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Yüce Allah’ın aileye bahşettiği sevgi ve rahmetin çeşitli unsurlarla beslenmesi gerekir. Bunların ilki, 

sevginin ilahî boyutudur. Zira nikâh Allah’ın doğrudan şahidi olduğu bir akittir. Öyle olduğu içindir ki eşler 

bu sevgi bağının ilahî boyutunu kaybettikleri zaman sevgi, sadece fiziksel bir cazibeye indirgenmiş olur ki 

o da geçicidir. Dolayısıyla ailede sevgiyi kalıcı kılan birinci husus, ilahî ve manevî boyuttur. İkincisi, Resûl-i 

Ekrem’in (sav) Hz. Hatice validemiz ile dostluk, arkadaşlık, paylaşma, rahmet ve meveddet üzerine; onun 

vefatından sonra Hz. Aişe ile sevgi, ilgi ve bilgi üzerine inşa ettiği örnek aile hayatıdır. Onun çağlar 

üstü örnekliğidir. Nitekim bu örneklik, hem Anadolu’da hem de Hint yarımadasında üç büyük şahsiyetin 

örnekliği de eklenerek geleneksel nikâh duasındaki yerini almıştır: “Allah’ım! Bu anlaşmayı (nikâhı) 

bereketli ve mübarek kıl. Yeni evlenen çifti ülfet, muhabbet ve bağlılık duygularıyla kaynaştır. Aralarına 

nefret, fitne ve ayrılığın girmesine izin verme. Tıpkı Âdem ile Havva’yı; Muhammed (sav) ile Haticetü’l-

Kübra’yı ve Ali ile Fatımatü’z-Zehra’yı kaynaştırdığı gibi. Ailede sevgiyi kalıcı kılan üçüncü husus, ilimdir. 

Bu hem bütün aile fertlerinin kendi vazifelerini bilmeleri hem de ailenin bir bilgi yuvasına dönüşmesi 

açısından çok önemlidir. Sevgiyi ayakta tutacak son husus ise ihsandır. Sevgi, adaletle değil, adaletin 

de fevkinde olan ihsan ile, diğerkâmlık ve fedakârlık ile ayakta durur. Elbette bu tek taraflı bir fedakârlık 

değildir. Ailedeki herkes, özellikle de eşler, tıpkı Sevgili Peygamberimizin (sav) ailesinde olduğu gibi 

kendisinden çok karşısındakini düşündüğünde ilahî rahmet tecelli eder ve meveddet kalıcı olur.

Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ
Diyanet İşleri Başkanı
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Kur’an ve sünnet ışığında, ahlâk eksenli bilgiyi 
temel alarak aile hakkında topluma sahih dinî 
bilgiyi sunmak, aileyi ve aile içinde bireyi tehdit 
eden problemlerin çözümüne  katkı sağlamak 
ayrıca toplumun dezavantajlı kesimlerine dinin 
manevî desteğini ulaştırmak için  2003 yılından 
beri donanımlı personelimizle, Türkiye’nin 81 
ilinde müftülüklerimiz bünyesinde kadın, erkek, 
çocuk, genç, yaşlı toplumun her kesimine güven 
sevgi ve samimiyetle din hizmeti sunan Aile ve 
Dini Rehberlik Bürolarıyız.

Kur’an ve sünnet ışığında, 
ahlâk eksenli bilgiyi temel 

alarak aile hakkında topluma 
güncel dinî bilgiyi sunmak, 

aileyi ve aile içinde bireyi 
tehdit eden problemlerin

çözümüne  katkı sağlamak 
ayrıca toplumun dezavantajlı 

kesimlerine dinin manevî 
desteğini ulaştırmak için  

2003 yılından beri donanımlı 
personelimizle, Türkiye’nin 
81 ilinde müftülüklerimiz 
bünyesinde kadın, erkek, 

çocuk, genç, yaşlı toplumun 
her kesimine güven sevgi 

ve samimiyetle din hizmeti 
sunan Aile ve Dini Rehberlik 

Bürolarıyız.

KİMİZ?
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Kur’an ve sünnet ışığında, topluma aile 
hakkında dini rehberlik hizmetleri sunarken 

doğru bilgi ve hikmetten ayrılmamak, 

Çağın getirdiği değişim ve dönüşümlerin 
farkındalığıyla aileyi ve bireyi tehdit eden 

problemlerin çözümüne katkı sağlamak,

Büromuza danışan bütün vatandaşlarımıza 
kişisel bilgilerin gizliliği ilkesine 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 

sunarken özgün, düzeyli ve tutarlı olmak,

Gerektiğinde diğer kurum ve kuruluşlarla 
işbirliği yaparak yönlendirmelerde  

bulunmak. 

Kur’an ve sünnet ışığında, 
topluma aile hakkında dini 
rehberlik hizmetleri sunarken 
doğru bilgi ve hikmetten 
ayrılmamak, 
Çağın getirdiği değişim ve 
dönüşümlerin farkındalığıyla 
aileyi ve bireyi tehdit eden 
problemlerin çözümüne katkı 
sağlamak, Ayrım gözetmeksizin 
büromuza danışan bütün 
vatandaşlarımıza kişisel 
bilgilerin gizliliği ilkesine riayet 
ederek, kuşatıcı ve kucaklayıcı 
bir yaklaşımla hizmet sunmak,
Sosyal hizmet kurumları 
aracılığıyla yaşamlarını
sürdüren kadın, çocuk, genç ve 
yaşlı bireylere manevi destek 

İLKELERİMİZ
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Aileye Yönelik Eğitimler 
Toplumun en küçük ama en önemli temel yapısı olan aile 
sağlam olursa toplum da sağlam olur bilinci ile;
Aile kurumunun güçlenmesine ve korunmasına yönelik 
seminer, konferans, panel programları düzenleriz.
Kadim medeniyetimizden aldığımız bilgi birikimi ile konunun 
uzmanlarını halkımızla buluşturmaya gayret eder farkındalık 
oluşturmaya çalışırız. Bu bağlamda;
Evlilik öncesi eğitimler
Aile okulu seminerleri
Boşanma sürecinde ve sonrasında dini danışmanlık
Çocuklara ve gençlere değerler eğitimi
Bölgesel sorunlara yönelik çözüm odaklı projeler ve faaliyetler 
planlarız.

Toplumun en küçük ama 
en önemli temel yapısı olan 

aile sağlam olursa toplum 
da sağlam olur bilinci ile

Aile kurumunun 
güçlenmesine ve 

korunmasına yönelik 
seminer, konferans, panel 

programları düzenleriz.
Kadim medeniyetimizden 

aldığımız bilgi birikimi 
ile konunun uzmanlarını 
halkımızla buluşturmaya 

gayret eder farkındalık 
oluşturmaya çalışırız. Bu 

bağlamda;
Evlilik öncesi eğitimler
Aile okulu seminerleri

Boşanma sürecinde ve 
sonrasında dini danışmanlık

Çocuklara ve gençlere 
değerler eğitimi Bölgesel 
sorunlara yönelik çözüm 

odaklı projeler ve faaliyetler 
planlarız.

NELER YAPARIZ?
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Sosyal bir varlık olan insan 
aynı zamanda yaratılmışların 
en kıymetlisi, vahyin 
muhatabıdır. İnsan yaşarsa 
devlet yaşar millet yaşar 
toplum yaşar.İnsanı inciten, 
yaralayan insanlığa zarar 
veren                 her türlü 
şiddetin karşısında durarak, 
muhatabın hassasiyetini de 
göz önünde bulundurarak,
Başta kadınlar ve çocuklar 
olmak üzere maruz kalınan 
şiddete Çocukların ihmal 
ve istismarına Madde 
bağımlılığına Mültecilere 
Ailenin korunmasına ve 
güçlenmesine yönelik 
projeler geliştiririz. 

Sosyal Sorunlara Yönelik Projeler 
Sosyal bir varlık olan insan aynı zamanda 

yaratılmışların en kıymetlisi, vahyin muhatabıdır. İnsan 
yaşarsa devlet yaşar millet yaşar toplum yaşar. 
İnsanı inciten, yaralayan insanlığa zarar veren                 

her türlü şiddetin karşısında durarak, muhatabın 
hassasiyetini de göz önünde bulundurarak,

Başta kadınlar ve çocuklar olmak üzere 
Şiddete

Çocukların ihmal ve istismarına
Madde bağımlılığına

Mültecilere
Ailenin korunmasına ve güçlenmesine yönelik projeler 

geliştiririz. NELER YAPARIZ?



  

A
İLE V

E D
İN

İ R
EH

B
ER

LİK B
Ü

R
O

S
U

Doğru “Komşusu açken 
kendisi tok yatan bizden 

değildir” buyuran Hz. 
Peygamberin bizlere öğrettiği 

hassasiyet ile 
Anne kucağına, baba 

ocağına hasret topluma 
emanet yetimlere, Gözü 

kapıda huzur evi sakinlerine, 
Büyük ümitlerle kurduğu 

yuvasından büyük acılarla 
çıkmak zorunda kalmış 

kadınlara şefkat ve nezaketle 
el uzatmak, onlara yalnız 

olmadıklarını hissettirmek ve 
yaralarına merhem olmak 

amacıyla manevi destek 

Sosyal Hizmet Kurumlarında Manevi Destek
Doğru “Komşusu açken kendisi tok yatan bizden değildir” 
buyuran Hz. Peygamberin bizlere öğrettiği hassasiyet ile 
Anne kucağına, baba ocağına hasret topluma emanet yetimlere, 
Gözü kapıda huzur evi sakinlerine, 
Büyük ümitlerle kurduğu yuvasından büyük acılarla çıkmak 
zorunda kalmış kadınlara şefkat ve nezaketle el uzatmak, onlara 
yalnız olmadıklarını hissettirmek ve yaralarına merhem olmak 
amacıyla manevi destek veririz. NELER YAPARIZ?
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Aile ve dini rehberlik büromuz 
telefon, e-mail ya da yüz 
yüze görüşmelerinizde soru 
ve sorunlarınızı mahremiyet 
sınırlarında, yargılamadan 
eleştirmeden büyük bir dikkat 
ve titizlikle dinler, dini bilgiler 
ışığında üzerine düşen vazifeyi 
hassasiyetle yerine getirir. 
Sorunun çözümüne uygun 
olarak gerekli kurumlara 
yönlendirmelerde bulunur.
Aile ve dini rehberlik büromuz 
telefon, e-mail ya da yüz 
yüze görüşmelerinizde soru 
ve sorunlarınızı mahremiyet 
sınırlarında, yargılamadan 
eleştirmeden büyük bir dikkat 

Sorulara Cevap Sorunlara Çözüm
Aile ve dini rehberlik büromuz telefon, e-mail ya 

da yüz yüze görüşmelerinizde soru ve sorunlarınızı 
mahremiyet sınırlarında, yargılamadan 

eleştirmeden büyük bir dikkat ve titizlikle dinler, 
dini bilgiler ışığında üzerine düşen vazifeyi 

hassasiyetle yerine getirir. Sorunun 
çözümüne uygun olarak gerekli kurumlara 

yönlendirmelerde bulunur.

NELER YAPARIZ?
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Ailem Serisi
Ailem  

Ailemde Bir Çocuk Var
Ailemde Bir Genç Var
Ailemde Bir Yaşlı Var

Ailemde Bir Engelli Var
Akrabalarım Var

Ailemin İletişim Dili
Teknolojiyi Bilinçli Kullanıyorum
Ailemi Bağımlılıktan Koruyorum

Ailemde Merhamet İstiyorum
Ailem  Dağılmasın

Sosyal Hizmet Kurumlarında Din Hizmetleri Rehberi

Aile ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Diyanet İşleri Başkanlığının Ailenin Korunması ve 
Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Konusunda 
Görüş ve Uygulamaları

Yayın Aşamasında Olan Eserler
Etkinliklerle Değerler Eğitimi
Aile Rehberi
Evliliğe İlk Adım – Eş Seçimi 
Aile İlmihali

YAYINLARIMIZ
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Tel      :  0362 4321279
Fax     :  0362 4321280
E-mail : İlkadim@diyanet.gov.tr
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