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ÖABT 
ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ

ÇÖZÜMLER

3 Diğer sayfaya geçiniz.

1. D Resimde verilen tarihi kalıntı Köktürk kitabelerin-
den biridir. Epigrafi kitabe bilimidir. Köktürk kita-
besindeki yazılar ise paleografyanın ilgi sahasına 
girmektedir. Meskukat (Nümizmatik) ise para bili-
midir. Verilen tarihi kalıntı ile bir bağlantısı yoktur. 

2. B On iki Hayvanlı Türk Takvimi “güneş yılı” esaslı 
olup, bir yıl 365 gündür. Bu takvimde her yıl bir 
hayvan ismi ile ifade edilmiştir.
Örneğin; sıçgan (sıçan), ud (öküz), bars (pars), 
tavışgan (tavşan), lu (ejder), yılan, yund (kısrak), 
kon (koyun), biçin (maymun), takıgu (tavuk), it (kö-
pek), tonguz (domuz). 

3. A 1476 tarihi, eğer Milattan sonra bir tarih olsaydı; 
“15. Yüzyılın ikinci yarısı ve son çeyreği” şeklinde 
olmalıydı. Ancak 1476 milattan önce olduğu için 
ve milattan önceki tarihler 0 (milat)‘a kadar “kü-
çülerek” geldiği için tam tersi olmalıdır. Yani; 15. 
Yüzyılın ilk yarısı ve ilk çeyreği. 

4. E Anadolu’daki birçok yerleşim bölgesinde yapılan 
kazı çalışmaları sonucunda MÖ 9.000’lerden iti-
baren üreticiliğin başladığı görülmektedir. Çayö-
nü Höyüğü (Diyarbakır) ve Cafer Höyük (Malatya) 
yerleşkelerinde dünyanın en eski buğday türlerin-
den birisi olan “Emmer evcil buğdayı”nın bulun-
ması buna örnektir. Ayrıca MÖ 8.500’lerde Urfa 
ve Diyarbakır çevresinde buğday tarımının başla-
mış olması, tahılın ana vatanının Anadolu olduğu-
nu ortaya koymaktadır. 

5. D Birinci elden kaynaklar tarihi olay veya olgunun 
yaşandığı döneme ait kalıntılardır. Bu kalıntılar 
yazılı veya yazısız olabilir. Yani bir balta veya yay, 
bir tablet, ferman… Birinci elden kaynaklar sınıfın-
da değerlendirilebilir. II. öncülde verilen bilgi doğ-
ru değildir. Çünkü birinci elden kaynakların “her 
zaman” doğru bilgiyi aktardığı düşünülemez. Ör-
neğin II. Dünya savaşı ile ilgili Nazi Almanya’sı dö-
neminden kalan bir resmi vesikanın propaganda 
amaçlı olabileceği ve tümüyle gerçek dışı bir du-
rumdan bahsedebileceği düşünülebilir. 

6. A Dominianus, Antoninuslar Dönemi (MS 98 - 193) 
hükümdarlarındandır. 
Uyarı: Roma’da Tetrarşi (Dörtlü) dönemi başlatan 
imparator Diocletianus’tur. 

7. E Soru kökünde verilen Babil yasaları incelendiğin-
de öncüllerde verilen yargıların doğru olduğu an-
laşılmaktadır. Talion “kısasa kısas” demektir. (Bir 
adamın gözünü çıkaranın gözü çıkarılır) 
“Bir kişi kendisiyle aynı sınıftaki bir kişinin dişine 
zarar verirse onun da dişi çekilir” ifadesinden Ba-
bil toplumunda sınıflı bir yapının olduğu anlaşıl-
maktadır.
Babil hukuk sisteminde idam cezasının (ölüm ce-
zası) uygulandığı da verilen bilgilerden anlaşıl-
maktadır. 

8. B Sümer tarihi ve uygarlığı üzerine yaptığı çalışma-
larla tanınan bilim insanı 1914 doğumlu Muazzez 
İlmiye Çığ’dır. Dünyaca tanınan Sümerolog M. İl-
miye Çığ, S. Kramer’in “Tarih Sümerle Başlar” adlı 
eserini de çevirmiştir. 

9. B “مقبر” kelimesinin doğru okunuşu “makber”dir. 
Makber; mezar, kabir demektir.

10. A “Zalim” kelimesinin eski harflerle doğru yazılışı; 

ظالم

Gafil ; غافل •

Talim ; تعليم •

Zati ; ذاتی •

Zulüm ; ظلم •

11. E “خادم الحرمين ; Hadımü’l Harameyn” (Mekke ve 
Medine’nin hizmetkârı) 

12. A بك ; bey

13. A Türk adının anlamı olarak;
Doerfer; Devlete bağlı halk
Herodot; Deniz kıyısında oturan adam
İbn Fakih; Terk edilmiş
Ziya Gökalp; Töreli
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4 Diğer sayfaya geçiniz.

14. C  A, B, D ve E seçeneklerinde 630 – 682 yılları ara-
sında Çin’e karşı Türk isyanları verilmiştir. Bu is-
yanlara Türkleri bağımsızlığa kavuşturan “Kutluk” 
isyanını da eklemek gerekir. 
Bayırku, Oğuz boylarından biridir. 

15. A İtil Bulgarları hükümdarı Almış Han, İslamiyet’i ka-
bul ettikten sonra “Cafer b. Abdullah” adını almıştır. 

16. A Türgiş Devleti’ni Karluklar yıkmıştır. 

17. E Türklerde “Kurultay” adı dışında şu meclis adları 
da kullanılmıştır;
Seçkinler Meclisi- Avrupa Hunları
Nazırlar Meclisi – Tabgaçlar
İhtiyarlar Meclisi – Hazarlar
Millet Meclisi – Tuna Bulgarları
Komenton – Peçenekler

18. B Orta Asya Türk sanatı ile ilgili olarak A, C, D ve E 
seçeneklerinde verilen bilgiler doğrudur. Ancak B 
seçeneğinde verilen bilgi yanlıştır. Çünkü ilk Türk 
şairi olarak “Aprın Çor Tigin” kabul edilmektedir. 

19. A Soruda hakkında bazı bilgiler verilen Uygur vezi-
ri Tun Baga Tarkan’dır. Baga Tarkan 779-789 ara-
sında tahtta bulunmuştur.

20. B Frank Krallığı’nın kurucusu ve ilk hükümdarı 
Clovis’tir. 

21. B 1096 yılında başlayan I. Haçlı Seferi’nde Kudüs 
Fatımi’lerden alınmıştır. Fatimiler I. Haçlı seferinin 
başlamasından hemen önce Kudüs’ü Büyük Sel-
çuklulardan almıştı. 

22. B İngiltere Otuz Yıl savaşlarına katılmadığı halde 
Avrupa’da etkili bir devlet konumuna yükselmiştir. 

23. A “Müstensih” elle kitap çoğaltan kimse; müstensih-
lerin “hattattan” farkı, hattatların sanatsal kaygı ile 
eserlerini vücuda getirmeleridir. 

24. C Mostar Köprüsü (Bugün Saray Bosna’da) Mimar 
Hayrettin’in eseridir. 

25. A Maveraünnehir görüşmelerinde (1025) Karahan-
lılar ve Gazneliler, Büyük Selçuklu Devleti’nin 
yükselişine karşı ittifak kurmuşlardır. Bu ittifak so-
nucu Aslan Yabgu tutsak edilmiştir. 

26. B Vaka’t üş Şib Savaşı Türgişler ile Emeviler arasın-
da yaşanmıştır. 
Not; Memlükler Vadi El Hazindar savaşında İlhan-
lılara yenilirken, diğer savaşlar Memlüklerin galibi-
yeti ile sonuçlanmıştır. 

27. D Soru kökünde verilen gelişmeler I. Kılıçaslan 
Dönemi’nde  (1092 – 1107) yaşanmıştır.

28. A Soru kökünde verilen özellikler, Maturidiyye ekolü 
kapsamındadır. 
Eşarriye; iyilik, adalet ve kötülük gibi ilkeler Allah’ın 
emir ve yasakları ile anlam kazanır. Allah’ın emir-
leri iyi diğerleri kötüdür. 
Cebriyye; İnsan fiillerinde mecburdur. Fiilleri Allah 
yaptırır. 
Dehrilik; kaderi belirleyen ölçüt zamandır

29. C Mecusi ve Mukanna isyanları Abbasiler 
Dönemi’nde yaşanmıştır. 
Harre Olayı ise Emevi halifesi Yezid Dönemi’nde 
yaşanmıştır. 
Harre Olayı; halifeye bağlı ordunun Medine’yi yağ-
malamasıdır. 

30. E Balıkesir ve Çanakkale civarında hüküm süren 
Karesioğulları Osmanlı Devleti’ne katılan ilk bey-
lik olup (Orhan Bey Dönemi), tekrar bağımsız ol-
mamıştır. 

31. C Sokullu Mehmet Paşa soru kökünde verilen söz-
leri Uluç (Kılıç) Ali Paşa’ya söylemiştir. Uluç Ali 
Paşa, Kaptanı Deryalığa getirilmiştir. 

32. B Osmanlı Devleti’nin uyguladığı “kesrette vahdet 
düşüncesi” ile halka eşit davranmak anlamında 
“çoklukta birlik” vurgulanmıştır.

33. E İlk Veziazam (Sadrazam) I. Murat Dönemi’nde 
atanan Çandarlı Halil Hayrettin Paşa’dır. 
Not: Çandarlı Kara Halil Paşa I. Murat Dönemi’nde 
atanan ilk Kazaskerdir. 
Alaaddin Paşa, ilk vezirdir (Orhan Bey).
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5 Diğer sayfaya geçiniz.

34. B Soruda “Cerahur (Serahur)” tanımlanmıştır. 
 • Müsellemler; Ordunun gideceği güzergâhta yolu 

açmakla görevlidirler.
 • Tatarlar; geri hizmet kıtasında çalışan Müslüman 

amale taburlarıdır. 
 • Voynuklar; Bulgar ahali arasından seçilen saray 

ahırlarında ve nakliye işlerinde çalışan birliklerdir 
 • Beşliler; öncü birliklerdir, her beş aileden bir kişi 

seçilir.

35. A Soru kökünde verilen özellikler Takiyüddün 
Mehmet’e aittir. III. Murat Dönemi’nde bir rasat-
hane kurmuş, ancak çalışmaları şeytan işi olduğu 
gerekçesi ile durdurulmuştur. 

36. A Haçova Meydan savaşında Kanije Kalesinde gös-
terdiği kahramanlıkla öne çıkan Osmanlı komuta-
nı Tiryaki Hasan Paşa’dır. 

37. D Soruda verilen gelişmeler I. Abdülhamit Dönemi 
gelişmeleri arasındadır. 

38. B XIX. yüzyılda “milletler savaşı” olarak anılan sa-
vaş Leipzig Muharebesi’dir. (1813)  Bu savaşta 
neredeyse bütün Avrupa Napolyon’a karşı ittifak 
kurmuştur. Bu savaşa 500 bin asker katılmıştır. 
Leipzig yenilgisi üzerine Napolyon kariyerinin so-
nuna yaklaşmıştır. 

39. A Prusya’nın Alman birliğine hazırlık olmak üzere 
Alman şehir devletlerinin katılımıyla oluşturduğu 
gümrük birliği “Zollverein”dir. 

40. B Sivastopol Muharebesi, 1853 – 1856 Kırım Savaşı 
sırasında yaşanmıştır. Bu savaşta İngiltere, Fran-
sa, Osmanlı ve Piyemonte, Rusya’ya karşı savaş-
mıştır. 

41. D Edirne Antlaşması (1829); Yunanistan bağımsız 
olmuştur.
Ayestefanos Antlaşması; Romanya, Karadağ, 
Bulgaristan, Sırbistan bağımsız olmuştur. 
Not: Ayestefanos Antlaşması yürürlüğe girmemiştir. 

42. C II. Mahmut Dönemi’nde Enderun’un yerine 
Mekteb-i Maarif-i Adliye kurulmuştur. 

 • Nezareti Deavi; II. Mahmut döneminde bir tür 
Adalet Bakanlığıdır. 

 • Mekteb-i Mahrec-i Aklam; Abdülaziz döneminde 
devlet dairelerine katip yetiştirmek için kurulmuştur. 

 • Darülmaarif; Abdülaziz döneminde Darülfünun’a 
öğrenci yetiştirmek için açılmıştır.

 • Cevri Kalfa Mektebi; Kız meslek okulu, Abdülme-
cit döneminde kurulmuştur.

43. E Soruda bahsi geçen olay II. Abdülhamit dönemin-
de yaşanmıştır. 1887 yılında Japon imparatorunun 
yeğeni bir savaş gemisiyle İstanbul’u ziyaretine 
karşı bir iade-i ziyaret gerçekleştirilmiştir. 
Ertuğrul Fırkateyni Olayı, 2015 yılında “Ertuğrul 
1890” adı ile beyazperdeye aktarılmıştır. 

44. B I. Dünya Savaşı başladığında Osmanlı Devle-
ti ilk ittifak girişimini İngiltere nezdinde yapmıştır. 
Ancak bu teklif İngiltere tarafından “şimdilik yeni 
siyasi bağlar altına giremeyiz” denilerek reddedil-
miştir. 

45. A “Maşatlık”; (Gayrımüslim) özellikle de Yahudi me-
zarlığı anlamında kullanılan bir kavramdır. 
Maşatlık Mitingi İzmir’de düzenlenmiştir. Miting 
için bu yerin seçilmesinin nedeni ise bu toplantı 
yerinin denizden düşman gemileri tarafından ra-
hatlıkla görülebilir bir yer olmasıydı. 

46. C Erzurum Kongresi sürecinde istifa eden Musta-
fa Kemal’in rübe ve nişanları 1920 yılında açılan 
son Osmanlı Mebusan meclisinde iade edilmiştir. 
Ancak Mustafa Kemal, bu nişan ve rütbeleri kul-
lanmamış, böylece Osmanlı hükümetine bağlı ol-
mayacağının altını çizmiştir. 

47. A II. İnönü savaşından sonra Milli Mücadeleye ka-
tılmak için Anadolu’ya geçmek isteyen şehzade 
Ömer Faruk’tur. Ancak Mustafa Kemal bu hamle-
nin Anadolu’da ikilik çıkaracağını belirtmiş ve izin 
vermemiştir. 

48. B Sakarya Meydan Savaşı’ndan sonra TBMM sa-
vaşa gerek kalmadan barışı sağlamak için Dı-
şişleri Bakanı sıfatı ile Yusuf Kemal Tengirşenk’i 
Avrupa’ya göndermiş, ancak sonuç alamamıştır.

49. E Soruda bazı özellikleri verilen Fransız yazar Clau-
de Farrare (1876 – 1957)’dir. Farrare, Atatürk’e ve 
çalışmalarına ilgi duymuş, 1922 yılında Atatürk ile 
buluşmuştur. 
Pierre Lotti; Milli Mücadele yıllarında “Türk dostu” 
olarak bilinen Fransız yazardır. 



TG-6. DENEME Tarih
  Öğretmenliği

M
U

R
AT

 Y
AY

IN
LA

R
I

M
U

R
AT

 Y
AY

IN
LA

R
I

6 Diğer sayfaya geçiniz.

50. C Halifelik 3 Mart 1924 yılında kaldırılmıştır. Halifeli-
ğin kaldırılması devlet yönetiminde ikiliği sona er-
dirmiştir (Cumhurbaşkanı – halife), ayrıca ümmet 
kültüründen “ulus” kültürüne geçişi hızlandırdığı 
için “ulus devlet” anlayışı pekişmiştir. 
Halifeliğin kaldırılması ile TBMM’deki muhalefet 
bloku belirginleşmiş (çünkü meclisteki bazı ve-
killer halifeliğin kaldırılmasına karşı çıkmışlardır) 
ve Kazım Karabekir öncülüğünde Terakkiperver 
Cumhuriyet Fırkası kurulmuştur. 

51. D Kemal Tahir “Kurt Kanunu” adlı romanında 1926 
yılında yaşanan İzmir Suikast Girişimini konu al-
mıştır. 

52. A Soruda verilen eserler Avusturyalı sanatçı Hein-
rich Krippel’e aittir. 

 • Josef Thorek  ve Anton Hanak; Ankara’da “Güven 
Anıtı”nı yapmışlardır.  

 • Pietro Canonica; İstanbul’daki Taksim Cumhuriyet 
Anıtı’nı yapmıştır. 

53. A Türkiye Cumhuriyeti ilk kez 1924 Paris Olimpiyat-
larına katılmıştır. 
Uyarı; 1936 Belin Olimpiyatlarında ise ilk kez al-
tın madalya kazanmıştır. (Güreş alanında; Yaşar 
Erkan) 

54. D Atatürk’ün: “Bizim gönlümüz kuvvetin, kudretin, 
egemenliğin idarenin doğrudan doğruya halka 
verilmesidir, halkın elinde bulundurulmasıdır…” 
bu sözlerde doğrudan halkçılığa atıf yapılmıştır. 
Egemenliğin halka verilmesi ifadesi ise doğrudan 
cumhuriyetçilik ilkesi ile ilgilidir. 

55. D XX. yüzyılın başında İngiltere ve Fransa arasında,
 • Hindiçini (Laos, Kamboçya, Tayland, Vietnam),
 • Mısır (Süveyş Kanalı)
 • Sudan gibi noktalar çatışma konusu olmuştur. Bu 

çatışmaların tümü İngiltere’nin çıkarları doğrultu-
sunda çözümlenmiştir. 
1904 yılında iki ülke arasında Samimi Antlaşma 
imzalanmış, bu da Üçlü İtilaf Grubunun temelle-
rini atmıştır. 

56. B 22-26 Kasım 1943 tarihinde toplanan I. Kahire 
Konferansı’nda Türkiye’yi temsil eden Dışişleri 
Bakanı Numan Menemencioğlu’dur. Menemen-
cioğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Anthony Eden 
ile görüşmüştür. Eden, Müttefiklerin üs talebi ve 
Türkiye’nin yıl sonuna kadar savaşa girmesi talep-
lerini iletti. Türk heyeti üs talebini reddetti.

57. D Ereğli Demir Çelik Fabrikası Demokrat Parti dö-
neminde Sovyet sermayesi ile kurulmuştur. 
Uyarı: Nuri Demirağ’ın Yaptığı İlkler

 • 1922’de ilk Türk sigara kâğıdını üretti.
 • Ankara’nın doğusuna ilk demir yolunu yaptı.
 • İstanbul Boğazı’na özel köprü yaptırmayı proje-

lendirdi.
 • Bursa’da Sümerbank’ın Merinos fabrikasını kurdu.
 • İzmit’te selüloz fabrikasını kurdu.
 • İstanbul’daki büyük hal binasını yaptı.
 • Seri üretim olarak 1936’da ilk Türk uçağını yaptı.
 • Karabük’te demir ve çelik fabrikasını kurdu.
 • İlk yerli paraşütü yaptı.
 • Sivas’ta çimento fabrikası kurdu.
 • Çok partili rejimdeki ilk muhalefet partisini kurdu. 

(MEB, ÇTDT, s.96) 

58. B Soruda bazı özellikleri verilen insan hakları savu-
nucusu ve politikacı Nelson Mandela’dır. Mandela 
2013 yılında hayatını kaybetmiştir. 

59. E 1961’de yapılan seçimlerde CHP-173, AP (Ada-
let Partisi)-158, CKMP (Cumhuriyetçi Köylü Millet 
Partisi)- 54, YTP (Yeni Türkiye Partisi)-65 mil-
letvekili çıkarttı ve koalisyonlar dönemi başladı. 
Meclis Cemal Gürsel’i cumhurbaşkanı olarak seç-
ti. 1965 yılındaki seçimleri AP kazandı. Bu süreç 
1971 Askerî Muhtırası ile sona erdi. (MEB, ÇTDT, 
s. 145)

60. A 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında;
Cumhurbaşkanı; Fahri Korutürk  (1973 – 1980)
Başbakan; Bülent Ecevit
Dışişleri Bakanı; Turan Güneş

61. E Öncüllerde verilenler ölçme ve değerlendirme sü-
recinde etkili olan ilkelerdir. 

62. C Sözlü tarih çalışmanın sağladığı doğrudan yarar-
lar arasında “tarih araştırmalarında arşiv kullan-
manın önemi” yoktur. Çünkü arşiv kullanmak her 
şeyden önce belirli bir uzmanlık gerektirmektedir. 
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63. A Soruda bazı özellikleri verilen eğitimci – devlet 
adamı Selim Sabit Efendi’dir. XIX. yüzyılda öğre-
nim görmek üzere Paris’e gönderilmiştir. Ülkeye 
döndükten sonra pek çok bürokratik görev al-
mıştır. Selim Sabit Efendi öğretmenlere rehberlik 
etme, yol gösterme amacıyla 1870 yılında “Reh-
nümayı Muallim” adlı eseri kaleme almıştır. Bu ki-
tap kendi alanında eğitim tarihimizdeki ilk eserdir. 
Yazar bu eserinde ilköğretim öğretmenlerinde bu-
lunması gereken özelliklerden, öğretim sürecin-
de yeni yöntemlerin kullanılmasına kadar pek çok 
önemli hususu ele almıştır. 

64. A İdris öğretmen “analoji” yapmıştır. Yani bilinme-
yen, zihinsel şablonlarda yer almayan bir olgunun 
önceden bilinen zihinsel şekillerde yer alan bir 
olgu veya duruma benzetilmesidir. Menzil siste-
minin günümüzdeki posta sistemine benzetilmesi 
buna örnektir. 

65. B Soruda verilen tanım “tarih belgesellerini” işaret 
etmektedir. Tarihsel gelişim açısından belgesel-
ler;
a. keşif yöntemli belgeseller
b. propaganda amaçlı belgeseller olarak ikiye ay-
rılır. 
Uyarı; Tarihi filmler her ne kadar bir geçekliğe da-
yansa da temel hedefleri izleyiciyi bilgilendirmek 
değildir. Her sahnenin belgelere dayanması ge-
rekmez. Bu tür yapıtlarda bir gerçeklik üzerine 
kurgu yapılır. 

66. C I ve II. öncüllerde verilenler birinci elden kaynak-
ların kullanılması ile elde edilen kazanımlardan-
dır. III. öncülde verilen bilgi doğru değildir. Çünkü 
sosyal bir bilim olarak tarihte mutlak doğru bilgiye 
ulaşmak söz konusu değildir.  

67. D II. ve III. öncülde verilenler 10. sınıfta verilmesi he-
deflenen kazanımlar arasındadır. 
I. öncülde verilen kazanım ise 9. Sınıf müfreda-
tı içindedir.  
Uyarı: 9. sınıf programı “Tarih ve Zaman” ünitesi 
ile başlar ve “Türklerin İslam’ı kabulü ve ilk Türk 
İslam devletleri” ünitesi ile sona erer. 

68. E SQ4R okuma stratejisinin aşamaları şunlardır;
 • Gözden geçirme  (survey)
 • Soru sorma (question)
 • Okuma (read)
 • Yansıtma (reflect)
 • Bakmadan cevaplama (recite)
 • Yeniden gözden geçirme  (review)

Uyarı; Okuma stratejileri ile ilgili 2019 yılında Sos-
yal Bilgiler Öğretmenlik alanında soru gelmiştir. 

69. B Öğretim programlarında yer alan “kök değerler” 
şunlardır: adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, 
sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik, yar-
dımseverlik. Bu değerler, öğrenme öğretme süre-
cinde hem kendi başlarına, hem ilişkili olduğu alt 
değerlerle ve hem de öteki kök değerlerle birlikte 
ele alınarak hayat bulacaktır.

70. A “Esir Şehrin İnsanları” Kemal Tahir’e aittir. Milli 
Mücadele Dönemi’ni konu almıştır. 

71. D “Doğal dünyanın açıklanmasına yönelik bilgi varlı-
ğına sahip olmak” Matematiksel yetkinlik ve bilim/
teknolojide temel yetkinlikler başlıklı yeterlilik ala-
nı ile ilgilidir. 

72. B Tuğba öğretmenin verdiği ödev, 9. sınıf, İslam Me-
deniyetinin Doğuşu ünitesinde “Emeviler ile bir-
likte İslam Devleti’nin yapısında meydana gelen 
değişimi analiz eder.” Kazanımı ile ilgilidir. 

73. D 2018 yılında yayımlanan Tarih Dersi Öğretim 
Programı’nın açıkladığı on üç maddelik hedefler 
arasında “Türkiye’nin sahip olduğu maddi kaynak-
ların en etkili şekilde nasıl kullanılabileceği ile ilgili 
projeler üretebilmek,” yoktur.

74. C Osmanlı Devleti’nde ilk gazeteler XIX. yüzyıl-
da kurulmuştur. İlk Osmanlı gazetesi 1828 tarih-
li Vakay-ı Mısriye’dir. Bu gazete, Mısır’da Kavalalı 
Mehmet Ali Paşa tarafından çıkarılmıştır. 
İlk resmi Osmanlı gazetesi ise 1831 tarihli Takvim-i 
Vakayı’dır. 

75. C Soruda verilen metin öğrencinin “Tarihsel sorgu-
lamaya dayalı araştırma” becerisine sahip oldu-
ğunu göstermektedir. 

 • Tarihsel sorgulamaya bir problemin tanımlan-
masıyla başlanmalıdır. Metinde sunulan tarihsel 
anlatının kritik noktalarında sorgulama yapmak 
gerekmektedir. Bunun için geçmişe ait kanıtlar 
yardımıyla yani tarihsel dokümanlarla, tanıkların 
anlatımları, mektuplar, günlükler, buluntular ve fo-
toğraflarla çalışılmalı, tarihi mekânlara geziler dü-
zenlenmeli ve sözlü tarih çalışmaları yapılmalıdır.

Çözüm Bitti.
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