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MEDYA BASKINLARI 

Toplumun hafızası çok zayıf… Maalesef ve ne kadar acı ki medya hafızası ve arşivi de çok 
zayıf. İlk günümüzden bu yana tam 25 yıldır habercilerimize “medyanın sermayesi ve serveti 
arşivdir” diye uyarı yapıyoruz… Bunların sırası mı evet tam sırası. 

………Yıl 1997….3 Mayıs ….Basın Özgürlüğü Günü. 
Flash TV Merkez binası önüne 200 (yazıyla ikiyüz) çevik kuvvet polisi geliyor.           

Telsiz Genel Müdürlüğü yetkilileri basın polisi eşliğinde Yönetim Kurulu Başkanımızın 
odasına giyiyor.  

- Buyurun beyler 
- Biz yayınınızı kesmeye geldik. 
- Sebep 
- Bazı cihazlarınız için TGM onayı alınmamış. 
- Bir yazı var mı… Hangi cihazlar… Nedir bu? 
- Yazı yok… Biz sözlü talimatla geldik.  
- Sayın basın polisi sende bir yazı var mı? 
- Yok 
- Eee 
- Valla yayını kesicez. 
- Derhal burayı terk edin… Resmi bir yazıyla gelin.  

……… Adamlar çıkıyor… Dış kapının önünden çevik kuvvete bir sinyal. Çevik kuvvet 
otobüslerden inip kapıya yığılıyor. Bu arada biz canlı yayına geçmişiz… çevreden 
duyan vatandaşlar kapı önünde yığılmaya başlıyor. Çalışanlarımız direniyor…polisi 
içeri sokmuyor… En önde Yönetim Kurulu Başkanımız.  

……… Bir an bakıyoruz ki iki babayiğit polis Yönetim Kurulu Başkanımızı kıskıvrak derdest 
ediyor. İki ay evvel geçirdiği trafik kazasında kırılan kolu arkasına kıvrılıyor… 
Bağırıyor. 
- Bırakıın…O kolum kırık….Aaahhh. 

……... Vali verici kablolarımızı balta ile kestiriyor…Gelenler yayın odasına girip “yanlış 
cihazları mühürlüyor”….Yedek cihazlarla yayını sürdürüyoruz. Vali ve Emniyet 
müdürü bir yerde oturmuş çay – kahve içerken “Yayın kesilmedi” diye kuduruyorlar.  

Uzun hikaye BİZ (FLASH TV) bunları yaşadık. Binamıza elli tane anarşistin girip 
“stüdyolarımızı paramparça” ettiğini… Beş silahlı kişinin “yüzlerce mermi sıktığını...” Bir günde 
üç devlet kuruluşundan gelen yazıyla “Bir ay içinde yayınınız kesilecek” tebligatlarını… DAHA 
BİRÇOK ŞEY GÖRDÜK… 

Özetle şimdi bazılarının çektiklerini… BİZ ÇOK ÇEKTİK. Biz bunları çekerken bugün acı 
çekenler ne halde olduklarını hatırlasınlar.  

Bugün biz üzülüyoruz… Çok üzülüyoruz. Haksızlığa uğrayan kim varsa yanında arkasında 
olduk ve olacağız.  

Ekranı kararan kim varsa…. Ekranlarımızı açmaya hazırız.  
Dün de… Bugün de tavrımız budur… Yarın da bu olacaktır.  
Biz buradayız… Bize haksızlık edenler unutuldu gitti.  
Bunlar da geçer….Kimse başını eğmesin. 
Cumhuriyet Bayramınız Kutlu olsun. 


