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Tavsiye: Dini topluluklar içinde  
e a a a n an a mc l  

konusunda her iki Basel Dinlerin  
a la asa l mas

Cinsel yönelime dayalı ayrımcılığıda içeren genişletilmiş ırkçılık karşıtı ceza madde- 
sinin kabul edilmesiyle (İsviçre Ceza Kanunu, madde 261bis ve İsvicre Askeri Ceza 
Kanunu madde 171c)1, dini metinlerdeki bazı metin bölümlerinin ele alınması dur-
munda yeni sorular ortaya çıkmaktadır. 
Her iki Basel Dinlerin Yuvarlak Masa Buluşması’nın (kisaca RTRel)2 bu tavsiye  
yazısı dini denetmenlere ve dini liderlere3 yöneliktir ve ırkçılık ceza maddesi çerçe-
vesinde bir suçun unsurlarının oluşmasını önlemek için, (potansiyel olarak) ayrımcı 
içeriğe sahip dini metin bölümlerinden alıntı yapılmasına yardımcı olmayı amaçla-
maktadır.
Bir suçun unsurlarının oluşumumunun her zaman bireysel duruma göre tespit  
edildiği ve değerlendirildiği vurgulanmalıdır. Buna ek olarak, genişletilmiş ırkçılık 
karşıtı ceza maddesine ilişkin içtihat hukuku hâlâ başlangıç aşamasındadır.
Dolayısıyla bu tavsiye bir davranış talimatı değildir, yalnızca bir destek sunar.  
Suçun fiilleri hakkında genel bilgiler verir, dini alıntıların ele alınış biçimi ile ilgili 
tavsiyelerde bulunur ve bu nedenle önleyici bir etkiye sahiptir. 

e a ge e i en e lemle
İsviçre Ceza Kanunu’nun 261bis maddesi gereğince «ırk, etnik köken, din veya cinsel  
tercihleri» nedeniyle bir kişiye veya bir gruba karşı işlenen ve cezayı gerektiren  
eylemler şunlardır:
• Nefret veya ayrımcılık için kamuya açık çağrı (paragraf 1) 
• Ayrımcı ideolojilerin kamuoyuna yayılması (paragraf 2) 
• Propaganda kampanyalarının organizasyonu, tanıtımı veya katılımı (paragraf 3) 
• Konuşma, yazı, jestler, saldırılar veya diğer yollarla kamuya açık ayrımcılık  

(paragraf 4) 
• Soykırım veya insanlığa karşı işlenen diğer suçların reddi, büyük ölçüde  

küçümsenmesi veya haklı gösterilmesi (paragraf 4) 
• Herkese açık olan bir hizmetin reddedilmesi (paragraf 5) 

  e a maddesinin enişletilmesiyle  eşcinsellik  heteroseks ellik veya iseks ellik nedeniyle ayrımcılı a u rayan  
kişiler de artık korunmaktadır

   ralık  tarihli ana prensiplere uy un olarak T el  yasaları ve y netmelikleri ve unların federal ve kanton  
d eyinde uy ulanmasını tartışa ilir  e er ve şayet unların dini topluluklar veya dini davranışlar veya dini  
uygulamalar üzerinde bir etkisi varsa». 

  Dini denetmenler ve dini liderler: vai ler ve dini topluluklar erinde etkisi olan t m di er kişilerdir  
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e ai so ml l o lla
Aşağıdaki koşullar oluştuğunda, bu ayrımcı bir ifadenin cezalandırılmasını  
gerektirir: 

nsan on n n e elenmesi
Ayrımcı davranış, yalnızca insan onurunu zedelendiği takdirde cezalandırılabilir. 
Bu durum, insanların veya insan gruplarının, aidiyetleri nedeniyle aşağılık olarak 
etiketlendiği veya aşağılayıcı muamele gördüğü durumdur.

am a a
Ayrımcı davranış veya beyanlar kamuya açık olarak yapılmalıdır. Bu, aralarında 
kişisel ilişki olmayan büyük bir insan grubunun önünde yapılması anlamına gelir. 
Yani aile bireyleri ve arkadaşlar içinde değil ya da yakın kişisel ilişkiler ortamında 
veya özel bir güven ilişkisi olan herhangi bir yakın çevrede değil.

as
Ayrımcı davranış yalnızca, eğer birisi kasıtlı olarak hareket ederse cezalandırılır. Bu, 
failin bu davranışın bir başkasını aşağıladığının / küçük düşürdüğünün farkında ol-
duğu ve bunu yine de veya tam da bu yüzden yaptığı anlamına gelir.
➜	Eğer tüm bu koşullar oluşursa, bir beyanat İsviçre Ceza Kanunu’nun 261bis  

maddesine göre suçun unsurlarını yerine getirir ve bunun cezai sonuçları ola-
bilir: 3 yıla kadar hapis veya para cezası. Ancak her vaka her zaman ayrı ayrı  
değerlendirilir. 

ini me inle e i a mc me in l mle in en al n a lmas n n  
nas l ele al naca na ai a si e
Ayrımcı içeriğe sahip dini metinlerden4 alıntı yapmak, aşağıdaki durumlarda bir suç 
ifadesi olarak da kabul edilebilir, eğer:
1. içerik, «ırk, etnik köken, din veya cinsel yönelim» temelinde kişilere veya insan 

gruplarına karşı ise (= insan onurunu zedeleyici) 
2.  bu dini toplantılarda gerçekleşirse (= kamuya açık)
3.  ve dini sorumlu kişi tarafından bu kişilere karşı ayrımcı bir tutum ve hatta nefret 

çağrısında bulunmak için kullanılırsa (= kasıt) 
Bu nedenle, RTRel, dini denetmenlere ve dini liderlere, belirli özelliklerden dolayı 
(«ırk, etnik köken, din veya cinsel yönelim») belirli bir grup insana karşı içeriğe sa-
hip metin bölümlerini dini toplantılarda, kanunun anlamına göre yorumsuz alıntı 
yapmamalarını tavsiye eder.

  ncil den ç tesad fi rnek:  Tesniye : : Tanrını  B in elini e teslim edece i halkların t m n  yok  
edeceksini  Me mur  : y Tanrım  keşke allahsı ları ld rsen  evililer : : Bir erkek aşka ir 
erkekle  ir kadın i i  cinsel ilişki kurarsa  ikisi de i rençlik etmiş olur ve ikisi de ld r lecekler
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Yorumsuz bir alıntı, dini topluluk tarafından bu gruba ait insanlara karşı uygun 
eyleme geçme veya nefret çağrısı olarak anlaşılabilir. Çünkü dini liderin bir yoru-
mu olmadan yaptığı bir alıntı dini topluluk tarafından Tanrı’nın veya ilgili en yük-
sek dini otoritenin isteği olarak anlaşılabilir ve buna karşılık gelen tutum ve / veya 
eylemlere yol açabilir. Bunun dini lider için cezai sonuçları olabilir. 
➜	Önemli: Başkalarının insanlık onurunu zedelemedikleri sürece dini görüşler  

ifade edilebilir ve ifade edilmeye devam edilebilir ve farklı değerler tartışılabilir. 

mc l on s nla n a R Rel in
Yuvarlak Masa, bazen dini toplulukları da etkileyen başkaca ayrımcılık biçimleri 
(örn. İsviçre Federal Anayasası, madde 8 Paragraf 2’de tanımlanmıştır)5 olduğunun 
farkındadır. Özellikle cinsiyete dayalı ayrımcılık, kantonların kadın erkek eşitli-
ği maddelerinde ve Federal Anayasa’da da (Federal Anayasa, madde 8 Paragraf 3)6 

düzenlenen ve RTRel’de defalarca tartışılan bir konudur. Ancak, bu farklı yasal un-
surları olan bir konu olduğundan, RTRel bu noktada bu konuyu burada tartışmama 
hakkını saklı tutar.
RTRel, başkalarına ayrımcılık yapmadan ve diğer inançlara saygı duyan iyi bir ortak 
yaşamın sağlanması için çalışır. Kendi din tarihinde de her zaman var olan ayrımcı-
lığı da eleştirel olarak yansıtan ortak bir yaşam.

  imseye  k keninden  ırkından  cinsiyetinden  yaşından  dilinden  sosyal stat s nden  yaşam tar ından  dini   
ideolo ik veya siyasi inançlarından veya fi iksel  ihinsel veya psikolo ik en ellerinden dolayı ayrımcılık yapılama  
(Federal Anayasa, madde 8 paragraf 2)

  rkekler ve kadınlar eşittir  anunlar  onların yasal ve fiili eşitliklerini sa lamayı amaçlar  ellikle de aile içinde  
e itimde ve iş alanında  rkekler ve kadınlar  eşit de erdeki işler için eşit cret hakkına sahiptir  ederal nayasa  
madde 8 paragraf 3) 
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  https: admin ch opc de federal a ette pdf en son  Mayıs de erişildi  

Ek: Kanun Maddesi 
«Irk, etnik köken, din veya cinsel yönelim» temelinde ayrımcılık
İsviçre Ceza Kanunu’nun 261bis Irk Ayrımcılığı7 maddesine göre:

er kim  ırkı  etnik k keni  dini veya cinsel y nelimi nedeniyle ir kişiye veya ir 
rup insana karşı kamuya açık ir şekilde nefret veya ayrımcılık ça rısında ulu-

nursa  her kim u kişileri veya u rupları sistematik olarak k t lemeyi veya kara-
lamayı amaçlayan ideolo ileri kamuya açık ir şekilde yayarsa  her kim aynı amaç-
la propa anda kampanyaları d enler  destekler veya unlara katılırsa  her kim 
ırkı  etnik k keni  dini veya cinsel y nelimi nedeniyle ir kişiyi veya ir rup insanı 
kelimelerle  ya ılarla  r nt lerle  estlerle veya aşka herhan i ir şekilde insan 
onurunu edeleyecek şekilde kamuya açık olarak aşa ılarsa veya ayrımcılık yapar-
sa veya u nedenlerden iriyle soykırımı veya insanlı a karşı işlenen di er suçları 
reddeder  y k lç de k ç mser veya haklı stermeye çalışırsa  her kim enel 
halka y nelik sundu u ir hi meti  ırkı  etnik k keni  dini veya cinsel y nelimi ne-
deniyle ir kişiye veya ir rup insana sunmayı redderse  ç yıla kadar hapis veya 
para ce ası ile ce alandırılır


