Li MNi
Sefid eyaJetinin bir sancağı du rum unda
olup imroz ve Bozcaada birer kaza olarak
buraya bağlıydı . Merkez kaza ise Mondros ve Bozbaba adası nahiyelerinden oluşuyordu.

Limni 21 Ekim 1912'de Yunanlı l ar taedildi. 191 5'te Çanakkale
savaşl arı sırasında müttefik güçlerin ana
üssü oldu. Osmanlı Devleti'yle itilaf devletleri arasında yapılan ve savaşa son veren anlaşma adanın Mondros Limanı'n
da imzaland ı ( 30 Ekim 1918). Daha sonra
Lozan Anlaşması'yla ada Yunanistan'a bı 
rakı ldı. Bu sırada adada 2540 Türk yaşı
yordu. Bun l arın bir kısmı 1920'de, bir bölümü daha sonra adadan ayrıldı , yerlerine
1923'te Anadolu'dan gelen 3000 Rum
yerleştirildi. Bugün nüfusu 15.000 dolayında olan Limni bir turizm merkezi durumunda olup Myrina kasabası (Palaiokastron) adanın m erkezi ve en kalabalıkyer
leşme yeridir. ikinci önemli merkez Moudros'tur (Mondros). Diğer kasabalar Atsiki ,
Kondias. Kondopouli ve Repondi'dir.
rafından işgal
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LİMONCİYAN, Hampa rsum

(1768-1839)
Kendi adıyla anılan notanın mucidi,
L Os manlı bestekarı ve musiki h ocası .

istanbul'un Beyoğlu semtinde doğdu.
Aslen Harputlu bir Ermeni olan Serkis Limonciyan ile Oactarine Hanım'ın oğludur.
Baba Hamparsum (Hampartzum). Hamparsum Ağa gibi isimlerle de tanınır. ilk
öğreniminden sonra okumaya imkan bulamadığı için terzi çıraklı ğına başladı. Sesinin güzelliği sebebiyle bir taraftan da
devrin mOsiki üstatlarından ders alarak
kendini yetiştirdi ve Ermeni kiliselerinde
mugannilik yapmaya başladı . Bu sırada
mevlevlhanelere devam edip Türk mOsikisini daha iyi tanıma ve öğrenme imkanı buldu. 1800 yıllarında Darphane Emini Hovhannes Çelebi Düzyan'la tanışması
üzerine onun Kuruçeşme'deki yalısında
yapıl an mOsiki toplantılarına katı l arak za-
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FERiDUN EMECEN

himayesi sona erd iği gibi Ermeni kiliselerinde kullanılan Bizans makamlarını değiştirmek istemesinden do layı bazı Ermeni başmugannlleri n Limonciyan'a cephe
alması üzerine mı1siki çalışmalarını bıra 
kıp tekrar Krikor Balyan'ın katipliğini yürüttüyse de ardından Kumkapı ' daki Mayr
Varjaran (günümüzde Bezciyan Ortaokulu)
Mektebi mOsiki hocalığına tayin edildi. Bir
ara oğlu Zenop'la birlikte Galata'da bir
depo açarak ticarete girdi, f akat mallarını
t aşıyan geminin Karadeniz'de batmas ı
yüzünden iflas ederek yeniden mOsiki
dersleri vermeye başl adı. 1834'te sarr af
Mıgırdiç Cezayirliyan ' ın himayesinde Hasköy' e taşınarak hayatının bundan sonraki
dönemini evinde ve Hasköy'deki Ermeni
Mektebi'nde mOsiki dersleriyle geçirdi. 29
Haziran 1839 tarihinde öldü ve Beyoğlu' n
daki Su rp Agop Ermeni Mezarlığı'na defnedildi.

manın meşhur mOsikişinaslarını tanıdı.

hın teşvikte bulunduğu anlaşılmaktad ı r.

Bir sür e Ağrı ve Kayseri'de bulunan Limonciyan, Şiraz'da iken iranmOsikisi üzerine araştırmalar yaptı. istanbul'a döndükten sonra 1813-1815 yıllarında yeni
birnota sistemi geliştirdi. Limonciyan ' ın
bu nota sist emini sadece dört talebesine
öğrettiği ve kendisi hayat ta iken bu sistemi başkalarına öğretmeyeceklerine dair onlardan taahhütname aldığı söylenir.
1819'da aileden baz ı kişilerin ölümüyle
sonuçlanan olaylardan sonra Düzyanlar'ın

Bestelediği

eserler ve mOsiki hacalı ğ ı 
özellikle icat ettiği yeni nota
yazısıyla Türk mOsiki tarihinin önemli simala rı arasında yer alan Umanciyan ilk
mOsiki bilgilerini Zenne Boğos ve Andan
Çelebi Düzyan'dan ald ı . Daha sonra Fener
Rum Ortodoks Patrikhanesi'nde Tatavialı Onofrios'tan istifade etti. Hagop Çelebi
nın yanı sı ra
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tury Ottoman Realities, Christian Peasant Life
on the Aegean Isiand of Limnos, istanbul 2002;
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Hamparsum
Umanciyan

Galata'daki Lusavorçyan Mektebi'nde mOsiki dersleri verirken bir taraftan da Hassa başmima rı Krikor Arnira Balyan'ın katipliğini yaptı. Bu arada lll. Selim'in huzuruna kabul edilen Limonciyan'a yeni bir
nota sistemi ortaya koyması için padişa
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Li PO VA
Düzyan'dan Batı müziği öğrendi. Kaynaklarda Kayseri'de iken ünlü müzikolog Krikor Kabasakalyan'dan faydaland ığı da belirtilir. Kilise müziğini çok iyi bilen, uzun
süre Kumkapı'daki Meryem Ana Patriklik
Kilisesi'nde başmugannllik görevini sürdüren Limonciyan'ın bas bir sesi olduğu
söylenmektedir. Oğlu neyzen Zenop ve
kemanl Bedros Çömlekçiyan'la birlikte
seslendirdikleri eserler dönemin ilgiyle
takip edilen icraları olmuştur. Aynı zamanda iyi bir tamburl ve kemanl olarak
da bilinen Limonciyan. Türk müsikisi
formlarının yanında bestelediği Ermenice ilahi ve şarkılarla ıaa bestekarlıktaki
gücünü ortaya koymuştur. Yılmaz Öztuna
onun on bir peşrev ve dokuz saz semaisiyle kar, kar-ı natık, beste, semai ve Şarkı
formlarında yirmi yedi adet eserinin listesini verir (BTMA, Il, 140). Bu sayıya, Kevork Pamukciyan tarafından son zamanlarda tesbit edilen üç şarkı ile Ermenice
otuz bir ilahisini de ilave etmek gerekir.
Limonciyan. Venedik Mıkhitharist rahiplerinden, tarihçi Trabzonlu Minas Püişk
yan'la beraber Ermeni müsikisi hakkında
bir eser hazırlamışsa da neşredilmemiş
tir. Hamamizade İsmail Dede'yi dinlemek
için Yenikapı Mevlevlhanesi'ne devam ettiği sıralarda bazı ayinleri notaya aldığı
bilinen sanatkarın talebeleri arasında
Tanbürl Aleksan. oğlu Zenop, Bedros
Çömlekçiyan, Hovhannes Mühendisyan
ve Apisoğom Ütüciyan en meşhurlarıdır.
Hamparsum Notası. Limonciyan, 1813181 S yılları arasında Aziz Nerses Şınorha
li Katoğikos'un ilahilerini notaya alırken
devrin nota sistemindeki bazı eksiklikler
sebebiyle yeni bir nota sistemi meydana
getirme ihtiyacını duymuştu. Ortaçağ
Avrupası'nda kullanılan nota işaretle rin 
den doğmuş olan Ermeni "neuma" notasma dayanarak geliştirdiği bu sistemde
nota karakterleri Ermeni alfabesindeki
bazı harflerin stilize edilmesiyle o lu şmuş
tur. Batı notası gibi soldan sağa yazılan,
bir sekizlide on dört sesin yer aldığı bu
sistemde ana sesleri gösteren işaretierin
başına bir (-) konularak ara sesler, altına

Hamparsum

notasındaki

deger ve sus lesi isaretleri

kısa bir çizgi çizilerek bir oktav tiz sesler
ifade edilir. Porteye ihtiyaç duyulmayan
Hamparsum nota yazımında seslerin değerleri notaları gösteren işaretierin üstüne konulan nokta. küçük çizgi ve dairelerle, "sus"lar da (es) yine aynı nokta. küçük çizgi ve daireterin tek başına kullanılmasıyla gösterilmiştir. Bu nota sisteminde bemol, diyez ve bekar gibi değiş
tirme işaretleri bulunmadığı için donanım da söz konusu değildir. Hamparsum
notasındaki yedi ana ses eski Ermeni notalarının isimleriyle adlandırılmış. ancak
Guido. d'Arrezo'nun nota heceleme metodu örnek alınıp kısaltılarak kelimelerin
baştaki ilk heceleri kullanılmıştır.
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HAMPARSUM NOTA SiSTEMiNDE
ANA SESLERiN ADLARI
Batı
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Hamparsum
çevirimi

notasıvla yazılmış

bir eser ve günümüz nota-
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Limonciyan baş l angıçta. "şaragan"
denilen eski kilise ilahilerini eski Yunan
müsikisinin etkisinden arındırarak Ermeni kilise müsikisine yeniden kazandıracak
bir sistem ortaya koymayı düşünmüş. ancak bu sistem, Türk müsikişinasları tarafından geniş ölçüde benimsendiğinden
Batı notası yerieşineeye kadar XIX. yüzyıl
boyunca Türk müsikisi nota yazım sisteminde kullanılmıştır. Türk müsikisi repertuvarını oluşturan eserlerin büyük bir kıs
mı bu nota aracılığıyla zamanımıza ulaş
mıştır. Bugün Türkiye ve dünya kütüphaneleriyle bazı özel koleksiyonlarda Hamparsum notasıyla yazılmış n ota defterlerine rastlanm akta olup Eçmiadzin Baş
patrikliği ile Kudüs Patrikliği'nde halen
Hamparsum nota sistemi kullanılmak
tadır.

Hamparsum notası işaretli ve işaretsiz
(dilsiz, gizli veya şifreli) olmak üzere iki
çeşittir. Nota değerlerinin çoğunun yazılmadığı gizli Hamparsum'un deşifresi
diğerine göre daha güçtür. Sadece kullanan kişinin okumasına yardımcı olacak
kadar işareti bünyesinde bulundurduğundan bir tür şifre nota olarak nitelendirilebilecek bu sistemle dönemin anlayı
şına göre bazı eserlerin sınırlı sayıda kişi
nin tekelinde kalabilmesinin sağlanması
amaçlanmıştır.
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Romanya'da tarihi bir

şehir.
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Romanya'nın batısında Banat bölgesinde ve Timişoara'nın (Tım1şvar /Temeşvar)
54 kım. kuzeydoğusunda Mureş nehrinin
sol kıyısında kurulmuştur. 1.552-1699 yıl
ları arasında Osmanlı idaresinde kalmış
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