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Hayatınızda izlediğiniz en kötü filmi düşünün. Kötü çekimler, konuyla alakası olmayan sahneler, gerçeklikle alakası
olmayan kurgular... O filmi izlemek için çaba gösterdiğiniz
her dakika, başkası adına yaşadığınız utanç duygunuz da
artar. Bu bir film olmak zorunda da değil elbette, örneğin
kişilerin giydikleri kıyafetler, yaptıkları yemekler üzerinden acımasızca eleştirildikleri televizyon şovları, YouTube’da fenomen olan ve “saçma” olarak isimlendirilebilecek
videolar...
Bunları neden kötü ya da iyi olarak tanımlıyoruz? Bunu
anlayabilmek oldukça güç aslında. Kuşkusuz, sıradan bir
izleyici olarak bir filmin iyi olduğuna karar vermemizi; o
filmde iyi oyuncuların yer alması, tanınmış yönetmenlerin
filmi yönetmesi, filmin aldığı ödüller ya da farklı ve güzel
bir senaryoya sahip olması büyük ölçüde etkiler. Bu örneklerin sayısını çoğaltmak mümkün, ancak benim bir filmin
iyi olduğuna karar verebilmem için bu saydıklarımın yanı
sıra kendisini unutturmaması ya da iz bırakması da büyük
ölçüde önemlidir. Örneğin, bu senenin Akademi Ödülleri’nde yılın en iyi filmi ödülünü alan “The Shape Of Water”
filminin güzel sahneleri, hoş göndermeleri de olsa benim
için iz bırakan bir film olamadı. Bu durum onu kötü bir
film yapmıyor elbette, hatta birçok filme göre daha izlenebilir ve güzel hale getiriyor. Ancak bana göre filmle ilgili
asıl sorun, Akademi Ödülleri’ni kazanmak için çekilmiş bir
film hissi yaratmış olması. Bu amaçla çekilmiş izlenimi veren bir film, kendisini iyi olarak tanımlamamız için yeterli
koşulu sağlasa bile, diğer filmlerden farklı olduğu izlenimini yaratamayabilir. Öte yandan, Akademi Ödülleri’ne aday
olmayan, ancak yıllarca canlı kalabilmiş ve adından şu an
bile bahsettirebilen pek çok film biliyoruz; Dövüş Kulübü,

Otomatik Portakal veya Rezervuar Köpekleri bu filmler
için ilk akla gelen örnekler. Bu filmlerin hala gösterimlerinin yapılması ve takipçilerinin olması, onların tarihte bir iz
bırakmasını, bir bakıma kült olmasını sağlıyor. Bu nedenle belki de benim iyi olarak tanımlamış olduğum kavramı
kült kelimesi ile değiştirmek daha yerinde olacaktır.
Öte yandan kült filmler her zaman tüm insanlar tarafından iyi olarak kabul edilmek zorunda değildir, onların kült
olabilmelerini sağlayan özellikleri iz bırakabilme güçlerindedir. Kült olmayan bir sürü film de iz bırakabilme gücüne
sahiptir elbette, düşünüldüğünde o filmler de iyi filmlerdir
aslında. Tanımların yavaş yavaş karışmaya başladığı bu
noktada kendimize en başta sorduğumuz soruyu tekrar
sormak zorunda kalırız: Bir film neden iyidir ya da kötüdür? Bir müzik neden iyidir ya da kötüdür?
İz bırakmasının yanı sıra bir filmi ya da başka bir sanat dalına ait ürünü iyi yapan bir başka özellik, onun kendine ait
bir özgünlüğe sahip olması; başka bir ifadeyle, benzerlerinden farklı bir yol izlemesi ve sonucunda da alışılmadık bir
şekilde içeriğini size sunmasıdır. Örneğin, Pink Floyd’un
“Dark Side of the Moon” albümünü iyi yapan özellik, onun
benzerlerinden farklılığı; müziğiyle, sesleriyle, düzenlemeleriyle ya da albüm tasarımıyla tamamen farklı bir yerde
durabilmesidir. “Dark Side of the Moon”, bu özellikleri sayesinde müzik dünyasının hem en çok satan hem de en kült
albümlerinden biri statüsüne erişmiştir (Smirke, 2013).
En iyi olanlar hep konuşulur ve takip edilmeye çalışılır. Bu
nedenle, pek çok durumda, yola “en iyinin yapılması amacı” ile çıkılır. Ancak yapılan iş bazen yeterince iyi olmaz,
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hatta o kadar kötü olur ki, bu kötülük başka bir seviyede
yeni bir güzellik yaratmaya başlar. Bu durum “So bad, it’s
good” (O kadar kötü ki çok iyi) olarak da tanımlanır (“So
bad, it’s good”, b.t.). Eser hangi sanat dalında olursa olsun, o kadar kötüdür ki sizi eğlendirmeye başlar. Sizi eğlendirmekle de kalmaz, yeni düşüncelerle baş başa bırakır;
iyi ya da kült olarak tanımlanan eserlerin yarattığı etkileri
yaratmaya başlar. Hatta bu tarz filmler bir süre sonra kült
filmler olarak nitelendirilmeye de başlar ve kötülükleriyle
ünlenirler.
“I did not hit her! It’s not true! It’s bullshit! I did not
hit her! I did naaaht. Oh hi Mark.”
Wiseau, 2003
Bu replik, “The Room” filminin en ünlü sahnelerinden birisinde geçmektedir. “The Room”u kısaca özetlemenin belki
de en kısa yolu şudur: “Citizen Kane”, dünyanın en iyi filmi
olarak kabul ediliyorsa, “The Room” izlenilebilecek en kötü
film olarak kabul edilir ve bu özelliği nedeniyle kötü filmlerin “Citizen Kane”i olarak görülür (Collis, 2008). Yönetmenliğini, yapımcılığını, senaristliğini yapan ve başrolünü
oynayan Tommy Wiseau’nun “The Room” filmini çekerken
ne düşündüğünü tahmin etmek bile oldukça zordur. Film,
oldukça klişe bir hikayeye, basmakalıp yargılara, birbiriyle
alakası olmayan sahnelere ve sahnelerle uyumsuz müziklere sahiptir. Film, her anlamda “iyi” bir insan olan Johnny’nin, nişanlısı Lisa tarafından en iyi arkadaşı Mark ile aldatılmasını ve Johnny’nin bu olay sonucunda yaşadıklarını
anlatır. Bu hikayenin içerisinde kadınlar hep evde oturur,
ev işleri yapar, alışverişe gider ve erkekleri kendi amaçları için kullanır; erkekler ise Amerikan futbolu oynar ve işe
giderler. Filmin kendi bağlamında kadının yemek ısmarlaması bile “komik” olarak nitelendirilir. Ancak bu konular
o kadar klişe ve doğal olarak işlenir ki “merak” duygusunu
harekete geçirir. Bir drama filmi olarak çekilmiş olmasına
rağmen oldukça klişe ve kötü sahneler, oyunculuk olarak
nitelendirilemeyecek performanslar, filmi çok berbat, ancak eğlenceli hale getirir. Bu nedenle film, çok kötü olmasına rağmen izlenebilir, merak uyandırıcı ve üzerine konuşulabilir hale gelir.

“The Room” filminde yer alan bu öğeler, “cringe” olarak ele
alınır (“Cringe”, b.t.). Bu kelimenin Türkçesi yoktur, ancak
başkası adına utanma, “kanser” edecek şekilde rahatsız
olma, merak gibi duyguları içeren bir kavram olarak tanımlanabilir. Bu duyguların uyanması sonucunda bir çeşit
mizah ortaya çıkar. Başka bir ifadeyle, içinde mizah öğeleri yer almasa da ortaya çıkan ürün kendiliğinden komik
hale gelir. Ürün, komik olmasının yanında, yeni düşüncelerin gelişmesine de sebep olabilir. Son yıllarda ortaya
çıkan ve hayli popüler olan “cringe comedy” (utanç komedisi) türü, bu özelliklerin bilerek kullanılması sonucunda
oluşmuştur (Carroll, 2014). Mizah kuramlarından biri
olan Uyuşmazlık Kuramı’na göre bu durum, zıtlığın yarattığı mizah olarak tanımlanabilir (Schopenhauer, 1909).
Ciddiyetin bir anda yerini absürtlüğe bırakması, bağlamla o bağlamı temsil eden nesnenin arasındaki uyuşmazlıktan kaynaklanmaktadır. Bu durumda mizah, halihazırda var olan beklentinin, beklentinin hedefi olan nesne
yüzünden aniden ve tamamen paramparça olmasıyla ve
algının hızla değişmesiyle var olur. Bu tarz bir komedinin
oluşabilmesi ya da anlaşılabilir olması için takip edilen
materyalin zıtlıklarının, üzerinde çok fazla düşünülmeden
rahat bir şekilde anlaşılabilmesi gerekmektedir (Carroll,
2014). Bu nedenle “The Room” gibi bir film “ciddi” bir şekilde; başka bir deyişle, sinema için kabul edilen kurallara
ve toplumsal normlara katı bir şekilde bağlı kalınarak seyredildiğinde amacının dışında kalır. The Room, normlara
katı şekilde bağlı bir bağlam oluşturmaya çalışmış, ancak
bunu başaramadığı için komik ve alışılmışın dışında kalmış olması nedeniyle de “cringe” hissini beraberinde getirmiştir.
İnsanlar neden “cringe” olan içeriklerden eğlenirler? Neden YouTube’da “2017’nin en kanser görüntüleri” isimli
videolarının izlenme sayıları milyonları bulmaktadır? Bunun birden farklı sebebi olabilir. Reddit’te, mizahla ilgili
forumlarda ve internette “cringe” kavramının tartışıldığı
sayfalarda insanlar, “cringe” ile ilgili içerikleri takip etmelerinin sebebinin “olacakları merak etme” ve “tuhaf
bir şekilde tatmin olma” olduğunu sıklıkla belirtmişlerdir
(“What is “cringe”?”, 2014). Bir insanın “nasıl öyle bir şey
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yapabileceği” düşüncesi, yerini o davranışın sonuçlarını
görme arzusuna bırakır. Bunun yanında, başka insanların,
mutsuzlukları, talihsizlikleri veya utanç dolu durumlarından keyif alma hissi, diğer adıyla schdenfreude deneyimi
de bu tarz içeriklerin popüler olmasının sebeplerinden biri
olabilir (“Schadenfreude”, b.t.).
Başkalarının düştüğü utanç dolu durumları izleme isteğinin nedenlerinden biri de sosyal karşılaştırma yapma
ihtiyacı olabilir. “Cringe” videolarının veya içeriklerinin içerisinde yer alan insanlar, bulundukları toplumun
normlarının içerisinde yer aldıklarını düşünerek norm
dışına çıkarlar ve bunun farkında olmazlar. İçerikte yer
alan kişilerin kendilerini küçük düşürmeleri, izleyicilerin kendilerini iyi hissetmelerine sebep olur, çünkü kendileri toplum tarafından dışlansalar da kendilerinden
daha “tuhaf” ve “aciz”, hatta “aptal” insanların olduğunu
görmek, kişilere kendilerini daha “üstün” olarak algılayabilecekleri bir sosyal karşılaştırma yapma olanağı sağlar
(Festinger, 1954). Örneğin Türkiye’de kendisini “hiperstar” olarak nitelendiren Ajdar, bu sosyal karşılaştırmayı
yapma ihtiyacını karşılayan bir kişidir (Kanaltürk, 2015).
İnsanlar kendilerini Ajdar ile karşılaştırdıktan sonra eğlenmeye, onu küçümsemeye başlarlar, hatta Ajdar’ın
yaptıkları, izleyicilerin ona hakaret etmelerine, normlara
aykırı olduğu durumları alaycı söylemlerle dile getirmelerine, zaman zaman da onu “cringe” kavramı için uygun bir
örnek olarak göstermelerine neden olur (Worldstar Worldstar, 2018).
“The Room”a geri dönecek olursak, bu filmi özellikli kılan, kötü filmlerin “Citizen Kane”i yapan durum ise yukarıda söz edilen özelliklere uyuyor olmasıdır. Oyuncu
Seth Rogen, katıldığı bir programda “The Room” ile ilgili
konuşurken, filmin kötü olmasına rağmen izlenilebilir ve
eğlenceli olması nedeniyle, filmi en az 10 defa seyrettiğini belirtmiştir (Late Night with Seth Meyers, 2017). Diğer
filmleri en fazla iki veya üç defa seyretmiş olduğunu söyleyen Rogen, bu filmin özel bir yanı olduğuna da dikkat

çekmiştir. “The Room” filmini özel yapan noktalar; Tommy Wiseau’nun yakın arkadaşı, aynı zamanda da filmin
oyuncusu olan Greg Sestero’nun yazmış olduğu kitaptan
da anlaşılabilir (Sestero ve Bissel, 2013). Çünkü filmin yapılma sürecinde gerçekleşmiş olaylar, kendi filmini çekme
arzusu ve oyuncu olabilme hayalleri, ortaya çıkan ürünün
değerini büyük ölçüde arttırmıştır. Filmin yapım sürecindeki bu durum, belki de bu filmi diğerlerin ayrı kılan en
büyük özelliklerden de biri halini almıştır.
Kötü filmler konusunda başka bir efsane yönetmen olan
Ed Wood için de benzer bir durum söz konusudur. Hatta
Ed Wood’un hikayesi o kadar ilginçtir ki, Tim Burton tarafından Wood’un hayat hikayesi filme alınmış, Ed Wood da
Johnny Deep tarafından canlandırılmıştır (Burton, 1994).
Benzer bir şekilde “The Room”un hayranları olan James
Franco ve Seth Rogen, “The Room”un çekilme hikayesini
Sestero’nun kitabına uygun bir şekilde filme uyarlamışlardır (Franco, 2017). Çekmiş oldukları “The Disaster Artist
“filmi de, kitabına benzer bir şekilde, “The Room”un nasıl
ortaya çıktığını, aslında kötü bir film olmasına rağmen nasıl başarıya ulaştığını ve hayatta bir konuda başarılı olabilmek için neden pes edilmemesi gerektiğini göstermiştir.
Farkında olmadan film dünyasının en önemli kurallarının
dışına çıkılması, dünyanın en kötü filmi olmasına rağmen,
“The Room”un mizahi açıdan kült filmlerden birisi haline
gelmesini, bütün dünya tarafından tanınmasını, komedide
bağlam zıtlıklarının işlenmesinin popülerleşmesini ve filmin mizahta yaratıcı ürün çıkarımının en önemli öncülerinden biri olarak görülmesini sağlamıştır. Bu film, normların ve sınırların dışına çıkmanın kötü bir şey olmadığını,
tersine gelişmenin önünü açan önemli bir adım olduğunu
göstermiştir.
Bu bakış açısını diğer sanat dallarına, hatta bilime bile taşıyabilmek mümkündür. Doğada bulunan bir gerçeği kimsenin daha önce yapmadığı, yapamadığı ya da denemediği
yollarla ortaya koyan ve iz bırakan bilim insanları, genelde
Nobel gibi önemli ödülleri alan kişiler olmaktadırlar. Stan-
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dart ya da doğru olarak kabul edilen bilgilerin dışına çıkıp,
insanlar tarafından üretilmiş olan eski bilgilerin yerine
yenisini koyarak ilerlemek, tarihte çığır açan fikirlerin ortaya çıkmasını sağlamaktadır. “Kötü” kavramı, her zaman
düşündüğümüz kadar “kötü” ya da düşündüğümüz şekilde
“kötü” olmayabilir. Yaşadığı dönemde Dünya’nın dönmediği kabul edilen Galileo bunun böyle olmadığını belirttiğinde, engizisyon mahkemesi tarafından idama mahkum
edilmiştir. Onun zamanında oldukça “kötü”, “yanlış”
ve “norm dışı” olarak kabul edilen bu gerçek yüzünden
mahkemeye çıkarılan Galileo’ya kurtulması için bir şans
tanınır; mahkeme önünde diz çöküp dünyanın dönmediğini kabul ederse, hayatı bağışlanacaktır. Galileo öncelikle
söyleneni yapar, ancak ayağa kalkarken ölümüne neden
olan sözleri söyler: “Eppur si muove…” (Dünya yine de dönüyor).
Ne yaparsak yapalım, dünya dönmeye devam etmektedir.
En iyi ve en doğru olanlar, her zaman düşündüğümüz kadar iyi veya doğru olmayabilirler. Özellikle yaşadığımız
dönemde, iyi ve kötünün sınırlarının hala tam anlamıyla
anlaşılamamış olması, bizlerin “kötü” sınıflandırmasını
etkiliyor olabilir. Geçmişte kötü olarak kabul edilen eserlerin, gelecekte alanlarına iyi katkıları olabilir. “The Room”
“kötü” bir film olmasına rağmen, “cringe comedy” akımını
büyük ölçüde etkilediği düşünülebilir. Çok saçma ve anlamsız gelen kuramlar ve düşüncelerin, ortaya atılmalarının üzerinden yıllar geçtikten sonra doğru oldukları anlaşılabilir. Daha önce resimlerine değer verilmeyen ressamlar,
ölümlerinden sonra değerli hale gelebilir. Bütün bunlar,
eserlerin içerisinde bulunduğu zamanın ruhunun ötesine
geçmesi nedeniyle bulanıklaşan “iyi” ve “kötü” kavramlarının örnekleridir. Ne zaman bizler, “iyi” ve “kötü” kavramlarının sınırlarının bazı durumlarda yok olabileceğini kabul edersek, normlarımızın dışına çıkarak yaratıcılığımızın
sınırlarını zorlayabiliriz.
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