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İnsanı en güzel şekilde yaratan, adaleti ve takvayı katında yegâne değer ölçüsü olarak 
belirleyip bize bildiren Yüce Allah’a sonsuz hamd ü senâlar olsun.

Hz. Âdem’den beri hakkın/hakikatin öncüsü bütün peygamberlere ve bilhassa getirdi-
ği değerlerle insanlığın ufkunu aydınlatan, aile olmanın, eş olmanın en güzel örnekliği-
ni gösteren Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa’ya sonsuz salat ve selam 
olsun. 

Biliyoruz ki, Rabbimiz, bizlere aile olmayı emretmiş, vedûd ismi celilinden meveddet 
gibi katıksız ve karşılıksız bir sevgiyi, varlığının bir delili olarak aileye lütfetmiştir. 

Bugün bireysel, sosyal ya da küresel boyutta yaşanan bütün sıkıntıların ya da gü-
zelliklerin aileyle güçlü bir ilişkisinin olduğu açıktır. Dolayısıyla daha iyi bir hayat için 
muhtaç olduğumuz temel değerler öncelikle ailede hayat bulacak, oradan topluma ve 
dünyaya huzur katacaktır. 

Yüce dinimiz İslam; ailede adaletin, ihsan ahlakının, fedakârlığın, sorumluluk bilinci-
nin, istişarenin, karşılıklı yardımlaşma ve anlayışın hâkim kılınmasını; eşlerin birbiri-
ne güven duymasını ve bağlılık göstermesini, sevinç, keder, yorgunluk ve sıkıntıların 

Prof. Dr. Ali ERBAŞ 
Diyanet İşleri Başkanı
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paylaşılmasını istemektedir. Hangi açıdan düşünürsek düşünelim, hiçbir gerekçe ya 
da meşgale aile olmayı ertelemeye ve aileyi ihmal etmeye, ilgisizliğe mazeret olamaz.

Elbette hayatın her alanında olduğu gibi ailede de zaman zaman zorluklar, kırgınlıklar, 
gerilimler olması mümkündür. Önemli olan karşılaşılan sıkıntıları, haksızlığa yol açma-
dan, sabır, fedakârlık ve adalet duygusuyla aşmaya çalışmaktır. 

Ailede herhangi bir sorun ortaya çıktığında gerek kadın gerekse erkek için başvurula-
cak ilk merci akl-ı selim olmalıdır. Vicdan, güzel ahlak, sorumluluk bilinci ve fedakârlık 
olmalıdır. 

Bencilliğin ve çıkar ilişkilerinin girdabı içinde huzurun kaybedildiği, sevginin maddi kay-
gılar içerisine hapsedildiği bir dünyada, şüphesiz bu durumdan en çok aile değerleri 
zarar görmekte, sevgi ve rahmetin merkezi olan aile, şiddet ve nefretin mekânı haline 
gelmektedir. Ailelerde yaşanan olumsuzluklar ise zamanla toplumun genel problem-
leri hâline gelerek, aile-toplum sarmalında hayatı kuşatmaktadır. 

Aile değerlerimize uygun, ailemizi korumaya ve güçlendirmeye yönelik çalışmalar ya-
pılması, medya başta olmak üzere bütün Kurumların sorumluluğudur. Medeniyeti-
mizden tevarüs ettiğimiz aile ahlakı ve değerlerini yozlaştıran ve yıpratan her türlü 
söylem, tavır ve politika nesillerimize ve geleceğimize en büyük kötülüğü yapmaktadır. 

Peygamber Efendimizin aile hayatı, kıyamete kadar bütün insanlar için en güzel ör-
nektir. Zira zaman, mekân, teknoloji ne kadar değişirse değişsin esasında insanın ai-
leye duyduğu ihtiyaç ve ailede huzuru temin edecek değerler aynı kıymet ve önemde 
varlığını devam ettirmektedir. 

Peygamber Efendimiz tüm aile fertlerine daima merhametle, adaletle, iyilikle, güzel-
likle davranmış, bütün ilişkilerinde insan onuruna saygıyı esas almıştır. “Sizin en ha-
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yırlınız, ailesine karşı en hayırlı olanınızdır. Ben de aileme karşı en hayırlı olanınızım.” 
(Tirmizî, Menâkıb, 63.) hadis-i şerifi bu hakikatin ifadesidir.   

O, ailesine karşı insanlığın en şefkatli olanıdır. Aile değerlerine en bağlı olanıdır. Do-
layısıyla bugün aileyi korumanın ve güçlendirmenin, ailede huzuru yaşamanın yolu, 
Peygamber Efendimizin gösterdiği değerleri ailede hâkim kılmaktır.

Bu gaye ve sorumluluk ile Diyanet İşleri Başkanlığı olarak 81 il ve ilçe müftülüklerimiz 
bünyesinde Aile ve Dini Rehberlik Büro/Merkezleri ile ailelerin korunması ve güçlendi-
rilmesi hususunda manevi danışmanlık ve dinî rehberlik hizmeti sunuyoruz.

Ailemizden başlayarak topluma ve bütün dünyaya huzur katacak değerleri beraber-
ce sahiplenmek ve güçlendirmek hepimizin müşterek ve en temel sorumluluğudur. 
Bu bağlamda yaptığımız çalışmaların özellikle kadınlar, gençler ve çocuklarla ilişkimizi 
gözden geçirmeye ve nebevi metodu kuşanarak sorumluluklarımızı yerine getirmeye 
vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum. 

Cenab-ı Mevla, Kur’an-ı Kerim’in yolunda ve Peygamberimizin sünnet-i seniyyesinin 
izinde bir hayat ile huzurlu bir aile, huzurlu bir toplum ve huzurlu bir dünya idealimiz-
de bizleri muvaffak eylesin. 
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Anayasa’nın 136. maddesi Diyanet İşleri Başkanlığının “milletçe dayanışma ve bütün-
leşmeyi amaç edinerek” faaliyet yürüttüğünü ifade etmekte ve ilgili özel Kanun’a atıf 
yapmaktadır: 

Bu görev; 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un 
1. maddesinde “İslam dininin inançları, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek, 
din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek“ şeklinde ifadesini 
bulmaktadır. 

Cami içi hizmetlerinin yanı sıra, sosyal ve kültürel içerikli din hizmetleriyle de toplum-
sal birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendirme yolunda çaba harcamanın, 
köklü kurumsal yapısı ve temsil ettiği değerler dikkate alındığında Başkanlığın asli va-
zifelerinden birisi olduğu görülecektir. Bu kapsamda, adı geçen Kanun’un 7. maddesi 
3. fıkrasındaki “Öğrenci yurtları, eğitim kurumları, gençlik merkezleri ve kampları, ceza 
infaz kurumları, sağlık kuruluşları, sosyal hizmet kurumları ve benzeri yerlerde işbirliği 
esasına göre manevi danışmanlık ve din hizmeti sunmak.” ve 7. fıkrasında karşılığını 
bulan “Aile, kadın, gençlik ve toplumun diğer kesimlerine yönelik dinî konularda ay-
dınlatma ve rehberlik yapmak.” görevi Din Hizmetleri Genel Müdürlüğüne verilmiştir. 
Aileye yönelik hizmetler 2011 yılından itibaren Genel Müdürlük bünyesinde kurulan 
Aile ve Dinî Rehberlik Daire Başkanlığı koordinesiyle yürütülmektedir.

Dayanak ve Gerekçe
Dayanak ve Gerekçe



Amaç

Başkanlığımız aileye yönelik çalışmalarını aşağıdaki amaçlar doğrultusunda yürütmek-
tedir:

Aile, kadın, gençlik ve çocukla ilgili dinî konularda toplumu aydınlatmaya yönelik çalış-
malar yapmak,

İhtiyaç duyulan yerlerde aile ve dinî rehberlik bürolarının açılmasını ve bu büroların 
koordineli olarak çalışmasını sağlamak,

Aile ve dinî rehberlik bürolarında görevli personele ihtiyaç duydukları donanımı ka-
zandıracak eğitimlerin verilmesini sağlamak,

İlgili kurumlarla işbirliği yaparak çocuk evleri, huzurevleri, kadın konukevleri gibi sos-
yal hizmet kurumlarında din hizmeti sunulmasını sağlamak,

Ailenin korunması ve güçlendirilmesi hususunda toplumsal farkındalık oluşturmak 
amacıyla dinî, sosyal ve kültürel içerikli etkinlikler düzenlemek/düzenlenmesini sağ-
lamak,

Aile sorunlarının çözümüne yönelik dinî danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunulmasını 
sağlamak,

Aile konulu yazılı ve görsel materyaller hazırlanmasını sağlamak,

Görev alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak 
ortak çalışmalar yürütmek.
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Kur’an ve sünnet ışığında, topluma aile hakkında dinî rehberlik hizmeti sunarken doğ-
ru ve sağlam bilgiden ayrılmamak,

Çağın getirdiği değişim ve dönüşümlerin farkındalığıyla aileyi ve bireyi tehdit eden 
problemlerin çözümüne katkı sağlamak,

Büro/Merkezlerimize danışan bütün vatandaşlarımıza “kişisel bilgilerin gizliliği” ilke-
sine riayet ederek, ayrım gözetmeksizin, kuşatıcı ve kucaklayıcı bir yaklaşımla hizmet 
sunmak,

Sosyal hizmet kurumları aracılığıyla yaşamlarını sürdüren kadın, çocuk, genç ve yaşlı 
bireylere manevi destek hizmeti vermek,

Tüm faaliyetlerimizde ailenin kurulması, korunması ve güçlendirilmesi adına özgün, 
düzeyli ve tutarlı bir yol izlemek,

Diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak faaliyet ağımızı genişletmek ve danışan-
larımızı ilgili Birimlere yönlendirmelerde bulunmak.

İlkeler
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Aile, Rabbimizin eşsiz ve benzersiz kudretiyle insana sunduğu nadide bir nimettir. Yüce 
Allah’ın Hz. Âdem ve Hz. Havva’yı yaratmasıyla beraber insanlık tarihinin en eski kurumu 
olan aile teşkil olmuştur. Ailenin varlığı Kur’an’ın ifadesiyle “Cenab-ı Hakk’ın varlığının ve 
kudretinin delillerinden birisidir.” Ferd ve Ehad olan, eşi ortağı bulunmayan Rabbimiz, 
insanı bir eşle beraber yaşayacak şekilde yaratmıştır. İnsan ise, bir eşin kendisine sağla-
yacağı maddi ve manevi desteğe, ailenin huzuruna, çocukların sevgisine, anne-babanın 
ilgisine muhtaçtır. Aile, insan için bu dünya hayatında hazırlanmış imtihan alanlarından 
birisi, belki de en önemlisidir. Yüce dinimiz İslam, hem nimet hem de imtihan olması açı-
sından ailenin varlığı ve korunması konusunda hassasiyet göstermiştir.

Aile, zaman ve mekân fark etmeksizin bütün toplumlar için hayati değere sahiptir. Toplu-
mun temel taşıdır ve kurulmasında da sürdürülmesinde de özeni hak eder. Her ne kadar 
nikâh hukuki bir sözleşme ise de ve aile fertlerinin birbirlerine yönelik hukuki anlamda hak 
ve sorumlulukları bulunmaktaysa da aslında ailenin temelini ahlaki bağların oluşturduğu-
nu söylemek yanlış olmaz. Çünkü aile, ahlaki erdemleri göz ardı ederek, bir şirket misali, 
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sadece hukuki ilişkilerle yürütülecek soğuk bir yapı değildir. Bu yüzden Kur’an-ı Kerim’de 
Rûm suresinde “kendileriyle huzur bulalım diye” Allah’ın bize eşler yarattığından bahse-
dilirken, eşlerin arasında “sevgi ve merhamet” bağları örüldüğü ifade buyrulur. Nikâhla 
birbirine eş olan kadın ve erkeğin bir aile içinde huzur bularak yaşamasını temin eden 
husus, muhabbettir, şefkattir yani hukuki olmaktan ziyade ahlakidir. O hâlde, sadakat, 
adalet, ihsan gibi her türlü ahlaki iyilik ailede var olmalı, beslenmeli ve güçlendirilmelidir.

Yüce Rabbimizin en güzel örnek olarak tavsif ettiği, “güzel ahlakı tamamlamak üzere” 
gönderdiği Sevgili Peygamberimizin aile hayatını onun hayat bütününden ayrı düşün-
mek mümkün değildir. Peygamberimiz hayatın her alanında ne kadar adilse aile yaşan-
tısında da o kadar adildir. Dışarıda adaleti savunurken, aile içinde adaletten mahrum ve 
zulme kapı aralayan bir tavır sünnete uygun olamaz. Benzer biçimde, Peygamberimiz 
nasıl âlemlere rahmet olarak gönderilmesinin gereği, her canlıya karşı merhametli ise 
aile bireylerine karşı da öyle şefkatli, merhametli, insaflı ve nezaket sahibidir. Aile dışında 
nezaket ve merhamet numunesi olarak dolaşırken aile içinde öfke ve şiddet estirmenin 
sünnete uygun bir tavır olması düşünülemez. O hâlde bize düşen, Allah Resulünün sün-
netinde yer alan sabiteleri iyi tanımak, kavramak ve bunları onun örnekliğinde olduğu gibi 
aile hayatımıza da yansıtmaktır.

Aile içinde merhamete dayalı bir iletişim tarzı geliştirmek, kadın ya da erkek, çocuk ya da 
yaşlı herkes için son derece önemlidir. Ailenin önemine yürekten inanan bizler, sabitele-
rimizi koruyarak, değişime ve dönüşüme açık alanlarda ailemize yeni bir yön verebiliriz. 
Çekirdek aile olarak yaşasak bile geniş ailenin sahip olduğu etkileşimi, dayanışmayı, ruh 
birlikteliğini kaybetmemek adına akraba ilişkilerimize emek vermeliyiz. Elbette günü yaka-
lamak durumundayız ama ailemizi zamanın getirileri ve dayatmalarıyla değil, inancımızın 
ve ahlakımızın gerekleriyle şekillendirmek için çaba göstermeliyiz.

Prof. Dr. Huriye MARTI 
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı
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AİLE VE DİNÎ REHBERLİK BÜRO/MERKEZLERİ

Aile ve Dinî Rehberlik Büro/Merkezleri, sahih dinî ve ahlâkî bilgilere sahip, aile ol-
manın sorumluluğunu taşıyan, bilinçli ve güçlü bireylerden oluşmuş sağlıklı bir aile 
yapısının oluşturulmasına ve korunmasına katkı sağlamak üzere hizmet vermek-
tedir. Bununla birlikte, toplumun ilgi ve korunmaya muhtaç kesimlerine manevi 
destek hizmeti sunmaktadır. 

81 il ve 321 ilçede; 398 Büro - 4 Merkez olmak üzere toplam 402 noktada Aile ve 
Dinî Rehberlik Büro/Merkezi bulunmaktadır.

İl ve ilçe müftülükleri bünyesindeki manevî danışmanlık ve rehberlik birimleri olan 
Aile ve Dinî Rehberlik Büro/Merkezleri, kendilerine yöneltilen fetva ağırlıklı soru-
ları cevaplamakta, aile konusunda toplumsal farkındalık sağlamak üzere kurum 
ve kuruluşlarla işbirliği yaparak sosyal ve kültürel içerikli faaliyetler yürütmekte ve 
bölgesel sorunların çözümüne yönelik projeler üretmektedir.
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“Sorularınıza Cevap Sorunlarınıza Çözüm”

Aile ve Dinî Rehberlik Büro/Merkezlerinde telefon, e-mail ya da yüz yüze yapılan gö-
rüşmelerde başvuranların sorularına cevap verilmektedir. Mahremiyet sınırlarına 
riayet edilirken; yargılamadan, eleştirmeden, büyük bir dikkat ve titizlikle başvuran-
lar dinlenmekte; dinî bilgiler ışığında sorunlara çözüm üretilmektedir. Başvuranla-
rın, alanımız dışında kalan problemlerine en sağlıklı çözümleri bulmaları konusunda 
kendilerine yardımcı olmak üzere ilgili kurumlara yönlendirmede bulunulmaktadır.

DİNÎ REHBERLİK
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Aile ve Dinî Rehberlik Büro/Merkezlerince konferans, panel, seminer vb. etkinliklerle 
sunulan hizmetlerin yanı sıra bölgesel sorunların çözümüne yönelik projeler uygu-
lanmaktadır.

Ağrı’da “Şiddet Kaderim Değil” ve “Birlikte Yaşıyoruz Sorumluluklarımızın Farkındayız”,

Bayburt’ta “Şiddet Çözüm Değil Yıkımdır”,

Çorum’da “Kadına Şiddetin Önlenmesinde Değerlerin Rolü”,

Diyarbakır’da “Anne Seninle Büyümek İstiyorum”,

Elazığ’da “Yüzükler Ayrılmadan” ve “Ailemde Şiddet Değil Merhamet İstiyorum”,

Karabük’te “Güvenli Aile Güçlü Gelecek”,

Konya’da “Kişinin Özeline Saygı: Mahremiyet”,

Muğla’da “Huzura Er Huzur Ver”,

Ordu’da “Bağırsam Sesimi Duyar mısınız?” ve “Çocuklarımızı Koruyalım”,

Şanlıurfa Viranşehir’de “Başlık Parası, Töre (Namus) Cinayetleri”, 

Van’da “Erdemli Kadından Erdemli Topluma” projeleri uygulanmıştır. 

AİLE VE DİNÎ REHBERLİK PROJELERİMİZDEN 
BAZILARI



19



20

Aile; Allah’ın adı ve Peygamberin kavliyle kurulan, milletleri ve devletleri ayakta tutan 
en güçlü kurumdur. Kadının erkeğe, erkeğin kadına ihtiyaç duyduğu, birinin diğerinin 
mütemmim cüzü olduğu, birbirleriyle kuvvetlendiği yapıdır. Millî ve manevi değerlerin 
nesilden nesile, dededen toruna aktarıldığı, değerlerin muhafaza altına alındığı mer-
kezdir. Bir neslin yetiştirildiği, toplumun eğitildiği en başarılı okuldur.

Bir milleti ve toplumu yok etmek, tarih sahnesinden silmek isteyenlerin, her daim 
hedef aldığı alan da ailedir. Dolayısıyla devletin ve milletin bekası, huzurlu ve sağlıklı 
toplumların oluşması için ailenin kurulması, korunması ve kuvvetlendirilmesi büyük 
önem arz etmektedir. Bizi yarınlara taşıyacak en muhkem kalemiz aile olduğu için onu 
ayakta tutan, ona hayat veren değerlerin canlı tutulması gerekmektedir. Zira değişen 
dünya şartlarında değerlerin korunmasında ailenin rolü ve önemi izahtan varestedir.
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Aile kelimesinin bir anlamının da sorumluluk olduğunu unutulmamalıdır. Eşlerin 
birbirlerine yüklediği yükler ve sorumluluklar vardır. Dolayısıyla aile bir imtihandır. 
Kur’an-ı Kerim’de bu hususla ilgili şöyle buyrulmaktadır: “Ey iman edenler! Eşleriniz-
den ve çocuklarınızdan size düşman olabilecekler vardır. Onlardan sakının. Ama af-
feder, hoş görüp vazgeçer ve bağışlarsanız şüphe yok ki Allah çok bağışlayandır, çok 
merhamet edendir.” (Tegabün, 64/14.)

Ailenin korunması ve varlığını huzurlu bir şekilde sürdürebilmesine vesile olan köklü 
değerler “adalet, ihsan ve itkan”dır. Adaletin hassas terazisinin uygulandığı ve kabul 
gördüğü bir ailede, ilişkiler bir üst dereceye taşınır. Bu da “ihsan”dır. Artık ailede ilahî 
bir kontrol hissi baskındır. Bütün ilişkilerde ilahî adalet hissedilir. Allah’ı görüyormuş 
gibi davranışlar/ameller gerçekleştirilir. Ve bilinir ki her ne kadar biz Allah’ı görmüyor-
sak da o bizi görüyor. Bundan sonraki merhale ise “itkan”dır. Artık ailede muhabbet, 
meveddet ve mehafet hâkimdir. Her davranışta O’nun rızası gözetilir. 

Sevgi ve merhamet ekseninde kurulan aile, emanet ve güvenle daha da sağlam bir 
yapıya dönüşür. Ailede sevginin oluşması ve gelişmesi, beraberinde saygıyı da geti-
recektir. Eşlerin karşılıklı saygı ve hürmet ile birbirlerine değer vermeleri, sadakat ve 
güven ortamının kendiliğinden oluşmasını sağlayacaktır.

Aileyi ayakta tutacak olan sevgi, saygı, sadakat, samimiyet, sabır ve sohbet gibi manevi 
değerler, yaşatılıp hayat bulduğunda umulur ki o yuvaya selamet ve esenlik ulaşır.

Bünyamin ALBAYRAK
Din Hizmetleri Genel Müdürü
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İnsan, kâinatın gözbebeği, yaratılmışların en kıymetlisi, vahyin muhatabıdır. İnsan ya-
şarsa devlet yaşar, millet yaşar, toplum yaşar. Bu bağlamda Başkanlığımızca insanı 
inciten, yaralayan ve insanlığın onurunu hiçe sayan her türlü şiddetin karşısında du-
rarak, sosyal sorumluluk projeleri geliştirilmektedir.

Başta kadınlar ve çocuklar olmak üzere, ailenin bütün fertlerine yönelik;

Şiddetle

İhmal ve istismarla

Sosyal medya bağımlılığıyla

Çocuk yaşta evliliklerle

İntihar ve namus cinayetleriyle mücadele çalışmaları yapılmaktadır.

TOPLUMSAL SORUNLARA YÖNELİK ÇALIŞMALAR 
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Başkanlığımız ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında imzalanan pro-
tokol çerçevesinde çocuk evi, çocuk evleri sitesi, çocuk destek merkezi, kadın konu-
kevi ve huzurevi gibi sosyal hizmet kurumlarında manevi danışmanlık ve rehberlik 
hizmeti sunulmaktadır.

“Komşusu açken tok yatan bizden değildir.” buyuran Sevgili Peygamberimizin bizlere 
öğrettiği hassasiyet ile, 

Anne kucağına, baba ocağına hasret ve topluma emanet olan yetimlere,

Gözü kapılarda kalmış huzurevi sakinlerine,

Büyük ümitlerle kurduğu yuvasını acı içinde terk etmek zorunda kalmış kadınlara 
şefkat ve sevgiyle el uzatılmaktadır.

Onlara yalnız olmadıkları hissettirilmekte ve yaralarına merhem olmak amacıyla ma-
nevi destek verilmektedir.

SOSYAL HİZMET KURUMLARINDA MANEVİ 
DANIŞMANLIK VE REHBERLİK
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Aile sevgiyle kurulur,
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Merhametle korunur.
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Başkanlığımızın ailenin kurulması, korunması ve güçlendirilmesine yönelik sunduğu 
hizmetlere bir yenisi daha katılmıştır. Bu çerçevede 03 Kasım 2017 tarihinde 5490 
sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nda yapılan değişiklikle “il ve ilçe müftülüklerine ev-
lendirme memurluğu yetkisi ve görevi” verilerek Müftülüklerimizin nikâh işlemi yap-
masının önü açılmıştır. İl ve İlçe Müftülerimize 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu 
ile Evlendirme Yönetmeliği çerçevesinde verilen bu yetkinin uygulanmasında yol gös-
terici ve açıklayıcı olması amacıyla “Nikâh Genelgesi” hazırlanarak tüm müftülüklere 
gönderilmiştir.

Ülke genelinde tüm il ve ilçe müftülüklerimizde resmi nikâh işlemleri konusunda hiz-
met sunmaktayız.

NİKÂH İŞLEMLERİ
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Toplumun en önemli yapı taşı olan aile sağlam olursa toplum da sağlam olur ilkesine 
sadık kalarak; aile bilincinin yükseltilmesine yönelik seminer, konferans, panel prog-
ramları düzenlenmektedir. Dinimizden ve kadim medeniyetimizden aldığımız engin 
bilgi birikimi ile alan uzmanları halkımızla buluşturulmakta, farkındalık oluşturmaya 
çalışılmaktadır.

Bu bağlamda;

Evliliğe İlk Adım Seminerleri

Aile Okulu Seminerleri

Yurt Dışı Aile Seminerleri

Baba Okulu Seminerleri

Çocuklara ve Gençlere Yönelik Değerler Eğitimi

Aile İçi Şiddetle Mücadele odaklı projeler yürütülmektedir.

AİLEYE YÖNELİK EĞİTİMLER
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Ailenin sağlam temeller üzerine inşa edilmesi, kurulan ailelerin güçlendirilmesi ve hu-
zurlu bir şekilde devamının sağlanması için çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Evliliğe 
adım atacak ve yeni evli çiftlere sevgi, merhamet, adalet ve emanet bilinci gibi aileyi 
ayakta tutan değerler hususunda Kur’an ve sünnet ışığında bilgi vermek amacıyla 
ülke genelinde “Evliliğe İlk Adım” seminerleri verilmektedir.

81 ilde uygulanan, koordinesi il ve ilçe müftülükleri Aile ve Dinî Rehberlik Büro/Mer-
kezlerince yapılan 4 haftalık eğitim programının başlıkları şöyledir:

Evlilik: Ahirete Uzanan Birliktelik,

Nikâh ve Sorumlulukları,

Ailemin İletişim Dili,

Ailede İffet ve Mahremiyet,

Yuvamız Merhamet Ocağı Olsun,

Çocukla Şenlenen Yuvalar,

Evlilikle Büyüyen Ailem,

Çevre Bilinci ve Tüketim Ahlakı.

EVLİLİĞE İLK ADIM SEMİNERLERİ
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Toplumumuza dinî ve ahlaki bilgi ekseninde rehberlik yapan Başkanlığımız, aileyi tehdit eden 
riskler ve yeni sorun alanları karşısında ailenin manevi destekle güçlendirilmesine yönelik 
çalışmalarına yenilerini eklemektedir.
Bu bağlamda, Kur’an ve sünnet ışığında aileyle ilgili temel ahlaki ilkelerin topluma kazandırıl-
ması, aile içi iletişimin önemi ve bu iletişimin güçlendirilmesine yönelik farkındalığın artırılması 
amacıyla 12 konu başlığında “Temel Aile Bilinci Eğitimi” vermektedir.
İlk aşamasında 41.875 Kur’an kursu öğreticisinin katıldığı projenin yaygın din eğitimi kursiyer-
lerine yönelik olan ikinci aşamasında ise 17.716 Kur’an kursunda 581.071 kursiyere “Temel 
Aile Bilinci” eğitimleri verilmiştir.
Ülke genelinde tüm vatandaşlarımıza yönelik uygulanmaya başlanan Temel Aile Bilinci Eğitimi 
Konu Başlıkları;
Ailem ve Ben,
Ailemde Bir Çocuk Var,
Ailemde Bir Genç Var,
Ailemde Bir Yaşlı Var
Ailemde Bir Engelli Var,
Akrabalarım Var,
Ailemin İletişim Dili,
Ailede İffet ve Mahremiyet,
Teknolojiyi Bilinçli Kullanıyorum,
Ailemi Bağımlılıktan Koruyorum,
Ailemde Merhamet İstiyorum,
Ailem Dağılmasın.

TEMEL AİLE BİLİNCİ EĞİTİMLERİ
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Evlilik ilişkisini sağlıklı zemine oturtmuş ve huzurlu aile birlikteliğini yakalamış olan 
bir din görevlisi, anlatımlarıyla olduğu kadar, belki daha da fazla yaşantısıyla örnek 
olur.  Bu gerçekten hareketle din görevlilerine ve eşlerine yönelik olarak “Sağlıklı Bi-
rey, Mutlu Aile, Huzurlu Toplum” projesi kapsamında “Aile Okulu” uygulanmıştır.
Projeyle, görevi “topluma dinî rehberlik yapmak” olan din görevlilerinin dinî birikim-
lerine ek olarak evlilik ve aile ile ilgili doğru ve sağlıklı bilgi edinmelerine yardımcı 
olmak, aile yaşantılarına olumlu bir değişim kazandırmak suretiyle gerek vaaz ve ir-
şat faaliyetlerinde gerekse sosyal ilişkiler içerisinde bu olumlu etkiyi görünür kılmak 
amaçlanmıştır. 

Aile Okulu seminerleri konu başlıkları;
Aile İçi İletişim,
Kur’an ve Sünnet Işığında Ailede Muhabbet ve Merhamet,
Çocuk Gelişimi ve Çocuğa Yönelik Din Eğitimi,
Ergenlik Döneminde Sorunlar ve Çözüm Önerileri,
Eşler Arası Çatışma ve Problem Çözme,
Ailede Öfke Kontrolü,
Anne-Baba Sorumlulukları,
Çocuğa Mahremiyet Bilinci Kazandırma,
Sebep ve Sonuçlarıyla Boşanma. 

AİLE OKULU SEMİNERLERİ
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Avrupa’da yaşayan soydaş, dindaş ve vatandaşlarımıza yönelik Aile Seminerleri, Baş-
kanlığımız tarafından koordine edilerek belli periyotlarla düzenlenmektedir. Evlilik ve 
Aile Hayatı, Ailede İletişim, Çocuğun Dinî ve Manevi Gelişimi konularında yurt dışında 
farklı ülke ve bölgelerde seminerler organize edilmektedir. Yurt dışı Aile Seminerleri; 
aile bilincinin korunması, ailenin sürdürülmesi, çocuk ve aile ile ilgili sorunların çözül-
mesi noktasında önem arz etmektedir. 

Seminerlerde görevlendirilen uzmanlar/görevliler, yukarıda bahsi geçen alanlarda 
çalışma ve sunum becerisine sahip uzman personel arasından seçilmektedir. Ayrıca 
yurt dışında yaşayan, sözleşmeli ve fahri din görevlisi olan personele yönelik de “Aile 
Semineri Eğitici Eğitimi” düzenlenmektedir.

YURT DIŞI AİLE SEMİNERLERİ
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Aile bireylerinin rol ve konumları itibariyle sahip oldukları hak ve sorumluluklar çer-
çevesinde Kur’an ve sünnet temelinde aile olma bilinci kazandırmak, baba olmanın 
önemine dikkat çekmek üzere baba ve baba adaylarına yönelik “Baba Okulu” projesi-
nin 4 ilde pilot uygulamasına başlanmıştır.

2020 yılından itibaren ülke genelinde yaygınlaştırılacak, 4 haftalık Baba Okulu semi-
ner programı konu başlıkları;

İyi İnsandan İyi Babaya,

Kur’an’dan Baba Örnekleri,

Baba: Korkulan Otorite mi, Kucaklayan Güven Kaynağı mı?

İslam’a Göre Baba Olmak,

Çocuğun Kişilik Gelişiminde Babanın Rolü,

Eşinin Saygın Hayat Arkadaşı Olarak Baba,

Mahremiyet Eğitiminde Baba,

Görüş Ayrılıklarında Çatışma Çözme Yöntemleri.

BABA OKULU SEMİNERLERİ
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı; Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Başkanlı-
ğımız arasında imzalanan protokoller kapsamında ÇODEM ve ÇES gibi sosyal hiz-
met kurumlarında kalan çocuklara yönelik İzmir Çeşme, Hatay Arsuz ve Osmaniye 
Aslantaş Kamplarında “Değerler Eğitimi Kampı” düzenlenmiştir. 29 Haziran-22 Eylül 
2018 tarihleri arasında 7-12 ve 13-15 yaş grubundan 1400 çocuğa 93 personel; 17 
Haziran-1 Eylül 2019 tarihleri arasında ise 720 çocuğa 60 personel değerler eğitimi 
vermiştir.

Çocukların gelişim dönemleri göz önünde tutularak 7-12 ile 13-15 yaş gruplarına 
göre etkinlikler eklenmek suretiyle hazırlanan “Etkinliklerle Değerler Eğitimi” kitabın-
dan istifade edilmiş, altı günlük değerler eğitimi programı uygulanmıştır.

DEĞERLER EĞİTİMİ KAMPLARI
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 İyilik
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ailede başlar.
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2018 yılında başlayan projenin amacı; toplumun her kesimini kucaklayan, kurum ai-
diyeti kazanmış ve bu aidiyeti çalıştığı ortamda ekip ruhuyla yürüten personelimizin, 
aile hayatımızda varlığına ihtiyaç duyduğumuz değerlere dikkat çeken bireyler olarak 
huzurlu bir aile birlikteliğinin inşasına katkıda bulunmasını sağlamaktır.

Toplumun en ücra köşelerine kadar ulaşabilme imkânına sahip Kur’an kursu öğreti-
cilerinin model olma misyonuna katkı sağlamak üzere 2018 yılında 44 ilde yapılan ve 
Başkanlığımız üst düzey yetkililerinin konuşmacı olarak katıldığı seminerlere 13.500 
personel katılmıştır. 

BİZ BİR AİLEYİZ PROJESİ
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Biz Bir Aileyiz Projesi’nin çocuklara yönelik uygulamasında, kendi mahremiyet alanla-
rını bilmeleri ve bu alanları korumaya özen göstermeleri, başkalarının mahremiyetle-
rine de saygı duymaları sağlanarak ihmal ve istismarın önüne geçilmesi; çevre ve ba-
ğımlılık duyarlılığı kazandırılması adına yaz Kur’an kurslarımıza katılan 7-15 yaş grubu 
çocuklara yönelik “Mahremiyet Bilinci, Çevre Ahlakı ve Bağımlılıkla Mücadele” eğitimi 
verilmiştir. 2019 yılında, 81 İl Müftülüğünde yürütülen, din görevlisi çocuklarının da 
hedef kitle arasında bulunduğu projenin verileri şu şekildedir:

23.028 Kur’an kursunda 9871 “Mahremiyet Bilinci” semineri ile 16.160’si personel 
çocuğundan oluşan 567.560,

23.192 Kur’an kursunda 9492 “Çevre Ahlakı” semineri ile 16.038’i personel çocuğun-
dan oluşan 563.643,

22.445 Kur’an kursunda 9470 “Bağımlılıkla Mücadele” semineri ile 15.975’i personel 
çocuğundan oluşan 546.323 çocuğa ulaşılmıştır.

BİZ BİR AİLEYİZ ÇOCUK PROJESİ
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Başkanlığımızın ailenin korunması konusunda yaptığı çalışmalardan biri de aile içi 
şiddeti önleme farkındalık çalışmalarıdır. Bunlardan ilki “Ailenin Korunması ve Kadına 
Karşı Şiddetin Önlenmesinde Din Görevlilerinin Katkısının Sağlanması” projesidir.

2008 yılından itibaren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile birlikte yürütül-
müştür. Geliştirilen materyallerle projenin başlangıcından bugüne kadar 22 eğitici 
eğitimi ile 960 eğitici yetiştirilmiş, alan eğitimine katılan din görevlisi sayısı 100.080 
olmuştur. Yapılan eğitimler sonunda tüm din görevlileri aile içi şiddetin önlenmesi 
konusunda toplumsal farkındalık çalışmalarına katkı sağlamışlardır.

Ailenin korunması, güçlendirilmesi ve tüm aile bireylerinin maruz kaldığı şiddet hadi-
selerinin son bulması için etkili, sürekli ve somut önlemlerin alınması amacıyla 2019 
yılında başlayan “Ailenin Korunması ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesinde Toplumsal 
Farkındalığın Sağlanması Bölgesel Eğitimleri” şiddetin önlenmesi konusundaki diğer 
projedir.

27-28 Haziran 2019 tarihlerinde Ardahan, Erzincan, Erzurum, Kars, Kırıkkale, Kırşe-
hir, Sivas, Yozgat illerinde halka yönelik “Dini Referanslarla Aile içi şiddetle Mücadele” 
konulu kahvehane sohbetleri ile ilk uygulaması yapılan proje ülke genelinde yaygın-
laştırılacaktır.

AİLE İÇİ ŞİDDETLE MÜCADELE
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TÜİK verilerinden hareketle 2019 yılı içerisinde kız çocuklarının okullaşmasının en 
düşük oranda olduğu illerde “Kız Çocuklarının Okullaşmasının Sağlanması ve Çocuk 
İşçiliği İle Mücadele” konulu farkındalık seminerleri çocukların eğitimi konusunda ka-
rar verici olan ebeveynler için düzenlenmiştir. 

Programlar hedef kitlenin çoğunlukta bulunduğu mekânlar dikkate alınarak hazırlan-
mıştır. Bu bağlamda seminer, konferans, Cuma vaazı ve  kahvehane sohbeti şeklinde 
faaliyetler gerçekleştirilmiştir. 

KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAŞMASININ 
SAĞLANMASI VE ÇOCUK İŞÇİLİĞİ İLE MÜCADELE
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Çeşitli nedenlerle öz ailesi yanında bakımları sağlanamayan çocuklarımızı kendi aile 
ortamlarında misafir eden; onların eğitim, bakım ve yetiştirilme sorumluluğunu kısa 
veya uzun süreli olarak, ücretli veya gönüllü biçimde devlet denetiminde paylaşan 
ailelere koruyucu aile denilmektedir. Her çocuğun ihtiyaç duyduğu sevgi ve güven 
dolu aile ortamını kurum bakımı altındaki çocuklarımıza da sağlamak, Hz. Peygamber 
tarafından da teşvik edilen yetimin elinden tutma davranışını topluma yaymak ama-
cıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı ile işbirliği 
yapılarak Koruyucu Aile Panelleri düzenlenmiştir.

Koruyucu ailelik konusunda mevcut durum, psiko-sosyal ve hukuki süreçler, İslam’ın 
koruyucu aileliğe bakışı gibi hususlara odaklanan paneller ile bu müesseseye tevec-
cühün artırılmasına katkı sağlamak üzere Aile Haftası etkinlikleri kapsamında toplu-
mun yetimlerine ve koruyucu aile olmanın önemine dair başlıklarda yurt genelinde 
çeşitli faaliyetler düzenlenmiştir. Aile ve Dinî Rehberlik Daire Başkanlığı tarafından 
görevlendirilen ve uzman isimlerden oluşan ekipler 11 ilimizde kapsamlı etkinlikler 
düzenlemiş, örnek koruyucu aileler de dinleyicilerle tecrübelerini paylaşmıştır.

KORUYUCU AİLE OLMAK
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Hz. Peygamber (s.a.s), babası savaşta şehit düştüğü için 
yetim kalan Beşir b. Akrabe’ye “Ben senin baban 
olayım, Âişe senin annen olsun, istemez 
misin?” diyerek sahip çıkmış ve onun bakımını 

üstlenmiştir. (İbn Hacer, İsâbe, I, 302)
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Aile ve Dinî Rehberlik Büro/Merkezlerinde sunulan aileye yönelik hizmetlerin verimli-
liğini arttırmak amacıyla “Aile ve Dinî Rehberlik Büroları ve Sosyal Hizmet Kurumların-
da Görev Yapan Personele Yönelik Hizmet İçi Eğitim” programları gerçekleştirilmek-
tedir.

Aile ve Dinî Rehberlik Büro/Merkezlerinde görev yapan personelimiz pek çok müra-
caat ile de karşı karşıya kalmakta; dinî bilgi sunarken görev alanı dışında kalan konu-
larda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına yönlendirme yapmaktadır. 

2003-2018 yılları arasında büro personeline yönelik 20 hizmet içi eğitim semineri dü-
zenlenmiş ve ortalama 6 günde toplam 60-80 saat süren bu seminerlere 2784 per-
sonel katılmıştır. Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ile işbirliği hâlinde düzen-
lenen eğitimlerde alan uzmanları ve akademisyenler tarafından; Temel Danışmanlık 
Becerileri, Mağdurla Görüşme Teknikleri, Aile İçi İletişim, İslam’da Ailenin Önemi ve 
Kadının Konumu, Genç-Çocuk-Kadın-Yaşlı Psikolojisi, Aile içi Gerilim ve Şiddet, Çocuk 
İhmali ve İstismarı, Boşanma ve Sonuçları, Kadın ve Aileye Dair Hukuk ve Mevzuat 
Bilgisi gibi başlıklarda dersler verilmektedir. 

Diğer yandan tecrübe paylaşımına yönelik toplantılar düzenlenerek personelin bilgi 
alışverişinde bulunması temin edilmeye çalışılmaktadır. Bu bağlamda, Aile ve Dinî 
Rehberlik Büroları Koordinatörler Çalıştayı, 2014 yılından itibaren eğitim ve çalıştay 
olarak düzenlenmektedir.

HİZMET İÇİ EĞİTİMLER
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1985 yılından itibaren uluslararası antlaşmalar ve ilişkiler çerçevesinde yurt dışındaki 
vatandaş, soydaş, dindaş ve akraba topluluklarına din hizmeti sunmak ve din eğitimi 
ile ilgili işlerini yürütmek amacıyla gönderilen personel arasında kadın din görevlileri 
de yer almaktadır.

Uzun süreli (4 yıl) ya da kısa süreli (2 yıla kadar) olarak görevlendirilen kadın din gö-
revlileri, yurt dışında yaşayan kadın vatandaşlarımıza rehberlik etmekte ve kız çocuk-
larının din eğitiminde aktif görev yapmaktadır. Bu hizmetlerin yanı sıra, bulundukları 
ülkelerdeki hac ve umre ibadetlerini yerine getirmek üzere kutsal topraklara giden 
vatandaşlarımıza kadın din görevlilerimiz hizmet sunmaktadır. 

YURT DIŞI UZUN VE KISA SÜRELİ DİN GÖREVLİSİ 
EĞİTİMLERİ
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Başkanlığımız, sorumluluğundaki ülkelerde vatandaşlarımız tarafından kurulan ve 
kurumumuzla işbirliği içinde olan dernek, birlik, vakıf ve benzeri kuruluşların çalış-
malarını takip ederek desteklemektedir. Bu bağlamda, yurt dışındaki kadın vatan-
daşlarımıza hizmet sunan kadın birlikleri ve kadın kolları faaliyetlerini güçlendirmek 
amacıyla eğitimler vermektedir.

YURT DIŞI KADIN BİRLİKLERİ VE KADIN KOLLARI 
EĞİTİM FAALİYETLERİ
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Başkanlığımız, önemli gün ve haftaları kadın ve aileyle ilgili konuları gündeme getire-
rek, Kur’an ve sünnet ışığında sahih bilgi ile “doğru ve iyiyi güçlendirici, yanlışı düzel-
tici ” faaliyetlere vesile görmektedir.

Bu bağlamda, 81 il müftülüğünce 8 Mart Dünya Kadınlar Günü farklı etkinliklerle 
gerçekleştirilmektedir.

2017 yılında “Bilgi ve Değer Bağlamında Kadın”,

2018 yılında “Adalet ve Hakkaniyet Bağlamında Kadın”, 

2019 yılında “Geçmişten Geleceğe Kadın ve Toplum”  temaları ile ele alınmıştır.

 KADINLAR GÜNÜ 
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Son yıllarda Aile Haftası’nın panel, konferans gibi etkinlikleri çeşitlendirilmeye çalı-
şılmış, toplum nezdindeki güncel bir aile sorunu seçilerek gündem oluşturulmasına 
yönelik çaba sarf edilerek “Aile Forumları” yapılmaya başlanmıştır. 

Aile Haftası münasebetiyle

2016 yılında ilk defa düzenlenen Aile Forumu’nda “Mahremiyet Bağlamında Sosyal 
Medya ve Aile”, 

2017 yılında “Sadakat ve Güven Bağlamında Aile”, 

2018 yılında “Adalet ve İhsan Bağlamında Aile”, 

2019 yılında “İyilik Ekseninde Aile” teması ele alınmıştır.

AİLE HAFTASI/AİLE FORUMLARI
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“BÜYÜKLER KÜÇÜKLERLE İFT(İH)AR EDİYOR”
 İFTAR PROGRAMLARI

Başkanlığımız; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile imzalanan protokol kap-
samında, sosyal hizmet kurumları sakinlerine yönelik iftarları geleneksel hâle getir-
menin yanı sıra Kurum yöneticilerinin aileleri ile birlikte çocuk evlerinde iftar organi-
zasyonları düzenlemektedir.
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Kurum dışı paydaşlarla bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunulması, bilhassa İslami 
İlimler/İlahiyat Fakültelerinde görev yapan kadın öğretim üyelerinin bilgi ve birikim-
lerinden faydalanılması amacıyla “İslam ve Kadın: Güncel Dini Meselelere Çözüm 
Odaklı Yaklaşımlar” konulu I. ve II. Kadın Akademisyenler Çalıştayı gerçekleştirilmiştir.

KADIN AKADEMİSYENLER ÇALIŞTAYI
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2016 yılında 12 ilde yapılan “Huzurevlerinde Din Hizmetleri Memnuniyet ve İhtiyaç 
Araştırması” verileri doğrultusunda huzurevlerinde sunulan manevi danışmanlık ve 
rehberlik hizmetlerine bütüncül bir yaklaşım kazandırmak üzere çalıştaylar yapılmış-
tır.

Huzurevi manevi destek hizmetlerinin usul ve esasları belirlenmiş, akademik biriki-
min sahadaki tecrübeyle buluşmasını sağlayan program hazırlanarak uygulanmaya 
başlanmıştır. 

HUZUREVLERİ MANEVİ DANIŞMANLIK VE REHBERLİK 
HİZMETLERİ GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI 
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Kadınlara sosyal hizmet sunan kurum ve kuruluşlarda (konukevlerinde) dinî rehber-
lik hizmeti yürüten personelimizin hizmet kalitesini artırmak amacıyla bir çalıştay 
yapılmış, çalışma usul ve esasları ile dinî rehberlik programı hazırlamak üzere bir 
komisyon oluşturulmuştur. Şiddete maruz kalmış kadınların kişilik bütünlüğünün ko-
runması ve yaşadıkları travmayı atlatmasına manevi destek sağlanması hedeflenerek 
hazırlanan program, ilgili Bakanlığın da görüşü alındıktan sonra kadın konukevlerin-
de uygulanmaya başlanmıştır.

KADIN KONUKEVLERİ ÇALIŞTAYI
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Aileden başlayarak toplumda iyiliği yaymak; sevgi, şefkat ve merhamet gibi değerle-
rimize dair farkındalık oluşturmak amacıyla  “Ailemde İyilik Var” teması çerçevesinde 
millî ve manevi değerlerin yansıtıldığı “Kısa Film ve Fotoğraf Yarışması” düzenlenmiş-
tir.

Bu yarışmaya; 

Kısa Film dalında 54 kişi 57 filmle,

Fotoğraf dalında 170 kişi 1075 fotoğrafla iştirak etmişlerdir.

KISA FİLM VE FOTOĞRAF YARIŞMASI
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Aile olmak, 
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sevinci ve kederi,
varlığı ve yokluğu
Paylaşmaktır.
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Diyanet İşleri Başkanlığının kadın ve aileye yönelik çalışmaları arasında yayın faali-
yetleri de yer almaktadır. Gerek kitap  gerekse dergi yayıncılığında toplumumuzun 
haklı güvenini kazanmış olan Başkanlığımız, aileye yönelik din hizmetlerini yayınlarla 
desteklemekte, aynı zamanda yayın ağını da çeşitlendirmektedir. 

Aile değerlerimizi hatırlamaya, ailelerimiz hakkında sorumluluk üstlenmeye ve daha 
mutlu ve güven dolu yuvalar için bilgilenmeye yönelik yayınladığı, 11 kitapçıktan olu-
şan “Ailem” serisi sosyal bilimlerin verileri ile dinî bilgiyi bir arada sunmaktadır. Bu se-
rinin Arapça, Kürtçe ve İngilizce basımı da yapılmıştır. Yeni evli ve evliliğe adım atacak 
çiftlere “Evliliğe İlk Adım” isimli kitapçık hazırlanmıştır. Yeni kurulan bir aileyi anlatan 
“Aile Olmak” isimli eser ile “Yuva Kurmak Aile Olmak” ismiyle basılan eser, hem ailenin 
korunması hem de aile içinde eşler arası ve ebeveyn-çocuk arası ilişkilerde şiddeti 
reddeden merhamet yüklü bir davranış modelinin göstergesi olması itibariyle ailele-
rin ilk başvuru kitapları arasındadır.

Aile Forumlarının sunumları “Mahremiyet Bağlamında Sosyal Medya ve Aile”, “Sada-
kat ve Güven Bağlamında Aile” ve “Adalet ve İhsan Bağlamında Aile” isimleriyle basıl-
mıştır.  Aile ve Dinî Rehberlik Bürolarına sorulan soruların irdelenmesi ve tasnif edil-
mesi çalışmaları sonucunda hazırlanan “Aile ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular” ve İslam’ın 
koruyucu aileye bakışına odaklanan “Koruyucu Aile” isimli eserler de yayınlarımız ara-
sına katılmıştır.

BASILI YAYINLARDA AİLE
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Dinimizin aileye bakışını ve ona yüklediği değerin bilinmesini sağlamak üzere 
hazırlanan “Hadislerle Aile”, “Hadislerle Evlilik”, “Hadislerle Çocuk” ve “Hadislerle Kadın” 
başlıklı kitaplardan oluşan 4 kitaplık seri de bu alana özgü yayınlarımız arasındaki 
yerini almıştır.

Başkanlığımızın, kadına yönelik şiddetle mücadelede benimsediği ilkeleri, uygulama 
adımları ve faaliyetlerini içeren “Diyanet İşleri Başkanlığının Ailenin Korunması ve 
Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Konusunda Görüş ve Uygulamaları” ile şiddetin 
bir başka boyutu olarak töre cinayetlerine dikkat çeken “İntihar ve Töre Cinayetleri 
Bağlamında Sosyal Sorunlar ve İslam” isimli yayınlar din görevlilerimizin bu konudaki 
el kitabı niteliğindedir.

 “Rahman’ın Kadın Kulları-Vahyin Aydınlığında Yaşanmış Hayatlar” ve “İz Bırakanlar-
Medeniyetimizi İnşa Eden Kadınlar” adlı eserler de son yıllarda okuyucuyla 
buluşmuştur.
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Her ay farklı bir gündemle yayına giren Diyanet Aylık Dergisi’nde kadın ve aile konula-
rına düzenli biçimde yer verilmektedir. 

2013 yılı Ocak ayında Diyanet Aylık Dergi eki olarak yayınlanmaya başlanan ve 2018 
yılında müstakil hâle gelen “Aile” dergisi, Başkanlığın aileye yönelik hizmetlerinde yapı 
taşı niteliğindedir.

SÜRELİ YAYINLARDA AİLE
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RADYO VE TV PROGRAMLARINDA AİLE













T.C.
CUMHURBAŞKANLIĞI
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
DİN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


