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Birçok ülkede olduğu gibi bizde de “namus” ve “şeref” ciddiye alınan kavramlardır.
Bir kişinin namusuna ve şerefine hakaret etmenin cezai yaptırımları vardır.
Bazı durumlarda namus ve şeref yüzünden insanlar birbiriyle kavga eder; bazen kan bile dökülür.
Peki, gerçekten bu konuda ciddi miyiz?
Namus ve şeref üzerine edilen yeminler ciddiye alınıyor mu?
Daha doğrusu, Türkiye’de genel olarak yeminler ciddiye alınıyor mu?
Türkiye’de son verilere göre 2 milyon 435 bin devlet memuru var.
Devlet memurları, 1965 yılında kabul edilen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabidir.
Bu kanunda 12 Mayıs 1982 gün ve 2670 sayılı kanunla yapılan değişiklikle, devlet memurlarının
göreve başladıktan sonra devlete sadakat yemini etmeleri zorunludur.
İlgili madde şöyledir:
“Madde 6: Devlet memurları, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve kanunlarına sadakatla
bağlı kalmak ve milletin hizmetinde Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını sadakatla uygulamak
zorundadırlar. Devlet memurları bu hususu ‘Asli Devlet Memurluğuna’ atandıktan sonra en geç bir ay
içinde kurumlarınca düzenlenecek merasimle yetkili amirlerin huzurunda yapacakları yeminle
belirtirler ve özlük dosyalarına konulacak aşağıdaki ‘Yemin Belgesi’ni imzalayarak göreve başlarlar.
“Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, Atatürk İnkılap ve İlkelerine, Anayasada ifadesi bulunan Türk
Milliyetçiliğine sadakatla bağlı kalacağıma; Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını milletin hizmetinde olarak
tarafsız ve eşitlik ilkelerine bağlı kalarak uygulayacağıma; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi
ve kültürel değerlerini benimseyip, koruyup bunları geliştirmek için çalışacağıma; insan haklarına ve
Anayasanın temel ilkelerine dayanan milli, demokratik, laik, bir hukuk devleti olan Türkiye
Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilerek, bunları davranış halinde göstereceğime
namusum ve şerefim üzerine yemin ederim.”
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 12 Mayıs 1982 tarihinde değiştirildiği biçimiyle “Tarafsızlık
ve devlete bağlılık” başlıklı 7. maddesinin ikinci fıkrası da şöyledir:
“Madde 7: Devlet memurları her durumda Devletin menfaatlerini korumak mecburiyetindedirler.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve kanunlarına aykırı olan, memleketin bağımsızlığını ve
bütünlüğünü bozan Türkiye Cumhuriyetinin güvenliğini tehlikeye düşüren herhangi bir faaliyette
bulunamazlar. Aynı nitelikte faaliyet gösteren herhangi bir harekete, gruplaşmaya, teşekküle veya
derneğe katılamazlar, bunlara yardım edemezler.”
Sayıları 2,5 milyona yaklaşan devlet memurları, namusları ve şerefleri üzerine yemin ederek, bu
değerleri koruyacaklarını belirttiler. İmzaladıkları yemin belgesi de özlük dosyalarında yer alıyor.
Bu yeminlerine sadıklar mı?
Yoksa namus ve şeref çok mu ucuz?
İnsan namusu ve şerefi üzerine bir yemin ederse, namusluysa ve şerefliyse, bu yeminin gereklerini
yerine getirmeye çalışır.
Günümüzde Türkiye Cumhuriyeti Anayasası da, Atatürk devrim ve ilkeleri de, Anayasada ifadesi
bulunan Türk milliyetçiliği de, milli devlet de, Türkiye Cumhuriyeti de tehdit altında.
Bizim sayıları 2,5 milyona yaklaşan memurlarımızın kaçı Anayasamızı savunuyor, Atatürk devrim ve
ilkelerinin korunması için mücadele ediyor, Türk milliyetçiliğini ve milli devleti sahipleniyor, Türkiye
Cumhuriyeti’ne sahip çıkıyor?
Kaç memur namus ve şerefini koruyor?
Diyeceksiniz ki sadece devlet memurları mı bu değerleri korumak için yemin ediyor?
Haklısınız.
Yemin edenlerin hepsinin namusuna ve şerefine sahip çıkmasını diliyorum.

