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83. Amerikan Akademi 
Ödülleri, 27 Şubat’ta Los 
Angeles’da düzenlenen 
törende sahipleriyle 

buluştu. Töreni genç yıldızlar James Franco ve 
Anne Hathaway sundu. Törenin tanıtımlarında 
çok iyi ve eğlenceli bir sunum olacağının ipuçlarını 
veren Hathaway, kimseyi şaşırtmadı; gerçekten 
iyi bir seçimdi (Özellikle son yıllarda akademinin 
sunucu seçiminde yaptığı yanlış tercihleri 
düşünürsek…). Ben daha sağlam espriler 
bekliyordum ama olmadı, bir-iki iyi espriden 
öteye gidemediler. Gerçi bu da “güzellik” gibi 
göreceli olan kavramlardan olabilir. Bu işinden 
sonra, çoğunluk Hathaway’in artık bir komedi 
oyuncusu olarak kariyerine devam edeceğini 
söylüyor. “127 Hours” filmindeki tek kişilik 
performansıyla izleyenlerde “panik atak”a 
sebebiyet veren James Franco da en az partneri 
kadar başarılıydı. Diğer yandan bir büyük şov 
olan bu geceye, performanslarıyla renk katan 
sanatçılar da vardı; Celine Dion, Zachary Levi, 
Alan Menken, Mandy Moore, Randy Newman, 
Gwyneth Paltrow, A.R. Rahman, Staten Island’s 
Public School ve Florence Welch (Florence + 
the Machine). Orkestra şefi Tuck Everlasting, 
Look Who’s Talking Now gibi onlarca bildik 

En iyi 83. Orijinal Şarkı
Tarih: 27 Şubat 2011, Pazar
Yer: Kodak Tiyatrosu (Hollywood, Los Angeles, California)
Sunucular: Anne Hathaway & James Franco
Prodüktörler: Bruce Cohen & Don Mischer
Yönetmen: Don Mischer

bir türlü “Hak etti”, “Gerçekten çok iyiydi” 
diyeceğimiz türden bir müziğin ya da şarkının 
ödül aldığına çok da şahit olmadık. Elimizden 
dedikodusunu yapmaktan başka bir şey 
gelmeyen bu alışageldik durumu bir kenara 
koyalım ve sinema dünyasının en prestijli 
ödüllerinin verildiği gecenin detaylarına 
geçelim.
 
Bu yıl en iyi müzikte beş, en iyi şarkıda dört 
aday vardı. Gecede anonsu 10. sırada yer alan 
“Özgün müzik” ödülünü Nicole Kidman ve Hugh 
Jackman, 20. sırada yer alan “Özgün şarkı” 
ödülünü ise Jennifer Hudson açıkladı.
Özgün/orijinal müzikte pek çok sinemasever 
gibi benim de favorim Hans Zimmer’in 
müziklerini yaptığı Inception’dı. Ta ki sabaha 
karşı Nicole Kidman ve Hugh Jackman zarftan 
“The Social Network, Trent Reznor ve Atticus 
Ross” sonucunu çıkarana kadar. Nine Inch 
Nails’ın solisti Trent Reznor teşekkürünü bir 
sinema dehasının adını anarak yaptı; “David 
Fincher… David Fincher” diyerek...
Trent Reznor, 46 yaşında, punk grubu Nine Inch 
Nails grubunun beyni ve solisti. Günümüzün en 
etkileyici, nadir ve yetenekli müzisyenlerinden 

filmin müziklerini yapan ödüllü besteci William 
Ross’du.
Tamamını izleyemedim ancak şahit olduğum 
kadarıyla yine çok şatafatlı ve iyi planlanmış, 
etkileyici bir törendi. “Türkiye’nin Oscarı” 
diye lanse edilen, modası geçmiş ve gereksiz 
bir gösterişten öteye geçememiş ödül 
törenlerimizin neredeyse tamamını mideme 
kramplar girerek izlediğim için, hem teknik 
hem de sanatsal anlamda kalitesi çok yüksek 
olan Akademi ödüllerinin bu profesyonelliğini 
konuşmaya değer buluyorum.  

Kabul etmek gerekir ki bu yılki sonuçlardan 
da aklımızda kalan en iyi film, en iyi yönetmen, 
en iyi erkek ve kadın oyuncular olacak. Ve yine 
genelde olduğu gibi en iyi tema müziği ve en iyi 
şarkıyı hatırda tutmak zor olacak. Sinema yazarı 
Ali Arıkan’ın Oscar’ın bu bölümüyle ilgili şöyle 
bir yorumu var; “Oscar’ların en işe yaramayan 
kategorisi En İyi Orijinal Şarkı’dır.  Ödülü de 
genelde, hepsi asansör müziğini andıran beş 
adayın en yavan olanı kazanır… Ödül töreni 
sırasında da, En İyi Şarkı performanslarının 
olduğu bölüm, birçok evde gayrı resmi bir 
ihtiyaç molasıdır.”
Arıkan’a katılmamak işten değil, bence de 
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biri olarak kabul ediliyor, aynı zamanda bir mix 
cambazı olduğu, kayıt ve müzik teknolojileri 
alanında da uzman olduğu söyleniyor. 
Reznor’un başarısı bununla sınırlı değil. Marilyn 
Manso’ı keşfeden odur, ilk iki albümünün 
prodüktörlüğünü bizzat kendisi yapmıştır.
2007’den beri plak şirketiyle yollarını ayıran 
Reznor, artık bağımsız çalışıyor. Hâlâ How to 
Destroy Angels grubunun üyesi olan sanatçının 
beraber çalıştığı diğer gruplar ise şöyle: Option 
30, Exotic Birds, Tapeworm.
Ödüle ortak diğer besteci ise bir İngiliz, Atticus 

Ross. Film müziği kariyeri 2004’te eşi Claudia 
Sarne ve kardeşi Leopold Ross ile beraber 
çalıştığı “Touching Evil” dizisiyle başlıyor. 
“New York, I Love You” filminin müziklerinin 
bir kısmında da imzası bulunuyor. Denzel 
Washington ve Gary Oldman’lı 2010 yapımı “The 
Book of Eli”  filminin müzikleri ise tek başına 
giriştiği ilk proje. 
 
En iyi orijinal müzik ödülüne ayıp olmazsa, 
favorim olan müzikle ilgili de bir iki çift laf etmek 
istiyorum ki; Zimmer’le ilgili bazı detaylar 

atlanırsa çok ayıp olur; 1994’te Oscar, Altın 
Küre, Amerikan Müzik Ödülü ve Grammy 
kazandığı “The Lion King” filmi için yaptığı 
müziklerin soundtrack’i 15 milyon kopyadan 
fazla sattı. Eski ve yeni müzik teknolojilerinin 
bir arada kullanılması anlamında öncülük 
yaptığı için onun besteciliğinin özel bir yanı 
var. Zimmer’in besteleri toplamda 7 kez Altın 
Küre’ye, 7 kez Grammy’ye ve “Rain Man” 
(1988), ”Gladiator” (2000), “The Lion King” 
(1994), “As Good as It Gets” (1997), “The The 
Preacher’s Wife” (1996), “The Thin Red Line” 
(1998), “The Prince of Egypt” (1998), “The 
Last Samurai” (2003) ve “Inception” (2010) 
filmleriyle 8 kez de Oscar’a aday gösterildi.

En iyi şarkı...
“Toy Story 3, We Belong Together, Randy 
Newman” anonsunu Jennifer Hudson’dan 
aldık. Genel Akademi tavrıyla bu şarkının “en 
iyi” bulunacağı belliydi, şaşırmadı kimse. 
Bazı acımasız sinema yazarları “Bugüne 
kadar kazanmış en kötü şarkılardan biri 
olabilir” bile diyorlar. Aynı fikirdeyim.
En İyi Müzik Adayları:
How to Train Your Dragon, John Powell 
Inception, Hans Zimmer 
The King’s Speech, Alexandre Desplat 
127 Hours, A.R. Rahman 
The Social Network, Trent Reznor ve Atticus 
Ross 

En İyi Şarkı Adayları:
Coming Home – Country Strong 
I See the Light – Tangled 
If I Rise – 127 Hours 
We Belong Together – Toy Story 3 
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