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ÇEYREK YÜZYIL 

Flash 26 yaşına basıyor. 28 Aralık 1991 kuruluşundan bu yana 25 yıl geçmiş. Türk özel 
televizyon tarihinde kurucuları eliyle yürütülen 25 yıl… İLK ve TEK.  

Yaşanan şerefli 25 yılın ayrıntısı çok uzun hikaye. Kafası çalışan bir iletişimci bunu tez 
konusu yapabilir…Hiç şüphesiz çok öğretici olur.  

Burası Flash TV 

Necmettin Erbakan, Alpaslan Türkeş, Abdullah Gül, Recep Tayyip Erdoğan, Muhsin 
Yazıcıoğlu, Doğu Perinçek… Bu isimlerin “görüldüğü ilk kamera ve girdiği ilk stüdyo Flash 
TV’ye ait”. Fethullah Hoca ile İlhan Selçuk’un aynı gün ziyarete geldiği… Çetin Altan ile Şevket 
Eygi’nin aynı hafta program yaptığı bir yer burası. Bir anı günümüzde davetlilere ayıp olmasın 
diye “beş kere pasta kestirdiğimiz” yer burası… Pastaları Demirel, Baykal, Arınç, Muhsin 
Yazıcıoğlu ve İbrahim Tatlıses kesmişti. Bu geniş yelpazeyi hep açık tutmaya çalıştık.  

Burası Flash TV 

Pırıl pırıl gençlerin, sabır ve kararlılıkla 25 yıldır hayatlarını verdikleri öz yuvaları… Şenay 
Şenol, Yılmaz Tunca, Mustafa Aktaş, İlker Akkurt, Yalçın Çakır, Gökhan Taşkın, Hadi Karaoğlu, 
Hüseyin Erüst ve daha niceleri…Tüm bu yıllarda Flash’ı taşıyan temel taşları. Aynı yönetim… 
Demirbaş Kadrolar…Aynı kimlik ile…DİMDİK YÜRÜTÜYORUZ.  

Kimseden icazet almadan…Kimseye biat etmeden…Hiçbir kirli – ayıplı işe karışmadan… 
Arkamızdan bir tek kötü söz söyletmeden onurla yürüyoruz.  

Size Flash’ı bir anıyla özetleyelim.  

Tarih 13 Şubat 1997… Ankara’da DİSK’in 30. kuruluş törenleri yapılıyor. Geniş ve 
beklenmedik bir katılım var… TÜRK-İŞ orada…TESK orada…TMMOB orada… İlginç TİSK’de 
orada… Daha ilginci Demirel’de orada. Oynatılan sinevizyonda Demirel’e her türlü saydırma 
var. Demirel en önden seyrediyor…Gülümsüyor…Gayet rahat. Anladınız herhalde “Beşli çete 
ihaleyi almış”… Refahyol’un bileti kesilmiş. Bu törende “gizli bir davet yapıldı”…. Bir akşam 
yemeği daveti… Eşli olabilir. Bize de ısrarla davet yapılıyor. Gittik… Ne kadar “Eski Tüfek” 
varsa orada. Hepsi Başkan… Bir ara kalın bıyıkları ağzına giren bir başkan “bi dakka” dedi… 
“Size Flash’la ilgili bir şey anlatacağım”. Herkes sustu kafalar bana döndü… Ben de merak 
ettim. O başkan devam etti;  

“Bu Flash yeni açılmış… 92 falan… KONUŞAN TÜRKİYE diye bir program 
yapıyorlar… Serbest kürsü gibi bir şey”. Oradan bazıları “Aaa biliyoruz…Ben de çıktım” 
falan gibi şeyler söyledi. O başkan devam etti “Beni davet ettiler gittim…Televizyon işleri 
yeni… Biraz heyecan var”. Davet eden arkadaşa sordum… Yaa biraz fikir ver…Ne 
konuşalım…Ne konuşmayalım… Çocuk gayet rahat... “Başkanım dedi serbest… Ne istersen 
konuşabilirsin… Bize bir tek şey söylediler… Peygambere ve Atatürk’e küfrettirmeyin… 
Gerisi serbest”  

İşte burası O Flash TV  

25 yıldır O Flash TV 

Allah yolumuzdan döndürmesin… vesselam. 


