Geçmişten günümüze uzanan
hazine: TGRT kasetleri
Herkese merhaba,
Uzun zamandır bir şeyler yazmadığımı farkettim ve nihayet
geçtim klavyemin başına.
Genelde, teknoloji ağırlıklı yazılar yazıyorum fakat, bu
yazımda bunun dışına çıkacağım ve sizleri biraz eskilere
götüreceğim.
Eskiler denince, bir çoğumuzun yüzü gülmeye başlıyor.
Şimdilerde geçmişe özlem duyanların sayısı bir hayli fazla.
O halde ne duruyoruz?
Zaman tünelinde bir yolculuğa çıkalım hep birlikte.

Türkiye Gazetesi’nin, 90’lı yıllarda abonelerine dağıtmış
olduğu kasetleri hatırlıyor musunuz?
Her kaset, bizleri çok farklı yerlere götürüyordu.
Şimdiki teknolojiyle karşılaştırdığımızda, o zamanlardaki
imkanlar oldukça kısıtlıydı.
Fakat buna rağmen, gerçekten de güzel yapıtlar çıkmıştı
ortaya.
Gürül gürül yanan kömür sobalarımızın başına geçer, o güzelim
kasetleri heyecanla takardık teyplerimize.
Sobalarımızın üstünde kaynayan çaydanlıklarımızın
eşliğinde, basardık teyplerimizin play tuşuna.
Kendimizi

öylesine

kaptırırdık

ki,

bir

sonraki

sesi

kaseti

sabırsızlıkla beklerdik.

Sevgili Peygamberim Serisi
Anlat bana,
Ne olur,
Sevgili Peygamberimi anlat.
MuhtacımO’na.
Kainatın Efendisini tekrar tekrar hatırlat.
Herşeyimizi O’na borçluyuz.
En evvel Peygamberimi anlat.
Öğret bana,
Anlat bana…
Öğret bana…
Muhammed aleyhisselâm’ı anlat.
O’nu anlatarak, yolumu aydınlat…
Evet, bu değerli kasetler, aynen bu şekilde başlardı.
Peygamber Efendimizin “aleyhisselâm” hayatı, oldukça güzel bir
biçimde anlatılmıştı bu kasetlerde.
Efendimizin dünyayı şereflendirdiği zaman, oldukça güzel bir
biçimde anlatılmıştı.
Onun haricinde; Efendimize peygamberlik vazifesinin verilmesi,
İslamiyet’in tebli süreci, Mekke’den Medine’ye hicreti,
savaşlar ve daha bir çok şey, bu 11 kasette oldukça güzel bir
üslupla bizlere aktarılmıştı.
90’lı

yıllarda,

Efendimizin

eşsiz

hayatını

kasetlerden

dinlerken, şimdilerde ise kasetlerin ortadan kalkmasıyla
birlikte dijital ortamlar üzerinden dinlemeye devam ediyoruz.
Kasetlerin bir çoğu, bantlardan dijital ortamlara aktarıarak
günümüze kadar geldi.
TGRT FM’in resmi YouTube kanalı
Üzerinden bu kasetlere ulaşmak mümkün.

Rehber insanlar, Eshab-ı Kiram ve
Tarihe şan verenler…
Sevgili dinleyiciler,
Burası TGRT.
Türkiye Gazetesi Radyo Televizyonu.
Sahibi: Enver Ören.
Yapım Sorumlusu: Ragıp Karadayı.
Senaryo: Mehmet Mert.
Seslendirme Yönetmeni: Tuncay Halıcıoğlu.
Kasetleri teyplerimize taktığımızda, aynen bunları duyardık
rahmetli Mesut Mertcan’ın sesinden.
Her kaset, bizlere farklı şeyler öğretir, büyüklerimizin eşsiz
yaşantılarını anlatırdı.
Kimi zaman Emir Sultan Hazretlerindeki Rüzgar Halil, Kimi
zaman Akşemseddin Hazretlerindeki doktor, Kimi zaman Bişr-i
Hâfî Hazretlerindeki Demirci Cafer, Kimi zaman da, Mehmet Emin
Tokadi Hazretlerindeki define arayan Aydın…
Daha neler neler…

Her birinin hikayesi farklıydı.
Allahü Teâlâ, bu kasetleri hazırlayanlardan, bizlere
ulaştıranlardan ve emeği geçenlerden razı olsun.
Her daim duacıyız onlara.
Sevgili Peygamberim serisinden sonra, zamanda yolculuğunuza
devam etmek isterseniz, kasetlere bu oynatma listesi üzerinden
ulaşabilirsiniz.
Herkese iyi istifadeler dilerim…

