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dinden emin tavırları, çalarken müziği hisset-
mesi, yaşaması, adeta kendini yeniden bulması 
ve sahnedeki ifadesi beni çok etkiledi. Jean-Y-
ves Clément (Başkan), Pierre Réach, Gülsin 
Onay, Antonio di Cristofano, Eliane Reyes, Oli-
vier Moulin ve Toros Can gibi isimlerin jüri 
üyeliği yaptığı yarışmada birincilik ödülü piya-
nist Seonghyeon Leem’in oldu. 

Final gecesinde konuşma şansı bulduğum 
kendisi de bir piyanist olan ve yarışmada jü-
ri üyeliği yapan Fransa İstanbul Başkonsolosu 
Olivier Gauvin, “Tüm adaylar mükemmel bir 
seviyedeydi. Piyanist olarak eğitim almış bi-
ri olarak, favori adayım olan Seonghyeon Le-
em’i, Institut français de Turquie desteğiyle 

YELİZ BOZKURT

Hepimizin günden güne zorlaşan ya-
şam şartlarında rahatlamaya ve 
mutlu olmaya ihtiyacı var. Sadece 
paranın konuşulduğu yeni dünya 

düzeninde hayatta para ile satın alınmayan ha-
rika şeyler de neyse ki hâlâ var. Tıpkı ruha iyi 
gelecek güzel bir şarkı dinlemek, onu kendi ken-
dine mırıldanmak gibi, sevdiğin bir filmi izler-
ken sanki tüm dertlerini bir kıyıya bırakmışsın 
gibi, bir tabloya bakıp hayaller kurmak gibi... Bu 
gibiler böyle devam eder gider. 

Kasım ayında Notre Dame de Sion Fransız 
Lisesi tarafından düzenlenen 5. İstanbul Orc-
hestra’Sion Uluslararası Piyano Yarışması’nın 
final gecesine katıldım. Yarışmaya, 31 farklı 
ülkeden toplamda 116 aday başvurdu. Jürinin 
yaptığı ön eleme sonucunda 40 aday bu yılki ya-
rışmaya katılmaya hak kazandı. Finale kalan 
üç yarışmacı Cemal Reşit Rey Konser Salo-
nu’nda performans sergiledi.

Hepsi de birbirinden başarılı piyanistlerin 
içinde benim performansına hayran kaldığım 
isim Moskova Merkez Müzik Okulu Sahne Sa-
natları Akademisi öğrencisi olan Nikolay Bir-
yukov oldu. Nikolay üçüncü oldu ama henüz 14 
yaşında olan bir gencin ışıklar altındaki ken-
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Yarışması 
finaline, 40 
yarışmacı 
kalmayı başardı 
ve mükemmel 
bir performans 
sundular. 

5. İSTANBUL ORCHESTRA’SION ULUSLARARASI PİYANO YARIŞMASI SONUÇLANDI

Gençlik, müzik ve 
hayallerle dolu bir gece 

Fransa’da rezidans yapmasını sağlayacak özel 
bir ödülle ödüllendirmek benim için bir onur-
du” dedi. Kültürel etkinlikleri ile Türk ve Fran-
sız halkını bir araya getiren ve çeşitli sanat et-
kinlikleri ile İstanbul’da sanat dünyasına renk 
katan Institut Français İstanbul murahhas 
müdürü Christian Schnell ise “Bu sene önce-
ki senelerde yapılanlardan daha mükemmel bir 
yarışmadan söz edebiliriz. Adaylar, jüri ve ya-
rışmanın kazananı, bu yarışmanın tanınırlı-
ğının artık uluslararası boyutta olduğunu gös-
termektedir. Institut français de Turquie’nin 
desteğiyle yarışmanın gerçekleşmesini sağla-
yan Notre Dame de Sion lisesini tebrik ediyo-
ruz” diye konuştu.

Yarışmanın Başkanı Alexandre Abellan ise 
“166 yıldan beri Notre-Dame de Sion’da, baş-
ta müzik olmak üzere sanat ve kültür eğitimi, 
pedagojik araçların merkezinde yer alarak, zi-
hinsel eğitimin yapı taşını oluşturmaktadır. Bu 
etkinlik, kültürlü ve duyarlı bir gençlik yetiş-
tirmeyi hedefleyen kurumumuzun eğitim pro-
jesi ile birebir örtüşmektedir. Yarışma, itiba-
rımızı inşa eden bu sürekli mükemmellik ara-
yışımızı temsil ediyor. Ayrıca Sayın Jean-Yves 
Clément’ın başkanı olduğu profesyonel bir Jü-
riye paralel olarak, piyanistlerle bir araya gele-
rek yarışma finalinde kendi seçtikleri bir ada-
ya NDS Gençlik Müzik Ödülü’nü veren öğrenci 
jürisine de büyük bir önem atfettiğimi vurgula-
mak isterim. Bu, öğrencilerimiz için olağanüs-
tü bir deneyimdir” ifadelerini kullandı.


