
Evlilik sadece özgürce ve  
tam rıza ile yapılmalıdır

birleşmiş Milletler insan hakları bildirgesinden alınmıştır

Bu broşürü www.tvangsekteskap.no’ da ve yayıncıların web sitelerinde bulabilirsiniz



Ebeveynlere  
evlilik hakkında 
bilgi

Gençlerin sevgilisi olabilir mi veya olamaz mı?

Onlar evlenecekler mi yoksa evlenmeyecekler mi?

Onların ne zaman evleneceklerini?

Onların kiminle evleneceklerini?

Ebeveynler nelere karar verecekler?



Sabil ailesi
Maryam’ın ebeveynleri kızları hakkında 
dedikoduların dolaştığını duyarlar. Bu olay  
onları, kızlarının “iyi bir evlilik” yapmasını 
zorlaştırabileceği için endişelendirir. Onlar 
kızlarına gelecek adına iyi seçimler yapabilmesi 
için yardımcı olmak istiyorlar.
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Sabil ailesinin Maryam isimli, 19 yaşında bir kızları var. Kızları çok yakında 
liseyi bitirecek. Ebeveynleri onunla okulda başarılı olduğu için gurur 
duyuyorlar. Maryam zaman zaman okul sonrası arkadaşları ile beraber 
oluyor, ama şimdi akrabaları onun erkeklerle dolaştığını söylüyorlar. 
Ebeveynleri kendilerini derinden yaralanmış hissediyorlar. Maryam 
hakkında dedikodular mı dolaşıyor? Başkaları onların iyi ebeveynler 
olmadıklarını mı düşünüyorlar? Onların kızlarını gözetip kollamadıklarını 
mı? Onlar Maryam’dan evde daha fazla olmasını istediler.

Çocuklara tavsiye vermek istiyorlar
Ebeveynleri Maryam’ın evlenmeden önce bir eğitim edinmesini istiyorlar, 
ama şimdi endişeliler. Evlilik için daha fazla beklemek, daha fazla 
dedikodu çıkmasına yol açabilir ve ”iyi bir genç” bulmayı zorlaştırabilir. Ve 
Maryam aşık olursa ne olacak? Gençler genellikle ”güvenilmez” duygular 
tarafından yönetiliyor, ve ebeveynleri, deneyime sahip olanların da 
yetişkinlerin olduğunu düşünüyorlar. Akrabaları Maryam’ın ne zaman 
evleneceğini giderek daha sık soruyorlar. Annesi Maryam’ın yaşında iken 
bir kaç yıllık evliydi. Ebeveynleri Maryam’a baskı yapmak istemiyorlar, 
ama tavsiye vermek istiyorlar. Onunla gelecek ile ilgili planlar ve evlilik 
hakkında konuşmak zor, ve bu nedenle annesi bunun yerine, çocukların 
seçimleri yüzünden aile içinde çatışmalar ve problemler yaşayan 
ailelerden bahsediyor. Maryam evlenmek için beklemenin ne gibi 
problemlere yol açabileceğini anlıyor mu?Annesi kızının kendisi için neyin 
en iyisi olduğunu anlamasını umuyor. Ama eğer onları dinlemezse ne 
yapacaklar?

Sabil ailesi



Maryam Sabil ebeveynlerinin ona 
güvenmediklerini hissediyor. Onu evlendirmek 
istediklerinden endişe duyuyor. 
  
Maryam okulda iyi vakit geçiriyor ve zaman zaman ders çalışmak ve 
beraber olmak, konuşmak için arkadaşları ile beraber oluyor. 
Ebeveynlerinin ona güvenmesini istiyor, ve annesine arkadaşları ile 
beraber neler yaptığı hakkında çok şey anlatıyor. Ebeveynleri ona evde 
daha fazla bulunmasını söylediklerinde üzüldü, ve şöyle cevap verdi: 
“Siz bana güvenmiyormusunuz? Başkalarının söylediklerini beni 
dinlediğinizden daha fazla mı dinliyorsunuz, kendi öz kızınızı?” Daha 
sonra onlarla böyle konuştuğu için vijdan azabı çekti.  

Ebeveynlerin hangi planları var?
Maryam okumaya devam etmek istiyor ve evlenmek için beklemek 
istiyor, ama şimdi endişeli. Ebeveynleri dedikoduların dolaştığını 
söylüyor. Annesi çocukları ile problem yaşayan başka aileler 
hakkında hikayeler anlatıyor. Annesi bununla ne anlatmak istiyor? 
Maryam zaman zaman odasında ağlıyor, ve uyumak zor olabiliyor. 
Okul çalışmalarında zorlanıyor ve yakın zamanlarda bir sınavda kötü 
not aldı. Maryam düşünüyor: ”Bu benim hayatım!” Ve ebeveynlerinin 
onun için yapmış olduklarını düşünüyor ve utanç duyuyor. Maryam 
hiç bir zaman ebeveynlerinin onun için en iyisini istediklerinden 
şüphe duymadı, ama onun ne istediğine önem vereceklerine 
güvenebilir mi? Eğer ebeveynleri onu dinlemezlerse ne olacak?     

Maryam 
19 yaşında



Maryam 
19 yaşında
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•  Siz genç iken ebeveynleriniz ile  
   ilişkileriniz nasıldı? 

•  Siz evleneceğiniz zaman nasıldı? 
    Siz kiminle evleneceğinize ve 
    evliliğin ne zaman gerçekleşeceğine
    kendiniz karar verebildiniz mi?

•  Eğer siz Maryam olsaydınız bu durumu  
    nasıl görürdünüz?

•  Maryam’a hangi tavsiyelerde bulunmak  
    isterdiniz? Onun ebeveynlerine?



Evlilik özgür iradeyle yapılacaktır. Bu insan 
haklarında ve Norveç hukuk kapsamında yer alır. 
Psikolojik baskı ve zorlama gençlere ciddi sağlık 
sorunları yaşatabilir. 

Bir çok toplumun düzenlenmiş evlilik geleneği vardır, ve bu şekilde 
çocukların ”iyi bir evlilik” yapmaları, ebeveynlerin sorumluluğu altında 
olduğu esastır. Düzenlenmiş evlilik, gönüllü olarak yapılması ve 
evlenecek kişilerin her ikisinin de istemesi durumunda, Norveç’te yasaldır.

Zorla evlilik
Eş seçiminde ailenin katılımı, çocukların ve gençlerin yavaş yavaş kendi 
kararlarını vermelerinin yaygın olduğu, Norveç’te büyüyen çocuklar için 
zorluk olarak yaşanabilir. Bazıları kendileri eş bulmak ister, bazıları 
yaptıkları seçim için ebeveynlerinin onayını ve desteğini ister, ve bazıları 
da belki eş bulmak için yardım isterler. Ailenin katılımı baskı ve zorlama 
olarak algılandığı zaman buna zorla evlilik denir.    

Haklar ve yasalar
Birleşmiş Milletler insan hakları bildirgesine göre, evlilikler sadece özgür 
ve tam rıza ile yapılmalıdır. Bu evlenecek kişilerin anlaşmış olmaları 
anlamına gelir. Norveç hukukuna göre evlilik gönüllü olarak yapılır, ve 
kadınlar ve erkekler eşit  şekilde eşlerini özgürce seçme hakkına sahiptir. 
Evlenecek kişiler 18 yaşın üzerinde olmalıdırlar. Aynı cinsiyetten kişiler de 
evlenebilir.

Norveç’te bir kişiye evlenmesi için baskı yapmak veya zorlamak 
yasadışıdır ve hapis ile cezalandırılabilir. Bu durum Norveç’te ikamet 
ediyorsanız yurt dışında yapılan evlilik halinde de geçerlidir. 
     
Baskı veya zorlama altında yapılan evlilik geçersiz kılınabilir. Evlilik 
geçersiz olarak sayıldıktan sonra, boşanmış olarak değil, bekar olarak 
kayıtlanırsınız. 

Norveç’te evlilik 
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Norveç’te evlilik 

•  Taraflardan biri evlenecekleri zaman 18 yaşın  
    altında ise 

•  Evlilik, nikah esnasında her iki tarafda hazır  
    bulunmadan yapılmışsa 

•  Taraflardan biri zaten evliyse
  
Bu kurallar, evlilik yapıldığında taraflardan en az biri Norveç’te ikamet ediyorsa geçerlidir.

Yurt dışında yapılan evlilik, aşağıdaki durumlar 
halinde, Norveç’te geçerli DEĞİLDİR: 

Kendi kararlarını verme hakkı
Evliliğin kendi özgür irade ile yapılması, evlenmek isteyip istemediğinize, 
kiminle evleneceğinize ve ne zaman evleneceğinize kendiniz karar 
vereceğiniz anlamına gelir.

Hiç bir din zorla evliliği kabul etmez.



Psikolojik baskı
Zorla evlilik sadece fiziksel zorlama ve şiddetten ibaret değildir, ayrıca 
çoğu zaman da, zaman içinde gerçekleşen psikolojik baskı ve gençlerin 
ebeveynlerine olan sadakatı hakkındadır. Psikolojik baskı, çocuklarına 
”söylenmek” , çocuklar ebeveynlerini dinlemezlerse ne kadar 
üzüldüğünüzden bahsetmek ve diğer ailelerin sorunları hakkında hikayeler 
anlatmak anlamına gelir. Baskı aynı zamanda çocukların arkadaş, kıyafet, 
boş zaman etkinlikleri ve eğitim seçimini de kapsayabilir. Psikolojik baskı 
ve zorlama çocuklara başağrısı, uyku sorunları ve okul çalışmalarında 
konsantrasyon güçlüğü gibi sağlık sorunları yaşatabilir. Bazı kişilerde 
depresyon ve yeme bozukluğu gelişir. Çatışmalar ebeveynlerde de sağlık 
sorunları yaratabilir. 

Birlikte konuşma
Birçok ebeveyn çocuklarla gelecek ve evlilik hakkında doğrudan konuşmayı 
zor buluyor. Ebeveyn olarak nasıl otorite sahibi olunur, ve belki farklı 
düşüncelere sahip oldukları konular hakkında açıkça nasıl konuşulur? 
Çocukların ebeveynlerine duydukları saygı ve sadakat bu gibi konuları ele 
almayı engelleyebilir. Ebeveynlerin çocuklara, birlikte konuşmanın 
mümkün olduğunu göstermek için büyük bir sorumluluğu vardır.

•  Evlilik gönüllü olarak yapılmalıdır   

•  Psikolojik baskı gençlere ciddi sağlık sorunları   
    verebilir 

•  Ebeveynlerin zor konular hakkında birlikte  
    konuşmanın mümkün olduğunu göstermek  
    için sorumluluğu vardır
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•  Siz genç iken, sizin ebeveynleriniz sizinle  
    ne konuşsun isterdiniz? 

•  Siz gençlerin ebeveynleri ile ilişkilerinde  
    neleri zor olarak algıladığını  
    düşünüyorsunuz?

• Çocuklarınızın gelecek, eğitim ve evlilik  
   hakkında ne gibi istekleri ve planları var  
   biliyormusunuz? Bu konuda onlarla  
   konuşmak için nasıl inisiyatif alabilirsiniz?



Veli rehberlik 
Bir çok belediyede veli rehberlik hizmetleri vardır. Burada düşünceler ve 
deneyimler paylaşmak için başka veliler ile bir araya gelebilirsiniz. 
Veliler çocuklarına ilişkin sevinçleri ve zorlukları hakkında konuşabilirler. 
Ele alınan sorular şunlardır: Siz genç çocuğunuz ile daha iyi bir ilişkiye 
nasıl kavuşabilirsiniz? Siz genç çocuğunuza mümkün olan en iyi gelişimi 
için nasıl destek ve yardımcı olabilirsiniz? Diğer veliler genel sorunları 
nasıl çözüyorlar? Web sitesi www.bufetat.no/foreldreveiledning’ de 
daha fazla bilgi bulabilirsiniz. Ayrıca yerel belediyenizi de arayabilirsiniz.

Aile Danışmanlığı  
Çocukları için endişe duyan veliler görüşme için, yalnız ya da çocukları 
ile beraber, aile danışmanlığına başvurabilirler. Aile danışmanlığı tüm 
aile odaklı olarak çalışır, ve veliler ve gençler, zor konular hakkında 
birlikte konuşmak için yardım alabilirler. Web sitesi www.bufetat.no’ 
dan en yakın ofisinizi bulabilirsiniz. Yerel belediyenizi de arayabilirsiniz.

Çocuk Esirgeme Kurumu  
Veliler çocuklar hakkında, Çocuk Esirgeme Kurumundan tavsiye ve 
danışmanlık alabilirler. Çocuk Esirgeme Kurumu çocukların gerekli 
bakım ve güvenli bir yetiştirme almalarını sağlamakla sorumludur.  
www.barnevernet.no sitesine bakınız. Tüm belediyelerde irtibata 
geçebileceğiniz bir Çocuk Esirgeme Kurumu hizmetleri vardır.  
Belediye internet web sitesinde ya da yerel belediyenizi arayarak  
bilgi bulabilirsiniz.

Nereden yardım 
alabilirsiniz?
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Çocuk Esirgeme Nöbetçisi
Çocuk Esirgeme Nöbetçisi diğer ofisler kapalı olduğunda açıktır. Eğer hızlı 
bir şekilde yardım gerektiren sorunlarınız varsa, irtibata geçebilirsiniz. 
116 111’i arayın ve belediyenizin Çocuk Esirgeme Nöbetçisine aktarılın. 
Çocuk Esirgeme Nöbetçisi olmaması veya kapalı olması durumunda, çağrı 
Alarm telefonuna aktarılacaktır. Daha fazla bilgi ve ülkenin nerelerinde 
Çocuk Esirgeme Nöbetçisi bulabileceğinizi gösteren genel bir bakış için 
www.barnevernvakt.no’ ya bakınız. 

İltica kabul merkezi çalışanları
Eğer iltica kabul merkezinde kalıyorsanız, kabul merkezi çalışanları ile 
konuşabilirsiniz. Onlar size bilgi verebilir, ve gerektiğinde yardım 
kuruluşları ile temas sağlayabilirler.

Zorla evlilik ve cinsel sakatlama hakkında Kızıl Haç telefonu
Kızıl Haç telefonu tüm ülke için bir bilgi telefonudur. Buradan, hem 
gençler hem de veliler konu hakkında bilgi sahibi olan birinden tavsiye, ve 
kamu destek sistemi ile bağlantı kurabilmek için yardım alabilirler. 
Telefonumuz hafta içi her gün 09.00 - 17.00 arası açıktır. Tel.: 815 55 201. 

Daha fazla bilgi için: www.tvangsekteskap.no


