
SINIF DERS KONU KAZANIM MEKÂN AÇIKLAMA 

9 Tarih 

Anadolu Kültür Merkezleri 
İnsanlığın İlk Dönemleri 

Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve 
İlk Türk İslam Devletleri 

Tarih ve Zaman 

İnsanlığın İlk Dönemleri 

9.1.1. Bir araştırma alanı ve bilim 

dalı olarak tarihin konusunu, 

kapsamını ve diğer bilim dallarıyla 

ilişkisini açıklar. 

9.2.1. Kanıtlardan yola çıkarak 

yazının icadından önceki 

zamanlarda yaşayan insanların 

hayatı hakkında çıkarımlarda 

bulunur. 

9.2.2. Yazının icadının insanlık 

tarihinde meydana getirdiği 

değişimi fark eder. 

9.2.3. İlk Çağ’da yeryüzündeki belli 

başlı medeniyet havzalarını tanır. 

9.2.4. İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, 

insanların hayat ve geçim tarzları 

üzerindeki belirleyici etkisini analiz 

eder. 

9.2.5. İlk Çağ’da siyasi gücün 

kaynaklarını siyasi organizasyon 

türleriyle ilişkilendirir. 

9.6.1. Türklerin İslamiyet’i kabul 

etmeye başlamaları ile Türkiye 

Selçuklu Devleti’nin kuruluşu 

arasındaki süreçte meydana gelen 

başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi 

ve haritalar üzerinde gösterir. 

Sulakyurt Kozlu Höyüğü 

Şeyh Şami Cami Ve Türbesi 

Çömelek Kaya 

Mayi Tuz İşletmesi 

Haydar Sultan Türbesi 

Hasan Dede Türbesi 

Topal Dede Türbesi 

Büklükale Ören Yeri 

Sulakyurt’a 5 km uzaklıkta çevreye hakim bir tepenin üzerinde 

Höyükler Anadolu’nun piramitleri olarak bilinir, yığmaz taş ve 

topraktan mezar olarak yapılmıştır.  

Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslamlaşması konusunda yer alan 

kazanımlara örnek verilebilir. 1071 Malazgirt savaşı sonrası 

Anadolu’ya yayılan kolonizatör Türk dervişlerinin Alplık ve Erenlik 

kavramlarını bir araya getirerek bulundukları bölgeye yaptıkları 

katkılar üzerinde durulabilir. 

9.sınıfta yer alan tarihe yardımcı olan bilim dalları içerisinde yer alan 

Onnomastik(yer adları) bilimi açısından değerlendirme yapılabilir. 

Ulaşımı kolay bir işletme. Tuzun ve tuz işletmeciliğinin eski 

çağlardan günümüzde kullanım alanları ve ticareti konusunda 

değerlendirme yapılabilir. 9. Sınıf ilkçağlarda ticaret konusu. 

Keskin ilçesine 22 km uzaklıkta bulunan Haydar Sultan köyünde 

Böyrek Dağları’nın eteklerinde köye 500 m kadar uzaklıkta yer 

almaktadır.  

Kırıkkale merkez ilçeye bağlı, kent merkezine 12 km. uzaklıktaki 

Hasandede kasabasındadır. Cami ve türbe yan yanadır. Caminin 

minaresi tarafındaki ilk türbe Hasandede'ye (Doğanbeğ) ait olup, 

ikinci türbe ise oğulları Şeyh Halil İbrahim, Şeyh Mustafa ile kızı 

Ümmühan Ana’nın müşterek türbeleridir. Hasandede Camii 1605’te 

yapılmıştır. Kare planlı, kesme taştan, kalın duvarlıdır. Doğu ve batı 

yönleriyle giriş kapısının iki yanında ikişer pencere yer almaktadır. 

Kuzey cephesinin ortasında taş söveli ve basık kemerli bir giriş kapısı 

bulunmaktadır. Gövdesi tuğladan olan minare, pabuç kısmına kadar 

kesme taştan yapılmıştır. 

Topal dede ile ilgili birçok rivayet bulunur. Kim olduğu kesin 

bilinmemektedir. Ahmet Yesevi’nin talebesi olan bu kişi ismi Ahmet 

olarak bilinir. Ahmet Yesevi’nin ölümünden sonra buraya gelip 

yerleşmiştir. İlçe halkına sürekli iyiliği ve doğruluğu öğretmiştir. 

Topallayarak yürüdüğü için bu ismi almıştır. 

Büklükale ören yeri aşağı şehir ve yukarı şehir olmak üzere iki 

arkeolojik alandan oluşmaktadır. 



10 Tarih 

Yerleşme ve Devletleşme 
Sürecinde Selçuklu Türkiye’si 

Beylikten Devlete Osmanlı 
Medeniyeti 

Klasik Çağda Osmanlı Toplum 
Düzeni 

10.1.1. Türklerin Anadolu’ya 

yerleşmeye başlaması ile Türkiye 

Selçuklu Devleti’nin yıkılışı 

arasındaki süreçte meydana gelen 

başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi 

ve haritalar üzerinde gösterir. 

10.1.2. Anadolu’ya yapılan Türk 

göçlerinin sosyokültürel etkilerini 

analiz eder.   

10.1.3. Anadolu’daki ilk Türk siyasi 

teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre 

devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma 

ve çatışma bağlamında 

değerlendirir. 

10.1.4. Türklerin Anadolu’da 

devletleşme sürecini etkileyen 

faktörleri açıklar. 

10.4.1. Sufilerin ve âlimlerin 

öğretilerinin Anadolu’nun 

İslamlaşmasına etkisini kavrar. 

10.4.4. Osmanlı coğrafyasındaki 

zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri 

ile bunlara bağlı olarak sosyal 

hayatta meydana gelen değişimleri 

analiz eder. 

10.7.3. Osmanlı ekonomik sistemi 

içerisinde tarımsal üretimin önemini 

fark eder. 

10.7.4. Lonca Teşkilatının Osmanlı 

ekonomik sistemi ve toplum 

yapısındaki yerini analiz eder. 

10.7.5. Osmanlı Devleti’nde 

vakıfların sosyal hayattaki yerini ve 

önemini kavrar. 

Şeyh Şami Cami Ve Türbesi 

Keskin Bedesten 

Haydar Sultan Türbesi 

Hasan Dede Türbesi 

Topal Dede Türbesi 

Nur Camii 

Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslamlaşması konusunda yer alan 

kazanımlara örnek verilebilir. 1071 Malazgirt savaşı sonrası 

Anadolu’ya yayılan kolonizatör Türk dervişlerinin Alplık ve Erenlik 

kavramlarını bir araya getirerek bulundukları bölgeye yaptıkları 

katkılar üzerinde durulabilir. 

Özlü sözlerinden hareketle Ahmet Yesevi, Mevlana Celaleddin-i 

Rumi, Ahi Evran, Yunus Emre, Hacı Bektaş-ı Veli ve Hacı Bayram-ı 

Veli gibi şahsiyetlerin temel öğretilerine değinilir. 

Keskin ilçesinin merkezinde yer alan eski bir alışveriş merkezidir. 

Geleneksel olarak üretim yapan bir demirci ve ayakkabıcı vardır. 

Çarşı eskiden Tiftik borsası olarak hizmet vermekteymiş.  

Keskin ilçesine 22 km uzaklıkta bulunan Haydar Sultan köyünde 

Böyrek Dağları’nın eteklerinde köye 500 m kadar uzaklıkta yer 

almaktadır. 

Kırıkkale merkez ilçeye bağlı, kent merkezine 12 km. uzaklıktaki 

Hasandede kasabasındadır. Cami ve türbe yan yanadır. Caminin 

minaresi tarafındaki ilk türbe Hasandede'ye (Doğanbeğ) ait olup, 

ikinci türbe ise oğulları Şeyh Halil İbrahim, Şeyh Mustafa ile kızı 

Ümmühan Ana’nın müşterek türbeleridir. Hasandede Camii 1605’te 

yapılmıştır. Kare planlı, kesme taştan, kalın duvarlıdır. Doğu ve batı 

yönleriyle giriş kapısının iki yanında ikişer pencere yer almaktadır. 

Kuzey cephesinin ortasında taş söveli ve basık kemerli bir giriş kapısı 

bulunmaktadır. Gövdesi tuğladan olan minare, pabuç kısmına kadar 

kesme taştan yapılmıştır. 

Topal dede ile ilgili birçok rivayet bulunur. Kim olduğu kesin 

bilinmemektedir. Ahmet Yesevi’nin talebesi olan bu kişi ismi Ahmet 

olarak bilinir. Ahmet Yesevi’nin ölümünden sonra buraya gelip 

yerleşmiştir. İlçe halkına sürekli iyiliği ve doğruluğu öğretmiştir. 

Topallayarak yürüdüğü için bu ismi almıştır. 

Kırıkkale Merkez Nur Cami toplam 9.200 m2 arsa alanı üzerine inşa 

edilen cami Mimar Sinan’ın ustalık dönemi eseri olan Edirne 

Selimiye Camii’nden esinlenilerek projelendirilmiş. Caminin bir ana 

kubbe, 4 çeyrek kubbe, 12 tonozu ve 5 son cemaat kubbesi 

bulunuyor. Ana kubbenin yüksekliği 32 m, iç çapı ise 20 m. Caminin 

26.000 m2 kapalı alanı bulunuyor. Kapalı alanda 4.000, açık alanda 

6.000 kişi olmak üzere toplam 10.000 kişi namaz kılabiliyor. 

 


