
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahlaki Davranışlar 

HİKÂYEYİ OKU DEVAMINI GETİR 

Fatih Sultan Mehmet bir cami yaptırıyordu. Bu caminin mimarı işinin ehli olan bir Rum'du. Mabet 

yapılırken kullanılacak mermer sütunları konusunda bu Rum mimar ile Sultan Fatih arasında bir 

anlaşmazlık çıktı. Rum mimar, bu sütunları yaparken mimariye uygun olması gerekçesi ile Fatih'in 

dediği şekilde değil de kendi düşüncesi doğrultusunda yaptı. Bunu gören Fatih öfkelendi. Rum 

mimarın, caminin estetiğini bozmak için böyle yaptığını düşündü ve onun elini kestirmek için hüküm 

verdi. Rum mimar ise Sultan Fatih'ten davacı olmak için kadı Hızır Çelebi'ye giderek müracaatta 

bulundu. Hızır Çelebi, Rum mimarı dinledikten sonra bilirkişi heyetinden bu meseleyi araştırmalarını 

istedi. Araştırma ve inceleme sonucunda tespit edildi ki Rum Mimar, caminin estetiği bozulsun da kötü 

gözüksün diye değil gerçekten de mimariye uygun olsun diye öyle inşa etmiş. Bu tespitin üzerine kadı 

kararını verir. Kadının kararı… 
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Hikâyedeki kadı siz olsaydınız bir tarafta davacı bir tarafta dönemin padişahı Fatih Sultan 

Mehmet dururken nasıl bir karar verirdiniz? Hikâyeyi tamamlayınız. 

 BEŞİ BİR YERDE 

En yakın arkadaşınızda bulunmasını istediğiniz beş temel 

ahlaki özellik nedir? 
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BULMACA 

Aşağıdaki sözlerde geçen ahlaki tutumları bularak bulmacada gerekli yerlerine yerleştirip 

anahtar kelimeyi bulunuz. 
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1.  İnsancıl olmadıkça adil olamazsınız. (Vauvenargues) 

2. Sevmek bu kadar güzelse kim bilir sevmeyi yaratan ne kadar güzeldir. (Şemsi Tebrizi) 

3. Sabır öyle bir iptir ki, sen kopacak sanırsın;o gittikçe güçlenir. Sen bitti sanırsın, o 

gittikçe çoğalır. (Mevlana) 

4. Mevzubahis vatansa, gerisi teferruattır. (Mustafa Kemal Atatürk) 

5. En büyük mahkemede hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekin.(Hz. 

Muhammed) 

6. İyi dost, iyi günde çağrıldığında, kötü dost ise kötü günde çağrılmadığında gelendir. 

(Hz. Ömer) 

7. Bir mum, diğer mumu tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez. (Mevlana) 

8. Dürüstlüğün kurallara ihtiyacı yoktur. (Albert Camus) 

 

ANAHTAR KELİME  

        

 

 


