
 

 

1. HAPİSHANE                              DIŞ/GÜN           (10”) 

1.1 - Genel Plan, Dışarıdan hapishaneyi görürüz. Kamera aşağı 

doğru hareket eder kapıda bekleyen ziyaretçilerin göğüz hizasına kadar 

iner. Kapı açıktır ve jandarma gözetiminde içeriye alınmaktadırlar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. AVLU                              DIŞ/GÜN                    (10”) 

2.1 Amerikan Plan, İçeriye giriş yapılan sürgülü kapının sol 

çaprazındayız. Avludan ziyaretçi kapısına gelen yolun yarısında Ayla 

Mehveş’in elinden tutmuş ziyaretçi kapısına doğru yürümektedir. Ayla ve 

Mehveş’in arkasında üzerleri aranan ziyaretçileri görürüz. 

 

Kamera Ayla ile Mehveşin yaklaşması ile harekete başlar ve arkalarına 

düşüp ziyaretçi kapısına kadar takip eder. Kapının ön basamaklarında 

Mehveş’in saçlarının arasından geçerek kapıya yaklaşır ve kapının rengi 

ekranı karartır. 

     sus 

Yazar. 

 



 

 

3. KOĞUŞ           İÇ/GÜN                         (20”) 

3.1 GENEL PLAN, Kapının zemin renginde yazan “sus” kapının 

içinde kaybolur. Kamera yukarı doğru tilt yapar, parmaklıklardan içerisi 

gözükmektedir. Nevzat’ın sırtı dönük, dirsekleri masaya dayanmış, elleri 

yüzüne dayalı ve yüzüğü ile oynamaktadır.  Parmaklarının arasında 

sigarası vardır. Sercan karşısında, Rıza sağında, Osman solunda 

oturmaktadır. 

 

3.2 Karşı Açı – Nevzat Göğüs Plan , Masadaki Osman rıza 

gözükmektedir. Nevzat’ın Dirsekleri masanın üstüne dayanmış yüzüğü ile 

oynar. Masaya doğru başını eğmiş otururken başını kaldırıp karşısında 

oturan Sercan’a 

Nevzat – Eee şimdi senin hiçbir suçun 

yok yani  

3.3 Karşı açı – Sercan Göğüs Plan, Masada Rıza, Osman, 

oturmaktadır. 

      Sercan – Yok abi, ben öğrenciyim.

   



 

 

4. ZİYARETÇİ KAPISI        İÇ/GÜN          (35”) 

4.1 Genel Plan, Başgardiyan ziyaretçinin poşetini uzatır ve 

geçmesine izin verir. Ayla ve Mehveş sıralarını  

beklemektedir. Giden ziyaretçiden sonra başgardiyanın yanına gelir ve 

Ayla elindeki poşeti uzatır.Başgardiyan poşetleri aıp içine bakar. 

 

 

4.2 Detay çekim, Peşeti açışını ve içini görürüz. 

 

4.3 Mehveş Amors, Başgardiyan Mehveşin elindeki kağıdı alır. Baş 

Gardiyan resme bakıp müdüre doğru dönüp 

Gardiyan – Müdürüm bu resmi alacak 

mıyız? 

 



 

 

 

4.4Genel Plan, Mehveş, Ayla, Müdüre bakmaktadır. Müdür 

Resme bakıp  

Galip (Müdür) – Hımm. Hayır. 

4.5 Mehveş Omuz Plan,                               

Mehveş – Neden 

4.6 Ayla Amors,  

Galip (Müdür) – Hapishanemizde 

yatan mahkûmlara özgürlüğü 

çağrıştıracak hiçbir şeye izin 

veremeyiz.  Bu ağacın etrafındaki 

kuşlar sakıncalı 

4.7 Galip (2.müdür) Amors, Ayla soluk bir yüzle müdüre 

bakar. Müdür kararlı ve kibirlidir. Ayla kızına bakar ve müdüre 

dönüp. 

      Ayla – Peki 

der. Müdür resmi vermez. 

       Başgardiyan – Geçebilirsiniz. 

Ayla ve Mehveş Koridora doğru yürürler. 

4.8 Genel Plan, Ayla Ve Mehveş’in gelişini görürüz. Mehveş 

durur. Ayla arkasına dönüp bakar Mehveş’in kafası önüne 

eğiktir. 

 

 



 

 

4.9 Mehveş Amors,       

Ayla – Gelmiyor musun? 

 4.10 Mehveş Göğüs Plan, Mehveş arkasına dönüp bakar, 

arama yapılan ziyaretçilerin arkasından müdür ve elindeki resim 

gözükmektedir. Annesine dönüp 

      Mehveş – Hayır 

4.11 Mehveş Amors,  

      Ayla – Peki 

Der. Ve arkasını dönüp koridor da yürür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. KOĞUŞ      İÇ/GÜN               (10”) 

5.1 Omuz Plan, Sercan sıkkın bir ifadeyle karşısına bakar.Kamera 

geri açılarak genel plana düşer. Sercan bu esnada etrafını izleyip 

kafasını önüne eğer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. GÖRÜŞME SALONU     İÇ/GÜN        (10”) 

 

6.1Omuz Plan, Güray’ın başı önüne eğik durmaktadır. Bir an Kapı 

sesi duyar ve kapıya doğru bakar ve kamera arkaya doğru kaymaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. HAPİSHANE KORİDORU    İÇ/GÜN          (10”) 

7.1 Boy Plan, Mehveş giriş kapısında ziyaretçi kontrolü yapan baş 

gardiyanın yanında beklemektedir. Kamera Mehveşe Doğru 

yaklaşmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. GÖRÜŞME SALONU      İÇ/GÜN         (50”) 

 

8.1 Genel Plan, Ayla Gürayın olduğu bölüme doğru ilerler. 

 

8.2 Gürayın Amorsu,  

Ayla – Nasılsın 

 

 

 8.3 Aylanın Amorsu,  

Güray – İyiyim hem de çok iyi… 

      Sen nasılsın bi problem yok değil mi? 

 

 



 

 

8.4 Gürayın Amorsu, 

Ayla – Hiçbir problem yok her şey  

yolunda 

 

8.5 Göğüs Plan (Güray),  

Güray – Mehveş nerde? 

8.6 Baş Plan, 

Ayla – Hastalandı…  

 

8.7 Göğüs Plan,  

Güray – Neyi var 

8.8 Gürayın Amorsu,  

Ayla - Nezle oldu, yol da direncini 

düşürmesin diye getirmedim haftaya 

iyileşir ama 

 

8.9 Aylanın Amorsu,  

Güray – İyi yapmışsın. Eğer geçmezse 

haftaya da getirme. 

8.10 Gürayın Amorsu,  

Ayla – Tamam canım. 

 



 

 

8.11 Ayla Amors,  

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 durmaktadır, Mehveşin göğüs planında keseriz. 

 

 

 

 



 

 

 

9. KOĞUŞ         İÇ/GÜN         (45”) 

 

9.1 Göğüs Plan, Nevzat Sercan’a bakıp  

Nevzat – Şimdi sen çok sessizsin. 

Güzel. İnsanlar konuşan adamı anlatan 

adamı sever ama hapishanede fazla 

konuşmak iyi değildir. Çünkü daima  

9.2 Genel Plan, 

Nevzat - aynı insanları uzun süre 

göreceksin. Yani az konuşmak lazım 

lüzumsuz muhabbetlere katılmamak 

lazım.  

 

 



 

 

9.3 Göğüs Plan, Sercan dinlemektedir. 

Nevzat - Çok konuşursan bi süre 

sonra insanlar sana uyuz olur.  Sonra 

senle uyuz uyuz şakalaşmaya 

başlarlar. Bu sefer sen  

9.4 Genel Plan, 

Nevzat - onlara uyuz olmaya 

başlarsın işte tam o sırada burası sana 

çekilmez gelir.  

 

9.5 Sercan Amors,  

Nevzat - 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             (20”) 

10.1 Genel Planı, Kamera Ayla Mehveş’in ziyaretçi kapısından 

çıkışını karşılar ve geriye doğru kaymaktadır ayla ile Mehveş bel planda 

kameranın önünden geçer ve kapıdan çıkışlarını görürüz. Jandarma Açtığı 

kapıyı kapatır. 

 

 

 

 



 

 

11.KOĞUŞ          İÇ/GECE (2’) 

11.1 Yüz Plan ile Açılır,Nevzat ve Sercan karşılıklı Osman 

Nevzatın solunda Rıza ise sağında oturmaktadır. Kamera Nevzatın 

yüzünün sağından önüne doğru pan yapar Nevzat cigaralıktan derin bir 

nefes çeker hafif yüzünün soluna doğru gelir tekrar yüzünü ortalar 

Nevzat dumanı üfleyerek  

      Nevzat – Şimdi sen hiç mi içmedim? 

Kamera Nevzatın Sağ amorsuna doğru çekilmektedir. Sercan gözükür 

 

      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.  

Kamera öne doğru kaymaktadır. 

Nevzat - Bölüğün başında da subay 

olmadığı için üçe bölünmüş. Yani 

gruplaşma olmuş. 

Nevzat elindeki sigaralığı osmana uzatır. Kamera Osman’a yaklaşır ve 

göğüs planda kalır. Sigaralıktan nefes alan Osman dumanı verirken 

Osman – Bi grup vatan millet aşkı ile 

yanıp tutuşanların grubu,  

Kamera Nevzatın önüne doğru çekilir Sercan Osman görünmektedir.  

Osman - diğer grup daim içen 

piyizcilerin grubu, öbür grup ise 

bizciymiş. 

Osman sigaralığı karşısında oturan Rızaya uzatır. Kamera sigaralığı takip 

edip Rızaya göğüs planda kalır. 

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!”  

Kamera kendini yavaş yavaş toparlar ve Nevzatın amorsuna düşer. 

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 Kamerada onunla yükselir. 

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     (40”) 

12.1 Baş plan, 11.sahnede ki Mehveş planından kamera yavaş 

yavaş açılıp açılıp bel plan da kalır. Mehveş karşısına bakmaktadır. 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. 

Kameranın önünden geçip görüşme salonuna girerler. Kamera takip eder. 

Kapıdan girişlerini görürüz. 

 



 

 

13. GÖRÜŞME SALANU    İÇ/GÜN          (40”) 

13.1 Amerikan plan, Mahkûmların arkasından Ayla ve Mehveşin 

içeri girişini görürüz Kamera öne kayarak Gürayın amorsuna gelir. 

Mehveş – Baba sana resim yaptım 

verdiler mi? 

13.2 Mehveş Amors, 

Güray mutlu bir ifadeyle Mehveş’e ve Ayla’ya bakar. 

Güray – Evet kızım 

Önündeki poşetin içinden resmi  

çıkarıp bakar.  

Güray – Çok güzel Teşekkür ederim 

Fakat ağacın içindeki siyah noktalar ne 

? 

13.3 Güray Amors,  Mehveş hafif bir panik halinde arkasındaki 

gardiyana bakınır ve tel örgülere iyice yaklaşıp. 

Mehveş – Şişşşttt onlar kuşların 

gözleri… 

 

 

 

 

 

Saz sesi girer. 



 

 

13.4 Amerikan Plan, Kamera mehveş ve Aylanın arkasındadır. 

Güray Ayla’nın gözlerinin içine dikkatlice bakar.  Ayla da Güray’ın 

gözlerine bakar, ikisinin de yüzünde yenilmişliğin kabulü vardır. Boyunları 

hafif önlerine eğilir.  

14. KOĞUŞ       İÇ/GÜN           (50”) 

14.1 Genel Plan, Kamera parmaklıkların arkasındadır. Mahkûmlar 

ve Nevzat oturmaktadır. Mahkûmlardan biri türkü söylemektedir.  

 

Kamera koğuş kapısından uzaklaşıp çıkıp gardiyan tarafından getirilen 

Güray’ı karşılar ve koğuş kapısı kapanır. Kapının arkasında kalan kamera 

parmaklıklardan içeriyi çekmektedir. Parmaklıklardan aşağı tilt 

yapılır.ekranda kapının rengi vardır. Saz sesi fade out olmaya başlar.  

Ekranda  

“sus” 

Yazar.  

1.kıtası söylenen türkünün “sus” yazması ile birlikte müziği girer ve 

Jenerik akar. (2’) 


