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RTÜK Başkan Zahid Akman 1946’da Bakan Ürgüplü’nün siyasi ahlaka dayal istifasndan ders almal

Bir zamanlar istifa erdemdi
ALEV COŞKUN

Siyasal yaşammzda, yolsuzlukla ilgili birçok örnek vardr.
Yüce Divan’a gitmiş bakanlar
vardr. Örnek vermek gerekirse, tek parti döneminde Yavuz
harp gemisinin tamiri nedeniyle yolsuzluk iddialar üzerine
Milli Savunma Bakan H. Eryavuz’un Yüce Divan’a verilişi
gibi...
Ancak yolsuzluk iddialarnda, yolsuzlukla suçlanan kişinin ahlakl davranş da önemlidir.
Bu konuda eski Gümrük Bakan Suat Hayri Ürgüplü’nün
davranş, erdemli bir örnektir.
Suat Hayri Ürgüplü, Osmanl’nn son döneminde Danştay
Başkanlğ ve Mondros Ateşkes sürecinde 1918 Ekim aynda kurulan Ahmet İzzet Paşa
hükümetinde Şeyhülislamlk
yapan Mustafa Hayri
Efendi’nin oğludur.
Suat Hayri Bey Galatasaray
Orijinal Boyut : 28 * 16 cm

Lisesi’ni (1922) ve İstanbul
Hukuk Fakültesi’ni bitirdi
(1926).
Lozan Konferans sonras kurulan Türk - Yunan Nüfus Değişimi Kurulu’nda çalşt, daha
sonra İstanbul Ticaret Mahkemesi yargçlğ yapt. Ürgüplü
tek parti döneminde 1933 ylnda CHP Kayseri milletvekili oldu, 1943 ylnda kurulan Şükrü Saracoğlu 2. hükümetinde
Gümrük ve Tekel Bakanlğ’na
getirildi. Üç yl bakanlk yapt.
Bu srada kahve dşalmyla
ilgili bir yolsuzluk dedikodusu
gazetelerde yer ald.
Cumhurbaşkan İnönü, genç
Suat Hayri Ürgüplü’nün yetişmesini ve başarl olmasn arzu
etmesine rağmen, mademki
böyle bir yolsuzluk dedikodusu
vardr, kendisini aklamaldr
dedi.
13 Şubat 1946’da, bu dedikodulardan hemen birkaç gün
sonra Ürgüplü görevinden istifa
etti ve şunlar söyledi:

“Adımın da karıştığı kahve
yolsuzluğuyla ilgili bakanlığımda bir araştırma komisyonu kurulmuştur. Bu kurulun selametle çalışabilmesi
için, benim, bu bakanlık koltuğundan ayrılmam gerekir;
aksi halde, komisyonu etkilerim, sağlıklı bir karar oluşmaz. O nedenle siyasi ahlak
gereği, bakanlıktan istifa ediyorum.” (Gazeteler, 14 Şubat
1946)
Ürgüplü, Yüce Divan’da yargland ve bu yarglanmadan
aklanarak çkt.
Ürgüplü, 1950’de DP listesinden bağmsz milletvekili
olarak Meclis’e girdi. Avrupa
Konseyi Danşma Meclisi’nde
Türk Heyeti başkanlğ yapt,
daha sonra da Bonn, Londra ve
Madrid büyükelçiliklerinde bulundu.
1961 ylnda AP listesinden
bağmsz olarak Kayseri Senatörü seçildi. Senato Başkanlğ
yapt, 1965’te kurulan partiler-

üstü hükümette başbakan oldu.
Bu olaydan günümüz için çkarlacak dersler şunlardr:
Yolsuzluk konusunda hakknda yaz yazlan bir bakana,
cumhurbaşkan aklanmas için
istifa etmesini öneriyor.
Bakan, koltuğuna yapşp
kalmyor, hemen istifa ediyor, ahlakl bir davranş sergiliyor.
Aklandktan sonra da kamuda ve siyasal yaşamda
daha önemli yerlere gelebiliyor.
Acaba, 63 yl önce yaşanan bu ahlakl davranştan
RTÜK Başkan Sayn Zahid Akman ders alr m?
Acaba sayn Başbakan
ve Sayn Cumhurbaşkan
Zahid Akman’a istifa etmesi için kesin bir tavr
koyarlar m?
Siyasal yaşam, dürüst,
ahlakl, erdemli, sorumluluk sahibi kişilerin
elinde yükselir.

