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İddianamede yer alan ve gerçeği yansıtmayan bir iddia da şudur: Serginin 
20/12/2016 tarihinde Moskova'da yapılacak Rusya-Türkiye-İran Dışişleri Bakanları 
zirvesinden bir gün önce yapılması amacıyla çaba sarf etmek ve Rusya Büyükelçiliği 
yetkililerini bu yönde yönlendirmek.

Bu iddia da diğerleri gibi birçok bakımdan yanlış değerlendirmelerden 
kaynaklanmaktadır.

Her şeyden önce esas amacı iki ülke arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesine 
küçük de olsa bir katkı yapmak olan bu serginin koordinatörleri olarak tam tersine sonuç 
yaşatacak böyle bir hain tertip içinde olmamız düşünülemez.

Öte yandan 20 Aralık'ta Moskova'da böyle bir toplantı olacağından benim 
haberim bile yoktu. Zira yaşam ve hobilerim itibarıyla siyasete ilgisiz biri olarak böyle 
toplantılardan ancak gerçekleştikten sonra, haber bültenlerine yansıdığı kadarıyla haberim 
olur. Belki Rus partnerlerimin görevleri gereği haberleri olmuş olabilir ama hazırlık 
sürecindeki görüşmelerimizde bu konu hiç konuşulmamıştır.

Açılışın 16 Aralık Cuma'dan 19 Aralık Pazartesi'ye ertelenmesinin sebebi 
bambaşkadır ve benim yönlendirmemle ilgisi yoktur, söz konusu açılış tamamen Rusya 
tarafının bir tercihi sebebiyle ertelenmiştir.
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Biz Ankaralı Gezginler Grubu olarak o tarihlerde bir değil dört sergi 
düzenledik (Bu dört serginin hikayesini biraz sonra, Rusya sergisinin nasıl 2016'ya 
çekildiğini açıklarken anlatacağım. Bu aşamada hem iddianamedeki sıralamayı bozmamak 
hem de şimdiki konumuzu dağıtmamak için açılış tarihi değişikliğiyle devam ediyorum.)

Düzenlediğimiz dört sergiye ortak açılış tarihi olarak Çankaya Belediyesi'nin 
galeri tahsisi doğrultusunda 16 Aralık Cuma gününü belirleyerek hazırladıklarımızı buna 
göre yaptık. Nitekim hem Çağdaş Sanatlar Merkezi (ÇSM) program kitapçığında hem de 
basında böyle yer aldı.

Fakat daha sonra Ruslar kendi protokollerini davet edebilmek için müstakil bir 
açılış yapmak istediler ve açılış kokteyllerinin toplu açılıştan bir gün önce veya bir gün sonra 
yapılmasını önerdiler.

ÇSM yetkilileri ise kendileri açısından fark eden bir şey olmayacağını, açılış 
kokteylini istedikleri gün yapabileceklerini fakat galerinin boş durmasını istemedikleri için 
serginin 16'sında kurulmuş olması (yani fotoğrafların asılmış olması) gerektiğini ifade ettiler.

Bir gün önce olamıyordu zira 15 Aralık'ta ÇSM'nin bütün galerilerinde boya 
badana yapılacaktı. Zaten idare bu nedenle bizim yer tahsisini 16'sında başlatmıştı. O gün 
giriş kattaki konferans salonunda düzenlenen konser hariç ÇSM'de hiçbir etkinlik yoktu.

Bu durumda açılışın bir gün sonra yani 17'sinde olması hususunda İrina 
Hanımla mutabık kaldık. Kendisi de hatırlayacaktır. İrina Hanım dava dosyasının 
tanıklarından biridir, ifade verirken sorulursa teyit edecektir. (İrina Hanıma 14 Kasım'da 
gönderdiğim e-postadan bu görüşmenin o tarihte yapıldığı anlaşılıyor.)

Ben o görüşmede 17'si için tamam dedim ama hemen sonra 17'sinin 
cumartesiye denk geldiğini fark ettim ve durumun kendi protokolünü davet etmek isteyen 
Rusya tarafı için sorun olabileceğini düşündüm. Daha doğrusu uygun olur mu olmaz mı 
bilemediğimden karar vermelerinden önce 17'sinin cumartesiye geldiğini dikkate almaları 
için iddianamede de yer alan 14 Kasım tarihli mesajı yazdım. (Sayfa 345)

Daha sonra Ruslar 19 Aralık pazartesiyi kabul ettiklerini bildirdiler. Bu cevap 
nasıl ve ne zaman geldi hatırlamıyorum ama Aralık başı gibi ve SMS'le gelmiş olabilir diye 
düşünüyorum. İrina Hanım mesajlarımı kimi azman e-posta ile kimi zaman da SMS ile 
cevaplandırıyordu. E-posta olsaydı bu süreçteki diğer yazışmalarımız gibi iddianamede yer 
alırdı, almadığına göre SMS olabilir diye düşünüyorum.

Tarih değişikliği hususunda son olarak şunu da belirtmek isterim ki, iddia 
edildiği gibi 20 Aralık Moskova Zirvesi öncesi hain örgüt tarafından bir infial yaratılması 
öngörülmüş olsa bile bizim sergi açılışının 19'unda olmasıyla 16'sında olması, yani zirveden 
bir gün önce olmasıyla 4 gün önce olması pek fark etmese gerekir.

Toparlayacak olursam sergi açılışının 16 Aralık Cuma'dan 19 Aralık 
Pazartesi'ye alınması kararı izah etmeye çalıştığım sebeple ve 20 Aralık Moskova 
Zirvesinden bağımsız olarak alındığı gibi bu değişiklikte benim bir tercihim olmamış, söz 
konusu karar tamamen Ruslar özel davet vermek istedikleri için alınmıştır.
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Serginin 2017 yılına kalmaması, 2016 yılında düzenlenebilmesi için Çağdaş 
Sanatlar Merkezi (ÇSM) tarafından Ankaralı Gezginler Grubuna tahsis edilen salonlardan bir 
tanesini saldırının gerçekleştiği etkinliğe tahsis etmek de hakkımdaki doğru olmayan bir diğer 
iddiadır.

Biraz önce ayrıntılı olarak anlattığım üzere sergi açılışının 16'sından 19'una 
alınması için iddia edildiğinin aksine özel bir çaba göstermediğim gibi serginin 2017'ye 
kalmaması için de bir çaba göstermiş değilim.

Ayrıca çaba göstersem "Gösterdim." derim, neden demeyeyim? Bu sergi 
projesinin fikir babası ve koordinatörlerinden birisi olarak başladığım bir işi bir an önce 
bitirmek istemem yanlış bir şey olmasa gerekir. Ama buna rağmen böyle yapmadım.

Serginin 2017'ye kalmaması, az sonra anlatacağım üzere hazırlık sürecindeki 
bir başka gelişmeye bağlı olarak neredeyse kendiliğinden mümkün olmuştur.

Bu gelişmeye geçmeden önce serginin diğer koordinatörlerinden İrina 
Kasimova'nın ifadesinde geçen ve serginin 2016'da yapılamayacağının söylenmesi üzerine 
benim devreye girdiğimi söylediği ifadesine bir itirazım olacak. (Sayfa 492)

Bir tercüme hatası değilse İrina Hanım bu hususta yanılıyor. Çünkü serginin 
2016'da olamayacağı hususu, kendisi Ankara'daki görevine başlamadan da önce (Ekim sonu) 
serginin diğer koordinatörü İgor Bey görevdeyken belli olmuştu.

Nitekim İgor Bey ifadesinde 2016 Eylül veya Ekim başlarında beni arayarak 
2016 sonuna kadar ÇSM salonlarında yer olmadığını ve bundan dolayı sergiyi başka zamana 
ertelemek zorunda olduklarını söylediğini belirtmiştir. (Sayfa 488)

Ayrıca zaten ben de İrina Hanım'a yazdığım 27 Ekim tarihli mesajımda 
ÇSM'de salonların Aralık sonuna kadar dolu olduğunu ve büyük bir olasılıkla serginin seneye 
kalacağını bildirmişim. (Sayfa 344)

Bu üç mesajı birlikte okuduğumuzda açıkça görüleceği gibi Ekim'de, 
Kasım'da devreye girip "Bize ayrılan galerilerden birini Rusya sergisine verelim." demem 
pekala mümkünken bunu yapmadığıma göre;
- İrina Hanım'ın dediği gibi serginin 2016'da yapılamayacağının anlaşılması üzerine benim 
devreye girdiğimi söylemek de,
- İddianamede iddia edildiği gibi, serginin 2017 yılına kalmaması için bize ayrılan 
galerilerden birini bu sergi için teklif ederek özel bir gayret, bir ısrar gösterdiğimi söylemek 
de doğru bir değerlendirme değildir.

Benim devreye girmem bunlardan tamamen bağımsız, bambaşka bir gelişme 
üzerine olmuştur. Şimdi bu gelişmeye geçiyorum.N
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Ve bu gelişmeyi anlatırken iddianamenin bir başka yanlış iddiasına da yanıt 
vermiş olacağım, o da sergi organizasyonunun inisiyatifinin bende olduğu şeklindeki iddiadır.

Aksine her zaman için son söz; sergi mekanları açısından Belediye 
yetkililerinde, diğer hususlarda ise aynı zamanda serginin sponsoru ve sahibi olan 
Büyükelçilik yetkililerinde olmuştur. Bunun böyle olduğu, en iyi tarih belirleme sürecinde 
ortaya çıkmıştır. Serginin başlangıç tarihi olan 16'sı, Belediye'nin, açılış günü olarak 19'u 
Büyükelçiliğin kararıyla belirlenmiştir.

Büyükelçiliğin açılış için 19'unun belirlenmesindeki fonksiyonuna az önce 
değinmiştim. Belediyenin 16'sının belirlenmesi hususunda biri direkt, diğeri indirekt iki 
fonksiyonu söz konusudur.

Bunlardan ilki ve direkt olanı şudur:
Ankaralı Gezginler olarak her yıl sonu gerçekleştirdiğimiz geleneksel 

sergilerimiz için aylar önce yaptığımız başvuruya karşılık 16-30 Aralık tarihleri arası uygun 
görülmüştür. Bunun yanı sıra o seneye özel olarak (Rusya sergisi hariç) iki sergi projemiz 
daha vardı ki bunlardan biri Belediye ile ortak yürüttüğümüz Çankaya fotoğrafları sergisidir.

Belediye her üç sergi için ÇSM'nin tüm galerilerini 16-30 Aralık tarihleri 
arasında bize tahsis etmiştir. (Rusya sergisi bizim diğer sergiler için müracaat ettiğimiz ve 
Belediye'nin galeri planlaması yaptığı zamanlar gündemde yoktu.)
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Buna göre;
- 3. kattaki iki galerinin ikisi birden bizim 11. geleneksel sergimize,
- 2. kattaki iki galerinin ikisi birden Çankaya sergimize,
- 1. kattaki tek galeri ise bizim bir başka etkinliğimiz olan Gezginin Çantasından adlı 
sergimize tahsis edilmiştir.

Belediyenin sergi sürecindeki ikinci ve indirekt fonksiyonu şöyle olmuştur. Az 
önce bahsettiğim ve Çankaya Belediyesi ile ortak olarak ve de Belediyenin sponsorluğunda 
yürüttüğümüz Çankaya sergisinin fotoğraf çekimleri tamamlandığı ve sergilenecek 
fotoğrafların seçildiği aşamada bir problem çıktı. Belediye yetkilileri çekilen fotoğrafların bir 
kısmını beğenmediler. Bu duruma bir çözüm bulmak amacıyla Belediye yetkilileriyle 
yaptığımız görüşmelerde Çankaya sergisinin iptali bile gündeme geldi. Böyle bir karar hem 
bizim açımızdan ciddi bir prestij kaybı hem de ÇSM'nin iki galerisinin birden son anda boş 
kalması anlamına geliyordu.

Ben işte bu sebeple devreye girerek şöyle bir çözüm önerdim:
Çankaya sergisi tamamen iptal olmasın, daha az sayıda fotoğrafla bir galeride 

yapılsın. O katta boşa çıkan diğer galeri ise Rusya sergisine tahsis edilsin.

Bu önerimi önce Belediye yetkilisi Şebnem Hanıma ve onun "Ankaralı 
Gezginler olarak siz ve Rusya tarafı tamam derse olur." demesi üzerine Büyükelçilikten İrina 
Hanıma sundum.

Daha sonra hatırladığım kadarıyla bir akşamüzeri, Ç.S.M’deki başka bir 
sanatsal etkinlik öncesi Şebnem ve İrina hanımlarla birlikte üçlü bir görüşme yaparak Rusya 
sergisinin de bizim diğer sergilerle aynı dönemde, 16-30 Aralık tarihleri arasında ve Çankaya 
sergisinden boşa çıkan galerilerden birinde gerçekleştirilmesi hususunda mutabakata vardık.

Bu mutabakattan sonra Büyükelçilik ve Belediye arasında yeni yazışmalar 
yapılarak prosedür tamamlandı. Hatırladığım kadarıyla Kasım ayının son zamanlarıydı. 
Aralık program kitapçığı basılmamıştı, baskıya Rusya sergisinin de yetiştirilmesi için acele 
ettiğimizi hatırlıyorum. 

Sonuç olarak Kasım sonlarında böyle bir öneride bulunmuş olmamın sebebi 
tamamen Çankaya fotoğrafları sergisinin daraltılması mecburiyetinin bir sonucudur. O 
aşamada hem Belediye'yi hem de Ankaralı Gezginler olarak bizi zor durumda bırakabilecek 
söz konusu problemi çözmek için nasıl çaba gösterdiğimi en iyi Belediye yetkilisi Şebnem 
EROL hatırlayacaktır.
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İddianamede benim beyanlarımın gerçekleri yansıtmadığı, henüz tarihi ve 
gerçekleşip gerçekleşmeyeceği belli olmayan bir sergi için katalog bastırılması, davetiye 
hazırlığında bulunulması, davet edilecek kişilerin belirlenmesinin hayatın olağan akışına 
uygun düşmediğinin belirlendiği de ifade edilmektedir.(Sayfa 116) 

Bu da yanlış ve haksız bir suçlamadır ve doğrusu Rusya Büyükelçiliği 
mensupları olan diğer koordinatörlerin ifadelerinde mevcuttur.

Öncelikle İrina Kasımova ifadesinde; Ekim ayının sonunda serginin 
yapılacağının kesin olduğunu ancak hangi tarihte yapılacağının kesin olmadığını, kesin 
olmayan hususun 2016 yılında mı yoksa 2017 yılında mı yapılacağına ilişkin olan kısım 
olduğunu söyleyerek bu iddiayı çürütmektedir. (Sayfa 492) 

Baskı ve diğer işlemlerin erken yapılmasının sebebi İgor MİTYAKEV’in 
ifadesinde mevcuttur. İgor Bey, İrina Hanım'a “kendisine sergi ile ilgili materyalleri 2016 
yılında hazırlamasını, sergiyi ise 2017 yılında yapmayı teklif ettiğini” söylemiştir. (Sayfa 
486) 

İgor bey’in materyallerin  önceden hazırlamasını istemesinin sebebi şudur; 
Kendisinin, serginin, 2017’ye sarkacağının belli olduğu zaman bana söylediği gibi bu sergi 
için 2016 bütçesinden ayırdıkları ödeneği yıl bitmeden kullanmak istemişlerdir.
  

Özetle bu konuda hayatın olağan akışına uygun düşmeyen bir durum yoktur. 
Bütçe/Ödenek meselelerinde zaman zaman bizde de benzer uygulamaların vaki olduğu 
malumdur.

Bu konuyu kapatmadan eklemek daha doğrusu düzeltmek istediğim bir husus 
vardır. İrina Hanım ifadesinde -bir tercüme hatası değilse- masraflar için bana para verildiğini 
söylemiştir. (Sayfa 492) Bu doğru değildir. Zaten bir para talebim olmamıştır. Büyükelçilik 
sponsor olduğu katalog ve fotoğraf baskı masraflarını doğrudan ilgili firmalara ödeme 
yaparak karşılamıştır.
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