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Mldbat Cemal KUNTAY

Kâğıthanede ve Maslaktaki köşk
lerinin bahçelerindeki zerzevatları
sattırarak onların biriktirdiği parasile
cülûs masrafını gördüğü ri
zengin, devlet adamı.
vayet edilen ve padişah olduktan
Kıskançlığın kancık bir silâhı
sonra da terzisine yeleklerini ya
olan iftiranın yapılması korkunç
mattıran ve bunların faturaları
değildir,
yakışması korkunçtur.
sarayının başkitabet dairesinde gö
Çünkü insan, iftiraya uzun yıllarriilen
bu padişaha borca elmas alı
danberi lâyık olmaya başlar; ve if
yordu
diye iftira edilemez.
tirayı, kendi ellerile, kendi ayaklaMeselâ Osmanlı imparatorluğu
rile, kendi sözlerile hazırlar: Bir
nun Gazi Osman Paşasına, İttihat
takım yerlere giderek kendi ayakve Terakkinin «adrâzam Talât Pa
larile, bir takım işler yaparak ken
şasına her iftirayı edebiliriz, fakat
di ellerile ve bir takım şeyler söy«Hırsız» diye iftira edemeyiz. Ba
liyerek kendi sözlerile.
kelime onlara o kadar yakışmaz.
Ve insan, iftiraya bir dakikada
Halbuki, yine meselâ, sualii fa
lâyık olmaz. En haksız iftira bile,
kat
cevapsız bir muhakeme ile ge
yıllarca devam eden bir hayatın
çende idam edilen eski Fransız ba(
bir nevi mahkeme ilâmıdır, ve at
bakanı Laval için iki söz var: Laçok eski bir mazinin bir nevi mah
val Mussoliniden 200 bin İngiliz
kûmiyet kararıdır. Meselâ, biliyo
lirası almış. Ve Mussolini. I,a valin
ruz ki. Mari Antuvanetin veresiye
evlenmek üzere olan kızına, izdi
bir gerdanlık alması, Fransa büyük
vacından üç ay evvel 30 milyon li
ihtilâlinin saraya iftira etmesiydi.
ret vereceğine dair Bavale söz ver
(Büyük ihtilâllerin de küçük taraf
miş. Belki bu iki lâfın ikisi de if
ları vardır.) Fakat kraliçe o kadar
tiradır. Ancak bu iki iftira ona çok
hesabını bilmiyordu ki bu iftira
yakışıyor. Halbuki böyle bir iftira
ona çok yakışıyordu ve, bu yalana
Mareşal Petene edilemez, çünkü ya
saylavlardan sokak adamlarına ka
kışmaz.
Hâsılı çok güzel kadınsanız, çok
dar herkes inanıyordu.
Halbuki, meselâ İkinci Abdülha- , zengin insansanız, çok seçkin dev
mide her iftira edilebilirdi, fakat
let adamı iseniz, iftiranın edilme
veresiye süs eşyası alıyor diye if
sinden korkmayın, yakışmasından
tira edilemezdi.
korkun.
Bütün
şehzadeliği miiddetince
Malhat Cemal KUNT AY
ftiraya en çok uğrayan üç
kişidir: Güzel kadın, büyük
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Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği
Taha Toros Arşivi

*

0

0

1

5

8

2

7

3

2

0

1

0

*

