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Abstract 

This article analysing body language of 10 to 11 movie is studied for 
searching thorougly body language and its use showing two main characters 
in the movie as an example. Body Language, the most important but less 
known element of comminication , is  vital expression for mankind using it 
before arrive the earth. Reactions  of a fetus to mother’s emotional life and 
outer sounds is an apparent indication. In this article, In this study, Two 
opposite characters  choosen in the movie dealing modern and traditional 
consepts is commented on body languages. Datas of characters’ body 
movements regarding what for, why and how is added up with the method of 
qualitative research. Each communication takes place in a particular social 
norms, values and expectations related to this environment. People’s 
behavior is shaped according to their location, status and social 
environment. Expectations are formed by society through these norms. The 
most important result in this study is that as the power balance of 
individuals changes, this situation is reflected in the body language. 
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Özet 

11’e 10 Kala Sinema Filminde Beden Dili Analizi'nin yapıldığı bu çalışma, 
filmdeki ana iki karakter örnek gösterilerek, beden dilini ve kullanımını 
çeşitli açılardan araştırmak için yapılmıştır. İletişimin en önemli ancak en az 
bilinen öğesi olan beden dili; insanın yeryüzüne gelmeden önce kullanmaya 
başladığı en önemli ifade aracıdır. Anne karnındaki bebeğin, annesinin duygu 
dünyasına ve çevresindeki seslere verdiği tepkiler, bunun açık bir 
göstergesidir. Bu çalışmada seçilen film içindeki birbirine zıt iki karakter 
geleneksel ve modern kavramları bağlamında ele alınarak bu bağlamda 
beden dilleri yorumlanacaktır. Filmdeki karakterlerin bedensel 
hareketlerinin neden, niçin ve nasıllarına ilişkin veriler, niteliksel araştırma 
yöntemi ile toplanmıştır. Her iletişim belirli bir sosyal ortam içinde yer alır 
ve bu ortamla ilgili birçok sosyal norm, değer ve beklentiler vardır. Kişilerin 
davranışları içinde bulundukları mekân, statü, sosyal çevreye göre şekillenir. 
Toplum tarafından bu normlar üzerinden beklentiler oluşur. Bu çalışmada 
elde edilen en önemli sonuç; kişilerin sahip oldukları güç dengesi değiştikçe 
bu durum somut olarak beden dillerine de yansımaktadır. 
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1. Giriş 

Beden dilini sadece insanlar arası ilişki oluşturmaz. Kişilerin kendi vücutlarından 
aldıkları mesajlar da çok önemlidir. Kişinin vücudu; duruşu, hareketleri, sesinin 
tonu, mimiği, ayakta duruş tarzı, yürüyüşü ve oturuşu hatta yüz hatları, 
bakışlarının canlı veya anlamsız oluşu ile acı ve gerginlikleri ile onun kim olduğunu 
ve hayatı boyunca nasıl bu hale geldiğini anlatır. 

İnceleyeceğimiz 11’e 10 Kala filmindeki iki ana karakter; koleksiyoner Mithat Bey 
ve kapıcı Ali yukarıda sözünü ettiğimiz mesajları izleyiciye çok iyi yansıtıyorlar. 

Gerçek hayatında da koleksiyoner olan Mithat Bey (Mithat Esmer) halihazırda rol 
yapmıyor. Kendi hayatını yaşıyor aslında filmde. Kendi hayatında gerçekleştirdiği 
günlük yaşam pratikleri anlatılıyor. Bu yüzden de Mithat Bey vücudundan aldığı 
mesajı olduğu gibi yansıtıyor ve bize yani izleyiciye ilettiği mesaj da gerçekciliğini 
koruyor. 

Nejat İşler (Ali) başarılı bir oyunculuk sergiliyor. Kapıcı Ali rolünü tabiri caizse çok 
iyi giymiş filmde Nejat İşler. Köyden gelmiş, büyük şehirde kapıcılık yapan makul, 
itaatkâr adamı görüyoruz bedeninde, ruhunda ve gözlerinde. Öyle ki Mithat Esmer 
rol arkadaşı Ali’nin gerçek hayatta ünlü olduğunu bilmiyor. 

Bu çalışmada köyden büyük şehre göç eden Ali ile yurtdışında eğitim görmüş 
modern şehirli olan Mithat Bey’in beden dilleri; modern ve geleneksel kavramları 
bağlamında incelenecektir. 

2. 11’e 10 Kala 

Emniyet Apartmanı'nın dördüncü katında yaşayan Mithat Bey, yıllardır biriktirdiği, 
evinde kendisine sadece küçük bir yaşam alanı bırakan koleksiyonlarını o güne 
kadar karşısına çıkan her türlü tehdide karşı korumayı başarmıştır. 
Koleksiyonunun devamlılığını bozmamak için aradığı herhangi bir parça onu 
İstanbul'un her köşesine götürebilir. Mithat Bey için İstanbul onun koleksiyonu 
kadar sınırsızdır. 

Ali için İstanbul, Emniyet Apartmanı ve çevresiyle sınırlıdır. Köyünden İstanbul'a 
geldiğinde apartmana kapıcı olarak giren Ali, kızı kapıcı dairesindeki rutubetten 
astıma yakalanınca, daha iyi koşullar sağlayana kadar bir süre önce ailesini köye 
geri yollamıştır. Apartmanın diğer sakinleri deprem endişesi ve daha değerli bir 
eve sahip olma isteğiyle binayı yıkıp yeniden inşaa etmeyi tercih edince, Mithat 
Bey'in koleksiyonları uğruna verdiği savaşların en zorlusu başlar. Bina yıkılırsa 
Mithat Bey koleksiyonlarını kaybedecektir, Ali de hem evini hem işini. Artık 
apartman, yalnız yaşayan bu iki adamın ortak kaderidir. Koleksiyonun devamlılığı 
için başlayan ilişkileri, Mithat Bey'in Ali'ye İstanbul'u devretmesiyle farklı bir 
boyuta geçer, birbirlerinin kaderlerini fark etmeden değiştirdikleri bir noktada 
biter. 

2.1. 11’e 10 Kala Künye 

Yönetmen : Pelin Esmer 

Senaryo : Pelin Esmer 

Yapımcılar : Nida Karabol Akdeniz, Tolga Esmer, Pelin Esmer 
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Müzik  : Onno Tunç 

Vizyon Tarihi: 25 Eylül 2009 

Süre  : 110 dk 

Tür  : Dram 

Ülke                 : Fransa, Türkiye, Almanya 

Özellikler : 35 mm, HDCAM 

Görüntü Yönetmeni: Özgür Eken 

Oyuncular: Nejat İşler, Mithat Esmer, Tayanç Ayaydın, Laçin Ceylan, Savaş Akova 

3.Dönüşüm 

Geleneksel Moderne Dönüşürken Etkilenen Beden Politikaları 

Pelin Esmer’in 2009 yapımı filmi 11’e 10 kala 83 yaşındaki koleksiyoner Mithat 
Bey ile 34 yaşındaki kapıcı Ali’nin etrafında kurgulanmış gibi görünse de şehir ve 
onun dönüşümü hakkında bir film. Modernizmin kendi içinde yenilenmesini eski 
olanı yıkmasını görüyoruz filmde. Anadolu’nun bir köyünden gelen Ali geleneksel 
olanı temsil ederken filmde Ali’nin gelenekselden modern hayata uyum sürecini 
görüyoruz. Ali ilk zamanlar utangaç, başı önünde itaatkârken ilerleyen zamanlarda 
hakkını arayan hatta haksızlıklar yapabilen birine dönüşmüştür. Nejat İşler’in 
başarılı oyunculuğuna Ali’nin dönüşümünü beden dilinden adım adım 
izleyebiliyoruz. Eğik olan baş yavaş yavaş yukarı kalkıyor. Mithat Bey’in modern 
olanı temsil ettiğini söylersek; geleneksel ve modernin çatışmasını ve karşıtlık 
içindeki uyum sürecini izliyoruz. 

Türkiye’de Cumhuriyetin ilk dönemlerinde yaşanan modernist saplantıyı anlatan 
roman; Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nde, Ahmet Hamdi Tanpınar toplumun tüm 
katmanlarındaki modern dönüşümlerden bahsetmiştir. Sözde modernleşme 
çabalarından. Mithat Esmer’in yaptığı saat koleksiyonunda tüm saatlerin tam 
olarak doğru vakti göstermesi Enstitü’nün kişiselleştirilmiş halini düşündürüyor. 

 Elektrik elektronik mühendisi olan Mithat Bey saat koleksiyonuna sürekli 
yenilerini ekliyor. Satıcının neden moda-modern olanları almadığını, daha yavaş 
olan saatleri aldığını sorması onu kızdırıyor. Satıcıya bilgilendirici bir cevap 
vermiyor Mithat Bey fakat izleyiciyi onun beden dilinden ne düşündüğünü 
anlayabiliyor. Çok donanımlı ve kültürlü olan koleksiyoner Mithat Bey günlük 
hayatta sık sık karşı karşıya kaldığı tuhaf bakışlara aldırış etmiyor. Çünkü onun 
yaptığı bir deney var. Saatlerin performanslarını not alıyor, bütün bir yıl boyunca 
onları denetliyor. Yaptığı bu test sonucunda bir saatin 193 günde 10 dakika yavaş 
olduğunu ve 11’e 10 kalayı gösterdiğini belirliyor. Filmin adının bu tespitten 
geldiğini düşünebileceğimiz gibi Mithat Bey’in koleksiyonunda uzun zaman eksik 
kalmış İstanbul Ansiklopedisi’nin 11. cildine ulaşamaması, ulaştığı zaman da diğer 
10 cildini kaybederek son safhada 11’e 10 cilt kalması da filmin adı için bir anlam 
ifade ediyor olabilir. 

Mithat Bey Türkiye’de modern hayatın toplum tarafından anlaşılmaya çalışıldığı 
yıllarda Sümerbank bursuyla devlet tarafından Amerika’ya eğitime gönderiliyor. 
Anadolu’dan birkaç öğrenciyle birlikte modernitenin ajanları olarak. Fakat 
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eğitimini tamamlayıp ülkeye döndüğü zaman ülke onu karşılayacak hiçbir araca 
sahip değil.  Tepeden inme modernizm toplum tarafından doğru anlaşılmamış, 
öğrendiklerini tatbik edecek zemin hazır değil, bununla birlikte aldığı eğitimle 
ilgisi olmayan bir kurumda devlet tarafından işe başlatılıyor. Yaşadığı şaşkınlık ve 
içine düştüğü umutsuz durumdan çıkış belki de teselli yolu olarak Mithat Bey 
koleksiyoncu olmayı seçiyor. 

Günlük yaşantımızda kelimeler yerine sayısız jest ve mimik işaretleri kullanırız. Bu 
sembolik işaretler veya simgeler geniş anlamada beden diline dahildirler. Sözsüz 
iletişimde bunlardan ziyade yine kendiliğinden gelişen belirtiler önemlidir. Çeşitli 
kültürlerden olan kişilerin iletişimlerinde bu tarz farklılıklar ve kopukluklara 
rastlamak mümkündür. Mithat Bey ve Ali örneğinde olduğu gibi. Farklı 
kültürlerden beslenmiş olan bu iki kişinin beden dili ve iletişim farklılıklarını 
izliyoruz film boyunca. 

4. Uyumsuzluğun Birliği 

Gelenekselin Temsili Ali – Modernin Temsili Mithat Bey 

Mithat Bey’in evi ile kapıcı Ali’nin bodrum kattaki dairesi farklı kamera 
çekimleriyle gösterilerek aslında ikisi arasındaki farklılıklar izleyiciye anlatılmıştır. 
İki ev arasındaki tezat çok çarpıcıdır. Mekân kendi başına hiçbir şey değildir; 
mutlak mekân diye bir şey yok. Aristoteles’in bilinen bir önermesinde söylendiği 
gibi, mekân ancak içerdiği cisimler ve enerjilerle var olur. Zaman da (kendi başına) 
hiçbir şey değildir o da yalnızca içinde yer alan olaylar sonucu kendini sürdürür. 
Ne mutlak zaman vardır ne de mutlak eşzamanlılık (akt. Nalbantoğlu,2010:62). 
Mithat beyin evi alabildiğine doluyken Ali’nin evi bomboştur. Kamera Mithat Bey’in 
evinde hareketlidir bize evi gezdirir farklı açılarla. Ali’nin evine geçtiğinde ise sabit 
ve genel planda kalır. Evler arasındaki bu farklılık ekonomik ya da sınıfsal 
farklılığın yanı sıra bir deneyim farklılığına işaret eder. Mithat Bey’in evi bir ömür 
biriktirdiği deneyimleriyle doludur. Ali ise Anadolu’dan gelmiş, tek derdi karnını 
doyurmak için para kazanmak olan bu sebeple belki de yıllardır yaşadığı İstanbul’a 
kendini soyutlamış bir adamdır. Yaşadığı şehirde hiçbir deneyim biriktirmemiştir. 
Bu yüzden sadece parasızlıktan değil deneyimsizlikten de Ali’nin evi bomboştur. 
İkisi arasındaki bu donanım farkı evlerinin yanı sıra bakışlarına da yansımıştır. 
Mithat Bey bilgisini her seferinde dile dökmese de gözlerinde yaşanmışlık vardır 
fakat hayatta bir ideali olmayan gün ne getirirse onu yaşayan Ali’nin bakışları 
boştur. 

Baudelaire1863’te yayınlanmış olan “Modern Hayatın Ressamı” başlıklı ufuk açıcı 
denemesinde şöyle diyordu:” Modernite, anlık olandır, geçip gidendir, olumsal 
olandır; sanatın yarısıdır; öteki yarısı ise, sonsuz olandır, değişmeyendir (Harvey, 
2010:23).  Öyleyse Mithat Bey’in modern olduğunu söyleyebiliriz. Modernitenin 
bir yarısı sonsuz olan ve değişmeyense Mithat Bey biriktirerek, koleksiyon yaparak 
bunu gerçekleştiriyor.   

Modern ortamlar ve deneyimler tüm sınıf farklılıklarını, sınırlarını ortadan 
kaldırıyor. Bu anlamda modernitenin bütün insanlığı birleştirdiği söylenebilir. 
Fakat bu uyumsuzluğun birliğidir. Tıpkı Ali ve Mithat Bey’in ortak bir paydada 
buluşması gibi. İkisi bir araya gelip Ali’nin evinde köyden gelen şerbetle vişne- 
votka yapıp içerek televizyon seyrediyorlar. İçinde bulundukları durum onları bu 
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birlikteliğe itiyor. Modern toplumun ortaya çıkması ile zaman ve mekân 
kavramlarında bir dönüşüm yaşanmıştır. Buna göre, geleneksel toplumlarda belirli 
bir zaman ve mekân boyutu içerisinde sıkışmış ve kendi içine kapalı olan 
toplumsal ilişkiler, kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması ile birlikte yerellikten 
çıkmaya başlamıştır. Mithat Bey Ali’nin evine ziyarete elektrikler kesildiği için 
kendi evinde izleyemediği ve ilgiyle takip ettiği bilgi yarışmasını televizyonda 
izlemek için gidiyor. Gerek sosyo-ekonomik gerek kültürel açıdan farklı olan bu iki 
insanı aynı masanın etrafında bir araya getiren şey bir kitle iletişim aracı oluyor. 

5. Koleksiyoner Mithat Bey ve Kapıcı Ali’nin Beden Dili 

Filmde Mithat Bey’in koleksiyonuna verdiği akıl dışı değer ile kapıcı Ali’nin faydacı 
mantalitesi bir kontrast oluşturuyor.  Mithat Bey’in entelektüel birikimi ve Ali’nin 
taşradan gelip büyük şehirde çalışmasına rağmen alanının dışına çıkmamış olması, 
dar dünyası kendi içinde bir karşıtlık. Bu karşıtlık film içinde zamanla bir 
etkileşime sebebiyet veriyor ve Ali’nin dönüşümünü izliyoruz. Bu dönüşümü 
deneyimli oyuncu Nejat İşler (Ali) fiziksel olarak da seyirciye ustalıkla yansıtıyor. 
Başlarda çekingen olan, bilgisizliğinin vücut diline yansıdığı Ali’yi filmin ilerleyen 
bölümlerinde rahatlamış, refahlamış olarak görüyoruz. Patronlarına (bina 
sahiplerine) karşı başlarda iki büklüm olan Ali maddi olarak yükselmesi ve yeni bir 
ev tutarak yaşadığı mekânı yükseltmesi yavaş yavaş dikleşmesine neden oluyor. 
Ali’nin kendine güveninin gelmesini evinde köyle yaptığı telefon görüşmeleriyle de 
anlıyoruz. Ali artık eski simgeleri dönüştürmüş ve şimdiki zamanda yaşamakta, 
ayrıca belli bir refah düzeyine de erişmiş bulunmaktadır.  İlk görüşmelerde 
konformist olan Ali ilerleyen zamanlarda rahatlıyor ve ufku açılıyor. Richard 
Sennett’in Ten ve Taş kitabında bahsettiği gibi insanların yaşadıkları mekân ve 
sahip oldukları imkân vücut dillerine bu şekilde yansıyor. Mithat Bey’den sağladığı 
faydalarla (bazıları haksız kazanç) Ali kendince modernliğe adım atıyor. Marx’ın 
ifadesiyle modern olmak “katı olan her şeyin buharlaştığı” bir evrenin parçası 
olmaksa Ali’de parçası olduğu bu evrende modern olmak yolunda birçok değerin 
buharlaşmasına izin veriyor. 

Mithat Bey kadere inanmazken, kendi hayatının kontrolünün kendi ellerinde 
olduğunu savunurken bir saplantıya varıyor: Yaşanan anları, geçmişi ve geleceği 
tümüyle kontrol etmeye çalışmak saplantı düzeyine eriştiğinde yaşanan andan tat 
almak, hatta o anı yaşamak imkânsızlaşıyor. Belki de bu yüzden film boyunca 
Mithat Bey’in güldüğünü hiç görmüyoruz. 

6. İletişim Ortamı ve Beden Diline Etkisi 

Emniyet Apartmanı 

Her iletişim belirli bir sosyal ortam içinde yer alır ve bu ortamla ilgili birçok sosyal 
norm, değer ve beklentiler vardır. Bu sosyal değerlerin ve beklentilerin çoğu kez 
kişi farkında değildir fakat gelen mesajlar bu norm ve beklentiler çerçevesinde 
yorumlanır. Bir başka deyişle, bir mesajı yorumlarken mutlaka o mesajın içinde 
oluştuğu sosyal ortam hesaba katılır. Emniyet Apartmanı’ da filmin büyük 
çoğunluğunun geçtiği sosyal ortamdır. Mithat Bey’in uğruna mücadele verdiği bu 
mekânda belli bir otoritesi vardır. Diğer daire sahiplerinin ve kapıcının beden 
dillerinin yansımasından bunu anlayabiliyoruz. Fakat film ilerledikçe bu otorite 
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sarsılıyor. Gerek Mithat Bey’in gerek diğerlerinin birbirleriyle olan sözsüz iletişimi 
bu ipucunu veriyor. 

Mekânı, içerdiği cisim ve enerjilerle var olan bir kavram olarak gören, mekânı 
kendinde bir kendilik olarak görmeyen bakış dolaylı olarak da olsa "yer" ile 
"mekân" arasında farklılığa dair ipuçları verir. Mekân, böylece boş bir yüzey 
olmaktan çıkar, içinde hareketin, devingenliğin olduğu bir niteliğe bürünür. 
(Öztürk, 2012:11) Çağdışı kalmış eski binanın yerini modern binaya bırakarak 
ortadan kalkması diğer bina sahiplerine yarar sağlayacak gibi görünse de Mithat 
Bey’in tüm anıları, yaşanmışlıkları, umutları da o binayla yıkılacak. Diğerlerine 
göre yaratıcılık önce gelmektedir. Nietzsche’nin “yaratıcı yıkım” imgesinde olduğu 
gibi. Eski dünyanın küllerinden yepyeni bir dünya yaratmak isteyen Faust bu 
uğurda her şeyi yıkmaya hazırdır. Bu hedefi uğruna engel olarak gördüğü her şeyi 
yok eden Faust, (sonrasında kendini de dehşete düşürecek şekilde) bir sahil 
kasabasında kendi halinde yaşayan yaşlı bir çiftin yok edilmesini Mephisto’dan 
ister. Berman; “…işte gelişmenin trajedisi böyle işler” der. Yapmak için yıkmak 
lazım. Schumpeter içinse yaratıcı yıkma, kapitalist gelişmenin hayırlı sonuçlar 
doğuracak bir aracıdır. Bu hayırlı sonucun herkes için hayırlı olduğunu söylemek 
pek mümkün değildir. Emniyet apartmanının yıkılması bina sakinleri için fayda 
sağlayacakken Ali’yi işsiz bırakacak Mithat Beyi ise hayattan koparacaktır. Çünkü o 
ev sadece onun yaşadığı yer değil biriktirdiği yerdir. Ali hiçbir şeyi olmadığı için 
Mithat Bey ise çok şeyi olduğu için taşınmak istemezler. 

Mithat Bey’in kararlılığını dik duruşundan anlıyoruz. Diğerlerine göre sadece mülk 
olarak değerlendirilen ama Mithat Bey için tüm hayatı, yuvası, anıları olan evini 
yıktırmamak için tüm gücüyle direniyor. Bu konu hakkında yaptığı konuşmaların 
daha yüksek sesli, kesin ve net cümleler olduğunu görüyoruz. Buradan da 
kararlılığını anlayabiliyoruz. 

Koleksiyonculuk insanlığın var olduğu günden bu yana devam eden bir olgudur. 
Biriktirmek insanın içinde vardır. Bu biriktirme duygusu zaman ve mekâna göre 
değişiklik göstermektedir. Mithat beyin bu kadar yoğun olan sahip olma güdüsü 
mülkiyetçiliğin uç bir noktası olarak değerlendirilebilir. Mithat Bey’in yıllardır 
biriktirdiği eşyalar, her şeyi saklama isteği geçmişteki mutluluklarını saklama 
dürtüsünden gelmektedir. Bachelard; ”aslında bütün bildiğimiz, varlığın 
istikrarının mekanlarında bir dizi sabitlenmedir.” Anılar “hareketsizdir, mekân 
içinde ne kadar sabitleşmiş iseler o kadar sağlamdırlar.” (Harvey, 2010:245) 
Mithat Bey tüm anılarını yaşadığı evin içinde saklıyor, sabitliyor ve evin yıkılması 
demek onun için sadece bir yapının yıkılıp yenisinin yapılacak olması anlamına 
gelmiyor.  En yakınlarının bile kendini anlamadığı biriktirme tutkusuna, buna 
verdiği değere maddiyatçı gözle yaklaşmaları Mithat Bey’in yalnızlığını körüklüyor. 
Böylece yaşadığı zamandan ve mekândan koleksiyonları aracılığıyla kendini 
soyutlayabiliyor. Tek başına hareket ediyor fakat bireysellik illa kendi kabuğuna 
çekilmek anlamına gelmiyor. Bir ayağı toplumda, toplumla iç içe (her gün çıkıp 
dolaşması, pazarlık yapması, düzenli olarak yemek yediği lokantada lokantacı 
kadınla sohbet etmesi…), diğer ayağı kendi dünyasında olan Mithat Bey 
bireyselleşiyor. Koleksiyonlarına sığınıyor. “Ya koleksiyonların ya ben” diyen eski 
karısının terliklerini saklaması, geçmişte yaptıkları telefon görüşmesini kayıt altına 
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alarak zaman zaman konuşmalarını dinlemesi belki de geçmişe özlem duyduğunu, 
içinde bulunduğu yalnızlıktan sıyrılmaya çalıştığını gösteriyor. 

 Mithat beyin yalnızlığı aktif bir yalnızlık. Bir tutkusu var (koleksiyon) bu tutkusu 
uğruna her gün İstanbul’u adımlıyor. Uğraşıyor, düşünüyor. Hareket halinde olmak 
insanı buharlaştırır. Buharlaşmak aşmayı ve taşmayı getirir. Mithat Bey’in 
entelektüel birikimi, her gün kendini yenileyerek devam etmesi aşmayı getiriyor, 
çevresindeki insanlara yabancılaşıyor. Bu birikimin yanı sıra koleksiyon 
parçalarının da her geçen gün artması ve mekansızlık maddi taşmayı beraberinde 
getiriyor. Zaten kendisini anlamayan, yaşam tarzını garipseyen insanlar bu taşmayı 
gerekçe göstererek Mithat Bey’i yıpratmaya çalışıyorlar. Kendi mülkündeki 
hakimiyetini sarsıyorlar. Belediyeye çöp ev diye şikâyet ederek Mithat beyin o çok 
değer verdiği koleksiyon parçalarını nemli, rutubetli depoya indirmesini 
sağlıyorlar. Bir yandan deponun rutubetli olması bir yandan Ali’nin bölünemez, 
satılamaz, parçalanamaz olan koleksiyonlara tam aksi şekilde muamele etmesi 
Mithat Bey’in otoritesini sarsıyor. Bu durum Mithat Bey’in beden diline onu daha 
da sessizleştirerek ve belinin bükerek yansıtılıyor. 

7. Sonuç Yerine 

Ali sattığı parçalardan kazandığı parayla yeni bir hayata başlıyor, Mithat Bey’in 
mücadelesi biterken. Yönetmen Ali’yi tamamen suçlu görmemize izin vermiyor. 
Onun da kendine göre haklı sebepleri olduğunu gösteriyor. Rutubetli evde astım 
hastası olan kızının sağlını düşünmek zorunda, devlet memuru olabilmek için de 
son bir yılı. Mithat Bey’in astım hastası olması kendi tercihi. Geçmişin tozunu 
ciğerlerine çekiyor. Marx’ın deyimiyle her şeyin karşıtına gebe olduğu düzende 
Mithat Bey başlarda karşılıklı fayda sağlamak için kurduğu iş birliğinde sonraları 
durumu fark etmesini sağlayacak ipuçlarıyla karşılaşmasına rağmen (votkayı 
görmesi, depoda kolilerin açılmış olduğunu güya fark etmemesi gibi) bu durumu 
açığa çıkarmıyor. Ali binayı terk ederken Mithat Bey’in ısrarla aradığı 11. cildi 
bırakıp gidiyor. Diğer 10 cildi satarak. Çünkü Ali onların bir bütün olarak anlam 
ifade ettiğini, Mithat Bey için bunun önem derecesini kavrayamıyor. Tıpkı yerleşik 
şehirlinin bir Pazar sabahı şehrin parkında oturup doğa sesleriyle gazetesini 
okumasını, kalabalık ailesiyle aynı parkta gürültülü şekilde mangal yapmak isteyen 
sonradan şehre eklemlenmiş taşralının anlayamayacağı gibi. O, deyim yerindeyse 
yırtmak derdinde. Bunu yapmaya çalışırken geride bıraktığı enkazı fark edecek 
durumda değil. 

Başlarken Mithat Bey’in düşündüğü karşılıklı fayda sağlama yerine geliyor fakat 
biraz farklı bir şekilde. Yönetmen bu çatışma ve anlaşmazlığa filmde bir yorum 
getirmiyor. Bir hikâye biterken diğer hikâye başlıyor; Ali’nin hikayesi. Komşular 
için çöp, yeğeni için maddi değer, Ali için çıkış bileti, Mithat Bey için hayatın anlamı 
olan koleksiyonlar aracılığıyla. Hikâyenin sonunda dönüşümle birlikte Mithat Bey 
dik duruşunu yavaş yavaş kaybederken Ali dikleşiyor. Oyuncuların beden dilleri; 
film boyunca dönüşümü en iyi aktaran birer araç halini alıyor. 
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