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A
kademi Ödülleri, bilinen adıyla 
Oscar, dünyada en bilinen film 
ödülüdür. Sinema Sanatları ve 
Bilimleri Akademisi (Academy 
of Motion Picture Arts and 
Sciences) tarafından 1929’da Los 

Angeles’da verilmeye başlandı. Törenler yılda bir 
kez ve çoğunlukla Şubat ayında yapılır.

Akademi ödülleri, Sinema Sanatları ve Bilimleri 
Akademisi (AMPAS) tarafından verilir. 2007’den 
itibaren oy verecek 5830 üyeye sahiptir. 1311 üye 
sayısı ile oyuncular bu üyelerin yaklaşık %22’lik bir 
kısmını oluştururlar.

Ödülün orijinal ismi Academy Award of Merit idi. 
Ödüle neden Oscar dendiğini tam bilinmemekle 
birlikte hakkında pek çok söylenti vardır. Bir 
söylentiye göre Bette Davis’in heykelciği ilk 
kocası Harmon Oscar Nelson ile özdeşleştirmesi 
sonucunda, başka bir söylentiye göre ise 
Akademi’nin kütüphanesinde görevli Margaret 
Herrick’in heykelciği amcası Oscar’a benzetmesi 
ile ödülün adı Oscar olarak kaldı. Akademi, 
Oscar ismini 1939 yılına kadar resmi olarak 
kullanmamıştır.

Oscar ödül heykelciğini Metro Goldwyn Mayer’in 
sanat yönetmeni Cedric Gibbons tasarladı. Cedric 
Gibbons, o anda beş parçalı bir film makarası 
üstünde elinde kılıcıyla dikilen bir şövalye 
taslağını çizdi. Bu film makarasının beş halkası 
oyuncular, film yazarları, yönetmenler, yapımcılar 
ve teknisyenleri temsil eder. George Stanley 
heykeli son haline getirdi. Heykelcik 34 santim 
yüksekliğinde, 3,85 kilo ağırlığında ve 24 ayar 
altınla kaplıdır.

Oscar heykelciğini kazananlar bu ödülü 
satamazlar. Eğer ödülden kurtulmak istiyorlarsa 
ancak Akademi’ye 1 $ karşılığında satabilirler.

Bütün üyeler akademiye katılmak üzere öncelikle 
bir davet alırlar. Üyelik Board of Governors 
tarafından verilir. Üyelik icin sinema alanında seçkin 
bir kariyere sahip olmak ön koşuldur. Genellikle bir 
akademi ödülünü kazanmak, akademiye katılmak 
için bir davetle sonuçlanmasına rağmen, üyelik 
otomatik değildir.

Yeni üyelik teklifleri yıldan yıla düşünülür. 
Akademi, 2007 itibariyle oy verecek 5830 üyeye 
sahiptir. Akademi üyeliği, sinema filmlerinde farklı 
disiplinleri temsil etmek için 15 dala bölünmüştür. 
Bunlar; oyuncular, yönetmenler, sinematograflar, 
sanat yonetmenleri, film editorleri, müzik, 
yapımcılar, halkla iliskiler, kısa filmler ve animasyon, 
ses, gorsel efektler, yazarlar, belgeseller.

Bir filmin Oscar’a aday gösterilebilmesi için 
40 dakikadan uzun olması, ABD-Los Angeles 
ili sınırları içinde en az bir sinemada paralı 
gösteriminin gerçekleşmiş olması ve gösterimin 
en az bir hafta sürmüş olması şartı aranıyor.

Akademinin tüm üyeleri kendi dallarında ödül için 
adaylarını önerir. Tüm üyeler En İyi Film Akademi 
Ödülü için oylamaya katılabilir. Böylelikle tüm 
dallarda adaylar belli olur. Adaylar belli olduktan 
sonra ödülün kimlere gittiğini belirlemek için 
ikinci bir oylama yapılır.

ÖDÜLLER

EN İYİ FİLM

EN İYİ YÖNETMEN

EN İYİ KADIN OYUNCU

EN İYİ ERKEK OYUNCU

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

EN İYİ KURGU 

EN İYİ ÖZGÜN SENARYO

EN İYİ UYARLAMA SENARYO

EN İYİ KISA FİLM

EN İYİ BELGESEL FİLM

EN İYİ KISA BELGESEL FİLM

EN İYİ SANAT YÖNETMENİ

EN İYİ SİNEMATOGRAFİ

EN İYİ GÖRSEL EFEKT

EN İYİ KOSTÜM

EN İYİ MAKYAJ

EN İYİ ORİJİNAL ŞARKI 

EN İYİ FİLM MÜZİĞİ

EN İYİ SES KURGUSU

EN İYİ SES MİKSAJI

EN İYİ YABANCI FİLM

EN İYİ KISA ANİMASYON FİLMİ 

EN İYİ ANİMASYON FİLMİ

OSCAR ÖDÜLLERİNİN BİLİNMEYENLERİ
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Sadece üç film Big Five olarak adlandırılan En İyi 
Film, En İyi Yönetmen, En İyi Aktör, En İyi Aktris ve 
En İyi Senaryo ödüllerinin hepsini birden kazandı. 
Bu filmler; It Happened One Night (1934), One 
Flew Over the Cuckoo’s Nest (1975) ve The 
Silence of the Lambs (1991).

Üç film 11 oscar heykelciği birden almayı başardı. 
Bunlar; Ben-Hur (1959), Titanic (1997) ve The Lord 
of the Rings: The Return of the King (2003) aday 
gösterildiği tüm dallarda ödül almayı başardı.

All About Eve (1950) ve Titanic (1997) 14 adaylık 
ile en çok aday gösterilmiş filmler. Titanic 11 ödül 
alırken, All About Eve 6 ödüle layık görüldü.

The Turning Point (1977) ve The Color Purple 
(1985) filmleri 11 dalda, True Grit (2010), Gangs of 
New York (2002) ve American Hustle (2013) filmi 
10 dalda ödüle aday gösterilmelerine rağmen hiç 
ödül kazanamadı.

Grand Hotel (1932) diğer dalların hiçbirine aday 
gösterilmemiş ancak En İyi Film Oscarı’nı almış 
tek filmdir.

En İyi Film Akademi Ödülü’ne aday gösterilmiş 
animasyon filmler; Beauty and the Beast (1991), 
Up (2009) ve Toy Story 3 (2010).

Oyunculuk dallarında verilen En İyi Erkek Oyuncu, 
En İyi Kadın Oyuncu, En iyi Yardımcı Erkek 
Oyuncu, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödüllerinin 
hepsini birden almayı başaran film olmamıştır. 

Sadece iki film bu rekora çok yaklaşmıştır. Bunlar 
oyunculuk dallarındaki dört oscar’ın üçünü 
kazanmayı başaran A Streetcar Named Desire 
(1951) ve Network (1976).

1939 yılında ,La Grande illusion (Harp Esirleri) 
yabancı dilde çevrilmiş olmasına rağmen 
(Fransızca),”En iyi yabancı film” dalında değil de 
“En iyi film” dalında aday gösterilmiş ilk filmdir,ve 
çok az film bu şekilde aday gösterilmiştir.[4]

Son Gerçek (They Shoot Horses, Don’t They?)
(1969) filminin şöyle bir Akademi Ödülü 
rekoru vardır;En fazla sayıda dalda Akademi 
ödülüne aday gösterildiği halde (9 dalda aday 
gösterilmişti) 

En İyi Film Akademi Ödülüne aday gösterilmeyen 
tek film budur. 1970 yılında sadece En İyi Yardımcı 
Erkek Oyuncu Akademi Ödülü’nü kazanabilmişti.

Roma Tatili (Roman Holiday) filmi için verilmiş 
1953 En İyi Uyarlama Senaryo ödülünden şu anda 
2 adet vardır. “Amerikan aleyhtarı aktiviteleri 
soruşturma komisyonu” (HUAC)’nun Komünist 
sempatizanı oldukları gerekçesi ile kara listeye 
aldığı yüzlerce ABD’li sanatçı arasında, aralarında 
Edward Dmytryk (yönetmen) ve Dalton Trumbo 
(senarist)’nun da bulunduğu ve ilk kez 1947 
yılında soruşturmaya uğrayan ilk 10 sanatçıya 
Hollywood 10’luları adı verilmişti.Kara listedekiler 
özellikle Hollywood’da iş bulamıyorlardı. Bazıları 
yurt dışına giderken bazıları da takma isimlerle iş 
yapmak zorunda kalmışlardı. Dalton Trumbo da 

“Roma Tatili”nin senaryosunu yazmış olmasına 
rağmen ismini kullanamadığı için senaryoya 
verilen Oscar ödülü senaryonun yazılmasında 
yardımı olan, Trumbo’nun arkadaşı Ian McLellan 
Hunter’a gitmişti. Yıllar sonra Akademi yanlıştan 
dönerek Trumbo’nun itibarını iade etti, ödülü 
Hunter’dan geri aldı ve ölümünden 16 yıl sonra 
1993 yılında törenle Dalton Trumbo’nun eşine 
verdi. Bu arada Hunter’ın oğlu babasının ödülünü 
geri vermek istemediği için Trumbo’nun eşine 
ikinci bir Oscar verildi. Yani şu anda 1953 yılı En İyi 
Senaryo Akademi Ödülü’nden iki adet mevcuttur.

1973 yapımı Belalılar (The Sting) En İyi Film 
Akademi Ödülü’nü aldığında yapımcılarından biri 
olan Julia Phillips “en iyi film” dalında Oscar alan 
ilk kadın yapımcı ünvanını da almış oldu.

2011 yapımı The Artist, En İyi Film Akademi Ödülü 
kazanan son siyah-beyaz film olmuştur. Ondan 
önce en son bu ödülü alan renksiz film Billy 
Wilder’ın yönettiği 1960 yapımı Garsoniyer (The 
Apartment) filmidir. 1993 yapımı Schindler’in 
Listesi de bu ödülü almıştır, fakat bu filmde çok 
kısa da olsa renklendirilmiş bölümler vardır.

1966 yapımı Kim Korkar Hain Kurttan? (film)
(Who’s Afraid of Virginia Woolf?) tüm ana 
karakterlerinin ve sanatsal kadrosunun topluca 
Oscar’a aday gösterildiği tek film olma gibi 
bir rekora sahiptir. Aday gösterildiği Akademi 
ödüllerinden 5 tanesini kazanmıştır.

Midnight Cowboy (Geceyarısı Kovboyu) “En İyi 
Film Akademi Ödülü” alan ilk ve tek “X-Rated” film 
olma ünvanına sahiptir. Film 1969’da gösterime 
sunulduğunda o zamanki değerlendirme 
sistemine göre X-Rated kategorisine sokulmuştu. 
Ancak o zamanlar henüz pornografik filmler 
ortalarda yoktu ve “X-Rated” o devirde ‘17 yaşından 
küçükler seyredemez’ anlamını taşıyordu. 
Sonradan “X-Rated” etiketi pornografik filmlerde 
yaygın olarak kullanılmaya başlayınca, “Geceyarısı 
Kovboyu”’nu birçok sinema göstermeyi reddetti, 
gazeteler reklamını almadılar. Bunun üzerine 1971 
yılında film “R” kategorisine çıkartıldı, yani 16 
yaş altındaki çocuklar ebeveynleri nezaretinde 
filme gidebileceklerdi. Film bu derecelendirme 
değişikliğinden önce Oscar ödülünü almış olduğu 
için, Midnight Cowboy “En İyi Film Akademi 
Ödülü” alan ilk ve tek “X-Rated” film olma 
ünvanına da kavuştu.

Brezilya - ABD ortak yapımı Hector Babenco 
filmi Örümcek Kadının Öpücüğü, 1986’da En İyi 
Film Akademi Ödülü’ne de aday gösterilmişti. 
Böylelikle bu ödüle aday gösterilen ilk ‘bağımsız’ 
film olma ünvanını da kazanmış oldu.

7 Mart 2010’da Kathryn Bigelow The Hurt Locker 
filmiyle En İyi Yönetmen Akademi Ödülü’nü 
kazandı. Böylece Oscar tarihinde ilk kez bir kadın 
yönetmen bu ödülü kazanmış oldu.

Jodie Foster 1992 yılında ‘‘The Silence of the Lambs’’ filmi ile ‘‘ En İyi Kadın Oyuncu’’ ödülünü alırken

OSCAR ÖDÜLLERİNDE FİLM REKORLARI

OSCAR ÖDÜLLERİNİN BİLİNMEYENLERİ
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Katharine Hepburn Oscar Ödülerinde en fazla 
ödül kazanan oyuncu oldu. Morning Glory 
(1932/33), Guess Who’s Coming To Dinner 
(1967), The Lion in Winter (1968), ve On Golden 
Pond (1981) filmlerindeki rolleri ile 4 kez En İyi 
Aktris ödülü kazandı. Ayrıca 12 adaylık ile Meryl 
Streep’ten sonra en çok adaylık alan ikinci kadın 
oyuncudur.

Daniel Day-Lewis, yalnızca En İyi Erkek Oyuncu 
dalında üç kez (My Left Foot, There Will Be 
Blood ve Lincoln filmleriyle) ödülün sahibi olarak, 
kategorinin en çok kazanan ismi oldu. Jack 
Nicolson (2 kez Erkek Oyuncu, 1 kez Yardımcı 
Erkek Oyuncu) ve Walter Brennan (3 kez Yardımcı 
Erkek Oyuncu) ile birlikte en çok ödül kazanan 
erkek oyuncudur.

Meryl Streep ödüle en fazla aday gösterilen 
isim oldu. 19 kez aday gösterilmekle beraber 3 
kere ödülü almayı başardı. En İyi Yardımcı Aktris 
ödülünü Kramer vs. Kramer (1979) ile ve En İyi 
Aktris ödülünü Sophie’s Choice (1982) ve The Iron 
Lady (2011) filmlerindeki rolleri ile kazandı.
Jennifer Lawrence, 23 yaşındayken dört defa 
Oscar’a aday gösterilmiş en genç kişidir. Lawrence 
aynı zamanda En İyi Kadın Oyuncu Oscar’ını 
kazanan en genç ikinci oyuncudur.

Peter O’Toole 8 kez En İyi Aktör ödülüne aday 
gösterilmesine rağmen ödülü hiç kazanamadı.
Jessica Tandy 80 yaşındayken oynadığı Driving 
Miss Daisy (1989) filmindeki rolü ile En İyi Kadın 
Oyuncu Akademi Ödülü’nü aldı. 2012’ye gelinceye 
kadar bir Oscar ödülü almış ‘en yaşlı’ kişi ünvanını 
taşıdı. 2012 yılında Christopher Plummer 82 

yaşındayken rol aldığı Beginners filmindeki 
performansıyla En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu 
Akademi Ödülü’nü alınca ‘en yaşlı’ Oscar ödülü 
sahibi ünvanı da ona geçmiş oldu.

Jodie Foster, The Accused ve The Silence of the 
Lambs filmleriyle kazandığı En İyi Kadın Oyuncu 
Oscar’ı ile 2 ödül alma başarısını gösteren en genç 
kişi ünvanının sahibidir. (İlk ödülünü 26 yaşında, 
ikinci ödülünü ise 29 yaşındayken kazandı.)

Gloria Stuart ödüle en yaşlı aday gösterilen isimdir. 
87 yaşında iken Titanic (1997) filmindeki rolü ile 
En İyi Yardımcı Aktris ödülüne aday gösterildi.

Justin Henry 8 yaşında iken Kramer vs. Kramer 
(1979) filmiyle aday gösterildiği En iyi Yardımcı 
Erkek Oyuncu ödülü ile birlikte Oscar tarihindeki 
en genç ödüle aday olan isim oldu.

The Silence of the Lambs (1991) filminde Hannibal 
Lecter karakterini canlandıran Anthony Hopkins 
16-17 dk. kadar ekranda görünmesine rağmen En 
İyi Aktör ödülünü almayı başardı.
Beatrice Straight, Network (1976) filmindeki 5 dk. 
40 saniyelik performansı ile Oscar kazanan en 
kısa role sahip kişidir. Straight bu filmdeki rolü ile 
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Akademi Ödülü’nü 
almayı başardı.

James Dean ölümünden sonra iki kere Oscar’a 
aday gösterilen tek insan. Dean 1955 yılında 
öldükten sonra 1956’da East of Eden (1955) 
filmiyle ve 1957’de tekrardan Giant (1956) filmiyle 
En İyi Erkek Oyuncu Akademi Ödülüne aday 
gösterildi.

Oscar tarihinde aynı yılda hem başrol ve hem 
de yardımcı rol kategorilerinin ikisine birden 
aday olma başarısını gösteren 11 oyuncu vardır. 
Bunu başarabilen oyuncular; Fay Bainter, Teresa 
Wright, Barry Fitzgerald (aynı filmdeki aynı rolleri 
ile) Sigourney Weaver, Jessica Lange, Al Pacino, 
Emma Thompson, Holly Hunter, Julianne Moore, 
Jamie Foxx ve Cate Blanchett’dir.

Sadece beş oyuncu Sophia Loren, Roberto 
Benigni, Robert De Niro, Benicio del Toro ve 
Marion Cotillard İngilizce konuşmadıkları filmleri 
ile Oscar kazanmayı başarmıştır. Loren, Benigni ve 
DeNiro İtalyanca, del Toro İspanyolca ve Cotillard 
Fransızca oynayarak Oscar almıştır.

John Mills’e , İrlandalı Kız (Ryan’s Daughter) 
filminde oynadığı köyün sağır-dilsiz delisi 
‘Michael’ rolü için 1971 ‘de En iyi Yardımcı erkek 
oyuncu ödülü verilmişti.Filmde rolü gereği tek 
kelime konuşmayan John Mills , ödülünü alırken 
konuşma yapmayıp bir reverans’la yetinmişti.Bu 
da Oscar ödüllerindeki en kısa kabul konuşması 
olarak rekor kitabına geçmiştir.

Ölüm Tarlaları (The Killing Fields) filminin başrol 
oyuncusu Haing S. Ngor, Dith Pran’ı canlandırdığı 
rolüyle 1984’te En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu 
Akademi Ödülü’nü aldığı zaman, aktör olarak 
Oscar ödülü alan ilk Güneydoğu Asya’lı ve Budist 
oyuncu ünvanını da almış oldu.

Emil Jannings, 1929 yılında, o yıl ilk kez verilen 
En İyi Erkek Oyuncu Akademi Ödülü’nü aldığı 
zaman Amerikalı olmadığı halde (İsviçre doğumlu 
bir Almandı) Oscar alan ilk oyuncu ünvanını 
da kazanmış oldu. Jannins bu Oscar’ı The Last 
Command (1928) ve The Way of All Flesh 
(1927) filmleriyle aldı, o tarihlerde oyunculara 
birkaç filmindeki performansı için tek Oscar 
verilebiliyordu.

Heath Ledger Batman Dark Knight’ın çekimleri 
bittikten bir ay sonra hayatını kaybetti.Bu filmde 
canlandırdığı joker rolünden dolayı ölümünden 
bir yıl sonra 81.akademi ödül töreninde en iyi 
yardımcı erkek oyuncu dalında oscar verildi. 
Onun adına ödülü ailesi aldı. Aynı şekilde 1977’de 
Peter Finch öldüğünde Network adlı filmi çekimi 
bitmiş ve aktör promosyson için tur yapmaya 
hazırlanmakta idi. Bu filmi için Peter Finch’e 
ölümünden sonra En İyi Erkek Oyuncu Akademi 
Ödülü Oscar’ı verildi ve dul karısı Eletha Finch 
Oscar töreninde bu ödül heykelini aldı.

Akademi ödülünü alan ilk Hispanik aktör José 
Ferrer olmuştur.

Walt Disney hayatı boyunca bütün dallarda 
toplam 22 tane Oscar Ödülü kazanarak en çok 
Oscar kazanan insan olma ünvanına sahiptir.The 
Silence of the Lambs

22 tane Oscar ödülüyle Mr. Walt Disney, halen en çok Oscar alan insan olma rekoruna sahip.

OSCAR ÖDÜLLERİNDE OYUNCU REKORLARI

HAZIRLAYAN:
Onur ÖZIŞIK
onur.ozisik@gzone.com.tr

OSCAR ÖDÜLLERİNİN BİLİNMEYENLERİ
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OSCAR TARİHİNDE
LGBT İMZASI

Sanatın her alanında yaratıcı olan LGBT bireyler, elbette Oscar ödüllerinde de zaman zaman boy 

gösterdi. Bu seneki Oscar ödüllerini sunacak olan Neil Patrick Harris’in açık bir eşcinsel olmasının 

yanı sıra LGBT bireyler sinemaya olan katkılarıyla da Oscar ödüllerinin 87 yıllık tarihinde de önemli 

bir yere sahip oldu. 

İşte Oscar ödüllerinde kendine yer bulan LGBT temalı filmlerin en önemlileri:

OSCAR TARİHİNDE LGBT İMZASI
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ALLAHIN BELASI BİR PAZAR  
SUNDAY BLOODY SUNDAY 
1971
Biseksüel bir heykeltıraşın hikayesini anlatan 
bu film, tam 4 dalda ödüle aday oldu. Filmde 
bir erkek ve bir kadının arasında kalan bir 
Yahudi’yi canlandıran Peter Finch, böyle bir 
rolde ödüle aday olan ilk erkek oyuncu oldu. 

KABARE
CABARET
1972
En İyi Yönetmen: Bob Fosse ,
En İyi Kadın Oyuncu: Liza Minnelli, 
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Joel Grey

Tüm zamanların en sevilen müzikal 
filmlerinden olan Cabaret, 1931’in Berlin’inde 
geçiyor ve Amerikan şarkıcı (Liza Minelli)’yla 
İngiliz bir akademisyen’in playboy bir baronla 
olan biseksüel bir aşk üçgenini anlatıyordu. 
Cabaret, en iyi film ve en iyi senaryo dahil 10 
dalda ödüle aday oldu ve 8 tanesini kazandı.

ÇILGINLAR KULÜBÜ
LA CAGE AUX FOLLES
1978
Daha sonraki yıllarda The Birdcage(Kuş 
Kafesi) adıyla Robin Williams ve Nathan 
Lane’nin başrollerini paylaşacağı bir filme 
kaynak olan Fransız ve İtalyan ortak yapımı 
olan bu film, oğullarının nişanlısının ailesinin 
yemeğe geldiği bir akşamda, eşcinsel bir çift 
olduklarını saklamaya çalışan iki orta yaşlı 
erkeğin eğlenceli hikayesini anlatır. Bu film, En 
iyi yönetmen, en iyi uyarlama senaryo dahil 3 
dalda ödüle aday olmuş ancak hiçbir ödülü 
kazanamamıştır. Türkiye’de aynı hikayeden 
uyarlanan tiyatro oyunu Ali Poyrazoğlu ve 
Bülent Kayabaş tarafından uzun yıllar kapalı 
gişe oynamıştır. 

OSCAR TARİHİNDE LGBT İMZASI

ÖRÜMCEK KADININ ÖPÜCÜĞÜ 
KİSS OF THE SPİDER WOMAN 
1985
En İyi Erkek Oyuncu: William Hurt

Brezilya ve ABD ortak yapımı olan bu filmde, 
William Hurt, Brezilya’da reşit olmayan bir 
gençle cinsel ilişkiye girdiği için hapise giren 
ve hapisteki hücre arkadaşına aşık olan Luis 
Molina karakterini canlandırır. William Hurt, bir 
eşcinsel karakteri oynayarak Oscar kazanan ilk 
oyuncudur. 
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BENİM GÜZEL ÇAMAŞIRHANEM
MY BEAUTİFUL LAUNDRETTE 
1985
Bu sıcak İngiliz komedisinde, Londra’da 
yaşayan Gordon Warnecke isimli Pakistan’lı 
gencin, Daniel Day Lewis’in canlandırdığı 
erkek arkadaşının  da yardımıyla amcasının 
çamaşırhanesini işletmesi konu edilir. En 
İyi Senaryo dalında ödüle aday olan Hanif 
Kureishi bu ödülü Woody Allen’ın Hannah ve 
Kızkardeşleri filmine kaptıracaktır. 

AĞLATAN OYUN
THE CRYING GAME 
1992
En İyi Orjinal Senaryo: Neil Jordan

İngiliz yapımı bu gerilim filminde Stephen 
Rea, transseksüel bir kadına aşık olan IRA 
ajanını canlandırır. Filmin sürprizini ele veren 
son sahnesi şok edicidir. Film, En İyi Yönetmen 
(Jordan), En İyi Erkek Oyuncu (Stephen 
Rea) ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Jaye 
Davidson) dahil 6 dalda ödüle 

PHILADELPHIA 
FİLADELFİYA
1993
En İyi Erkek Oyuncu: Tom Hanks

Tüm zamanların en çok ses getiren eşcinsel 
temalı yapımlarından biri olan Philadelphia, 
Hollywood’un HIV/AIDS ve homoseksüelliği 
anlatan ilk yapımıdır. Film, AIDS olduğu 
öğrenildikten sonra işinden kovulan bir 
avukatın hukuk mücadelesini anlatır. 

PRİSCİLLA, ÇÖLLER KRALİÇESİ 
QUEEN OF THE DESERT 
1994
En İyi Kostüm Tasarımı : Lizzy Gardiner

Birdcage,  Mrs. Doubtfire ve To Wong Foo, 
Thanks For Everything! Julie Newmar 
filmlerinin yansıttığı renkli Drag dünyasının 
en önemli temsillerinden biri olan film iki 
drag queen ve bir transseksüel kadının yol 
maceralarını anlatan bir Avusturalya yapımıdır. 
Filmde Hugo Weaving, Guy Pearce ve Terence 
Stamp gibi önemli oyuncular yer almıştır.

OSCAR TARİHİNDE LGBT İMZASI
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BENDEN BU KADAR 
AS GOOD AS IT GETS 
1997
Jack Nicholson ve Helen Hunt’ın baş rollerini 
paylaştığıbu romantik komedi filminde 
eşcinsel rolünü oynayan Greg Kinnear, En İyi 
Yardımcı Erkek Oyuncu ödülüne aday olmuş 
ancak kazanamamıştır.

TANRILAR VE CANAVARLAR
GODS AND MONSTERS 
1998
En İyi Uyarlama Senaryo: Bill Condon

Gerçek hayatta da eşcinsel olduğunu 
açıklayan İngiltere’nin efsanevi oyuncusu Ian 
McKellen’ın baş rolünde olduğu bu film James 
Whale isimli yönetmenin son günlerini anlatır. 
McKellen, bu rolüyle En İyi Erkek Oyuncu 
ödülüne aday olmuş ancak kazanamamıştır. 
Lynn Redgrave ise aynı filmdeki rolüyle En İyi 
Yardımcı Kadın Oyuncu ödülüne adaydı. 

ERKEKLER AĞLAMAZ
BOYS DON’T CRY 
1999
En İyi Kadın Oyuncu: Hilary Swank

Hilary Swank’in büyük çıkışını gerçekleştirdiği 
bu filmde, kadın özellikleri taşıdığı anlaşılınca 
öldürülen Brandon Teena isimli  transseksüel 
gencin dokunaklı hikayesi anlatılır. Filmde, 
Brandon’un kız arkadaşını canlandıran Chloë 
Sevigny de En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu 
ödülüne aday olmuştur.

KARANLIKTAN ÖNCE 
BEFORE NİGHT FALLS 
2000
Kübalı bir yazar olan Reinaldo Arenas isimli 
açık bir eşcinseli canlandırdığı rolüyle Javier 
Bardem, ilk kez En İyi Erkek Oyuncu ödülüne 
aday gösterildi ama kazanamadı.

OSCAR TARİHİNDE LGBT İMZASI
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CENNETTEN ÇOK UZAKTA
FAR FROM HEAVEN 
2002
Todd Haynes’in yönettiği bu dramatik film, 
1950’lerin Amerikasında kocasının cinsel 
kimliği ile mücadele eden bir kadının hikayesini 
anlatır. Baş roldeki Julianne Moore bu rolüyle 
En İyi Kadın Oyuncu ödülüne aday olmasına 
rağmen Oscar kazanamamıştır. Moore, The 
Hours ve The Kids Are All Right filmlerinde 
eşcinsel dünyanın sevdiği karakterleri 
canlandırmaya devam edecektir.

SAATLER 
THE HOURS
2002
En İyi Kadın Oyuncu: Nicole Kidman

Virginia Woolf’un Mrs. Dalloway romanı 
üzerinden, 3 kadının birbiriyle kesişen 
hayatlarının anlatıldığı bu filmin uyarlandığı 
romanın yazarı Dünyanın Sonundaki Ev isimli 
eşcinsel temalı romanın da yazarı olan Michael 
Cunningham’dır. Saatler-The Hours filmi, En İyi 
Yönetmen (Stephen Daldry), En İyi Yardımcı 
Oyuncular (Ed Harris, Julianne Moore) ve En 
İyi Kadın Oyuncu dahil 3 dalda Oscar ödülüne 
aday olmuştur.

CANAVAR 
MONSTER
2003
En İyi Kadın Oyuncu: Charlize Theron

İnanılması güç bir değişim geçiren Charlize 
Theron, aynı zamanda bir kadın sevgilisi olan 
Aileen Wuornos isimli seri katili canlandırdığı 
bu rolüyle hem Oscar kazandı hem de uzun 
süre konuşuldu. Filmde Wuornos’un sevgilisini 
Christina Ricci canlandırmıştı.

TRANSAMERICA
TRANS AMERİKA
2005
Film hiçbir Oscar ödülü kazanamamasına 
rağmen, Desperate Houseviwes’ın 
yıldızlarından Felicity Huffman’ın büyük bir 
başarıyla canlandırdığı, bir yol hikayesinde 
oğluyla bir araya gelmeye çalışan transseksüel 
karakter hafızalarda büyük yer etti. 

OSCAR TARİHİNDE LGBT İMZASI
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BROKEBACK DAĞI 
BROKEBACK MOUNTAIN
2005
En İyi Yönetmen: Ang Lee

2005 senesi, LGBT bireyler için Oscar’da 
birçok adaylık aldıkları önemli bir sene oldu. 
Ang Lee’nin, Heath Ledger ve Jake Gylenhall 
gibi iki önemli oyuncuya oynattığı eşcinsel 
kovboylar rolleriyle  büyük ses getiren film, En 
İyi Film, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Yardımcı 
Erkek Oyuncu, En İyi Kadın Oyuncu dahil 8 
dalda Oscar ödülüne adaydı. 

CAPOTE
2005
En İyi Erkek Oyuncu: Philip Seymour Hoffman

Eşcinsel yazar Truman Capote’nin hayatından 
uyarlanan bu filmin, aslında homoseksüelliğe 
odaklanan bir hikayesi yoktu. In Cold Blood-
Soğukkanlılıkla kitabının yazım aşamasındaki 
Capote’u anlatan film, En İyi Film dahil 5 dalda 
ödüle adaydı.

MILK
2008
En İyi Orjinal Senaryo: Dustin Lance Black
En İyi Erkek Oyuncu: Sean Penn

Gey hakları savunucusu ve politikacı Harvey 
Milk’in hayatını anlatan efsanevi film, 8 dalda 
Oscar ödülüne adaydı. En İyi Film ödülünü ise 
Slumdog Millonaire karşısında kaybetmişti.

TEK BAŞINA BİR ADAM 
A SINGLE MAN
2009
Christopher Isherwood’un aynı adlı 
romanından Tom Ford’un uyarladığı bu şık 
filmde Colin Firth, En İyi Erkek Oyuncu ödülüne 
aday olmuştu ancak Oscar alamadı. Film, uzun 
yıllardır beraber olduğu partnerini kaybeden 
bir profesörün yas dönemini 1960’ların 
Amerika’sını fona koyarak anlatıyordu. 

OSCAR TARİHİNDE LGBT İMZASI
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SİYAH KUĞU
BLACK SWAN
2010
En İyi Kadın Oyuncu: Natalie Portman

Darren Aronofsky’nin psikolojik gerilim filmi 
Black Swan, filmin ana kadın karakterleri Mila 
Kunis ve Natalie Portman arasında geçen bir 
lezbiyen seks sahnesi barındırıyordu. Portman, 
En İyi Kadın Oyuncu Oscar’ını alırken film En 
İyi Yönetmen ve En İyi Film dahil dört dalda 
Oscar’a aday gösterilmişti.

İKİ KADIN, BİR ERKEK 
THE KIDS ARE ALL RIGHT 
2010
Çocuklu iki lezbiyenin oluşturduğu modern 
bir ailenin hikayesini anlatan bu sevimli 
komedi-dram türündeki film ne yazık ki Oscar 
ödülü kazanamadı ama En İyi Kadın Oyuncu 
ödülüne aday olan Annette Benning filmdeki 
rolüyle Altın Küre kazandı. Filmin bir diğer 
ödül adaylığı ise Mark Ruffalo’nun gösterildiği 
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu adaylığıydı. 

SINIRSIZLAR KULÜBÜ 
DALLAS BUYERS CLUB
2013
En İyi Erkek Oyuncu: Matthew McConaughey
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Jared Leto
En İyi Saç-Makyaj: Adruitha Lee

Jared Leto’nun bir transseksüeli muhteşem 
bir şekilde canlandırdığı rolüyle En İyi 
Yardımcı Erkek Oyuncu Oscar’ını aldığı film, 
baş rolündeki Matthew McConaughey’e de 
En İyi Erkek Oyuncu Oscar’ını getirmişti. Film, 
AIDS salgını sırasında yasadışı ilaçları satarak 
yaşam mücadelesi veren bir karakterin hayat 
hikayesini anlatıyordu. Film ayrıca, En İyi Film, 
En İyi Uyarlama Senaryo ve En İyi Kurgu 
dallarında da Oscar’a adaydı. 

THE IMITATION GAME
2014
2015 yılında 87.si verilecek Oscar Ödülleri’nde 
ise eşcinsel matematikçi Alan Turing’in hayat 
hikayesinin anlatıldığı The Imitation Game’in, 
En İyi Film, En İyi Erkek Oyuncu (Benedict 
Cumberbatch), En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu 
(Keira Knightley) En İyi Yönetmen (Morten 
Tyldum), En İyi Kurgu (William Goldenberg),En 
İyi Müzik (Alexandre Desplat), En İyi Yapım 
Tasarımı (Maria Djurkovic ,Tatiana Macdonald) 
ve En İyi Uyarlama Senaryo (Graham Moore) 
dallarında toplamda 8 Oscar ödülü adaylığı 
var. 

2015 
YILININ
ADAYI

HAZIRLAYAN:
Murat RENAY
murat.renay@gzone.com.tr

OSCAR TARİHİNDE LGBT İMZASI
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2015 OSCAR
ÖDÜLLERİ

2015 OSCAR ÖDÜLLERİ
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NEIL PATRICK HARRIS

2015 YILININ EV SAHİBİ

B
ir Oscar ritüeli olarak her yıl bu 
muhteşem töreni sunacak olan kişi 
de adaylar kadar mühim bir konu 
oluyor. Geçtiğimiz yıl Ellen’ın ev 
sahipliğiyle belki de tarihin en komik 
Oscar törenini yaşamamızdan sonra, 

2015 yılı törenini de sunacak olan kişi belli oldu: 
‘‘How I Met Your Mother’’ dizisinin yıldızı, eşcinsel 
oyuncu Neil Patrick Harris. 

Hal böyle olunca, Oscar’ı bahane ederek yakışıklı 
oyuncuyu daha yakından tanıyalım istedim. İşte 
bilinen, bilinmeyen özellikleriyle Neil Patrick 
Harris:

Neil Patrick Harris, 5 Haziran 1973, Albuquerque, 
New Mexico doğumlu, 42 yaşında, Emmy ve Altın 
Küre adayı olmuş ABD’li sinema ve dizi oyuncusu. 

Canlandırdığı önemli karakterler arasında Doogie 
Howser, M.D., Starship Troopers’da Albay Carl 
Jenkins ve How I Met Your Mother dizisindeki 
kadın avcısı Barney Stinson yer alır. Oyuncu, daha 
önce iki kez Emmy Ödül Töreni’ni, dört kez de 
Tony Ödül Töreni’ni sundu. 

Harris Kasım 2006 yılında eşcinsel olduğunu 
açıkladıktan hemen sonra Eylül 2007’de partneri 
David Burtka ile Emmy Ödülleri’ne katılmıştır. 
2004 yılından beri süren ilişkilerini, 2011 yılında 
taşıyıcı bir anneden evlat edindikleri ikiz 
bebekleriyle süslemişlerdir. Bebekleri Gideon 
Scott ve Harper Grace Ekim 2010’da dünyaya 
gelmiştir.

Harris, canlandırdığı karakteri Barney Stinson 
gibi bir sihirbazlık hayranıdır ve hiç canı sıkılmaz. 
Harris, geçtiğimz yıl İtalya’da Partneri David 
Burtka ile evlenmiştir

HAZIRLAYAN:
Onur ÖZIŞIK

onur.ozisik@gzone.com.tr

2015 OSCAR ÖDÜLLERİ
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OSCAR ADAYLARI

2015 YILININ

KESKİN NİŞANCI 

BİRDMAN

ÇOCUKLUK

BÜYÜK BUDAPEŞTE OTELİ

THE IMİTATİON GAME

ÖZGÜRLÜK YÜRÜYÜŞÜ 

HER ŞEYİN TEORİSİ

WHİPLASH

EN İYİ FİLM ADAYLARI

2
014 Altın Küre Ödülleri’nin 
dağıtılmasının hemen ardından, 
heyecanla beklenen Oscar adayları da 
belli oldu.

Aktör Chris Pine, Akademi başkanı 
Cheryl Boone Isaacs ve yönetmenler Alfonso 
Cuarón ve J.J. Abrams’ın sunumuyla Beverly 
Hills Samuel Goldwyn Theater’da gerçekleştirilen 
konferansta 24 kategorideki Oscar adayları 
açıklandı. 

En çok adaylık alan filmler ise En İyi Film kategorisi 
dahil olmakla birlikte 9 adaylıkla Birdman ve 
Büyük Budapeşte Oteli oldu. Hemen takipçileri ise 
8 dalda adaylıkla The Imitation Game, 6 adaylıkla 
Keskin Nişancı ve Çocukluk, 5 kategoride ise Her 

Şeyin Teorisi filmleri ana kategorilerde adaylıkları 
silip süpürdü. Adaylıkların en sürpriz ismi ise PR 
anlamında sessiz sedasız ama muhteşem bir 
sinema diliyle gelen Whiplash oldu. Bağımsız 
bir müzik filmi olarak ses miksajı ve uyarlama 
senaryodaki başarısını En İyi Film dalında da 
gösteren yapım, hayranlarını sevindirdi. 

Öte yandan 2014’ün en iyi filmlerinden olan Gece 
Vurgunu, politik içeriğinden dolayı Akademi’nin 
daha çok ilgisini çekmesini beklediğimiz Özgürlük 
Yürüyüşü ve David Fincher imzalı Kayıp Kız 
adaylıklarda bekleneni veremedi. Ayrıca ayrıca 
senenin en iyileri animasyonlarından olan  Lego 
Filmi’nin En İyi Şarkı kategorisi hariç görmezden 
gelinmesi, Jennifer Aniston’ın kulis kampanyası 
kulağa çalınan Cake’e hiç şans tanınmamış 

olması ve zamanında Yüzüklerin Efendisi serisi 
ile hem adaylıkları hem ödülleri süpürmüş olan 
Peter Jackson’ın Hobbit serisiyle üçüncü sefer 
de hüsrana uğramış olması bu seneki adaylıkların 
göze çarpan detayları oldu.

Ayrıca Christopher Nolan’ın Akademi kabusu 
bu sene de dinmedi. 2014’ün en etkileyici 
bilimkurgu hadiselerinden biri olan Yıldızlararası 
ana kategorilerde hiçbir şekilde kendisine yer 
bulamazken, 3 teknik dalda adaylık ve En İyi 
Özgün Şarkı kategorisinde adaylık alabildi. 

Türkiye’nin son 9’a kalamadığı Yabancı Dildeki 
En İyi Film dalında ise İlyas Salman’ın başrolde 
olduğu Gürcistan yapımı Mısır Adası filmi de son 
5 film arasında yer alamadı.

ALEJANDRO GONZALEZ INNARİTU – BİRDMAN

RİCHARD LİNKLATER – ÇOCUKLUK

BENNETT MİLLER, FOXCATCHER 

WES ANDERSON – BÜYÜK BUDAPEŞTE OTELİ

MORTEN TYLDUM - THE IMİTATİON GAME

EN İYİ YÖNETMEN ADAYLARI

STEVE CARELL – FOXCATCHER

BRADLEY COOPER, KESKİN NİŞANCI

BENEDİCT CUMBERBATCH – THE IMİTATİON GAME

MİCHAEL KEATON – BİRDMAN

EDDİE REDMAYNE - HER ŞEYİN TEORİSİ

EN İYİ ERKEK OYUNCU

KESKİN NİŞANCI 

ÇOCUKLUK

BÜYÜK BUDAPEŞTE OTELİ

THE IMİTATİON GAME

WHİPLASH

EN İYİ KURGU

2015 OSCAR ÖDÜLLERİ
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MARİON COTİLLARD, İKİ GÜN VE BİR GECE 

FELİCİTY JONES – HER ŞEYİN TEORİSİ

JULİANNE MOORE – STİLL ALİCE

ROSAMUND PİKE – KAYIP KIZ

REESE WİTHERSPOON – YABAN

EN İYİ KADIN OYUNCU

PATRİCİA ARQUETTE – ÇOCUKLUK

KEİRA KNİGHTLEY – THE IMİTATİON GAME

EMMA STONE – BİRDMAN

MERYL STREEP – SİHİRLİ ORMAN

LAURA DERN– YABAN

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

ROBERT DUVALL – YARGIÇ 

ETHAN HAWKE – ÇOCUKLUK 

EDWARD NORTON – BİRDMAN 

MARK RUFFALO – FOXCATCHER 

J.K. SİMMONS – WHİPLASH

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

6 SÜPER KAHRAMAN 

HAYAT KİTABI 

KUTU CÜCELERİ: YARATIKLAR ARAMIZDA 

EJDERHANI NASIL EĞİTİRSİN 2 

THE TALE OF PRİNCESS KAGUYA

EN İYİ ANİMASYON FİLM

BİRDMAN

BÜYÜK BUDAPEŞTE OTELİ

IDA

MR. TURNER

UNBROKEN

EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ

IDA

LEVİATHAN

TANGERİNES

TİMBUKTU

WİLD TALES

EN İYİ YABANCI DİLDE FİLM

KESKİN NİŞANCI 

THE IMİTATİON GAME

INHERENT VİCE

HER ŞEYİN TEORİSİ

WHİPLASH

EN İYİ UYARLAMA SENARYO

BİRDMAN

ÇOCUKLUK

FOXCATCHER

BÜYÜK BUDAPEŞTE OTELİ

GECE VURGUNU

EN İYİ ÖZGÜN SENARYO

BÜYÜK BUDAPEŞTE OTELİ

THE IMİTATİON GAME

YILDIZLARARASI

SİHİRLİ ORMAN 

MR. TURNER

EN İYİ YAPIM TASARIMI

BÜYÜK BUDAPEŞTE OTELİ

INHERENT VİCE

SİHİRLİ ORMAN

MALEFİZ

MR. TURNER

EN İYİ KOSTÜM TASARIMI

2015 OSCAR ÖDÜLLERİ
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FOXCATCHER

BÜYÜK BUDAPEŞTE OTELİ

GALAKSİNİN KORUYUCULARI

EN İYİ MAKYAJ VE
 SAÇ TASARIMI

LEGO FİLMİ (EVERYTHİNG IS AWESOME)

ÖZGÜRLÜK YÜRÜYÜŞÜ (GLORY) 

BEYOND THE LİGHTS (GRATEFUL)

GLEN CAMPBELL: I’LL BE ME  (I’M NOT GONNA MİSS YOU)

BEGİN AGAİN  (LOST STARS)

EN İYİ  ŞARKI

BÜYÜK BUDAPEŞTE OTELİ

THE IMİTATİON GAME

YILDIZLARARASI

MR. TURNER

THE THEORY OF EVERYTHİNG

EN İYİ FİLM MÜZİKLERİ

CRİSİS HOTLİNE: VETERANS PRESS 1

JOANNA

OUR CURSE

THE REAPER

WHİTE EARTH

EN İYİ BELGESEL KISA FİLM

KESKİN NİŞANCI 

BİRDMAN

YILDIZLARARASI

BOĞUN EĞMEZ

WHİPLASH

EN İYİ SES MİKSAJI

THE BİGGER PİCTURE

THE DAM KEEPER

FEAST

ME AND MY MOULTON

A SİNGLE LİFE

EN İYİ ANİMASYON KISA FİLM

KESKİN NİŞANCI 

BİRDMAN

THE HOBBİT: BEŞ ORDUNUN SAVAŞI

YILDIZLARARASI

BOĞUN EĞMEZ

EN İYİ SES KURGUSU

CAPTAİN AMERİCA: THE WİNTER SOLDİER

DAWN OF THE PLANET OF THE APES

GUARDİANS OF THE GALAXY

INTERSTELLAR

X-MEN: DAYS OF FUTURE PAST

EN İYİ GÖRSEL EFEKT

2015 OSCAR ÖDÜLLERİ
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2015’İN ÖNE ÇIKAN 
FİLMLERİ

OSCAR’IN YILDIZLARI

2015’İN ÖNE ÇIKAN FİLMLERİ
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A
merikan faşistliğine faşitlik 
katan American Sniper’ın, 
tamamen politik nedenlerle 
Oscar’a aday gösterildiği aşikar. 
Hatırlayanlarınız olur; film, 
milliyetçiliğiyle tanınan yönetmen 

Steven Spielberg tarafından çekilecekti, ancak 
Spielberg Warner Bros’la anlaşamayınca, 
yönetmen milliyetçilik konusunda Spielberg’i 
aratmayacak Clint Eastwood olmuştu. Irak’a gidip 
ortalığı işgal ettikten sonra, topraklarını savunan 
Irak halkını kadınlı çocuklu, ellerinde bombalarla 

ortalıkta başı kesilmiş tavuk misali koşuşturan ve 
ortaya öylesine ateş açan, zaten ölmeyi çoktan 
hak eden insanlar gibi gösteriyor. Filmse, bizden 
Irak’ta bulunduğu süre boyunca 160 kişi öldüren 
Chris Kyle’ın psikolojisine üzülüp “Ah kıyamam 
Chris’cim” dememizi istiyor. Önce kitabı yazılıp 
sonra filmi çekilen, büyük kahraman Chris Kyle, 
keşke yaşadığı süre boyunca biraz coğrafya 
öğrenseymiş. Film boyunca ülkesini koruyup uyku 
uyuyamayan Chris, karısına “Bu insanlar buraya 
gelebilir ve çok korkunçlar, bu ülke korunmayı 
hak ediyor” derken, Irak ve Amerika arasında kaç 

km mesafe olduğunu bilip, yaşadığı süre boyunca 
ailesiyle daha rahat vakit geçirebilirdi en azından.  

Amerikan propagandasında yüzyılın dibine 
vurmak adına çok masraf yapılan bu film, neyse 
ki ne yaparsa yapsın, Amerikan askerlerinin Irak 
halkına yaptıklarını anlatmayı bu şekilde bile 
başarmış. Söylenebilecek tek iyi şeyse, Bradley 
Cooper’ın iyi bir oyuncu olduğu.

AMERICAN SNIPER

2015’İN ÖNE ÇIKAN FİLMLERİ
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BIRDMAN

Y
önetmenliğini Alejandro Gonzalez 
Inarritu’nun yaptığı ve Micheal 
Keaton, Emma Stone, Edward 
Norton, Zack Galifinakis, Naomi 
Watts ve Amy Ryan’dan oluşan 
oyuncu kadrosuyla çıkan film, 

zaten hepimizin beyninde merak ettiren 
bölümleri harekete geçirmişti. En İyi Kurgu 
dalında aday olmamasına şaşırdığım Birdman, En 
İyi Yönetmen’i havada kapar diye düşünüyorum. 
Filmin çekim tekniği, oyuncuların başarısıyla ilgili 
onlarca eleştiriyi her yerde okuyoruz zaten; ama 

filmin adının Birdman olması ve ilk Batman Micheal 
Keaton’ın başrolde olması muhteşem bir seçim 
değil mi? Bunun bir süper kahraman filmi olduğunu 
sanan onlarca insan, filmi izleyip bunun tam tersi, 
duvara çarparak beklentilerini eleştiren bir filmle 
karşılaşıyorlar. Bu fikir, bir tek bana mı zekice 
geliyor? 

Inarritu’ysa Micheal Keaton seçimiyle ilgili şöyle 
diyor: “Micheal Keaton rol için en doğru seçimdi. 
Hem dram hem komedi yapabiliyor ve en önemlisi 
de, pelerine giyebiliyor.”

Bu sene En İyi Film dalında Oscar’ı alamazsa, 
sanırım tüm sinemaseverlerin gözü açık gidecek.

2015’İN ÖNE ÇIKAN FİLMLERİ
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Ö
ncelikle filmle ilgili konuşulması 
gereken ilk şey, kesinlikle Eddie 
Redmayne’nin muhteşem 
performansıdır. Adamın 
oyunculuğu o kadar başarılı 
ki, ancak Stephen Hawking 

kendisini, çekim yapıldığından haberi olmadan 
oynasa bu kadar gerçekçi olurdu. Bilimsel 
hayatından ziyade, karısı Jane’le ilişkileri odaklı 
olması tartışılacak bir konu değil, zira film Jane 
Hawking’in kitabından uyarlama.

Stephen Hawking’i tanımayanlar için, adamın 
ne kadar muazzam bir bilimsel deha olduğunu 
anlatmaya yetmeyen film, kendisinden ziyade, 
insanı karısının ve etrafındakilerin böyle bir 
hastalıkla baş ederken yaşadıklarına dair empati 
yapmaya zorluyor.

Acımasız olacak, ama söylemeden geçemeyeceğim. 
Bana kalırsa, nasıl olsa 2 yıl sonra ölecek 
diyerek, farkında olmadan ömür boyu süren bir 
serüvene atılan Jane Hawking, bu kitap ve filmle 
kocasını, kocasının gözü önünde aldatmasının 

günah çıkartmasını yapmaya ve aslında “hemen 
aldatmadım, yani biz Stephen’la anlaşmıştık, valla 
o zamana kadar hiçbir şey yapmadım” demeye 
çalışmış. Fecility Jones’un olabilecek en iyi şekilde 
gerçekleştirdiği bu performans, ne olursa olsun 
karakter adına üzülmemize neden olamıyor. 
Stephen Hawking biyografisi üzerinden kendi 
egosunu doyuran Jane Hawking’e selamlarımızı 
yolluyor ve filmden içimizi titreten bir alıntıyla 
yazımızı noktalıyoruz: While there’s life, there’s 
hope.

2015’İN ÖNE ÇIKAN FİLMLERİ
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E
n İyi Film ve En İyi Şarkı dalında 
ödüllere aday olan Selma, Altın 
Küre’de En İyi Şarkı ödülünü kaptı. 1965 
yılında Alabama’nın Selma kentinden 
eyelet başkentine kadar uzanan 
Martin Luther King önderliğindeki 

özgürlük yürüyüşünü anlatan bu film, kimine göre 
ödül için çekilmiş, ama aynı zamanda etkileyici 
ve duygusal açıdan kuvvetli bir filmken; kimine 
göre filmin özeti zaten her şeyi anlatmaya yetiyor. 
Bana kalırsa olayların büyüyüp bir insan hakları 
savaşına dönüşüşünü izlerken, Martin Luther 

King performansıyla muhtemelen adını duymuş 
olduğunuz David Oyelowo’ya hayran kalmakla 
kalmayacak, size de kendi mücadeleniz için gaza 
getirmesine izin vereceksiniz.
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F
ilm hakkında ilk çıkan haber Johnny 
Depp’in oynayacağı olmasına rağmen, 
kendisini göremediğimiz The Grand 
Budapest Hotel, Depp’siz de bir şey 
kaybetmemiş. Hatta, Johnny Depp 
olsaymış, kendi kariyerinde bir zıplama 

olurmuş. Film hakkında söylenebilecek tek şey, 
şüphesiz ki Wes Anderson’a bir teşekkür. Wes 
Anderson iyi ki var ve iyi ki biz insanlığa yetişkin 
masalı tadındaki The Grand Budapest Hotel’i 
hediye etmiş. En İyi Film Oscar’ını alamasa bile, 
biz şimdiden Yüzyılın En Sevimli Filmi Oscar’ını, 

töreni beklemeden veriyoruz. En İyi Kurgu, En 
İyi Görüntü Yönetmeni ve En İyi Özgün Senaryo 
ödüllerini toplayacağını düşünürken, En İyi Film ve 
En İyi Yönetmen konusunda da iddialı olduğunu 
söylemeden geçmemeliyiz. American Sniper’daki 
Bradley Cooper’ın En İyi Erkek Oyuncu’ya aday 
olduğu bir dünyada Ralph Fiennes’in aday 
gösterilmemesi ise, büyük haksızlık. 

Bu arada tripadvisor’da The Grand Budapest Hotel 
adına bir hesap olduğunu ve onlarca insanın yorum 
yaptığını biliyor muydunuz?

2015’İN ÖNE ÇIKAN FİLMLERİ
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2015’İN ÖNE ÇIKAN FİLMLERİ

R
ichard Linklater’ın sabrı adına 
ödülleri topladığına inandığım 
Boyhood, 2014’ün en çok ödül alan 
filmi olabilir şimdiden. Bana kalırsa 
En İyi Film’den ziyade En İyi Belgesel 
dalında falan aday gösterilmeliydi, 

12 yılın hakkını vere vere izliyoruz zira. Gerçi 
yönetmeni de anlıyorum, sen git 12 yıl bekle, 
her sene aynı oyuncularla bir araya gel.. O filmin 
montajında kendini düşünsene, nasıl kesmeye 
kıyacaksın? Nitekim, onlar da kıyamamış ve film 
tamı tamına 2 saat 41 dakika sürmüş, bence yine 

de iyi, bu azimle 12 yıl da sürebilirmiş. 

Bu film Oscar’da da bir sürü ödülü götüreceği 
ve ben buna anlam veremeyeceğim için, benim 
sinemadan anlamayışımı bir kenara bırakıyor, 
aklıma gelen kriz yönetimlerinden bahsetmek 
istiyorum. Mesela bu oyunculardan bir tanesi 
kaza geçirseydi, ölseydi ya da oyunculuktan 
vazgeçseydi yönetmenin bir B planı var mıydı? 
Ellar Coltrane küçükken çocukken başladığı 
bu işten vazgeçseydi ne olacaktı mesela? Ona 
benzeyen bir başka çocuk mu bulacaktı ve o 

zaman, sırf küçücük bir çocuğun kaprisi yüzünden 
proje anlamını mı yitirecekti? 
Bu film bize sabrı, güveni ve risk almayı anlatıyor 
olmalı. Yoksa, çekim şekli sayesinde sıradışı; 
ancak konusu itibariyle oldukça sıradan bir film 
Boyhood. Parodi afişlerdeki özeti gibi, Twelve 
Years of a White Kid, yani beyaz çocuğun 12 yılı 
olmaktan öte değil. 
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W
iplash dururken, 
ödülleri Boyhood falan 
alırsa, gerçekten çok 
bozulacağım. Bir kere 
En İyi Yardımcı Erkek 
Oyuncu ödülü cepte 

diye bakıyorum, J.K. Simmons’ın muhteşem 
oyunculuğunu filmin her saniyesinde gıptayla 
izledim zira. Hikaye güzel, ama asıl işlenişi o 
kadar iyi ki, filmi soluksuz ve kendinizi Miles 
Teller’ın yerine koyarak izliyorsunuz. Tutkuyu ve 
başarı hırsını gördükçe, insan “ben olsam..” diye 

düşünmekten kendini alamıyor. Böyle hisseden 
tek insan olmadığım, 8.6lık imdb puanıyla da 
kanıtlanıyor diye düşünüyorum. Gönlümüzden 
kopan tüm ödülleri Wiplash’e verdikten sonra, 
heyecanla kendimizi Oscar gecesine hazırlıyoruz.

2015’İN ÖNE ÇIKAN FİLMLERİ
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B
u senenin tek LGBT’ye dokunan 
filmi. 2. Dünya Savaşı sırasında 
enigma kodunu kıran ve aslında 
bir eşcinsel olan Alan Tunning’in 
itibarının iade edildiği film olduğunu 
da pekala söyleyebiliriz. Film enigma 

kırılmasına odaklandığı için Alan Tunning’in 
matematik, biyoloji ve bilgisayar bilimine olan 
katkılarını çok fazla göremiyoruz; ama dünyanın 
ilk bilgisayarını buluşunu heyecanla izliyoruz. 
Hali hazırda aksanına hasta olduğumuz Benedict 
Cumberbatch yine olağanüstü bir performans 

sergilemiş ve The Theory of Everything olmasa 
En İyi Erkek Oyuncu Oscar’ını havada kaparmış. 
Henüz filmi izlemediyseniz, abartısız oyunculuğu 
sayesinde son zamanlarda izlediğiniz en gerçekçi 
film olacağını söylemeliyiz.

Sadece eşcinsel olduğu için bu kadar büyük 
bir beynin yaşadığı zorlukları, almaya mecbur 
kaldığı hormon tedavisini gördükçe tüm Oscar’lar 
verilse bile, Alan Tunning adına yeterli olmaz 
diyor, bildiğimiz tüm ödülleri kendi adımıza The 
Imitation Game’e veriyoruz.

Film hakkında spoiler vermemek adına daha fazla 
konuşmuyor, ancak bu filmi izlemeyen tek bir 
birey kalmasın istiyoruz.

KONUK YAZAR:
Yeşer SARIYILDIZ
yesersariyildiz@gmail.com
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‘‘Selma’’ filminden bir kare

EN İYİ ORİJİNAL ŞARKI

O
scar ödüllerinin en lüzumsuz kategorisi sayılabilecek bu 
kategori, her yıl hem adaylar hem de kazanan açısından tuhaf 
sürprizler sunmuştur. Bu yılın aday şarkılarının en önemli 
ortak özelliği (“Glory” hariç) filmlerinin diğer kategorilerde 
hiçbir adaylıklarının olmaması.  Yine de, ödülü aynı zamanda 
en iyi film kategorisinde aday gösterilen “Selma” filminin 

şarkısı “Glory”nin alması bekleniyor. Çünkü hem şarkı enteresan bir şekilde 
filmin özeti, hem de bu yıl akademinin sahte vicdani yükünü azaltmak için ödül 
vereceği siyahi aday sayısı pek az. Keşke bu tip kaygılar yok olsa ve ödülü “The 
Lego Movie”nin süper eğlenceli elektropop şarkısı “Everything Is Awesome” 
ya da “Begin Again” filminde Keira Knightley, soundtrack albümünde ise 
Adam Levine tarafından seslendirilen melankolik “Lost Stars” ödülü alsa.

Alexandre Desplat

EN İYİ ORİJİNAL FİLM MÜZİĞİ

B
u kategori enteresan bir duruma tanıklık ediyor bu yıl. Son 10 yıl 
içerisinde 8 adaylık alan Alexandre Desplat hem “The Imitation 
Game” hem de “The Grand Budapest Hotel” için çıkardığı işler 
ile kendine karşı yarışıyor. Bu kadar uzun süredir adaylık alan ve 
artık ödülü alması beklenen besteci için handikaplı bir durum 
bu. Ödülü, bestecinin çok yönlülüğünü göstermesi açısından 

“Budapest” için almasını daha uygun görsem de oylar verilirken bu durum 
bölünmeye neden olacak ve büyük bir ihtimalle Desplat eve yine eli boş 
dönecek. Kalan adaylara göz atacak olursak, “The Theory of Everything” için 
yaptığı narin ve melodramatik müzikle Altın Küre’yi kazanmış olan Jóhann 
Jóhannsson’ın şansı hayli yüksek görünüyor. Hans Zimmer’in “Interstellar” için 
kilise orglarını şaha kaldırdığı opusunu da unutmamak lazım.

HAZIRLAYAN:
Mert BELL
mert.bell@gzone.com.tr

MÜZİK
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OSCAR UNUTULUR 
STİL KALIR

2015, EN İYİ ERKEK OYUNCU ADAYLARININ STİLLERİ

MODA
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“
Neymiş eve yatırım yapıyormuş. Bak! 
Napıyorsun? Evi üzerinde ben görecek 
miyim senin? Sokakta dolaşırken evi mi 
var diyecekler acaba? Nasıl sen kendini 
ortaya koyduğun önemli. Evin, araban 
olmuş bunlar benim için hiç mühim değil. 

Ben kostümümlen bişey ortaya koyuyorum!” 

Oldu Teşekkürler ekibinden Melike’nin takdir 
edilesi oyunculuğu ve kullanılan dil ile her 
defasında beni güldürmeyi başaran bir skeçin 
cümleleri ile giriş yapmak istedim bu yazıya. Siz 
yukarda ev ve araba geçen yerlere bir de Oscar 
heykelciğini ekleyerek tekrar edin yazdıklarımı. 
Çünkü bu yazıdan sonra rahatlıkla “ Sokakta 
dolaşırken Oscar’ı mı var diyecekler acaba?” 
temalı cümleler kurabilirsiniz bu sayıda sokak 
stillerini masaya yatırdığımız aktörler hakkında. 
Bana sorarsanız özellikle bazıları fazlasıyla hak 
ediyorlar bu sözcükleri.

Akademi Ödülleri’ne yönelik hazırlanan moda 
makaleleri genelde kırmızı halı stilleri üzerine 
yoğunlaşıyor bildiğiniz gibi. Fakat söz konusu 
aktörler olduğunda maalesef tek tornadan çıkma 
siyah takım elbise ve papyon kombinasyonu 
dışında bir şeyler görmek mümkün değil. Zaten 
böyle özel gecelerde ödüle aday kişilerin anlaşmalı 
markaların kendilerine uygun gördükleri dışında 
giyinme lüksleri de neredeyse imkansız. Yani 
kırmızı halıda gördükleriniz herhangi bir şekilde 
kendilerinin tarzlarının göstergesi değil. Biz de 
madem öyle günlük tarzlarına yönelelim dedik. 
Açıkçası yazıyı kaleme almaya başladığımdan 
beri ne kadar iyi yaptık diye düşünmeden 
edemiyorum. Bir tarafta tipik Amerikalı aile babası 
yavanlığı, diğer tarafta farklı bir tarz yansıtma 
isteği ile deneysel zevksizlikler denizinde alabora 
olma durumları. Anlayacağınız bu sene Oscar 
heykelciğini kaldırabilmek için bütün varlıklarını 
ortaya koyan dünyaca ünlü aktörlerin günlük 

stilleri oyunculuklarının verdiği o enfes tadı 
vermekten biraz uzak.

Geçtiğimiz sayı dergimize yeni bir soluk getiren 
müzik yazarımız sevgili Mert Bell’in yıldız verme 
sistemine çok imrendiğim için Oscar özel 
sayısında ben de bu yöntemi kullanacağım. 

Haydi o zaman En İyi Erkek Oyuncu Adaylarının 
günlük stillerine, hatalarına, doğrularına değinerek 
puanlandırmayı gerçekleştirelim...
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EDDIE REDMAYNE

S
tephen Hawking’in hayatının konu 
alındığı Her Şeyin Teorisi filmindeki 
oyunculuğu ile bana göre Oscar 
heykelciğini havaya kaldırması 
gereken 33 yaşındaki İngiliz Eddie 
Redmayne giyim tarzı ile de bu 

kategorideki rakiplerinin bir kaç adım önüne 
geçiyor. Özellikle takım elbiselerdeki renk 
tercihleri dikkat çekici. Lacivert, çivit, berrak gibi 
mavi tonlarını, yanık turuncu, tawny, aşı boyası 
gibi canlı toprak tonları ile birlikte kullanmaktaki 
başarısı tek kelime ile kusursuz. Günlük hayatta 
da slim fit ceketlerden vazgeçmeyen oyuncu, 

pantolon seçimlerinde ise daha bol ve düşük belli 
kesimleri tercih ediyor. Alt bedeni ince olduğu için 
ki biz bunu tam anlamıyla kuru totoluluk olarak da 
adlandırıyoruz bu seçimin çok aşırıya kaçmadığı 
müddetçe doğru olduğunu söyleyebilirim. Bu 
kadar övgüden sonra maalesef ki aklımdan bir türlü 
çıkaramadığım ve hatta zaman zaman uykularımı 
bölen ayakkabılarından bahsetmek zorundayım. 
Bu kadar doğru renk kombinasyonları yapan, 
bu kadar zevkli ve modern giyinen bir adamın 
ayakkabı seçimlerinde nasıl bu kadar şuursuz 
davrandığına anlam veremiyorum. Neredeyse 
sivri buruna kaçan nubuk-rugan kombinasyonlu 

playboy ayakkabıları, eskitilmiş görünümlü 
vidalalar ile nereye gidebilir bilmiyorum. Spor 
şık tarzına daha modern ayakkabı tercihlerinin 
daha çok yakışacağı kanaatindeyim. Son olarak 
bilek aksesuarı kullanma konusunda daha cesur 
davranması da kendisi için iyi olacaktır.
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MİCHAEL KEATON

İ
çinizden bazılarının Michael Keaton’ın listedeki yerinden dolayı beni 
topa tutacağının farkındayım. Belki biraz duygusal davranarak Bradley’i 
(kendisinden haz ettiğim söylenemez) bir alt sıraya atmış olabilirim. Ama 
elbette bunda yalnız kurt Keaton’ın yaşından beklenmeyecek dinamiklik, 
şıklık ve cesarette giyinmesinin de etkisi büyük. 65 yaşındaki bir adamın 
giysi seçimlerinde bu kadar günceli yakalaması bana göre takdir edilesi. 

Puantiyeli gömlekler, bilekten ribanalı penye eşofman altları, beyaz spor 
ayakkabılar, renkli fularlar... Yani kendisinde yaşından beklenmeyecek çeşitlilik 
mevcut. Bu arada sıralamada yer alan aktörler arasında takım elbiselerde 
tercih ettiği kesimlerde en doğruyu yakalayanın da kendisinin olduğunu 
söylemeden edemeyeceğim. Özellikle omuz genişliğini kullandığı makul 
orandaki vatkalı ceketler ile parlatan Michael Keaton dar bel tercihi ile de fit 

bir görünüme rahatlıkla erişiyor. Bir Eddie ikonluğuna sahip olmasa da fiziğini 
tanıyarak giyiniyor olması övgüleri ve 4 yıldızı alması için yeterli.
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BRADLEY COOPER

A
çıkçası Bradley Cooper’ın 
tarzında beni rahatsız eden 
şeyin (şeylerin) ne olduğuna 
uzun bir süre karar veremedim. 
Seçtiği parçalara genel anlamda 
kötü demek kendisine haksız 

olacaktır. Fakat olmayan bir şeylerin varlığı da 
gün gibi aşikardı. Sonra birden kafamda şimşekler 
çaktı. Sanırım o at yalamış gibi arkaya giden ve 
enseye uzanan saçlar ile benim gözümde şansı 
yoktu. Neyse ki film için bu görüntüden kurtuldu 
ve umarım bir müddet böyle devam eder. Ama 

stilindeki olmamışlığın başka nedenleri de vardı 
benim için. Öncelikle pantolon tercihlerini ciddi 
anlamda gözden geçirmek zorunda. Tamam 
rahatlık önemli bir kriter ama bol kesim, yüksek 
bel pantolon giyip o beli aşağıya doğru indirmek 
çirkin görüntülere yol açıyor. Halbuki GQ’ya kapak 
olduğunda kendisi için tercih edilen çorapsız, 
beyaz ayakkabı ile kombinlenmiş paçaları kıvrık, 
bacaklarını hafif saran kanvas pantolon kendisine 
ne kadar da yakışmıştı. Keşke yakın çevresinden 
birileri artık kendisine bu tarzda pantolonları tercih 
etmesi gerektiğini söylese. Bir de kendisinin siyah 

pantolon ve t-shirtün üzerine kahverengi deri 
ceket tercihi var ki bu hatayı yapan birinin ağzıyla 
kuş tutsa bu listede daha üst basamaklarda yer 
bulma ihtimali kalmıyor. Kusura bakma Bradley 
ama Oscar komitesinin her sene senin gibi ünlü 
ve yakışıklı aktörlere gösterdiği 1 kişilik adaylık 
kıyağını ben sana gösteremeyeceğim. 
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STEVE CARELL

B
üyük düşünmek hayal etmek lazım 
diyerek öncelikle bir temennimi dile 
getirerek başlayacağım yazmaya. 
Evrene Steve Carell’a iletilmek 
üzere bir mesaj gönderiyorum. “Ne 
olur kirli sakaldan vazgeçme!” 

Nedense bende sürekli iyi aile babası etkisi bırakan 
Steve Carell sağolsun tarzı ile de bu düşüncelerimi 
pekiştirmekte. Türkiye’de yaşasa Kığılı’nın, Sarar’ın 
bir numaralı müşterisi olabilirmiş gibi geliyor. 
Sağolsun kendisinin stilinde insanda peksimet 

yemiş gibi bir his bırakan yavanlık mevcut. Kargo 
cepli pantolonlar, bedenine büyük, omuzları bir 
türlü oturmayan ceketler, renk tercihleri nereden 
tutarsanız tutun elinizde kalıyor genellikle. 
Tümden taşlanmış indigo mavi denimler, kolej 
yıllarından kalmış izlenimi veren sweatler, 
özelliksiz bisiklet yakalı t-shirtler vs. Genellikle 
bu çerçevede dolaşan Steve Carell deri ceketlerin 
içine giydiği baskılı penyeler ile arada şaşırtsa da 
yine de tarzı ile sınıfı geçmeyi başaramıyor. Fakat 
söylemeden edemeyeceğim bir şey var ki o da 
kendisinin gözlük tercihlerindeki başarısı. Yüzüne 

giden modelleri su gibi ezberlemiş olan aktör hem 
numaralı hem de güneş gözlüklerindeki çerçeve 
tercihleri ile karizmasını perçinliyor. Her ne kadar 
kendisini çok sevsem de üzülerek kendisini 2 
yıldızla uğurluyorum.
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BENEDICT CUMBERBATCH

T
arz olayım derken kendini 
kaybetmek, sadece farklı olmaya 
odaklanarak vücut özelliklerini 
görmezden gelmek. Son zamanlarda 
özellikle çok kişinin ağına düştüğü 
bir tuzak bu. 6 kişilik yemek masası 

büyüklüğünde basenleri ile volanlı etekler giyenler, 
bacaklarının görüntüsüne dikkat etmeden renkli 
çoraplar ile şortları kombin edenler, kemiğini 
kaplayan 300 gram et ile over-size modasına 
uymaya çalışanlar vs. Saymakla bitmeyecek vücut 
yapısına uymayan giyim yanlışları ile süsleyebilirim 
bu bölümü. Ama bunu bu kadar göz önünde olup 
da inatla devam ettiren bir aktör olunca insan 

maalesef neden diye sormadan edemiyor. Sevgili 
Benedict kimse sana oyunculuğunun iyi olduğu 
kadar kötü giyindiğinden bahsetmiyor mu? 
Mesela sen benim arkadaşım olsan ben sana o 
minare gibi uzun suratınla fötr şapka takmaman 
gerektiğini söylerdim. Ya da düşük omuzlu 
olduğun için vatka kullanımı konusunda daha 
cesur davranman gerektiğini. Yüksek belli kumaş 
pantolonları asla ve asla kemersi kullanmaman 
gerçeğini. Çünkü senin gibi uzun boyunlu ve 
suratlı birisinin bacak boyunu da uzun gösteren 
bu tip pantolonları tercih etmesi gövde boyunu 
kısaltmakta ve güdükleştirmekte. Renk tercihlerin 
de olabildiğince sıkıcı ve sıradan diye de eklesem 

acaba çok mu ileri gitmiş olurum? Keşke şort 
mayo seçiminde renk konusunda sergilediğin 
cesareti giysilerinde de sergilesen diyerek noktayı 
koyuyorum.

HAZIRLAYAN:
Serdar EGEMEN
serdar.egemen@gzone.com.tr
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1
990’larda sinemanın büyüsünü ilk defa 
keşfedip, 2000’lerin ilk on yılı boyunca 
sektörü ilgiyle takip edenlerin mutlaka 
karşılaşmış olduğu bir şey vardır: Kıdemli 
ve ileri yaştaki eleştirmenlerin sinemanın 
artık eski büyüsünü taşımadığı iddiası. 

Buna genellikle Hollywood’un altın çağıyla 
kıyaslamalar, star sisteminin çökmesiyle ilgili 
gözlemler de eşlik ederdi. Elbette Titanic filmiyle 
gözleri yuvalarından fırlamış bir nesil olarak, 60’lı, 
70’li yılların şimdi çok daha mütevazi kalan büyük 
filmlerinin nesinin bu kadar özlenesi olduğunu 
anlamıyorduk. Gelgelelim sinemada teknoloji 
o kadar hızlı ilerledi, bir yandan da internetin 
etkisiyle film izleme ve film pazarlama tecrübeleri 
o kadar değişti ki, daha genç yaşımda “Ah nerede 
o eski Hollywood” der, o özlemin ne olduğunu 
anlar oldum.

Elbette 90’larda ve 2000’lerin başında zaman 
çok farklıydı. Sinemada bir filmi yakalamak 
gerekiyordu, filmden haberdar olmak için Sinema 
dergisi almak gerekiyordu, fragman izlemek için 
televizyondaki sinema programlarının saatlerini 
not almak gerekiyordu. Şimdiki film izleme 
tecrübesi bundan çok farklı. Açıkçası şikayet de 
etmemem gerekiyor ama her şeyin daha kolay 
olması sürecin güzelliğinden götürüyor biraz. Bu 
nostaljik hislerle hatırladığım çok özel bir Oscar 
senesi de 2003’de verilen 75. Akademi Ödülleri 
idi.

Aslında önceki senenin (2002) adaylarına 
baktığımda aralarında çok daha fazla sevdiğim 
film görüyorum: Moulin Rouge, Mulholland Drive, 
The Lord of the Rings: Fellowship of the Ring, 
Amelie, Monsters Inc., Artificial Intelligence, 
Memento, Monster’s Ball ve Shrek gerçekten bir 
seneye sığması imkansız gibi görünen çok iyi 
filmlerdi. Ancak Akademi’nin geleneği olduğu 

üzere birçok çığır açıcı film, geleneksel anlamda 
iyi olanlar uğruna harcandı ve bir sürü kötü Oscar 
hatırası bıraktı bünyemde. A Beautiful Mind, 
Moulin Rouge’a, Ron Howard, David Lynch’e, No 
Man’s Land, Amelie’ye tercih edildi. Ayrıca gay bir 
erkek için sinemada görülebilecek en iyi şeylerden 
olan Nicole Kidman’ın Moulin Rouge performansı 
da ödülsüz kaldı.

75. Akademi Ödülleri, aslında 74.ünün günah 
çıkarması gibiydi. Bu yüzyılın en iyi müzikali 
olan Moulin Rouge’un gönlünü almak için 
Chicago’ya yüklendiler. Kidman ise Akademi’nin 
“çirkinleşmeyen aktris ödülü zor alır“ kuralını idrak 
ederek Virginia Woolf burnunu taktı ve Oscar’ı 
kaptı. Benim de yüreğime su serpildi ancak gay 
bir sinemaseverin ilgisini çekecek kategoriler 
sadece bunlar değildi. Bir kere o sene The 
Hours başlı başına bir sinema olayıydı. Oyuncu 
kadrosu, kurgusu derken o senenin en etkileyici 
tecrübelerinden biri olmuştu. Tek ödülle idare 
etmek zorunda kalsa da 9 adaylığı vardı. 

Pedro Almodovar’ın Talk To Her filmi sadece 
yabancı film dalında değil En İyi Yönetmen ve 
En İyi Orijinal Senaryo dallarında da kendini 
göstermişti, hatta ikincisini kazandı bile! Belki de 
tarihte yapılmış en iyi filmlerden biri olan Spirited 
Away, En İyi Animasyon dalında neyse ki güçlü 
Amerikan rakiplerine yenilmemişti! Gerçekten 
affedilemez bir suç olurdu bu. Salma Hayek, Frida 
ile, Julianne Moore ise Far From Heaven ile En 
İyi Kadın Oyuncu adayı idiler. Hakikaten Kidman, 
Hayek, Moore, Diane Lane ve Renee Zellweger 
gelmiş geçmiş en çekici aktris aday kadrosunu 
oluşturmuş olabilirler. Bowling for Columbine, en 
iyi belgeseli almış, Michael Moore, Bush karşıtı 
bir konuşma yapmıştı. Yazık, onların başında da 
muhafazakar bir hükümet vardı o zamanlar, 5 
sene daha çektiler hatta. Neyse ki kurtuldular, 

darısı bizim başımıza. 

Bir başka gay ikonu ve kendisi de eşcinsel olan 
Queen Latifah, Chicago ile adaydı, ödülü ise yine 
Chicago’dan Catherine Zeta-Jones kazanmıştı. 
Her zaman daha ileri görüşlü ve cesur olan orijinal 
senaryo kategorisine geldiğimizde ise adaylar 
insanı gerçekten heyecanlandırıyordu: Talk To 
Her, Far From Heaven, Gangs of New York, My Big 
Fat Greek Wedding ve Y tu mama tambien!!! Evet, 
Alfonso Cuaron’un sarsıcı ve sınır tanımayan filmi 
bile Akademi tarafından onurlandırılmıştı. 

Brokeback Mountain’ın adaylıklarda başı çektiği 
2006 senesine kadar Oscar’lar bir daha bu 
kadar gay olmadı denilebilir. O sene de En 
İyi Film ödülünü vasat bir drama olan Crash 
kazandığında kafamı duvarlara vurmuştum. 
Şimdi elbette sabah kıracak bir okul yok, paşa 
paşa işe gittiğim için Oscar sabahlamaları 
tarih oldu. Filmlerin Akademi üyelerine gittiği 
gün, dolayısıyla internete sızacakları gün bile 
belli. Ödülleri Sinema dergisinin dosyalarıyla 
değil, Ömür Gedik’in Hürriyet’teki köşeleriyle 
bekliyoruz. E tabii ki eskisi kadar eğlenceli olamaz 
Oscar’lar bu durumda. Ama neyse ki işin uzmanı 
haline gelmiş yerli ve yabancı bloggerlar, sosyal 
medyada hakkaniyetsiz ödüllere ve adaylıklara 
saydırma özgürlüğü ve törenin sevdiğimiz anlarını 
YouTube’da çevire çevire izleme fırsatımız var. 
Bunlar sağ olsun, “Ah nerede o eski Oscar’lar” 
derken bile, teselli eden bir şeyler bulabiliyorum. 
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OSCAR ÖDÜLLERİNDE TRANSSEKSÜELİZM: DALLAS BUYERS CLUB

DALLAS BUYERS CLUB

OSCAR ÖDÜLLERİNDE TRANSSEKSÜELİZM

V
erilecek ödüllerin film, soundtrack, 
oyunculuk gibi kategorilere 
ayrıldığını biliyoruz. Yani bu 
konularda işin en iyisini yapan, 
ödülü alacak. Böylece de yaptığı 
eser ile gurur duyacak, aynı 

zamanda da prestij ve daha fazla şöhretin de 
sahibi olacak. Peki kim hakediyor bu Oscar’ları? 
Yani Oscar goes to… sonrası boşluğa adını 
yazdırmak için ne yapmak gerek?

     Söylediğim gibi en iyisini yapan Oscar’a sahibi 
olur. Peki Transların ya da genel olarak LGBT’lerin 
yeri nedir? Cinsel kimlikler Oscar üzerinde bir 
etki yaratabilir mi? Cevabım; “Bilmiyorum”. Fakat 

LGBT’lerin de film konusu olarak yeri olduğudur. 
Hatta beğenilme ihtimali, ödül alma ihtimalinin de 
olduğunu biliyorum. Nerden mi? Size JARED LETO 
desem bu ismi hatırlar mısınız? Hatırlamadıysanız 
biraz detaylandırabilirim.

      2014 Oscar ödüllerine gidelim. Tabi tabi daha 
geçen yıl, geçmiş bile sayılmaz. Bir olayın tarih 
sayılması için en az 50 yıl geçmesi gerektiğini 
hesaba katarsak 2014 Oscarlarına “daha dün” 
desek hiç de abartı olmaz. 2013 Kasım ayında 
“Dallas Buyers Club “ adlı film vizyona 
girdi. Jared Leto o filmde HIV+ bir trans kadını 
canlandırdı (Tabi eleştirmenler izleyenler… Herkes 
oldukça beğenmiş bu filmi). Sonra  ne mi oldu? 

Film üçü Oscar olmak üzere 16 ödül aldı. Üç 
Oscar ödülünden biri de Jared Leto’nun aldığı 
En iyi yardımcı erkek oyuncu ödülü idi, ki bu 
ödülü sadece Oscar olarak da almadı. Birçok jüri 
de onun oyunculuğuna hayran olmuştu. (Trans 
varoluşların da dolaylı yoldan bir ödüllendirmesi 
olarak da değerlendirebiliriz bence)

HAZIRLAYAN:
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