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“Kendi icadımız olan sistem zamanla duygularımızı saklamayı ve 

susmayı öğretmekte…  

Sistem, hep aynı o hiç değişmedi…  

Zaman ise sisteme ayak uydurmayı öğretti.  

 

İnsan hayatı o kadar geniş ve özgür ki ona hiçbir doktrin, 

ideoloji ipotek koyamaz.” 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

FİLM ÖZETİ 

 

 

“sus” 1980 yılında farklı suçlardan hüküm giymiş üç mahkûmun durum öyküsüdür. 

Filmde hapishanenin ağabeyi, hapishaneye yeni girmiş sessiz sakin öğrenci ve 

yazılarından dolayı ceza almış siyasi bir mahkûm ve bu mahkûmun ailesinin hayat 

akışına bir bakış vardır. Koğuşun günlük akışında koğuş ağabeyi Nevzat, genç ve 

çömez mahkûmlara tecrübelerini anlatıp nasihat veriyor. Düşüncelerini özgürce 

anlattığı için mahkûm edilen Güray cezaevine girince suskunlaşmıştır haftada bir 

kendisini ziyarete gelen karısını ve kızını beklemekten başka yaptığı bir şey 

kalmamıştır. Annesiyle beraber her görüş günü babasını ziyarete giden Mehveş bir 

gün babasına yapmış olduğu resim içeri kabul edilmeyince kendisi de kapıda 

beklemeyi tercih eder. Ve bu resminin, içeriye kabul edilecek biçimi verene kadar da 

giremeyeceğini anlar. 

 

 

 

 



 

 

SİNOPSİS 

Güray 45 yaşlarında girişken, insanlarla kolayca iletişim kurabilen ve düşüncelerini 

açıkça söyleyen bir adam. Cezaevine girdikten sonra ani bir değişime uğramış, hiçbir 

duruma, müdahale etmeyen hiçbir konuda yorum yapmayan biri olmuştur. Karısı Ayla 

ile Mehveş adında bir kızları vardır. 

Nevzat 50 yaşlarında kabadayı havasıyla konuşmalarına hep vurgu katan, sert 

mizaçlı, kendinden emin koğuş ağası. Gerek Güray’a, gerekse diğer mahkumlara 

hayat deneyimlerini anlatmaktan ve üstünlük taslamaktan hoşlanır. Yeni gelen 

mahkûmlardan Sercan’a da tehdit kokulu öğütler verir. 

Ayla 35 yaşlarında sakin, yüzünde daima hüzün ve yorgunluğun karıştığı bir ifadeye 

sahip, güzel sayılabilecek bir kadın. Eşinin ceza almasıyla yaşamı tamamen 

değişmiştir, hayatın zorlukları ve kızının tüm sorumluluğu üzerine kalmıştır. Zamanının 

çoğunu kızıyla ve ev işleriyle geçirmektedir. Haftada bir kez kızıyla birlikte Güray’ı 

ziyarete gider. 

Mehveş 6 yaşında, meraklı, annesinin sözünden çıkmayan uyumlu bir çocuk. 

Babasının başına gelenleri ve evin bu değişen düzenini farkında olan ve bunların 

verdiği acıyı dile getirmeden hissettiklerini garip bir yerlerde yaşayan olgun bir 

çocuktur. Babasına duyduğu büyük sevgi onun evden mecburi ayrılığından sonra 

özlemle de karışarak daha da büyür. Bir gün, gardiyanlar babasına vermek için 

hevesle yaptığı resminin, içeri alınamayacak bir resim olduğunu söyleyince o kadar 

şaşırır ve yaralanır ki resmi giremeyince kendi de girmemeye karar verir. Ve 

sabırsızlıkla bir diğer görüş gününü beklemek zorunda kalır. Ve resmi içeri girebilecek 

şekilde yapması gerektiğinin farkındadır artık. Görüş günü geldiğinde sırayla içeri 

alınan ziyaretçiler arasında şüphesiz en heyecanlısı Mehveş’tir. Çünkü eğer bugün 

içeri girerse hem, babasını iki haftalık aradan sonra görebilecek hem de geçen 

haftakiyle aynı olan resmini geçirebilme başarısını kendisine kanıtlayacaktır. 

Mehveş iki resminde aynı olduğundan son derece emindir çünkü ağaçta kuş olduğu 

için gardiyanın onay vermeği resminde ona göre şimdi tek bir değişiklik vardır, 

kuşların gözleri kapalıdır. 

 



 

 

KARAKTER ANALİZİ 

NEVZAT 

      NEVZAT, 55 ile 60 yaşları arasında, esmer kır saçlı 1.70 boylarında sert mizaca 

sahip, kirli yüzlü, sert bakışlı birisidir.  Nerdeyse ömrünün yarısını hapishanede 

geçirmiştir. Bu mahkûmluk ona hapis görgüsünü bilmeyi ve korumayı öğretmiştir. 

Koğuşun en itibarlı abisidir. Yeni gelen kader mahkûmlarına ve düşünce suçundan 

yatanlara ayrı bir saygı duyar, gizli bir şekilde korur. Yıllardır farklı insanlarla yaşadığı 

için bir duruş ve tecrübe edinmiştir. Duruşu Nevzat’a insanlara karşı hep aynı 

mesafede, aynı itibarda kalmasını sağlamıştır. Yaşadığı tecrübeleri yeni gelen 

gençlere anlatmakta onlara öğüt vermektedir. 

GÜRAY 

GÜRAY, 40 – 45 yaşlarında kirli sakallı 1.65 ile 1.70 boylarında, yumuşak mizaca 

sahip bir yazardır. Gazetede çıkan yazısından dolayı mahkûm edilir.  Karısı ve 

çocuğundan ayrı olmak onu çok üzmektedir. Henüz 6 yaşında olan kızının hapishane 

koridorlarında babasını bekleyişi onu rahatsız etmektedir. Fakat ailesini görmek 

isteyişi bu rahatsızlığından daha baskın olmakta ve haftada 1 gün olan görüş 

gününde yarım saatte olsa görmek istemektedir. Düşüncelerini yazdığı için suçlu 

oluşu onu içten içe sinirlendirmektedir. Hep omzunu dik tutmakta ve her şeye inat 

daha da dik durmaktadır. Mehveş’in geldiği en son ziyarete kadar. Kızının ona verdiği 

resimdeki ağacın içine kuşları saklaması Güray’ı çok üzer. Yıllarca verdiği dava, 

düşüncelerini saklamadan özgürce anlatabilmek idi ama onurunun temeli, şimdi 6 

yaşındaki kızında aptal bir sistem tarafından kaybolmaktaydı. 

MEHVEŞ 

MEHVEŞ, 6 yaşında uzun lüle lüle saçları olan 1 ile 1.20 boyları arasında yüz 

mimikleri baskın biridir. Yaşıtlarına göre olgun davranır, meraklı bakışları vardır. 

AYLA 

AYLA, 35 – 40 yaşlarında esmer, uzun lüle lüle saçları olan 1.60 ile 1.65 

boylarındadır. Eşi Güray’ın hapishanede oluşu ve 6 yaşındaki kızının bütün 

sorumluluğundan dolayı yorgundur. Eşi gibi o da dik durmaya çalışır. Eşiyle her 

görüşmede güleç yüzlü gördüğümüz Ayla, aslında yorgun bir duruşa sahiptir. 

 



 

 

SERCAN 

SERCAN, 24 yaşlarında temiz bir yüze sahip 1.70 boylarında hapise yeni girmiş 

sessiz sakin biridir. 

GALİP 

GALİP, 40 yaşlarında 1.70 boyunda soğuk bir mizaca sahip, Çorum aksanıyla 

konuşan birisidir. Hapishanede 2. Müdürdür. Görüş günlerinde mahkûm ziyaretlerine 

gelenlerin getirdiği mahkûm eşya ve mektuplarını inceler ve onay verir. 

BAŞGARDİYAN 

30 yaşında 1.70 boylarında sinir bir ses tonunda Tokat şivesinde konuşan biridir. 

OSMAN 

OSMAN, 40 yaşlarındadır. Hapishanede Nevzattan sonra gelen itibarlı 

mahkûmlardandır. 

RIZA 

RIZA, 35 yaşlarındadır. Nevzat’ın masasında oturan mahkûmlardandır. Nevzat’ın 

masasından oturan diğer mahkumlara nazaran eğlenceyi, gülmeyi daha çok sever. 

 

FİGÜRANLAR 

1.GARDİYAN (ERKEK) : 30 yaşlarında 

2.GARDİYAN (KADIN) : 30 yaşlarında 

ÇAYCI : 30 yaşlarında 

1.MAHKÛM 40 – 50 yaşlarında 

2. MAHKÛM 40 – 50 yaşlarında 

3. MAHKÛM 30 yaşlarında 

4. MAHKÛM 35 yaşlarında 

5. MAHKÛM 35yaşlarında 

6. MAHKÛM 30 yaşlarında 

7. MAHKÛM 40 yaşlarında 

KULEDEKİ JANDARMA 20 yaşlarında 

KAPIDA SAĞDA DURAN JANDARMA 20 yaşlarında 

KAPIDA SOLDA DURAN JANDARMA 24 yaşlarında 

ZİYARETÇİLER 

1.KADIN – 5.MAHKÛMUN ANNESİ 60 yaşlarında 



 

 

1.KIZ ÇUCUĞU –5. MAHKÛMUN KIZI 7 – 10 yaşlarında 

2.KADIN – MAHKÛM EŞİ 30 yaşlarında 

1.ERKEK ÇOCUK 6-10 yaşlarında 

3.KADIN 30 yaşlarında 

2.ERKEK ÇOCUK 6-10 yaşlarında 

1.ADAM – MAHKÛM BABASI 60 yaşlarında 

2.ADAM – MAHKÛM KARDEŞİ 35 yaşlarında 

4.KADIN – 5. MAHKÛMUN ANNESİ 60 yaşlarında 

3.ADAM – 8. MAHKÛMUN KARDEŞİ 35 yaşlarında 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SENARYO 

1. HAPİSHANE                                                                     DIŞ/GÜN 

Hapishaneyi dışarıdan genel görürüz. Ziyaretçiler içeri girmektedir. Ayla 

İle Mehveş avluda yürürler. 

2. AVLU                              İÇ/GÜN 

Hapishane avlusunda içeriye giriş yapılan sürgülü kapının önündeyizdir.  

Kapı açılır. Ayla (anne) Mehveş’in (küçük kız) elinden tutmuştur. 

Arkalarında yaklaşık yedi ziyaretçi vardır. Gardiyan tarafından 

aranmaktadırlar Ayla ve Mehveş içeri girerler ve avlu içerisindeki ziyaretçi 

kapısına doğru ilerleyip önünde beklerler. Kamera kapıya doğru ilerler ve 

kapı rengi üzerinde “sus” yazar. 

3. KOĞUŞ                   İÇ/GÜN 

Nevzat sigara içmektedir.  

Koğuşa  yeni gelen Sercan’a  

Nevzat – Eee şimdi senin hiçbir suçun 

yok yani  

      Sercan – Yok abi, ben öğrenciyim.

   

4. ZİYARETÇİ KAPISI                İÇ/GÜN 

Ayla ve Mehveş sıralarını  

beklemektedir. Başgardiyan  



 

 

ziyaretçilerin getirdiği eşyalara  

bakmaktadır  2.müdür Galip  

yanındadır. Sıra Ayla ile Mehveşe 

 gelir ellerindeki poşetlere bakılır 

 ve geri uzatılır. Başgardiyan  

Mehveşin elinde tuttuğu resmi alıp  

bakar ve Galip’e doğru sakıncasını sorar.  

Gardiyan – Müdürüm bu resmi alacak 

mıyız? 

Galip (Müdür) – Hımm. Hayır. 

Mehveş bir anlık tepki ile 

      Mehveş - Neden 

  

Galip (Müdür) – Hapishanemizde 

yatan mahkûmlara özgürlüğü 

çağrıştıracak hiçbir şeye izin 

veremeyiz.  Bu ağacın etrafındaki 

kuşlar sakıncalı 

Ayla soluk bir yüzle müdüre bakar. 

Müdür kararlı ve kibirlidir. 

Ayla kızına bakar ve müdüre dönüp. 



 

 

      Ayla – Peki 

5. KOĞUŞ          İÇ/GÜN 

Herkes bir şeyle uğraşmaktadır.  

Konuşma sesleri, TV sesi, teyipten çalan  

müzik birbirlerine karışmıştır.  

Duyduğumuz hiçbir sesi anlamayız.  

Sercan sessiz bir şekilde etrafına incelemektedir. 

6. GÖRÜŞME SALONU        İÇ/GÜN 

Mahkûm ve yakınları görüşürken 

Güray sabırsız bir şekilde  

Ayla ve Mehveş’i beklemektedir. 

7. HAPİSHANE KORİDORU       İÇ/GÜN 

Mehveş giriş kapısında ziyaretçi kontrolü yapan baş gardiyanın yanında 

beklemektedir. 

 

8. GÖRÜŞME SALONU                 İÇ/GÜN 

Güray Ayla’yı görünce birden yüzü güler  

ve Mehveş’in yanında olmadığını fark  

edince yüzü düşer fakat kendini toparlamak  

için hafif bir tebessüm eder. 



 

 

Ayla gülerek Güray’ın karşısına oturur. 

      Ayla – Nasılsın 

      Güray – İyiyim hem de çok iyi… 

      Sen nasılsın bi problem yok değil mi? 

Ayla – Hiçbir problem yok her şey  

yolunda 

Güray – Mehveş nerde? 

Ayla güler yüzlü bi şekilde 

Ayla – Hastalandı…  

Güray Ayla’nın lafını kesip.  

Sert bir yüz ifadesiyle 

      Güray – Neyi var  

Ayla - Nezle oldu, yol da direncini 

düşürmesin diye getirmedim haftaya 

iyileşir ama 

Güray – İyi yapmışsın. Eğer geçmezse 

haftaya da getirme. 

Ayla – Tamam canım. 

Güray – Dün avukatla görüştüm 

yazdıklarımda hiçbir cezai işlem 

olmadığını ve hakimden tutuksuz 



 

 

yargılanma talep ettiğini ama onun da 

ret aldığını söyledi.  

Güray konuşmaya başladığında kamera  

yavaş yavaş uzaklaşır  Güray’ın sesi ortam 

 sesinin içinde kaybolmaya başlar ve kamera 

 boş bir koridora çıkar. (kamera uzaklaştıkça  

ortam sesi azalır)  Koridor sessidir ve uzakta 

 Mehveş tek başına oturmaktadır.  

9. KOĞUŞ               İÇ/GÜN 

Altı yedi mahkûm oturmaktadırlar.  

Nevzat karşısında oturan Sercan’a   

Nevzat – Şimdi sen çok sessizsin. 

Güzel. İnsanlar konuşan adamı anlatan 

adamı sever ama hapishanede fazla 

konuşmak iyi değildir. Çünkü daima 

aynı insanları uzun süre göreceksin. 

Yani az konuşmak lazım lüzumsuz 

muhabbetlere katılmamak lazım. Çok 

konuşursan bi süre sonra insanlar sana 

uyuz olur.  Sonra senle uyuz uyuz 

şakalaşmaya başlarlar. Bu sefer sen 

onlara uyuz olmaya başlarsın işte tam 

o sırada burası sana çekilmez gelir. 



 

 

Onun için az konuşacaksın susacaksın 

ama tilki gibi değil kurt misali  

Bu sırada koğuşa üzgün bir halde Güray  

girer Nevzat Sercan’a Güray’ı göstererek.  

Nevzat – Haaa sen dersen ki: Al abi 

burada okumuşu, yazmışı, konuşmuşu 

var. 

Bu adam niye burada  

Onu o da bilmiyor… 

Rıza, Osman, ve diğer mahkumlar gülerler. 

Güray Nevzat’ın dediklerine kulak misafiri  

olarak yatağına ilerler. 

Nevzat hiç gülmez hafif bir durakladıktan sonra 

Nevzat ağır bir tavır içinde omuzlarını dikleştirir  

Gülmeler azalmıştır.  

Sercan’ın gözlerinin içine bakarak  

      Nevzat – Anladikos 

Der. Ve göz kırpar. 

10. HAPİSHANE AVLUSU                  DIŞ/GÜN 

Ayla Mehveş’in elinden tutup jandarmanın 

açtığı dış kapıya doğru ilelerler. 



 

 

Dışarı çıkarlar ve jandarma kapıyı kapatır. 

11.KOĞUŞ                 İÇ/GECE 

Nevzat ve Sercan karşılıklı Osman,  

Rıza, ve 3 kişi yanlarında  

oturmaktadır. Nevzat cigaralıktan derin bir  

nefes çeker ve üfleyip Sercan’a 

 

      Nevzat – Şimdi sen hiç mi içmedim? 

      Sercan -  Hiç 

Nevzat – Peki hiç kafan güzel oldu 

mu? 

      Sercan – Oldu abi 

Nevzat – Ha işte sana o kafanın bu 

kafaya olan farkını anlatalım 

Nevzat – 1.dünya savaşında sahili 

korumaları için ordunun içindeki çürük 

elmaları aralarına üç beş iyi asker 

vererek piyon etmişler. Bölüğün 

başında da subay olmadığı için üçe 

bölünmüş. Yani gruplaşma olmuş. 

Osman – Bi grup vatan millet aşkı ile 

yanıp tutuşanların grubu, diğer grup 



 

 

daim içen piyizcilerin grubu, öbür grup 

ise bizciymiş. 

Rıza – İşte o handikabın tam 

ortasında düşman kendini göstermiş. 

Vatan millet aşkı içinde olan ağabeyler 

birden celallenip tüfeklerine sarılmışlar. 

Abilerden biri: “Durun güç birleştirelim 

şu alkoliklerede haber edelim onlar da 

vatanın evladı.” demiş ve alkoliklerin 

yanına gelmişler. 

 “Alkolik kardeşler vatan millet bizim, 

gelin anamız bacımız söz konusu 

düşman saldırıyor güç birleştirelim!” 

Alkolikler birden celallenip; “Ulan 

onların biz anasını bacısını sikeriz 

lannn” derken aralarından biri: “Şu 

yandaki müptezellere de gidelim; her 

ne kadar düşkün olsalarda bu vatan 

onların da vatanı” demiş. 

Nevzat – Gelmişler müptezellere 

demişler ki: “Kardeşler düşman 

saldırıyor yar meselesi vatan meselesi 

toparlanın güç birleştirelim.” 

Müptezellerden biri ayağa kalkmış 

Nevzat ayağa kalkar  



 

 

Nevzat – Tamam anladık kardeşim 

nedir bu telaşınız. Gelsinler.  

Nevzat kameraya yüzünü döner  

      Nevzat – Bi oturalım konuşalım 

Nevzat kameraya bakarak. 

      Nevzat – Dertleri neymiş.  

Kamera Nevzat ile birlikte döner 

 ve her tur ile gün ve oyuncu değişir.  

Sercan, Osman, Rıza, Güray, Çaycı, Ayla 

Mehveş-Gün 

12. ZİYARETCİ KAPISI                  İÇ/GÜN 

11.sahnede ki Mehveş planından  

kamera açılarak genele gelir.   

Ayla ve Mehveş mahkûm eşyalarının  

incelendiği kapının önünde sıra  

beklemektedirler. Önlerinde bir ziyaretçi  

vardır. Ziyaretçinin işlemi biter ve sıra  

onlara gelir. Gardiyan Ayla’nın elindeki  

eşyalara bakmaktadır. Galip (2.müdür)  

Mehveş’in elindeki zarfı alıp resme bakar. 



 

 

      Galip (2.müdür) – Ha şimdi olmuş.  

Gardiyanın aramasının bittiğini görüp 

      Galip (2.müdür) – Geçebilirsiniz. 

13. GÖRÜŞME SALANU             İÇ/GÜN 

Güray mutlu bir ifadeyle Mehveş’e  

ve Ayla’ya bakmaktadır.  

Mehveş – Baba sana resim yaptım 

verdiler mi? 

Güray – Evet kızım 

Önündeki poşetin içinden resmi  

çıkarıp bakar. Resimde mavi ve  

yeşilin karışımından oluşan koyu  

tonda tek bir ağaç ve ağacın  

içinde siyah noktalar vardır. 

Güray – Çok güzel Teşekkür ederim 

Fakat ağacın içindeki siyah noktalar ne 

? 

Mehveş hafif bir panik halinde tel  

örgülere iyice yaklaşıp. 

Mehveş – Şişşşttt onlar kuşların 

gözleri… 



 

 

Güray Ayla’nın gözlerinin içine  

dikkatlice bakar.  

Ayla da Güray’ın gözlerine bakmaktadır. 

İkisinin de yüzünde yenilmişliğin kabulü vardır. 

14. KOĞUŞ                İÇ/GÜN 

Mahkûmlar ve Nevzat oturmaktadır.  

Mahkûmlardan biri türkü söylemektedir. 

Kamera koğuş kapısından çıkıp gardiyan  

tarafından getirilen Güray’ı karışılar ve  

koğuş kapısı kapanır. Kapının arkasında  

kalan kamera parmaklıklardan içeriyi  

çekmektedir.  

1.kıtası söylenen türkünün bitimi ile 

Beraber kamera Parmaklıklardan  

aşağı iner ekran kapının rengini alır   

sus yazar. 

Müzik sus ile beraber girer ve 

Koğuşta söylenen şarkının 

2.kıtası çok enstrümanlı  

bir müzik eşliğinde söylenirken  

Jenerik akar.  

 


