
 
AİLE VE TOPLUM 

 
AİLE  

 Aile, toplumun en küçük birimi olarak kabul edilir. Aile denince genellikle bir 
evde oturan anne ve baba ile, varsa onların evlenmemiş çocukları anlaşılır. Bu tip 

aileye "çekirdek aile" denir. 
Çekirdek ailedeki çocukların evlenmesiyle de yeni bir çekirdek aile ortaya çıkar. 

Ama aile sözcüğünün bundan daha geniş anlamı da vardır. Daha çok sayıda 
akrabadan oluşan birimi, hatta bir soyu ya da sülaleyi tanımlamak için de aile 

sözcüğü kullanılır. 
 
ETKİNLİKLER; 

Şiir  

     

 

 
 
              
              
              
              
    
 
 
 

Babam,amcam ,aynı kandan 
Annem,teyzem aynı candan 
Aynı soydan,aynı boydan 
Hepimiz bir aileyiz. 

Büyük babam öğüt verir. 
İşi aklıyla çevirir. 
Babam evin direğidir 
Hepimizin yüreğidir. 

AİLEMİZ 
Annem,babam,kardeşlerim 
Çok mutlu bir aileyiz. 
Büyük annem,büyük babam 
Hepimiz bir aileyiz. 

 



 
TOPLUM  

 Toplum, insanı etkileyen gerçek ilişkiler bütünüdür. Belli bir toprak üzerinde 
yaşamak, ortak bir politik iradeye bağlı olmak ve kültürün ortaklığının olması ile 
karakteristiktir. 

İnsan, toplumsal yani sosyal bir varlıktır. Bu nedenle insanlar toplum içinde 
bazı kurallara uymak durumundadırlar. 
 
Toplum içinde yaşamanın bazı kuralları;  
- Toplum içinde hapşırırken ya da esnerken ağız kapatılmalıdır.  
- Herhangi bir ortamda konuşurken ortamda diğer insanların olduğu unutulmamalı   
   ve ses yükseltilmemelidir.  
- Toplu taşıma araçlarında yaşlılara, hamilelere ve kucağında bebek olan  
   yolculara öncelikle yer verilmelidir.  
- Argo kelimeler kullanılmamalıdır. Eğer karşı taraftaki insanla samimiyetten  
   dolayı argo konuşuluyorsa diğer insanların duymayacağı kadar kısık sesle     
   konuşulmalıdır.  
 
 
 
 
- İsminin bilinmediği kişilere “beyefendi, hanımefendi, afedersiniz” gibi  
   kelimelerle hitap edilmelidir.  
- Sinema ortamlarında öndeki koltuklara ayaklar uzatılmamalıdır.  
- Bir kapıdan çıkarken arkadan gelen var ise kapı açık tutulmalıdır.  
- Toplu alanlarda sandalye masaya çevrilerek oturulmalıdır.  
- İnsanların gözlerine çok sık bakılmamalıdır, insanlar rahatsız olabilir.  
- Toplum içinde dişler ve kulaklar karıştırılmamalıdır.  
- Bir ortamda yemek yeniyor ise masaya herkesin oturması beklenmeli herkes  
   Oturmadan yemeğe başlanmamalıdır. 
 
 
 
 



TARİH BİLİNCİ 
Tarih: 

I. Milletlerin önemli kuvvet kaynaklarından biri de tarihleridir. Tarih, milletin 
ortak karakter ve değerlerini gösterir. Toplumlar, millet olarak varlıklarını 
devam ettirebilmek için tarihlerine dayanmak zorundadırlar. 

II. Tarih; geçmişi günümüze ve geleceğe bağlayan bir köprü gibidir. 
III. Tarih, millette kök duygusunu uyandırır. Bu duygu, birey veya toplumda bir 

millete mensubiyet bilincini canlı tutar ve onu derinleştirir.  
 

 

 

 

 

Tarih bilinci. 

Tarih bilinci nedir? Sorusunun yanıtı, ’Tarih nedir?’ sorusunun yanıtında 
gizlidir. Bir kişinin tarih bilincine sahip olup olmadığını anlamanın en kısa 
yolu, ona bir tarih tanımı yaptırmaktır. Eğer kişi, tarihi salt bir geçmiş, 
olaylar ve olgular yığını olarak görüyorsa tarih bilincinden yoksun demektir. 
Yani, tarihsel bilgi birikimine sahip olmak, tarih bilincine sahip olmak 
anlamına gelmez. Tarih bilinci, tarihsel bilgiyi bilimsel düşünce düzeyine 
ulaştırabilmek; yüzyıllar, binyıllarla anlatılan, sonsuz gibi görünen olgular 
yumağını akılcı bir yorumla çözebilmek, demektir.  

 

 
 
 
 

*Tarih; geçmişte yapılmış, şu anda elimizde 
olan ve fakat istikbâli gösteren bir 

dürbündür.* 



 
MİLLET OLARAK DEĞERLERİMİZ 

 Milletlerin, tarih boyunca geçirdikleri pek çok sarsıntılı anlardan bile hiç 
elden bırakmadıkları bir takım değerleri vardır. Bu değerler, fert fert olduğu 
kadar toplumun bütün katlarında da aynı şevk ve heyecan kaynağı olur. Çünkü bu 
değerler o milleti meydana getiren bütün kişilerin ve zümrelerin ortak var oluş 
kaynakları, var oluş sebepleridir. Devletler, başka devlet ve milletlerle olan 
münasebetlerine hep bu millî değerleri açısından bakmak zorundadırlar. Yeni 
ortaya çıkan durumları da milletler ve millî değerler çerçevesinde değerlendirip 
yollarını ona göre çizmek durumundadırlar. Bu millî değerlerin bir kısmı ortaktır. 
Yani diğer milletler ve devletler de aynı değerlere sahip olmak arzusu 
besleyebilirler. O değerlerin yanında bir takım millîlik vasfı taşıyan pek çok özel 
değerler vardır. Türk milleti olarak bizim millî değerlerimiz, vatan sevgisi, 
bayrak, millî marş, istiklal, dinî inançlarımız, gelenek ve göreneklerimiz, 
yakın tarihimizde geçirmiş olduğumuz mücadeleler, devlet ve millet 
büyüklerimiz, tarihî kişiliklerimiz vb. sayılabilir. Bu eserde bizim üzerinde 
durmak istediğimiz millî değerler; İstiklâl Marşı’dır. Ne zaman bir bayram 
yapsak, ne zaman bir millî heyecan duysak hemen İstiklâl Marşı söyleriz. Onu 
söylerken de tüylerimiz diken diken olur. Yapılan milletler arası karşılaşmalarda, 
sporcularımız birincilik kürsüsüne çıktıklarında İstiklâl Marşı’nın söylenişinin ne 
kadar gurur verdiğini hepiniz bilirsiniz. İstiklâl Marşı bizim millî gururumuzdur. 
İstiklâl Marşı’nı incelerken, onun yazılmasına vesile olan olayları, Türk milletinin 
gösterdiği kahramanlık ve azmi, millî birliği, dayanışmayı; onu yazan ve yazdıran 
manevî gücü, millî ruhu da açıklamak durumundayız. Çünkü İstiklal Marşı’nın 
anlaşılması bunların da anlaşılmasına bağlıdır. 

 
 
 
 



YARDIMLAŞMA 
Yardımlaşma; birlikte çalışmak ya da yardım etmektir. Takım çalışması gibi 

yalnızken yapamayacağımız şeyleri yeteneklerimizi ve enerjimizi birleştirerek 
çalışmaktır. Bizim yeteneğimiz ya da bilgimiz olmayan konularda yardım alıp, 
kendimize ait bilgi ve yeteneği başkasınınkiyle birleştirmektir. 

 

Yardımlaşmanın Faydaları ve Önemi 

Yardımla yoksullar korunmuş olur. Onlara yapılan maddi yardımlar, onların 
hırsızlık gibi kötü yollara sürüklenmesini engeller. 
Yardım yapanla yapılan arasında sevgi ve ülfet doğar. Yardımla topluma 
kazandırılan insanlar kin, haset, düşmanlık gibi kötü huylardan kurtulur, kimsenin 
malında gözü olmaz. 
Zekât, sadaka ve diğer maddî yardımlar, Müslümanların güçlü olmalarında, birlik 

ve beraberlik içinde bulunmalarında en büyük etkendir. Yardımlaşma, zenginle 
fakir, tokla aç arasındaki uçurumu kapatır ve sevgi, saygı bağı kurar. 

Yardımlaşmanın yaygın olduğu toplumlarda dostluk duyguları güçlü olur. Fakirlik 
ve bununla gelen dilencilik ortadan kalkar. 
Mutlu toplumlar, bireyleri sağlıklı olan toplumlardır. Değişik hastalıklardan dolayı 
vücudundaki bazı organlar çalışmayan insanlar normal hayat süremeyebilirler. 
Bazen başkalarının yardımına ihtiyaç duyarlar. İnsan tek başına yaşayamadığı 
gibi ihtiyaçlarını da kendi başına karşılayamaz. Dolayısıyla toplumdaki kişilerin 
birbirleriyle yardımlaşmaları ve dayanışma içerisinde olmaları gerekir. İhtiyacı 
olan insanlara para yardımında bulunmamız, iyi ve kötü günlerini paylaşmamız 
toplumdaki uyumu arttırır. Toplumun gücünün artmasıyla birlikte üzerimize 
düşen görevimizi de yapmış oluruz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Değerli Velimiz… 
 
İnsanı insan yapan değerler projemizin bu haftaki teması YARDIMLAŞMA. 
Yardımlaşma, kendi gücünü ve imkânlarını başka birinin iyiliği için kullanmak ve 
yardım etmektir. Bireysel olarak yapamayacağımız şeyleri yeteneklerimizi ve 
enerjimizi birleştirerek çalışmaktır. Bizim yeteneğimiz ya da bilgimiz olmayan 
konularda yardım alıp, kendimize ait bilgi ve yeteneği başkasının bilgi ve yeteneği 
ile birleştirmektir. 
Hayatta, zorlukları yenmek, başarı yolunda mesafe kazanabilmek için insanların 
birbirlerinin güçlerine, imkânlarına ve düşüncelerine ihtiyaçları vardır. Birinin 
gücünün ve imkânının tükendiği yerde, diğerinin gücü ve imkânı sonuca ulaşmada 
yararlı olabilir. Birlik olunan yerde aşılması gereken zorluklar daha doğru ve 
sağlam olarak aşılacak; birlik ve beraberlik düzeni daha sağlam bir şekilde 
kurulacaktır. 
İhtiyaçların karşılıklı giderilmesi toplum bilincini güçlendirir. Aynı zamanda bu 
yardımlaşma ve paylaşmalar toplumdaki ekonomik ve sosyal dengesizlikleri de 
önler. Bu değeri öğrencilerimize kazandırmak toplumun bir parçası olduğu 
duygusunu verir. Bu da mutluluğun ve huzurun sadece parayla elde edilemeyeceği 
düşüncesini pekiştirir. 
Hayatın her alanında insanlar farkında olarak veya olmayarak birbirleriyle 
yardımlaşma halindedirler. Önemli olan çok erken yaşlarda bunun farkına vararak 
yardımlaşma duygusuyla olgunluğa erişmektir. 
Hepimizin bildiği gibi ilk eğitim ailede başlar ve gelişir. Siz velilerimizle 
yardımlaşarak ve işbirliği yaparak çocuklarımızın yardımlaşma bilincini 
kazanmalarını sağlayabiliriz. Bunun için de bazı fikirleri hayata geçirmeliyiz. 
 
Ailede çocuğa yardımlaşma ve yardımseverlik değeri kazandırmak için 
yapılabilecekler: 
 
•  Çocuklarınıza İyilik Etme Fırsatı Verin. 
Başkalarına iyilik yapmayı aile projesi haline getirmek ile başlayabilirsiniz. Boş 
bir deftere ailede herkesin o gün yaptığı bir iyilik yazılabilir. İyilik yapmanın 
alışkanlık haline geldiği ailede, çocuklarınız daha yardımsever olacaktır. 
 
 
 
 



 
•  Çocuklarınızın Toplumsal Yardımlaşma Hizmetine Katılmalarını Sağlayın. 
Aile bireylerinin çeşitli toplumsal yardımlaşma projelerine katılarak başkalarına 
yardım etmesi, hem çocuklarınızın topluma karşı daha duyarlı olmasını hem de 
sosyal yaşantı farklılıklarını görmesini sağlayacaktır.  
Aile, çocuklarının; çevresinde veya okulunda planlanan sosyal dayanışma ve 
yardımlaşmayı amaçlayan projelere katılımını desteklemeli; mümkün olduğunca bu 
çalışmalara beraber katılmalıdır.  
 
•  Çocuklarınızla Başkalarının Yaşantılarına, Sıkıntılarına Dair Konuşun. 
Sizin başka insanların sıkıntılarına önem vermeniz ve bunu tartışma 
konusu olarak gündeme getirmeniz, çocuğunuzun bakış açısını ve de hayata dair 
düşüncelerini etkiler.  Çocuklarımız, hayatı sadece bizlerin yaşadığı açıdan değil, 
çok farklı yaşamsal deneyimlerden oluştuğunu bilerek yaşamak, toplumsal 
duyarlılıkları daha da geliştirir. Haberleri beraber seyredip, orada karşınıza 
çıkan toplumsal olayları irdeleyen bir konu üzerinde tartışabilirsiniz.  
 
•  Çocuklarınıza Ev İşlerinde Yardım Etme Fırsatı Verin. 
 
Aile bireylerinin ev işlerinde birbirlerine yardımcı olmaları aile olma duygusunu 
zenginleştirecektir. Çocuğun yaşına ve becerisine göre yapılacak görev paylaşımı 
ile yardımlaşma bilincinin gelişmesi sağlanabilir. Market alışverişi, sofra 
hazırlama, evcil hayvan bakımı ya da kardeşler arasındaki dayanışma küçük fakat 
etkili yöntemlerdir. 
 
Unutmayalım ki; Çocukların alacağı ilk örnek aile bireyleridir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MİSAFİRPERVERLİK 

   
 

Türk halkının temel 
değerlerinden biriside 

misafirperverliktir. 
Misafirperverlik; konuğa 
verilen önem, değer ve 

yaklaşımdır. 
Türkler de misafir 

ağırlamak, misafire verilen 
değer ve ona yüklenen anlam 
oldukça önemlidir. Türklere 
göre zorlu hayat koşulları 

karşısında insanların 
misafirperverlikleri sayesinde 
yaşamları kolaylaşır, ilişkileri 
gelişir ve kendilerini güvende 

hissederler. 

  
 
 
 
 
 


