
Güçlü Ailelerin güçlü  
kızları olur! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kızlarımızla gurur duyuyoruz
türkisch



İki çocuk Annesi olarak,  
Kızlarımın bağımsız bir yaşam  

sürmelerini sağlamaya kararlıyım.  
 

Erken evlenmek, ebeveynleri  
ve çocukları arasındaki ilişkiyi  

olumsuz etkileyebilir.  
 

Çocuklarımızın istek ve hayallerini  
dinlemeye başlamalı, onları bu yönde  

güçlendirmeli ve teşvik etmeliyiz.  
 

Her kızın kiminle evlenip evlenmeyeceğine 
kendisi karar verme hakkı vardır!  

Güçlü ailelerin güçlü ve kendi  
kaderini tayin eden kızları olur!

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nazan Eckes

Sevgili ebeveynler,  
Çocuklarınızla, kızlarınızla ve oğullarınızla 
gurur duyacağınızdan emin olabilirsiniz.

Yapabileceklerini, bildiklerinden ve 
başarmak istediklerinden gurur duyarlar.

Ebeveynler olarak, sadece onlar için en 
iyisini istersiniz.

Güvenlik, aile, arkadaşlar, sağlık,  
mutluluk.

Bu broşür ile size  
olasılıkları göstermek  
istiyoruz.

  

»

«



»Bütün insanlar hür,  
haysiyet ve  

haklar bakımından  
eşit doğarlar« 

Madde 1 İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi
 

 

Almanya'da herkes kendi hayatını özgürce  
belirleme hakkına sahiptir.

Kadın ve erkek kanun önünde eşittir.
Kadınlar hangi mesleğe devam  

etmek istediklerine kendileri karar verebilirler.
 



Bir kadını evliliğe  
zorlamaya kimsenin  

hakkı yoktur. 
Kendi Ailen bile olsa.

 
Almanya'da yasalarca yasaklanmıştır:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Reşit olmayan  
• 18 yaşından önce  

resmi nikah 

• 18 yaşından önce dini 
veya geleneksel nikah 
töreni 
(Kız kabul etse bile)

 
 
18 yaşın altındaki 
evlilikler 5000 €'ya 
kadar para cezası ile 
cezalandırılabilir.

Zorunlu evlilik
• Kızın/kadının rızası 

dışında tehdit/şiddet 
uygulayarak  
evlenme 

• Yurt dışında / menşe 
ülke evliliği için 
 erteleme

 
 
 
Zorla evlendirme  
için 5 yıla kadar  
hapis cezasına 
çarptırılabilirsin-  
 zorla evlilik yurt  
dışında gerçekleşse  
bile (§237 StGB). 



Bütün dinler,  
kadınların ve erkeklerin  

kiminle evlenmek  
istediklerine kendileri  

karar vermelerine izin verir. 

Dolayısıyla erken veya zorla  
evlendirmenin dini bir sebebi yoktur.



Kız çocukları ve 
kadınlar evliliklerinde 
sıklıkla şiddete maruz 

kalmaktadır. 
 
 
 
 
Sıklıkla depresyon ve Anksiyete yaşarlar.
Bir kadın çok genç yaşta hamile  
kalırsa, kendisi ve bebeği için tehlikeli 
olabilir.

Kız çocukları ve genç kadınların  
erken yaşta evlendirilmeleri veya zorla  
evlendirilmeleri durumunda artık  
okula gitmelerine izin verilmemektedir. 

Erken yaşta ve zorla evlilik,  
çocuklar için büyük bir yüktür  

ve bu nedenle nesiller  
boyu bir travmaya dönüşebilir! 

Sajjad 
zorla evlendirme kurbanı

» «



Kızınız sizi seviyor ve saygı duyuyor. Tehdit 
altındaki bir zorla evlilik, ebeveynler ve kızı 
arasındaki ilişkiyi daha da kötüleştirebilir. Bazı 
kızlar zorla evlendirilmek üzereyken ailelerini 
terk eder. Ancak, kızınız ailenin bir parçası olarak 
kalmayı çok ister. 

Ailemi ve kardeşlerimi her şeyden  
çok sevdim. Kendi isteğim dışında evlenmem 
gerektiğinde, evde daha fazla dayanamadım.  

 
Şimdi ailemden ayrı yaşıyorum ve  

onları her gün özlüyorum. Benim için en  
kötüsü: Çocuklarımı asla tanıyamayacaksın,  

bana ne olduğunu bilmeyecekler 

Bir kurbanın sesi! 
 

 
Kızının güvende olmasını  

istiyorsan. Güçlü ve  
kendine güvenen ailelerin  

güçlü, kendi kaderini  
tayin eden kızları olur. 

Bunu değiştirebilirsiniz!

 
Bu yüzden: 

Kızınla konuş.  
Kızınızı anlamaya  
çalışın. Kızınızın  

ne istediğini sorun.

 »

«



Yalnız değilsin! 
Ailenizden destek  

alın veya bir danışma  
merkezinden bilgi,  

tavsiye alın.
 
 

Buradan yardım ve destek alabilirsiniz:

Kadınlar için ülke çapında yardım hattı:  
08000 116 016  

(Her gün 24 saat, ücretsiz ve istek  
üzerine Anonim olarak ulaşabilirsiniz) 

BIG - Kadınlara aile içi şiddetle ilgili tavsiyeler 

030 611 03 00  
(her gün sabah 8'den akşam 11'e kadar,  
ücretsiz ve istek üzerine Anonim olarak) 

Erkekler için ülke çapında yardım hattı  
0800 123 99 00  

(Pzt-Cum - ücretsiz ve istek  
üzerine Anonim olarak)

 
Ülke çapında danışma merkezleri 

 www.zwangsheirat.de 
adresinde bulunabilir.



Erken ve Zorla Evlilik  
Hakkında Bilgi Broşürü  
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