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TRT Türl< Tasavvuf
Müsil<isi Topluluğu ve
Ahmet Hatipoğlu
Fatih I<OCA*

Ahmet Hatipoğlu 25 Eylül 1933'te Burdur'da doğmu§tur. Babası, Hatip Hoca
namıyla tanınan ve değerli bir din alimi olan Mehmet Hatipoğlu, annesi ise Meryem Ed'ıbe Hanım'dır. Dedesi Hasan Efendi, Burdur'un Arvallı köyünden gelip Burdur'a yerle§mi§tir. Hatip Hoca, dini sahadaki vukOfiyeti yüksek, dini konuları asli
hüviyetine uygun olarak halka aktarmayı ba§arabilmi§, ileri görü§IÜ bir din alimidir. Bir asır evvel yazmı§ olduğu bazı eserleri bugün hala canlılığını korumaktadır.
Ahmet Hatipoğlu ilk müzik derslerini teori anlamında ortaokulda almaya ba§lamı§tır. Okulda gösterilen müzik dersleri onun a§ina olduğu müzik değildir. Devlet
politikası olarak o günlerde okullarda öğretilme
ye çalı§ılan müzik, bizim müziğimiz değil Batı
Müziği'dir. Yaradan'ın kendisine doğu§tan vermi§
olduğu bu müzik a§kı, radyo ve muhafazakar aile ortamı üçlüsü, üstün kabiliyeti ve becerisiyle
ruhunda olu§turduğu millilik vasfı, onun, milli olmayan bir müziğe kar§ı cephe almasına yol açmı§tır. Ahmet Hatipoğlu'nun bu yıllarda hayran
olduğu iki §ahsiyet vardır. Birisi Münir Nurettin
Selçuk (1900-1981), diğeri ise Hafız Necmi Rıza
Ahıskan'dır (1911-1944). Öğrendiği tüm §arkıla
rı, zamanın lambalı radyolarını dinleyerek öğren
mi§tir. 1955 yılında Ankara'ya gelen Hatipoğ
lu'nun ilk i§i Ankara'da müzik dersleri veren bazı

* Türk Din MOsikisi

Öğretim Görevıesi, Ankara Üniversitesi

derneklere ba§vurmak olmu§tur. İsmail Baha Süreisan'ın (1912-1998) Türk Ocağı'ndaki derslerine kısa zamanda olsa katılmı§tır. MOsiki'yi bazı hocaların dı§ında
kendi kendine, hocasız öğrenmi§tir. Aslında onun mOsiki nazariyatındaki hocası
Arel'in "MOsikl Mecmuası"dır. Hatipoğlu Ankara Radyosu'nda 1955'te stajyer ses
sanatçısı olarak göreve ba§lamı§ ve sırasıyla ses sanatçılığı, usOI ve tanbur sanatçılığı, kütüphanecilik, tonmaisterlik ve stüdyo görevleri, koro §efliği ve hocalığı,
idarecilik, komisyon çalı§maları ve jüri üyefiği görevlerinde bulunmu§tur.
Çe§itli a§amalardan geçildikten sonra Hatipoğlu'nun hazırlamı§ olduğu resmi
gerekçelere binaen 1977'de Ankara Radyosu'nun Gökçen Solak imzalı Program
Müdürlüğü'nden çıkan ilk "olur"lu Tasavvuf MOsikisi Korosu, TSM Müdürü Orhan
Özgediz zamanında Ahmet Hatipoğlu tarafından kurulmu§tur. Koronun §efliğini de
Hatipoğlu kendisi üstlenmi§tir. İkinci koroyu da 1978'de yine kendisi kurmu§tur.
Koronun olu§umunda Ergun Balcı'nın da emeği zikre değerdir. Hatipoğlu Radyo'dan emekli olana kadar (1998) koronun §efliğini ve hocalığını yapmı§, emekli
olduktan sonra da koroyu yönetmi§tir, hala da yönetmektedir. Son yıllarda Gazi
Üniversitesi'nin kendi adına kurduğu Ahmet Hatipoğlu Tasavvuf Müziği Korosu,
Selçuk Üniversitesi Türk Müziği Korosu ve İzmir Devlet Korosu'nun da §efliklerini
yapmı§tır.

Hatipoğlu bestekarlığa 27 ya§ında ba§lamı§tır. İlk eseri, 1960'da "Elin avcum-

da çiçek taze mine... " isimli semai usulündeki segah eseridir. Eserlerinin bazıları,
dergi ve kitaplarda yayınlanmı§tır. "Yunus İlahiferi" adı altında kendisinin derlediği ifahiferin notaları içerisinde, eserlerinin bazılarına da yer vermi§tir. Ancak tüm
eserleri bir külfiyat olarak §U ana kadar yayınfanmamı§tır. Tamamlanma mı§ onlarca eseri de beklemektedir. Bu anlamda bir kitap çalı§masının son safhaya geldiği
söylenebilir. Ahmet Hatipoğlu Cumhuriyet Dönemine kadar cami, tekke, dergah
vb. yerlerde icra edilen fakat sonraları unutulmaya yüz tutmu§ bazı dini mOsiki
formfarını yeniden canfandırmı§, bunun yanında bu alanda yeni eseriere de imza
atmı§tır. Asli mekanlarında icra edilemese de (cami ve minare) bu eserleri konser
salonfarında okumu§, okutmu§, gönüllere yeni bir nefes üffemi§tir. Hepsinden anla§ılacağı üzere, Hatipoğlu, "gönül seferine" çıkmı§ ve !'gönül fethini" gerçekle§tirmi§tir. Bestelerinin dı§ında Türk MOsikisi Soffeji, Türk MOsikisi Prozodisi, Türk MOsiklsi'nde Formlar, Besteferiyle Yunus Emre İl§hileri, yayınfanmı§ önemli kitaplarıdır.

Sultani Isfahan makamını terkip eden Hatipoğlu 200'ü a§kın, çoğu dini mOsiki alanında olmak üzere mOsikimizin her formunda eserler bestelemi§tir. Kendi
geli§tirdiği her biri en az 10 sayfa, 20 ila 40 dakika süren, "yeni büyük formfar"da
da eserler bestelemi§tir ki "Hicaz Zirgüfe Dua", "Yeseviyye", "Hüzzam Formu", "U§§ak Tevhid" ve " U§§ak Kar-ı Natık" TRT ve farklı korolarda icra edilmi§ ve büyük
ilgi görmÜ§tÜr.
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Ahmet Hatipoğlu son dönemde unutulmaya yüz tutmu§ dini musiklmizi, icra
babında yeniden canlandırma hususunda ba§arılmayanı ba§armı§tır. Milletimizin
kendi öz evlatlarının yapmı§ olduğu eserleri büyük gayretler neticesinde gün
yüzüne çıkarmayı ba§armı§ ve dinletmi§tir. O, eski ile yeni arasında bir köprü vazifesi görmÜ§tÜr. Ahmet Hatipoğlu XX. yüzyılda Türk din mOsikisine engin hizmette bulunmu§ değerli bir büyüğümüzdür. Besteleri, kitapları, yeti§tirdiği öğrencileri
ve özellikle müziğimize kazandırmı§ 'blduğu Yeni Form besteleri buna en güzel örnektir.
Hatipoğlu'nun eserlerinin çoğunluğunda, özellikle dini mOsiki eserlerine
bakıldığında bize yansıyan ilk tema, CO§kudur. Eserlerindeki melodilere kendine

has kalıpları yerle§tirmesindeki ahengin dı§ında, insanın kalbini titreten ve farklı
alemiere götüren, melodik ve ritmik ahengin varlığından söz edilebilir. Özellikle
"zikr" hususunda yapmı§ olduğu eserleri bunun daha da ötesindedir. Tasavvufta
insanın Rendisinden geçmesi diye adlandırılan vecd halini, müzikte uygulayan,
hem okuyanı hem de dinleyeni aynı frekansa sakabilen bir müzik otoritesi olması,
onun en belirgin özelliğidir. O, kendi varlığında bulunan co§kuyu, a§kı insanlara
yansıtabilmesi, sahasına bir örnrün adadığının göstergesidir. Çünkü O, tüm ömrünü müziğe, özellikle de dini müziğe adamı§tır. Müziğimizin güzellik dı§ı melodiler ve seslerle kirlenmeye yüz tuttuğu bir dönemde, Hatipoğlu gibi §ahsiyetlerin
eserlerine bakıp, yeniden kendimize bir çeki düzen vermemizin gerektiği
gÖrÜ§ÜnÜ her zaman muhafaza etmi§imdir. O ve onun gibi değerler azdır. Bu
değerlerin kadrini bilmek, onların yolunu düstGr edinmek hem kendimiz hem de
Türk mGsiklsi için fevkalade önemli bir gerekliliktir.l

1

Fatih Koca, Ahmet Hatipoğlu'nun Hayatı, Eserleri ve MOsiki Anlayı§ı, Basılmamı§ Yüksek Lisans Tezi, A.Ü.İ.F, 2004

