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BAĞLAÇ SORULARI

1. Sorudaki “a great deal” ifadesi bize hemen “nerde 
çokluk orda zıtlık” ilkesini hatırlatıyor. İkinci 
kısımdaki “incapable” ifadesi olumsuz olduğu 
için tespitimizin doğruluğundan emin oluyoruz. 
Çünkü zıtlık bağları ile bağlanan iki cümleden bir 
olumluyken diğeri olumsuzdur. Ancak burada iki 
tane zıtlık bağlacı var; even so ve even though. 
Bağlaçları ezberlerken anlamları yanında cümlenin 
neresinde kullanıldıkları bilgisini de öğrenmek 
gerek. Even so, but ve however ile eş anlamlıdır. 
O nedenle bir şeye rağmen yapılan ana eylemin 
bulunduğu ikinci cümlenin başında olur. Even 
though ise although gibi tam tersine o engeli anlatan 
ilk cümlenin başında olur. Şöyle ki;

Even though it was raining heavily, we went on 
playing in the garden= Çok yağmur yağmasına 
rağmen bahçede oynamaya devam ettik.

It was raining heavily, even so we went on playing 
in the garden = Çok yağmur yağıyordu ama yine de 
bahçede oynamaya devam ettik.

Burada yapılan şey, bir iş yerine çok miktarda yeni 
bilgi sistemleri monte edilmesi. Bunu olumsuz 
olarak etkileyen şey ise personelin henüz bu sistemi 
kullanma becerisinin olmaması. Verdiğimiz örnekte 
bu olumsuz durum baştaydı. Burada ise ikinci 
kısımda olduğu için onun başına “even though”yu 
getiriyoruz. Normalde olumsuz durum başta, ona 
rağmen yapılan eylemse ikinci sırada yer alır. Bu 
yüzden de çok sıklıkla though, even though ve 
although’yu en başta görürüz.

Cevap: E 

2. Burada sözü edilen kişi Cumartesileri çalışmayı 
kabul ederse işe alınacakmış. İlk üç sözcük ancak 
birer isimle son iki tanesi de cümleyle kullanılabilir. 
E’deki “whereas zıtlık bildirir. Cümlelerin her ikisi 
de olumlu olduğuna göre whereas burada uymaz. 
Doğru bağlaç “Provided”, should, on condition 
that, suppose / assume that, bağlaçları gibi “if” 
anlamındadır.

Cevap: D 

3. Pek çok vitamin ve mineral ürünü besin desteği 
olarak sınıflandırılsa da bazıları, özellikle bitki 
kökenliler ilaç olarak lisanslıdır, denilen bu cümlede 
en anlamlı bağlaç “but” olmaktadır. 

Burada aslında “while” bağlacı ile kullanılan “some-
others” ikili yapısına benzeyen bir yapı var: “most-
some” ikili yapısı. Bunların arasında da “while” gibi 
bir zıtlık bağlacının olması normaldir.

Cevap: C 

ÇÖZÜM - 3
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4. Özellikle a / an’li bir isimden sonra boşluk varsa 
seçeneklerde bu isme göre who / which / where 
/ when arıyoruz. Burada iki seçenekte da “which” 
var. Sıfat cümlesi pasif olduğu için “by which” doğru 
seçenek olmaktadır. Buna göre hemen hemen tüm 
taşra ve banliyö haftalık dergileri ile küçük günlük 
gazeteler, fotoğrafların ucuz şekilde çoğaltılabildiği 
bir işlem olan ofset litografisi ile basılıyormuş.

Cevap: E 

5. Her sınavda 5 bağlaç sorusu sorulur. Bunlardan ilk 
üç tanesi iki cümleyi bağlayan because, however, 
vb. bağlaçlardır, son iki tanesi de bir cümlenin 
genellikle nesnelerini bağlayan, “as well as”, “both..
and” gibi bağlaçlardır. Bu soruları yapmak için 
yalnızca anlamlarını bilmek yetmez, nerede, nasıl 
ve ne ile kullanıldıklarını da bilmek gerekir. Örneğin 
“now that”, “because” anlamına geldiği için cümleyle, 
genellikle de birleşik cümlenin ilk cümleciğinin 
başında kullanılır. Yine genellikle fiilleri (V1 + V1) 
gibi aynı zamanda olan iki olumsuz cümleyi bağlar. 

AS bağlacının ne anlama geldiğini ayırmak için 
şunlar söylenebilir. Fiili V1 veya V2 ise, “while-
iken” anlamında zaman bağlacı olur; Olumsuz bir 
cümleyle genellikle “-dığı için-because” anlamında; 
öznesiz veya kısaltılmış bir cümleyle “gibi” 
anlamında; bir isimle, örneğin öğretmen “olarak” 
anlamında; burada olduğu gibi gelişme bildiren grow, 
develop, progress, incerease vb fiillerle “–dıkça, 
-dikçe” anlamında kullanılır. Bu sorudaki fiil “grow” 
olduğu için B seçeneğindeki “As” doğru oluyor. 
İkinci fiil “are offering”, yani şimdiki zaman olduğu 
için A veya C doğru olamaz, çünkü normal olarak 
“if” cümlelerinde fiil şimdiki zaman olmaz. D ve E’de 
zaman cümlesi bağlaçlarıdır. Zaman cümleciği olan 
birleşik cümlelerle fiiller çok sıklıkla “V1 + V1”, veya 
“V2 + V2” şeklinde oluyordu. Sorudaki ilk fiil “grows” 
olduğu için ikincisinin de V1 olması gerekiyordu. 
Ancak burada “are + Ving” olduğu için bu iki zaman 
bağlacı da buraya olmaz. Geriye tek seçenek olarak 
B kalır. Bazen böyle soruyu dahi okumadan, sadece 
bağlaçlar hakkındaki bilgiler yardımıyla da çözmek 
mümkün olur.

Cevap: B 
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6. Bir başka bağlaç bilgisi “THAT bağlacından 
önce fiil olur.” bu soruyu 2 saniyede çözmemize 
yardım ediyor. O nedenle sorudaki “ileri sürmek” 
anlamına gelen “maintained” fiilinden sonra ancak 
C seçeneğindeki THAT gelebilir. Bunu bilmeyenler 
için şunu söyleyebiliriz. B, D ve E eş anlamlı 
oldukları için ve genellikle olumsuz cümlelerde 
kullanıldıkların için hep birlikte elenirler. A’daki 
“whereas” karşılaştırma amaçlı kullanılır. Bunun 
için ikinci cümlede birincininkine benzer bir özne 
olmalıdır. Burada ise tek bir cümle var. Daha da 
basit bir yöntemle, “that” in dışındaki bağlaçların 
tümü iki cümleyi bağladıkları için buraya uymazlar, 
diyebiliriz. Burada biraz uzun görünse de yapı olarak 
“I know that he is a pilot” cümlesi gibi bir isim cümlesi 
var. C dışındaki bağlaçlar için böyle bir cümlede yer 
yok. Bu soruya göre uzmanlar 10 yıldan beri doların 
aşırı değerli olduğunu ve devalüasyonun kaçınılmaz 
olduğunu ileri sürüyorlarmış.

Cevap: C 

7. A ile B “-e hariç” demek olduğu için eş anlamlıdır, 
beraber elenirler. C ve D ise cümleyle kullanıldıkları 
için buraya olmazlar. Doğru cevap olarak tek 
seçenek kalıyor, E. İspanya’daki Alhamra Sarayının 
etrafın uzunluğu 1 mil olan bir sur ile çevriliymiş.

Cevap: E 

8. Rönesans dönemi İngilteresi şiir konusunda 
Avrupa’nın etkisinde kalmış ama yerli tiyatro 
gelişmesini ve popülarite kazanmayı sürdürmüş. C 
ve E eş anlamlı sayılır, çünkü ikisi de amaç bildirir. 
“In that”, “now that” gibi sebep bildirir. Dictionary.
com’da anlamı için şunları var;

in that, because; inasmuch as: In that you won’t 
have time for supper, let me give you something 
now.

Buradan da görüleceği gibi ve daha önce sebep 
bildiren bağlaçlar için söylediğimiz gibi bu bağlaç 
ta olumsuz cümlelerle kullanılır. Soruda boşluktan 
sonra olumlu bir cümle olduğu için buraya uymaz. 
“As well as”, “rather than” gibi “N1……N2” kalıbına 
uyduğu için buraya uymaz. Çünkü burada boşluğun 
bir tarafında “strong” sıfatı diğerinde “poetry” ismi 
var. O zaman tek doğru seçenek D kalıyor. Bu, “As 
far as I know= Bildiğim kadarıyla” gibi ara cümleciktir. 
Anlamı “konu şiir olunca / şiir konusunda”dır.

Cevap: D 
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9. Seçeneklerde “rather that” veya “as well as” varsa 
anlayın ki sırf onu sormak için hazırlanmış bir soru 
ile karşı karşıyasınızdır. Burada az önceki sorunun 
çözümünde “as well as” in niye olmayacağını 
anlatırken değindiğimiz “N1…….N2” kalıbı yardımcı 
olacak. Burada N1’i “through symbol”, N2’yi “by 
direct statement” ifadesi temsil ediyor. Çünkü 
“through”, “by means of=aracılığı ile” anlamına 
gelir. “By” da “by means of”un kısaltılmış biçimidir. 
Cümleyi anlamasak bile boşluklarda “as well as” 
olmadığı için “rather than” in doğru bağlaç olduğunu 
anlamak mümkündür. Buna göre Sembolistler insan 
aklındaki küçük değişimleri incelemiş ve bunları 
doğrudan anlatmak yerine sembol ve benzetme 
yoluyla ifade etmişler.

A, C ve D’deki kelimelerden sonra bir isim gelmelidir. 
Şöyle ki;

I like all types of sports including cricket.

I like team sports such as football and basketball.

I don’t like tea so much as coffee.

Burada ise boşluktan sonra isim yok zarf var. Yani 
bir eylemin nasıl yapıldığını anlatan bir sözcük bu. 
“As if” fiilden sonra kullanılır.

Cevap: B 

10. Burada bir araştırma sonunda kızlar ile erkek 
çocukların oyun oynamadaki farkları ele alınıyor. Bu 
nedenle bir zıtlık bağlacına gerek var. Bu “whereas” 
dir. Kızlar, ev ile ilgili, oğlanlar ise vurdulu, kırdılı 
oyunları seviyormuş.

Cevap: D 

11. Fransa’da şarap yapımı Roma döneminden önce 
başlamış olsa da bunu yaygınlaştıran Romalılar 
olmuştur., şeklinde çevrilebilecek bu soruda da 
boşluğa bir zıtlık bağlacı geliyor. Daha önce de 
söylediğimiz gibi ilk 30 soruda en az 5 tane zıtlık 
bağlacı sorusu çıkar. 

Cevap: A 
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12. Boşluktan sonra gelen sözcük bir fiil. Seçeneklerdeki 
sözcüklerden yalnızca bir tanesi fiille, diğerleri ise 
bir isimle kullanılıyor. Bu nedenle eğer hangisinin 
fiille kullanıldığını biliyorsanız bu soruyu okumadan 
bile doğru cevaba ulaşırsınız. Bu ifade bir eylemin 
ne için yapıldığını bildiren “In order to” dur.

Cevap: B 

13. Yine okuyup anlamadan yapılabilen bir soru. 
Zaten bütün kelimelerini bilsek te okuyup anlamak 
için matematik veya istatistik bilmek gerekiyor. 
Boşluktan önce bir fiil var. “Fiil + That / Wh-” 
tekniğimize göre seçeneklerde ya THAT ya da WH-
li bir bağlaç doğru cevap olacak. THAT olmadığına 
göre WHILE veya WHETHER doğru cevaptır. 
WHILE isim cümlelerinde kullanılmaz. Yani;

I don’t know WHO / WHEN / WHERE / WHY olur 
ama,

I don’t know WHILE + özne + fiil + nesne, şeklinde 
bir cümle kurulmaz. Doğru cevap bu durumda 
“WHETHER bağlacı oluyor.

Cevap: E 

14. Burada Fransa ile Batı Avrupalı komşuları nüfus 
yoğunlukları açısından karşılaştırılıyor. İki varlık 
“than” sözcüğü kullanılarak karşılaştırıldığı için 
doğru seçenek C olmaktadır. Ayrıca soruda Fransa 
için 56 milyondan fazla nüfusu olmasına rağmen 
dendiğine göre, yani bir “çokluktan” söz edildiği için 
seçeneklerde bir “azlık” olmalı. O nedenle de doğru 
cevap “less” ifadesinin olduğu C’dir.

Cevap: C 

15. Çözümü yine çok kolay bir soru. Ancak bu kitabınızda 
bulunan bağlaçlar listesini iyice ezberlediyseniz 
geçerli bir durum. Bu seçeneklerden dört tanesi eş 
anlamlı. Dolayısı ile geriye doğru seçenek kalıyor. 
Bu “consequently- sonuçta” sözcüğüdür. Diğer dört 
seçenek zıtlık bağlacıdır. 

Cevap: A 
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16. Yine “ballı” bir soru, çünkü yine zıtlık bağlacı bilgisi ile 
yapılabiliyor. Burada “Although-still” ilişkisi tekniğini 
uyguluyoruz. İlk satırdaki “less” ile son satırdaki 
“higher” arasında da bir zıtlık oluşuyor. Doğru cevap 
E. Amerikalılar genellikle daha az evleniyormuş 
ancak yine de evleniyorlar ve boşanıyorlarmış. Pek 
çok diğer ülkede olduğundan daha yüksek oranda 
tekrar evleniyorlarmış.

Cevap: E 

17. İlk satırdaki “vast-geniş” sözcüğü ilk bakışta bize 
“Nerde çokluk orda zıtlık” ilişkisini hatırlatıyor. Ancak 
ikinci cümlenin son satırında da çokluk bildiren “a 
great number-çok sayıda” sözünün olması zıtlık 
bağlacı “Even if” in doğru olmadığını gösteriyor. 
Çünkü zıtlık bağlaçları iki tarafı farklı bilgiler veren 
cümleleri bağlar. As long as, bir çeşit “if” cümlesidir. 
Virgülden sonraki cümlenin fiili olan “has + V3” “if” 
cümlelerinde kullanılmayan bir zaman kalıbıdır. 
Whether’dan sonra “or” gelmelidir. İlk cümle ikinci 
cümledeki olayın sebebi olamayacağı için ya da 
burada olumlu bilgi verildiği için B seçeneğide 
yanlış. Bu soruda İngilizce ile Farsçanın ortak bir 
yönünden söz ediliyor. O nedenle bağlaç “Just 
as”dir; İngilizce nasıl Latinceden çok kelime aldıysa 
Farsça da Arapçadan çok sayıda sözcük almıştır. 
“Just as” buradaki gibi benzetme yapmak için 
kullanıldığı gibi “while” anlamında zaman cümlesi 
bağlacı olarak ta kullanılır. 

Cevap: D 

18. Yine “nerde çokluk orda zıtlık”, tekniği ile çözülebilen 
bir soru. Burada “Yalnızca birkaçı seçilmeyi umsa 
da, Kuveyt genel seçimlerinde yaklaşık 30 kadın 
aday yarışıyor.”, deniyor. Kuveyt gibi küçük ve 
kapalı bir toplumun yaşadığı bir ülkede 30 kadının 
milletvekili adayı olması, çokluk çağrıştırır. Burada 
ilk cümlecikteki 30 sayısı ile virgülden sonra gelen 
ikinci cümlecikteki “few-birkaç” sözcüğü arasında 
bir çokluk-zıtlık ilişkisi var.

Daha önce de söylediğimiz gibi “because” bu 
sınavlarda genellikle olumsuz cümleleri bağlıyor. 
“Whether” “or” ile kullanılıyor.

Cevap: E 
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19. Dilin kaynağını araştırmak bir zamanlar öyle bir 
(tuhaf) girişim olarak görülüyordu ki (sonunda) bilim 
çevrelerince yasaklandı., şeklinde çevrilebilecek 
bu cümlede boşlukları sonuç bildiren “such..that” 
bağlacı tamamlar. Bu soruda iki boşluk var ama 
boşluklardan sonra birbirine benzeyen iki isim 
olmadığı için “......N......N” kalıbını uygulayamıyoruz. 
O nedenle D ve E buraya uymaz. “Rather than” 
bağlacı tek boşluk olduğunda kullanılabilir. C’deki 
gibi bir bağlaç şekli yoktur. Sonuç bildirme bağlacı 
olan B seçeneği doğru cevap oluyor.

Cevap: B 

20. Bağlaçlar yabancı dil öğrenirken en önce 
ezberlenmesi gereken sözcüklerdir, çünkü cümleler 
arasındaki anlam ilişkilerini doğru anlamak, 
paragrafın doğru anlaşılması için önemlidir. Özellikle 
zıtlık bildiren “but” bağlacı ve bunun eş anlamlısı 
sözcükler mutlaka her sınavda soru olarak hem 
de 5-6 defa karşımıza çıkmaktadır. Bu durumda, 
yani verilen iki cümle birbirine zıt iki durumu dile 
getirdiğinde bağlaç but’tır. Bu soruda doğru yanıt bu 
yüzden D dir.

Bazen cümle tamamlama veya paragrafta eksik 
cümleyi bulma sorularında da but’lı bir cümle 
karşımıza çıkabilmektedir. Bu durumda seçenekler 
arasında sorudaki cümlenin zıttı bir durumu anlatan 
seçenek doğru cevap olmaktadır.

Cevap: D


