahmut ve Sinan kemoterapi seansları sırasında tanışırlar. 
Sinan, oğlunun ölümünden kendini sorumlu tutmaktadır. Mahmut da suçluluk 
duygusu içerisindedir. Mahmut, Sinan’dan kendisini öldürmesini ister. “Bu illet 
hastalığa yenilmeyeceğim…bir korkak gibi öldürmeyeceğim kendimi” der. Filmdeki 
iki kanser hastası da şehirli, yalnız ve suçluluk duygusu taşıyan erkek 
karakterlerdir. Hastalık onların kader ve ölüm kavramlarını sorgulamasını 
sağlamaktadır. Film, bireysel dramlara değil kader, ölüm ve suçluluk duygularını 
sorgulamaya odaklanarak farklılaşmaktadır. Asmalı Konak: Hayat aynı isimli TV 
dizisinin (Asmalı Konak) finali olan bir sinema filmidir. Öykünün ana 
karakterlerinden Bahar, dizinin TV finalinde eşi tarafından kanser tedavisi için 
Amerika’ya götürülür. Sinema filminde tedavi için Amerika’ya gidilmesi 
seyircilerden tepki almıştır. Sağlık Bakanlığı, RTÜK'e dizinin hastaları olumsuz 
etkilediğini anlatan bir şikâyette de bulunmuştur. Hastalığın sunumunun ve tedavi 
sürecinin tepki alması yapımın izleyici tarafından fazlasıyla ciddiye alındığını da 
göstermektedir. Bireysel dramın öne çıkarılması amacıyla hastalık kullanılmıştır.  

Sen Ne Dilersen filminde kanser hastası Eleni geçmişini sorgulamaktadır. Acılarıyla 
başa çıkabilmek için hastalığına rağmen çok fazla sigara içmektedir. Sigara tüm 
hayatıdır. Hastalık kurgusu geçmişi hatırlatmakta ve sorgulatmaktadır. Eleni’nin 
“anılar bu illet bana musallat olduktan sonra daha sık ziyaretime geliyorlar” 
monologu eski acıların hatırlandığını belirtmektedir. Bir Rum ailesinin geçmişte 
yaşadıkları “incinme, yaralanma, insanı yiyip bitiren derin bir sır ya da üzüntü” (Hay, 
2000: 51) olarak hastalığı ortaya çıkarmıştır denilebilir. Sonsuz isimli filmde ise 20 
yıllık hapis cezasını tamamlayan erkek karakter kanser hastasıdır. Yatırıldığı 
hastanede tanıştığı bir gençle beraber hastaneden kaçarlar. Tek ortak yanları 
hastalıktır. Ölümcül iki erkek hasta karakter son günlerini tedaviden ve 
istemedikleri her şeyden kaçarak yaşarlar. Hastalık karşısında erkek karakterin 
kaçışı bu filmde de görülmektedir. Eylül filminde ise kadın kanser hastasının 
tedavisi sürerken kocası da hastanedeki bir kadınla yakınlaşmaya başlamıştır. 
Hasta kadın içine kapanırken, erkek de karısından uzaklaşmakta ya da hastalıktan 
kaçmaktadır. Peri Masalı’nda ise Peri karakteri akciğer kanseridir. Peri, Mert’in 
babası ile barışmasını istemektedir. Hayatı içine alma kapasitesini temsil eden 
akciğerin (Hay, 2000: 20) hastalanması Peri’nin Mert’in hayatını düzenleme 
isteğiyle uyumludur. 

Saç filminde perukçuluk yapan kanser hastası asosyal biri olan Hamdi ölümü 
beklemektedir. Tedavisi nedeniyle saçları dökülmektedir. Saçlarını tamamen 
kestirmeyip dökülen yerleri kapatmayı tercih etmektedir. Peruklar ve yemekler 
onu kusturmaktadır. Saçlarını satmak için dükkanına gelen Meryem’i takip etmeye 
başlar. Hamdi sadece çevresinde olup bitenleri izleyen biridir. Filmde “öteki”ni 
temsil ettiği söylenebilir. Hastalık, Hamdi karakterinin yabancılaşmasını anlatmada 
bir araçtır. Sontag’a göre de verem benliğin hastalığıyken, kanser ötekinin 
hastalığıdır (2010: 79). Hamdi kendinde olan bu deg işimi peruklardan veya 
yemeklerden tiksinerek yadsımaktadır. Kristeva, buna bozuk olan sistemin, 
düzenin ve kimliğin neden olduğunu söyler. Hamdi’nin problemi çok daha 
derinlerde anne ile ilgilidir (Arpa, 2019: 43). Hamdi karakterinin asosyalliği ve 
psikolojik problemleri kanserin olası sebepleri olarak iddia edilen derin bir 



Journal of Current Researches on Social Sciences, 2022, 12 (3), 189-226.  215 

 

biçimde incinme, yaralanma, kızgınlık, insanı yiyip bitiren derin bir sır ya da 
üzüntü, nefretleri taşıma (Hay, 2000: 51) ile de uygunluk göstermektedir.  

Türkan (2011) filmi bir doktor olarak cüzzam hastalığı ile savaşan Türkan 
Saylan’ın TV dizisi yapılan gençlik yıllarının devamını anlatmak amacıyla çekilmiş 
bir sinema filmidir. Türkan, kanser hastası olmasına rağmen çalışmalarına devam 
etmektedir. Gerçek bir hayat hikayesini sunduğu için diğer filmlerden farklılık 
göstermektedir.  

Babam ve Oğlum (2005), Sonbahar (2008) ve Kelebeğin Rüyası (2013) isimli 
yapımlar 2000’lerin verem hastalıklı filmleridir. Bu filmlerdeki hastaların tümü 
erkektir. Babam ve Oğlum ile Sonbahar filmlerindeki hastalıkların nedeni siyasi 
olaylara dayanmaktadır. Babam ve Oğlum filmindeki ana karakter Sadık’ın verem 
olduğu açıkça söylenmemektedir. Ciğeri su toplamış ya da bir ciğerini kaybetmiş 
gibi sözler, 1980 darbesinde hapishanede yatmış ve işkence görmüş birinin 
hastalığının verem olacağını düşündürtmektedir. Sonbahar filminin ana karakteri 
de siyasi suçtan dolayı cezaevinde yatmış ve ciğerlerinden hastalanmıştır. 
Ömrünün az kalması nedeniyle serbest bırakılmıştır. Siegel’e göre verem, hastanın 
akciğerlerinde olup bitenden çok, kişinin beyninde olup bitene bağlıyken (1998: 
18-19), Sontag’a göre vereme yol açan tutku genellikle aşk olmakla beraber vatan, 
yurt özlemi ve hayal kırıklıkları da olabilir, veremli kişiler ise tutkulu ya da 
romantik olarak görülmüşlerdir (2020: 34-41). Söz konusu filmlerdeki hasta 
karakterlerin yaşamlarındaki tutkuları ve karşılaştıkları hayal kırıklıkları ile verem 
hastalığı arasında bağlantı kurulabilmektedir. Kelebeğin Rüyası filminde II. Dünya 
Savaşı yıllarında Zonguldak’ta yaşayan şairler Rüştü Onur ve Muzaffer Tayyip 
Uslu’nun hayat hikayeleri anlatılmaktadır. Genç şairler verem hastasıdır. Gerçek 
yaşam öykülerinin anlatılmasıyla önceki iki filmden ayrılmaktadır. Eski bir motif 
olan sanatçı ve verem ilişkisi bu filmde gerçek yaşam öyküleriyle anlatılmaktadır. 

Büyük Adam Küçük Aşk (2001), Peri Tozu (2008), Aşk Tesadüfleri Sever (2011) 
filmlerinde kalp hastalığı, İncir Reçeli’nde (2011) AIDS, Toprağın Çocukları’nda 
(2012) sıtma, Kırık Zar (2000) ile Aura (2007) filmlerinde ölümcül/amansız 
hastalık, Hititler (2003) filminde ise veba hastalığı görülmektedir.  

Büyük Adam Küçük Aşk filminde Türkçe bilmeyen kız çocuğu Hejar ile emekli 
yargıç Rıfat Bey'in öyküsü anlatılmaktadır. Hejar’ın bir akrabası tarafından 
bırakıldığı eve polis baskını yapılır. Çatışmada evdekiler öldürülür. Hejar ise Rıfat 
Bey'in evine kaçar. Rıfat Bey kalp hastasıdır. Filmdeki hastalığı Aydoğan şu şekilde 
açıklamaktadır. “Kalp rahatsızlığı, vücudun kan dolaşımını etkileyen bir 
rahatsızlıktır ve dolaşım sistemi ile düzenli toplum arasında analojik bir ilişki 
bulunmaktadır. 18. yüzyılda dolaşım sisteminin bulunmasından sonra kentler 
dolaşımın sürekli devam edeceği şekilde planlanmaya başlanmış ve dolaşım ile 
toplum arasında bir analoji kurulmuştur. Sağlıklı toplumda dolaşım yolları tamamen 
açık olmalıdır. Kalp bu döngünün merkezidir ve Rıfat Bey temsilinde hastadır” 
(2018: 17). Diğer bir kalp hastalığının olduğu Peri Tozu filminde ise Deniz ve Emre 
kendilerine ait masalsı bir dünyada yaşamak istemektedirler. Emre’nin kalp krizi 
ile hayalleri değişmek zorunda kalır. Hastalık, karakterleri gerçek hayata 
yönlendiren dramatik bir öğedir. Aşk Tesadüfleri Sever filminde ise çocukluğundan 
beri kalp hastası olan erkek çocuğu Deniz’in, Özgür isimli kızla tesadüfi 
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karşılaşmaları konu alınmıştır. Büyüdüklerinde birbirlerini bulurlar. Fakat 
Özgür’ün trafik kazası sonucu beyin ölümü gerçekleşir. Aynı hastanede Deniz de 
hasta yatmaktadır. Özgür’ün kalbi Deniz’e nakledilir. Filmdeki yoğun nostalji, 
tesadüfler ve kadercilik postmodern dönemin özellikleridir. Peri Tozu filminde 
olduğu gibi bu filmde de sevgi ve güvenlik merkezini temsil eden kalp hastalanınca 
yani krize girince hayaller de bitmiştir. 

İncir Reçeli filminde AIDS hastalığı iki sevgilinin birlikteliğine engel 
oluşturmaktadır. Hastalık hakkında bilgilendirme, farkındalık yaratma 
hedeflenmemiştir. HIV pozitif olan Duygu, virüsü annesinden doğumu sırasında 
almıştır. Duygu, heteroseksüeldir ve sevgilisi vardır. Hasta olduğunu saklamakta ve 
tedavi olmamaktadır. Toplumdaki önyargılarla mücadele edilmesi ya da HIV pozitif 
olarak ilaç desteği ile hayatın devam edeceği yönünde bir içerik filmde 
bulunmamaktadır. Hastalık nedeniyle birlikte olamayan sevgililerin mutsuz aşk 
öyküsü anlatılmaktadır. Filmde “hastalığın ölümcül olduğu ve tedavisinin 
olmadığı; HIV ile yaşayanların sağlıksız ve kısa bir yaşam sürdükleri, öpüşmeyle 
hastalığın bulaştığı, cinsel hayatlarının olamayacağı, sağlıklı ve normal bir 
hayatlarının olamayacağı, zehirli oldukları, çok ağır tedaviler gördükleri gibi yanlış 
bilgiler” (İncir Reçeli bir çuval inciri berbat etti, 2022) yer almaktadır. Makalenin 
ilk bölümünde verilen AIDS’in tıbbi gerçekleri ile filmdeki hastalığın sunumu 
uyumlu değildir. Filmdeki hastalık kurgusu sevgilileri ayırma işlevini görmektedir. 

Toprağın Çocukları filminde ise Çingeneler sıtma hastalığı yayıyor iddiasıyla 
öldürülür. Bu katliamdan iki kişi kurtulur. Bir köy enstitüsü onları saklar. Filmde 
kurum hakkında çıkan söylentilere karşı kurumu yaşatmak için direnen 
öğrencilerin çabaları anlatılır. Hastalık söylentisi enstitüler hakkındaki söylentilere 
de bir metafor oluşturmaktadır. Sıtmanın olası nedeni “doğayla ve hayatla olan 
dengeyi yitirme” (Hay, 2000: 70) doğanın bir parçası gibi yaşayan Çingenelerin 
öldürülmesi ve kurum hakkındaki yalanlar ile anlamsal yönden örtüşmektedir.  

Kırık Zar ve Aura filmlerinde belli bir hastalığın ismi verilmemektedir. Sadece 
ölümcül/amansız hastalık denilmektedir. Kırık Zar, temelde bir arkadaşlık ve 
fedakârlık öyküsüdür. Ana karakter hasta arkadaşının tedavisi için kumar 
oynamaktadır. Aura filminde ise Haydar karakteri Yezide’yi doktora götürmek için 
yola düşmüştür. Oldukça zor bir coğrafyadadırlar. Yolculukları sırasında çok farklı 
engellerle karşılaşırlar. Her iki filmde de hastalık fedakarlıklar yapmayı gerektiren 
kurgulardır. Hititler filminde ise veba hastalığına sadece değinilmiştir. Film, veba 
hastalığı üzerine kurulu bir öyküye sahip değildir.  

Tablo 6. 2000-2014 
 Hastalık adı ve sayıları 

 
Cinsiyet 

Kanser 
(11) 

Verem 
(3) 

Kalp 
(3) 

AIDS 
(1) 

Sıtma 
(1) 

Veba 
(1) 

Tanımsız 
hastalık (2) 

Kadın 5 - - 1 ? ? 1 
Erkek 4 3 3 - ? ? 1 
Erkek Çocuğu 1 - - - ? ? - 
Kız Çocuğu 1 - - - ? ? - 
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4. Sonuç 

Bu çalışmada ilk saptanan hastalık kuduz olmuştur. Hastalık, yabancı bir oyundan 
uyarlanan Kız Kulesi Faciası (1923) isimli filmde görülmektedir. Türk Sinema 
tarihinde yapılan taramada toplamda 7 filmde kuduz hastalığına rastlanılmıştır. 
Hastaların tümü erkektir. Kuduz hastalığı, delirmeyi, korkuyu, şiddeti ve öfkeyi 
anlatan öykülere uygunluk göstermektedir. Adı geçen ilk film hariç genellikle 
filmlerde feodal düzenin adeta kudurmuş olduğuna vurgu yapılmaktadır. 
Romantikleştirilmesi mümkün olmadığı için Türk Sineması’nda en çok üretilen 
melodram türüne uygun düşmemektedir. Bu hastalığı bir kurgu öğesi olarak ele 
alan film sayısının bu nedenle az olduğu ileri sürülebilir. Türk Sinemasının ilk 
yıllarında hastalıklara çok az rastlanmaktadır. Kuduz hastalığı da yabancı bir 
oyundan alınmıştır. Hastalığın kurgusu Türk filmlerindeki hastalık kurgularından 
oldukça farklıdır. Bu filmdeki hastalık korku yaratmak amacıyla kurgulanmıştır. 
Türk sinemasında hastalıklar bir korku öğesi olarak kullanılmamışlardır.  

1950’li yıllarda popüler Türk romanları sinemaya uyarlanmaya başlamıştır. Piyasa 
romanlarındaki abartılı duygular ve kadercilik popüler sinemaya taşınmıştır. 
Türkiye’de pek çok alanda popülerleşmenin başladığı bir dönemdir. Geçiş Dönemi 
olarak adlandırılan bu yıllarda bir yerli roman uyarlaması olan Senede Bir Gün 
(1946) isimli filmde kalp hastalığı görülmektedir. İncelenen filmler arasında kalp 
hastalığı toplamda 15 filmde karşımıza çıkmaktadır. Hastaların 9’u erkek, 6’sı 
kadındır. 1960’lı yıllardan itibaren 2000’li yıllar da dahil olmak üzere dikkat çekici 
bir yoğunlaşma görülmeden filmlerin yıllara dağıldığı saptanmıştır. Kalp, sevginin 
ve güvenin merkezi olarak algılandığından bu kavramlarla birlikte akla 
gelmektedir. Bu merkezdeki kriz ise mutluluğu yok etmektedir. Mutluluğu 
engelleyen ise genellikle ayrılık ya da kavuşamama olmaktadır. Kalp hastalıkları 
duygusal sorunlarla birlikte ele alınmıştır. Güvenden ve sevgiden uzaklaşıldığında 
da kalp krizleri oluşabilmektedir. Kalp hastalığı aşk öykülerinde ayrılığı, ayrılık 
acısını kurgulamak için uygunluk göstermektedir. Hastalık görsel olarak bir 
bozulmuşluk ortaya çıkarmamaktadır. Kalp hastalığı daha iyi yaşamak için bir 
neden de oluşturmaktadır. Romantik kurgulara ve görünümlere bu yönleriyle 
olanak vermektedir. Genç kız karakterler için bir acıma hissi uyandırmak amacıyla 
da kullanılmıştır. Örneğin genç kızın sevdiği erkekle evlenmesi bazen kalp 
hastalığının verdiği merhamet hissi ile mümkün olmaktadır.  

Roman uyarlamalarının bir modaya dönüşmesini sağlayan Hıçkırık (1953) isimli 
filmde ilk kez verem hastalığı ile karşılaşılmaktadır. 1950’li yıllarda 6 filmde verem 
hastalığı kullanılmıştır; 4’ü roman uyarlamasıdır. Bu filmlerdeki hastaların hepsi 
kadındır. En çok 1950’li yıllarda vereme rastlanmıştır. Bu hastalığın sinemada 
kullanımı hızla azalmıştır. Türk Sinema tarihinde yapılan taramada toplamda 15 
filmde vereme rastlanmıştır. Hastaların 10’u kadın, 5’i erkektir. Veremli 
karakterler filmlerde iyileşmemektedirler. Verem, bir aşk hastalığı çeşidi gibi 
temsil edilmiş ve algı oluşturmuştur. Aşkın imkansızlığı karşısında daha çok 
kadınlar verem hastası olmuşlardır. Pasifize edilmiş bu kadın karakterlerin 
görünümleri kırılgan ve incedir. Verem hastalığı izleyicide merhamet duygusu 
yaratmaktadır. Veremli görüntü ile bu etki sağlanmaktadır. Yaşanmayan aşklar ya 
da özlemler verem hastalığı ile dışavurmaktadır. İzleyici veremli hastayı (genellikle 
kadın) bağışlamakta, hoş görmektedir. Veremli kadın karakterler öykünün başında 
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oldukları kişiden farklılaştıkları için ve baştaki durumlarına dönemedikleri için 
ölerek söz konusu evrenden çıkarılmakta ve denge yeniden kurulmaktadır. Verem 
hastalarının olduğu filmlerin ortak yanlarından birini de mekanların, bir örnek 
dışında, şehirler olmasıdır.  

Türk Sinema tarihinde baskılanmış, pasif kadın karakterin arzularının 
kurgulanışında verem hastalığını kullanmak bir formül haline dönüşmüştür. Bu 
filmlerdeki kadın karakterler izleyicilere adeta mazoşistçe bir durum içerisinde 
sunulmuşlardır. Acı, yasaklanmış ya da hoş karşılanmayacak bir aşk ilişkisi 
karşısında yaşanmaktadır. Hastalık sayesinde izleyicide merhamet duyguları 
gelişmektedir. Böylece kadın karakterin durumu ölümle sonuçlansa da acıklı bir 
son olarak anlayışlı bir bakış açısı ortaya çıkmaktadır. Verem hastalığı akciğerlerle 
ilgili bir hastalık olarak kurgulanmıştır. Nefes almak hayatı tüm gerçekliği ile 
yaşamanın anlamı gibi görülebilir. Sosyal talepler ya da toplumsal şartlar nefes 
almayı zorlaştırabilir. Öyküde bu durum nefes alma organlarının hastalanmasıyla 
karşılık bulmaktadır. Makalede konuları kısaca özetlenen ve yorumlanan filmlerde 
verem hastalığı bu durumları işaret etmektedir. Dokuzuncu Hariciye Koğuşu 
(1968) filminde farklı olarak kemik veremi bulunmaktadır ve hasta erkektir. Boş 
Çerçeve (1969) filminde de erkek hasta görülmektedir. Bu filmdeki erkek karakter 
hastalanınca sevdiği kadını kendinden uzaklaştırmak ister, alkol ile avunur. 
Ölümünden sonra ona aşık olan kadın da intihar eder. Erkek hasta temsili önceki 
filmlerdeki kadın hasta temsillerinden farklılık göstermektedir. Veremli pasif ve 
sakin bir erkek hasta karakter çizilmemiştir. Verem, 1970’lerde sonra bir daha 
2000’lerde yeniden karşımıza çıkmaktadır. Babam ve Oğlum ile Sonbahar 
filmlerinde erkek verem hastası karakterler bulunmaktadır. Geçmişte yaşananların 
şekillendirdiği hayatlarında verem onları ölüme götürecektir. Karakterlerle empati 
kurabilmeyi de sağlamaktadır.    

Sinemamızda bir kez kullanılan frengi hastalığı Beş Hasta Var (1956) filminde 
görülmektedir. Roman uyarlamalarının çoğunlukla yapıldığı bir dönemde bu 
hastalık kullanılmıştır. Frengi cinsellikle bulaşan bir hastalık olduğu için ahlaki 
yargıları da beraberinde getirmiştir. Türk Sinema tarihindeki aile temelli 
melodramların öykülerine uygun düşmediği iddia edilebilir. Tarihte frengi ya da 
diğer salgınların yaşanmış olmasına rağmen sinemamız bu salgın hastalıkları 
öyküleştirmemiştir. Salgın hastalıklar filmlerde ilk kez 1950’lerin başlarında 
görülmektedir. Adak Tepe (1953) filminde sıtma, Salgın (1954) filminde ise 
tanımsız bir salgın hastalık yer almaktadır. Sıtma hastalığı insanlığın doğayla olan 
savaşını ve mücadelesini anlatmak için kullanılmaktadır. Genellikle filmlerde 
feodal güç doğal dengeyi yıkmakta ve sıtma hastalığı başlamaktadır. Hastalıkla 
savaşma aslında feodalite ile savaş anlamına gelmektedir. Sinemamızda bu tür 
mücadeleler az da olsa görülmektedir. Sıtma hastalığı toplam 3 filmde 
kullanılmıştır. Salgın filminde ise tanımsız bir hastalık bulunmaktadır. Herhangi bir 
dengesizlikle mücadele filmde görülmemektedir. Salgın hastalıktan söz edilen 6 
adet filme rastlanmıştır. Bu filmlerde kırsal mekanlar kullanılmıştır. 1980’lerdeki 
iki filmde de Türkiye’nin doğusundaki zor yaşam şartları ile salgın hastalık 
kurgulanmıştır. Salgın hastalık sinemamızca çok az tercih edilmiştir. Salgın 
hastalıklar doğanın dengesinin bozulması ile başlayan ve sosyal, toplumsal 
sorunları beraberinde getiren hastalıklardır. Sinemamız çoğu zaman sansür 
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nedeniyle toplumsal sorunları ele alamamıştır. Bu nedenle uzak durulduğu ileri 
sürülebilir. 

Sinemamızda kansere rastlanan ilk film olarak Beraber Ölelim (1958) isimli film 
tespit edilmiş olmakla beraber filme ulaşılamamıştır. 1960’lı yıllardan itibaren 
kanser Türk Sinemasında görülmeye başlanmıştır. Yapılan tarama sonucu olarak 
Türk Sinema tarihinde en çok kullanılan hastalık kanserdir. Toplamda 44 filmde 
görülmüştür. Kadın kanser hasta sayısı 29 (2’si çocuk), erkek hasta sayısı 14 (4’ü 
çocuk) olarak saptanmıştır. Kanser hastalığının türü filmlerde belirtilmemiştir. 
Sadece lösemi hastalığı 11 filmde söylenmektedir. Kanser hastalığı ile çocuk hasta 
temsillerinin arttığı da görülmektedir. 1960’lı yıllar içerisinde 7 adet kanser 
hastalığı içeren filme rastlanmıştır. Sadece bir filmde erkek hasta bulunmaktadır. 
Önceki veremli filmlerdeki gibi yine kadın hastaların sayısı erkeklere göre fazladır. 
1960’lı yıllar melodram filmlerinin çok sayıda çekildiği bir dönemdir. Verem artık 
tedavi edilebilir olması nedeniyle de güncelliğini kaybetmiş ve yeni hayata daha 
uygun olan kanser hastalığı onun yerini almıştır. Bu çalışmaya göre Meyhaneci 
(1964) isimli film kanser hastalığın ilk görüldüğü filmdir. Filmdeki erkek hasta 
alkol ve sigara ile avunmaktadır. Bunun genellikle erkek hastaların ya da hasta 
yakını erkeklerin bir davranışı olduğu gözlemlenmiştir. Bu filmin arkasından gelen 
Kırık Hayatlar (1965) filminde ise kız çocuğu kanser (lösemi) hastasıdır. Türk 
sinemasında genellikle çocukların lösemi olduğu görülmektedir. Burada hastalık 
babayı cezalandırma ya da onun pişmanlık duymasını sağlamak için 
kurgulanmıştır. Çocukluk ve kanın hastalanma karşıtlığı birçok kez 
tekrarlanmıştır. Bu yıllarda çekilen Meleklerin İntikamı, Kıskanç Kadın ya da 
Ağlayan Bir Ömür filmlerindeki kadın hastalar veremli kadın temsillerinden 
ayrılmaktadır. İnce ve kırılgan görünümlere ya da pasif bir karaktere sahip 
değillerdir. Filmlerin öykülerinde de intikam, cinayet, aldatma ve entrikalar dikkat 
çekicidir. Öyküler daha sertleşmiş ve hasta karakterler de kaderine boyun eğip 
ölümü beklememektedirler. Kendilerinden sonraki yaşamı düzenlemeye de 
çalışmaktadırlar. Fakat kadına verilen mazoşist denilebilecek rol bu filmlerde de 
devam etmektedir. 1970’li yıllarda kanser hastalığının görüldüğü film sayısı 11’e 
çıkmıştır. Kadın hasta sayısı 7’dir. Yine kadınlara acı, sorumluluk ve sonunda 
yüceliş verilmiştir. 7 filmde lösemi görülmektedir. 2’si çocuk olan erkek hastaların 
tümü lösemidir. Şehirli orta-üst sınıfın hastalığı olarak filmlerde dikkat çeken 
kanser hastalığı bu dönemde Canım Kardeşim ya da Küçük Sevgilim filmlerinde alt 
ekonomik sınıftan insanların öykülerinde de görülmüştür. Küçük Sevgilim’deki 
kadın hasta karakter eski yılların kırılgan veremli karakterlerine benzemektedir. 
Daha çok yoksullukla özdeşleşen verem hastalığı bu algıya neden olmuştur 
denilebilir. Çile filminde kanser hastası erkektir. Erkek hasta karakter kadın 
hastalarda gördüğümüz fedakarlıkları yapmamaktadır. Herşeyi terkedip gitmeyi 
tercih etmiştir. 1980’li yıllarda 9 filmde kanser hastalığı görülmektedir. Bu 
filmlerde de 7 hasta kadın karakter bulunmaktadır. 1990 ve 2014 aralığında 15 
adet kanser hastalıklı film saptamıştır.  Bu filmlerde kadın ve erkek sayıları eşittir 
(bir filmde erkek ve kadın olmak üzere iki hasta bulunmaktadır). Hastalığın 
öyküdeki kurgulanışı bu yıllarda büyük bir değişim geçirmiştir. Hastalık 
klişeleşmiş metaforlardan uzaklaşmıştır. Örneğin Ölürayak filminde kanserli iki 
hastanın sağlıklı yaşamı sorgulaması ve sağlıklı olarak adlandırılan yaşamın 
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içindeki hastalıklı yanları vurgulamaları, ya da Saç filminde yabancılaşmanın 
anlatımında hastalığın kurgulanması önemli değişimlerdir.  

Türk filmlerinde hastalıkların ortaya çıkışlarındaki kronolojik sıraya göre 1980’li 
yıllarda ilk kez böbrek hastalığı ve AIDS görülmüştür. Böbrek hastalığı yoksul 
insanların öykülerinde kullanılmıştır. Bu filmlerde zor bir yaşam süren işçilerin 
hastalığı şeklinde bir kurguyla karşılaşılmaktadır. Hastalar erkektir. 1985 yılında 
ilk kez AIDS vakasının Türkiye’de ortaya çıkışıyla beraber söz konusu hastalığı 
konu alan bir film de çekilmiştir. AIDS başlangıçta tüm dünyada eşcinsellik ile 
ilişkilendirilmiş olduğundan bu filmde de farklı bir durum yoktur. Hastalığın tüm 
dünyada yarattığı korku filmde de görülmektedir. 1991 ve 2011 yıllarında da AIDS 
hastalığını konu alan 2 film tespit edilmiştir. Bu filmlerdeki hastalar kadındır, 
eşcinsellik ise bulunmamaktadır.  

1950’li yıllarda popüler sinemanın güçlenmesiyle hastalıklar filmlerde görülmeye 
başlanmıştır. Duygusal durumlar yaratmak, izleyiciye merhamet duyguları 
oluşturmak amacıyla kullanılmışlardır. Bu dönemde verem en çok kullanılan 
hastalıktır. Verem mahrumiyeti, yalnızlığı, çaresizliği ve yoksulluğu 
çağrıştırmaktadır. Filmlerdeki anlamı aşk hastalığıdır. Sürekli öksürükler, kan 
tükürme, zayıflama ve halsizlik filmlerdeki genel görünümdür. Hastalığın kullanımı 
veremin ölümcül bir hastalık olmaktan çıkmasıyla sanat eserlerinde de nostaljiye 
dönüşmüştür. 1960’lı yıllarda kanser hastalığı filmlerde artmaya başladığı 
görülmektedir. Tedavisi olmayan bu hastalık çağdaş şehirlilere uygun bir 
hastalıktır. Kanserli hastaların film öykülerindeki davranışları veremli hastalara 
göre daha aktiftir. Kadın hastaların sayısı sinema tarihimizde erkeklere göre daha 
fazladır. Kadın hasta karakterler filmlerde büyük acılar çekmektedirler. 
Sorumluluklarını öleceklerini bilmelerine rağmen sonuna kadar yerine 
getirmektedirler. Erkek hasta karakterlerde ise sorunlardan kaçmak, 
sorumlulukları bırakmak daha fazla görülmektedir. İncelenen filmlerdeki kadın 
hasta sayısı 54 (2’si çocuk), erkek hasta sayısı 44 (10’u çocuk) olarak 
belirlenmiştir. Kadın hasta karakterlerin sayıca daha fazla olduğu dikkat 
çekmektedir.  

Sinemamız bireysel hastalıkları film öykülerinde acı yaratmak amacıyla 
kurgulamıştır. Bireysel dramları kurgularken bireysel hastalık kurguları 
oluşturulmuştur. Hastalıklar duygusal durumları tanımlamaktadır. Verem hastalığı 
aşk acısı, romantizm, yoksulluk ve pasiflik, kanser hastalığı orta sınıf, çağdaşlık, 
şiddetli duygular ve aktiflik ile kurgulanmıştır. Salgın hastalıklar bireysel dramlar 
yaratmak için kurgulanmamıştır. Çok sayıda insanı etkilediği için bir toplumsal 
soruna dönüşen salgın hastalıklara sinemamız çok az yer vermiştir. Hastalıklar 
bireysel acılarla birlikte filmlerde yer almaktadır. Hastalıklar tıbbi gerçeklikler 
çerçevesinde de anlatılmamışlardır. Duygu durumlarının anlatımını 
sağlamaktadırlar. Hastalıklar duyguları aktaran filmsel bir dramatik bir öğeye 
dönüşmüşlerdir.  
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Enstitüsü Dergisi, 16, 205-228. 

Çıkla, S. (2016). Edebiyat ve hastalık. İstanbul: Kapı Yayınları. 

Daldal, A. (2005). 1960 darbesi ve Türk sinemasında toplumsal gerçeklik. İstanbul: 
Homer. 

Dog an, D. (2019). Kanser hastalarına yo nelik psikoonkoloji uygulamaları. 
International Social Sciences Studies Journal, 5(35), 2669-2690. 

Dorsay, A. (2004). Sinemamızda çöküş ve rönesans yılları. İstanbul: Remzi Kitabevi. 

Esen, Ş. (2010). Türk sinemasının kilometre taşları. İstanbul: Agora Kitaplığı. 

Foucault, M. (2007). Cinselliğin tarihi. (Hülya Uğur Tanrıöver, Çev.). İstanbul: 
Ayrıntı Yayınları.    

Giddens, A. (2004). Modernliğin sonuçları. (Ersin Kuşdil, Çev.). İstanbul: Ayrıntı 
Yayınları.  

Güngör, N. (1993). Sosyo-Kültürel açıdan arabesk müzik. Ankara: Bilgi Yayınevi. 

Güveloğlu, E. (2021). Hastalıklar öğretmendir. İstanbul: Hayykitap. 

Hay, L.L., Tüm hastalıkların zihinsel nedenleri. (Semra Ayanbaşı, Çev.). Akaşa Yayın 
ve Dağıtım, İstanbul, 2000. 

Hayward, S. (2012). Sinemanın temel kavramları. (Ug ur Kutay & Metin Çavuş, Çev.). 
Es Yayınları 

 



222         Arslantepe, M. (2022). Disease as an Element of Fiction: Diseases in the History of 
Turkish Cinema 

Illich, I. (2017). Sağlığın gaspı. (Su ha Sertabibog lu, Çev.). I stanbul: Ayrıntı Yayınları. 

İncir Reçeli bir çuval inciri berbat etti, 2022. 
https://pozitifyasam.org/2011/03/24/incir-receli-bir-cuval-inciri-berbat-
etti/ Erişim Tarihi: 19.06.2022 

İstek, E. (2017). Avrupa’da veba salgını ve salgında dı̇n fakto ru  (Vı̇yana o rneg ı̇). 
TAD, 62(36), 173-204. 

Kasapoğlu, A. (2008). Hastalık ve sağlık. Ankara: Phoenix Yayınevi. 

Kelly, M. P. & Field, D. (1996). Medical sociology, chronic illness and body. 
Sociology of Health&Illness, 18, 241-257. 

Kelly, M. P. & Millward, L. M. (2004). Identity and illness. D. Kelleher ve G. Leavey 
(Ed.). Identity and Health içinde (s. 1-18). New York: Routledge. 

Korkmaz A, Erik H, Aslan D. (2020). Sıtma küresel bir halk sağlığı sorunu mu? 
nedenler ve sonuçları ile ilgili güncel durum tespiti. Sağlık ve Toplum, 
3(20), 28-37. 

Menekşe, M. (2020). İzmir’de Kolera Salgını ve Etkileri (1893). Tarih Araştırmaları 
Dergisi. 67: 385-433. 

Nikiforuk, A. (2007). Mahşerin dördüncü atlısı, salgın ve bulaşıcı hastalıklar tarihi. 
İstanbul: İletişim Yayınları. 

Oktay, A. (1993). Türkiye’de popüler kültür. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. 

Onaran, A.Ş. (1981). Muhsin Ertuğrul'un sineması. Ankara: Kültür Bakanlığı 
Yayınları. 

Onaran, A. Ş. (1994). Türk sineması (Cilt 1-2). İstanbul: Kitle Yayınları. 

Oran, N.T. & Şenuzun, F. (2008). Toplumda kırılması gereken bir zincir: HIV/AIDS 
stigması ve baş etme stratejileri. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 5(1), 
3-16.  

Öngören, M.T. (1985). Sinema diye diye. Ankara: Kalem Yayınları. 

Özakman, T. (2001). Oyun ve senaryo yazma tekniği. Ankara: Bilgi Yayınevi 

Özer, S. (2016).“Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nde Tifüs (Lekeli Humma) 
Salgını. Türk Tarih Kurumu: Belleten, 80 (287). 

Özgüç, A. (2012). Ansiklopedik Türk filmleri sözlüğü. Horizon International. 

Özön, N. (1968). Türk sineması kronolojisi. Ankara: Bilgi Yayınevi. 

Özön, N. (2003). Türk sineması tarihi: dünden bugüne, 1896-1960. İstanbul: Antalya 
Kültür Sanat Vakfı Kültür Yayını. 

Sarıköse, S. T. (2013). XIX. yüzyılda Çukurova'da doğal afetler ve salgın hastalıklar 
(Yayımlanmamış yu ksek lisans tezi). Selçuk U niversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Konya. 

 



Journal of Current Researches on Social Sciences, 2022, 12 (3), 189-226.  223 

 

Sarıyıldız, G. (2020). “Vebadan koleraya: Salgınla 200 yıllık mücadelenin tarihi”. 
Erişim adresi.  https://www.aa.com.tr/tr/koronavirus/vebadan-koleraya-
salginla-200-yillik-mucadelenin-tarihi/1780210/ Erişim Tarihi: 

 15.05.2022

Saydam, B. (2015). Sinemamızın unutulan isimlerinden Ali İpar. Türk Sineması 
Araştırmaları. 
https://www.tsa.org.tr/tr/yazi/yazidetay/100/sinemamizin-unutulan-
isimlerinden-ali-ipar Erişim tarihi 01.01.2021 

Scognamillo, G. (2010). Türk sinema tarihi. İstanbul: Kabalcı Yayınevi. 

Sherman, I.W. (2020). Dünyamızı değiştiren on iki hastalık. (Emel Tümnay & Mine 
Anğ Küçüker, Çev.). Türkiye İş Bankası Yayınları. 

Siegel, B. (1998). Kanser, tıp ve mucizeler. (Adalet Celbiş, Çev.). İstanbul: Kuraldışı 
Yayıncılık. 

Sinema Söyleşileri. (2002).Boğaziçi Üniversitesi Mithat Alam Film Merkezi söyleşi, 
Panel ve sunum yıllığı. 

Sontag, S. (2020). Metafor olarak hastalık-AIDS ve metaforları. (Osman Akınhay, 
Çev.). İstanbul: Can Yayınları. 

Soydan, E. (2016). Televizyonun arabesk müziğin soylulaşmasındaki rolü. 
Marmara İletişim Dergisi, 23, 61-73.  

Sözlük Dergisi. (2018). Tıp terimleri sözlüğü, 6(4.) 

Şenses, M. (2019). Sinema ve hastalık: iktidar, hasta rolü ve hastalık süreci 
açısından The Doctor ve WIT filmlerinin analizi. The Journal of 
International Social Research, (12)63, 702-707. 

Tekeli I . & I lkin S. (2004). Tu rkiye’de sıtma mu cadelesinin tarihi. İstanbul: Bilgi 
Üniversitesi Yayınları. 

Tubiana, M. (1990). Kanser. (Çiçek Cengiz & Selami Şakiroğlu, Çev.). İstanbul: 
İletişim Yayınları. 

Tuğan, N.H. (2015). Türk sinemasında engellilik ve hastalık. İstanbul: Gece Kitaplığı. 

Turna, N. (2011). İstanbul'un veba ile imtihanı: 1811-1812 veba salgını 
bağlamında toplum ve ekonomi. Studies of The Ottoman Domain (Osmanlı 
Hakimiyet Sahası Çalışmaları), 1 (1), 1-36. 

Tunalı, D. (2006). Batıdan doğuya, Hollywood'dan Yeşilçam'a melodram. İstanbul: 
Aşina Kitaplar. 

Vardan, U. (2003). 1980’lerden sonra Türk Sineması. (Ahmet Fethi, Çev.). G. N. 
Smith (Der.), Dünya Sinema Tarihi içinde (s. 745-753). İstanbul: Kabalcı 
Yayınevi. 

Wijdicks, E.F.M. (2020). Cinema, MD: a history of medicine on screen. Oxford 
University Press. 

 



224         Arslantepe, M. (2022). Disease as an Element of Fiction: Diseases in the History of 
Turkish Cinema 

Yavuz, D. (2012). Türk sinemasının 22 yılı. İstanbul: Antrakt Sinema Kitaplığı. 

Yeldan, E. (2003). Küreselleşme sürecinde Türkiye ekonomisi: bölüşüm, birikim ve 
büyüme. İstanbul: İletişim Yayınları. 

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (6. 
Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.  

Zengin, F. (2017). Türk sinemasında dijital dönüşüm. İstanbul: Kalkedon Yayınları. 

 

 

Extended Abstract 

 

Introduction 

In this article, the history of Turkish Cinema is divided into 10-year periods 
starting from 1950 and how the films use and narrate the diseases are examined. 
Turkish-made fictional films are discussed. While detecting the films, the presence 
of a sick character in the story or a disease in the story was sought. 

Purpose 

This article examines the use of infectious or non-communicable diseases in the 
history of Turkish Cinema. It is desired to reveal which diseases are used more, 
whether the diseases change according to the periods, the meaning and function of 
the disease in the story of the film. A single period or disease has not been dealt 
with, it is aimed to reveal a result in the entire Turkish Cinema History. 

Method 

In this qualitative study, the data were obtained through literature review. The 
universe of the research is between 1923-2014 in the history of Turkish Cinema. 
The sample is movies in which there is a sick character in the story of the movie or 
a disease is discussed in the story of the movie. Psychological diseases and physical 
disability are excluded. Of the 105 films in which the disease was detected, 17 
could not be reached. 

In the article, first of all, the concept of disease and the social perceptions it creates 
are examined. The information obtained here helps to interpret the films. The 
purpose of the analysis is to interpret and present the collected findings. This 
article is a descriptive study in which the fictionalization of diseases through 
characters and stories in films in the history of Turkish Cinema is analyzed . 

Discussion and Conclusion 

The first disease detected in this study was rabies. The disease is seen in the movie 
Kız Kulesi Faciası, which is adapted from a foreign play . In the screening conducted 
in the history of Turkish Cinema, rabies was found in 7 films in total. It fits well 
with stories about rabies, insanity, fear, violence, and anger. Since it is not possible 
to romanticize it, it is not suitable for the type of melodrama most produced in 
Turkish Cinema. 
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In the period called the Transition Period, heart disease is seen in the movie named 
Senede Bir Gün. Among the films examined in the history of Turkish Cinema, heart 
disease appears in 15 films in total. Since the heart is perceived as the center of 
love and trust, it comes to mind with these concepts. Heart disease is suitable for 
fictionalizing separation and the pain of separation in love stories. It allows 
romantic fictions and views. 

Tuberculosis is encountered for the first time in the movie Hıçkırık. Tuberculosis 
was used in 6 films in the 1950s. All of the patients in these films are women. 
Tuberculosis was found in a total of 15 films in the history of Turkish Cinema. Ten 
of the patients were female and 5 were male. In the face of the impossibility of love, 
more women became TB patients. The appearance of these pacified female 
characters is fragile and thin. Unlived loves or longings are manifested by 
tuberculosis . One of the common aspects of movies with tuberculosis patients is 
that the venues are cities. Tuberculosis reappears in the 2000s after the 1970s. 
There are male tuberculosis characters in the films Babam ve Oğlum and Sonbahar . 
In their lives shaped by what happened in the past, tuberculosis will lead them to 
death. 

Syphilis, which was used once in our cinema , is seen in the movie Beş Hasta Var . 
Since syphilis is a sexually transmitted disease, it has brought moral judgments 
with it. It can be argued that family-based melodramas in the history of Turkish 
cinema do not fit their stories. 

Epidemics were first seen in movies in the early 1950s. There is malaria in the 
movie Adak Tepe , and an undefined epidemic disease in the movie Salgın . Malaria 
is used to describe humanity's war and struggle with nature. Generally, feudal 
power destroys the natural balance in movies and malaria begins. There is an 
undefined disease in the movie epidemic. There were 6 films about the epidemic. 
Rural places are used in these films. In both films from the 1980s, the difficult 
living conditions and epidemic disease in eastern Turkey were fictionalized. 

Cancer has been seen in Turkish Cinema since the 1960s. In the scan, it is seen that 
the most used disease in the history of Turkish Cinema is cancer. It appears in 44 
movies in total. The type of cancer disease is not specified in the movies. Only 
leukemia is mentioned in 11 movies. Again, the number of female patients is higher 
than that of males. In the 1960s, tuberculosis was outdated as it was now curable, 
and the cancer disease, which was more suitable for a new life, took its place. 
According to this study, the movie named Meyhaneci is the first movie where 
cancer is seen. The female patients in the films Meleklerin İntikamı, Kıskanç Kadın 
ya da Ağlayan Bir Ömür , which were shot in these years, differ from the 
representations of consumptive women. They do not have thin and fragile 
appearances or a passive character. In the stories of the films, revenge, murder, 
deception and intrigues are remarkable. In the 1970s, the number of movies in 
which cancer was seen increased to 11. The number of female patients is 7. 
Leukemia is seen in 7 movies. All of the male patients, 2 of whom were children, 
had leukemia. In the 1980s, cancer was seen in 9 films. There are 7 sick female 
characters in these movies. Between 1990 and 2014, 15 films with cancer diseases 
were detected. 



226         Arslantepe, M. (2022). Disease as an Element of Fiction: Diseases in the History of 
Turkish Cinema 

In Turkish films, kidney disease and AIDS were seen for the first time in the 1980s, 
according to the chronological order of the occurrence of diseases. Kidney disease 
has been used in the stories of poor people. In these films, a fiction in the form of 
the disease of workers who lead a difficult life is encountered. In 1985, with the 
emergence of the AIDS case in Turkey for the first time, a film about the disease 
was shot. Since AIDS was initially associated with homosexuality all over the 
world, this film is no different. The horror created by the disease all over the world 
is also seen in the movie. In 1991 and 2011, 2 films about AIDS were identified. 

In the 1950s, with the strengthening of popular cinema, diseases began to appear 
in movies. They are used to create emotional states, to create feelings of 
compassion for the audience. Tuberculosis is the most used disease in this period. 
TB deprivation evokes loneliness, helplessness and poverty. Its meaning in the 
movies is love sickness. Constant coughs, coughing up blood, weakness and fatigue 
are the general appearance in the movies. The use of the disease turned into 
nostalgia in works of art as tuberculosis ceased to be a deadly disease. It is seen 
that cancer disease started to increase in movies in the 1960s. This incurable 
disease is a disease suitable for modern urban dwellers. Behaviors of cancer 
patients in their movie stories are more active than those of tuberculosis patients. 

The number of female patients in the films examined was 54 (2 children), and the 
number of male patients was 44 (10 children). It is noteworthy that female patient 
characters are more in number. 

Our cinema has fictionalized individual diseases in order to create pain in their film 
stories. While constructing individual dramas, individual illness constructs were 
created. Diseases describe emotional states. Tuberculosis is fictionalized with the 
pain of love, romance, poverty and passivity, cancer with the middle class, 
modernity, violent emotions and activity. Epidemics are not designed to create 
individual dramas. Our cinema has given very little space to epidemics, which have 
turned into a social problem because they affect a large number of people. Diseases 
are featured in movies along with individual suffering. Diseases are not described 
in terms of medical realities. The diseases used in the movies show a 
complementary feature to the dramatic action of the movies. 
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