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BAĞLAÇ SORULARI

1. Bu soruda cümlenin 1. ve 2. kısımları arasında bir 
“koşul-sonuç” ilişkisi vardır. “AB vatandaşları ile 
Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda vatandaşları, 
eğer üç aydan fazla kalmayacaklarsa Almanya’ya 
girmek için vizeye gerek duymazlar.” Doğru seçenek 
ilk anda seçenekler arasında bir “if” aramamıza 
yol açmaktadır. Ancak burada if’in eş anlamlısı 
“so long as” bulunmaktadır. Bu nedenle bağlaçları 
ezberlerken mutlaka eşanlamlıları da öğrenilmelidir. 
Örneğin, if’in, so long as, as long as, provided that, 
providing that, on condition that, gibi eş anlamlıları 
da vardır.

Cevap: C 

2. Bir önceki soruda aranan bilgi ilginç bir tesadüf 
eseri olarak burada da aranmaktadır. Az önceki 
açıklamaya bakarak yanıtın E olduğu kolayca 
bulunabilir. “İlköğretimi bitirmiş ve ciddi bir suçtan 
hüküm giymemiş olma koşuluyla 25 yaş üzeri her 
Türk vatandaşı Parlamento üyesi olabilir.

Cevap: E 

3. Bu soru sık sık sorulan “ilgeçli which” sorusuna 
örnektir. Burada Birleşik Devletler’deki 
yolsuzlukların sayısının 2002’de ikiye katlanarak 
162.000’e çıkması, söz konusu edilmektedir. Bu 
yolsuzluklarda suçlunun başka birinin kredi kartı 
numarasını kullandığından bahsedilmektedir. Bu 
nedenle which relative pronoununun önüne in 
getirilmektedir. 

Benzer bir örnek olarak;

Do you remember the town? We spent our last 
holiday in that town, cümleleri;

Do you remember the town where we spent our last 
holiday.?, veya

Do you remember the town in which we spent our 
last holiday?, şeklinde birleştirilebilir. 

Cevap: A 

4. “Unlike”, like’ın zıt anlamlısıdır, ….nın tersine 
anlamına gelir. (Eş anlamlısı “contrary to” dur). Bu 
soruda cümlenin iki kısmı arasında zıtlık ilişkisi 
vardır. İkinci kısmı olumsuz bir yapı içindedir, ancak 
çok yaygın kullanılmayan devrik cümle biçimindedir. 
Bu nedenle “neither…. nor” kavramı kısaltılmıştır. 

Cevap: B 
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5. Everyone, yani herkes, sözcüğü bize “nerde çokluk 
orda zıtlık” kuralını hatırlatıyor. Bağlaç sorularının 
ilki çok büyük sıklıkla zıtlık bağlacı olmaktadır. 
Virgülden sonraki cümlenin olumsuz olması da 
buna işaret ediyor. Burada “Herkes dedikoducuları 
sevmez görünür ama herkes biraz da olsa dedikodu 
yapar”, deniyor.

Cevap: C 

6. Cümlede dijital teknolojinin bizi hangi açılardan 
etkilediği anlatılmaktadır. Cümlenin ikinci kısmında, 
başta belirtilen faktörlere ilave faktörlerden söz 
edilmektedir. Bu nedenle uygun bağlaç “Besides”tır. 

Cümleyi anlayamayan bir aday seçenekleri 
eleyerek te sonuca ulaşabilir. “As if” fiilden sonra 
kullanılır. “Despite” ve “whereas”in ikisi de zıtlık 
bildirir ama soruyu oluşturan iki cümlecikte birbirine 
zıt bilgiler yok. Örneğin biri olumlu diğeri olumsuz 
değil. “Owing to”, genellikle olumsuz bilgi içeren 
ifadelerde kullanıldığı için buraya uymaz. Besides 
yine tek doğru cevap olarak kalır. 

Cevap: B 

7. Bağlaçların anlamları kadar nasıl kullanıldıklarını 
bilmek te önemlidir. Örneğin boşluktan sonra bir 
cümle var. Ancak “Apart from” ve “unlike” isimle 
kullanıldıkları için buraya uymazlar. Virgülden sonra 
olumsuz bir cümle olmadığı için A’daki “Despite 
the fact that” te yanlış. Burada bildiğim kadarıyla 
anlamına gelen “As far as I know” deyimine 
benzer bir yapı olduğu için doğru yanıt C’dir. Bilim 
adamlarına göre tarih öncesi atalarımız herkesin 
birbirini tanıdığı küçük gruplar halinde yaşarlarmış.

Cevap: C 

8. İsimden sonra “who / which / where / when” gelir, 
kuralımıza göre doğru yanıt A’dır. “in which” veya 
benzeri bir ilgeçli “which” hemen her sınavda 
sorulmaktadır. Bir sorunun seçeneklerinde varsa 
öncelikle o düşünülmelidir. Burada aile türlerinden 
tek ebeveynli aile konu ediliyor. Bu ailede (in which) 
çocuklar evlenmemiş veya boşanmış bir anne veya 
baba ile yaşarlarmış.

Cevap: A 
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9. On altıncı soruda olduğu gibi burada da evliliğin 
iki özelliğinden söz ediliyor. Evlilik, iki kişi arasında 
kişisel bir ilişki olmasının yanında, toplumun en 
önemli ve temel kurumlarından biriymiş. Yine cümleyi 
bu kadar net şekilde anlayamayanlar en azından 
virgülün öncesinde ve sonrasında olumlu şeylerden 
söz edildiğini anlarlar. Virgülün iki tarafında birbirine 
zıt bilgiler olmadığı için A ve D elenir. “Because of” 
ve “in case of” genellikle olumsuz sebepler veya 
durumlarda kullanılır. O nedenle doğru cevap olarak 
yine “in addition to” kalır. 

Cevap: B 

10. Yine çok “ballı” bir soru. Daha ilk saniyede boşluğa 
“that” geleceğini herhalde tüm adaylar anlamışlardır. 
Çünkü “It” ile başlayan cümle “that” ile devam eder. 
Ya da “fiil + that / wh- kalıbına göre, fiilden sonra 
boşluk varsa burası “that” ile veya fiiline göre, yani 
fiil “wonder’, “want to know” gibi soru soran, bir 
şey öğrenmeyi amaçlayan bir fiilse “Wh-” li bir soru 
kelimesi (HOW’da dahil) veya “WHETHER” gelir.

Cevap: D 

11. Burada insanların niye fotoğraf çektikleri anlatılıyor. 
Bağlacı bu nedenle C seçeneğindeki amaç bildiren 
“so that” tir. Fotoğraf çekmenin en güzel yanı, 
insanların kalplerinde ve ruhlarında bulunan ve 
gülümsemelerine yansıyan güzel duygularını 
fotoğraf kâğıdı üzerinde ölümsüzleştirebilmektir. 
Böylelikle ileride (o fotoğraflara baktığınızda) 
onların dünyalarının bir parçası olduğunuzu 
hissedebilirsiniz.

Cevap: C 
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12. Bu sorunun öznesini oluşturan sözcüklerde 
eksiklik var. Burada bazı eski ressamlardan söz 
ediliyor. Bunlar Titian ve diğer Rönesans dönemi 
ressamlarından etkilenmiş. Eksik yapıyı bulmak için 
önce seçenekleri değerlendirelim. Burada aslında 
5 değil 3 seçenek var, çünkü B ve C eş anlamlı 
bağlaçlardır. İki tane doğru cevap olmayacağına 
göre bunlar en baştan elenir. 

Bir sıfatın iki tarafında boşluk varsa buralara A veya 
D’deki yapılar gelebilir. That bağlacı “I know that 
he is a pilot” örneğinde olduğu gibi bir fiilden sonra 
kullanılır ve ondan sonra özne konumunda bir isim 
gelir. O zaman “so / that” kalıbı da buraya uymuyor. 

SUCH….AS …… kalıbı ise, “I like such diverse 
composers as Bethoween and Bach very much”, 
örneğindeki gibi “diverse” sıfatından sonra çoğul 
bir isim olsaydı doğru olabilirdi. Geriye “as … as” 
kalıyor. Bununla beraber bu cümlenin çevirisi 
şöyledir; “Goya, Manet ve Picasso gibi pek çok farklı 
ressam, Titian ve diğer Rönesans ressamlarından 
ilham almışlardır.” 

Burada aslında özneyi niteleyen bir “who” sıfat 
cümlesi var ama kısaltılmış olduğu için göze 
batmıyor. Bu cümle sıfat cümlesi kısaltılmadan 
önce,

Painters who are as diverse as Goya, Manet, 
and Picasso were inspired by Titian and other…”, 
şeklindeydi. O nedenle A seçeneği yapısal olarak 
tek doğru seçenek olmaktadır.

Cevap: A 

13. Sorunun boşluktan sonraki kısmı bir isim cümlesidir, 
kim ve ne olduğumuz(u / a) anlamına gelir. 
Hayvanların bizi kim ve ne olduğumuza bakmadan 
sevdiği genel olarak kabul gören bir düşüncedir. 
Buradaki “bakmaksızın” ifadesi olumsuz bir ek 
almaktadır. Parçada bu anlamı veren bir kelime yok. 
O zaman eksik kelimede bulunabilir. Seçeneklerde 
böyle olumsuz eki olan bir sözcük o zaman doğru 
ifade olacaktır. B’deki “no” aradığımız sözcüktür. Bu 
nedenle doğru yanıt B seçeneğidir.

Cevap: B 
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14. “İsim + wh-” tekniğine göre, isimden sonra boşluk 
varsa buraya ismine göre WHO / WHICH (THAT) 
/ WHERE / WHEN gelir, demiştik. Bu nedenle bu 
boşluğa seçeneklerden yalnızca C ve E gelebilir. 
Who / which anlamındaki “that”in burada yapısal 
olarak doğru olabilmesi için ondan sonra fiil 
gelmesi gerekirdi. Ama gelmiyor. Bu “that” isim 
cümlelerindeki fiilden sonra gelen “that”tir. Bu 
durumda tek doğru seçenek olarak E kalıyor.

Soruları hazırlayan hocalarımız son zamanlarda 
edatlı WHICH’i çok soruyorlar. Özellikle “in which” 
sık sık soruluyor. Burada bir süreçten söz ediliyor. 
Bu süreç yardımı ile insanlar dilini öğreniyor. O 
nedenle “by which” doğru bir bağlaç oluyor. 

Soru, “Eğer insanın konuşma yeteneğinden daha 
şaşırtıcı bir şey varsa o da konuşmayı öğrendiği 
süreçtir.”, şeklinde çevrilebilir.

Cevap: E 

15. “Nerede çokluk orada zıtlık” tekniğimize göre 
doğru cevap A’dır. Some (isim)-others, most (isim)- 
others, many (isim)-others, yapıları sıklıkla bir 
zıtlık bağlacı ile kullanılırlar. Bu nedenle bu soruda 
sorunun ilk kelimesi “many’i görür görmez gözümüz 
seçeneklerde bir zıtlık bağlacı aradı. Bu hemen A 
seçeneğinde “though” olarak karşımıza çıkıyor. 

Cevap: A 

16. Bu soruda zıtlık bağlaçları gibi çok sorulan bir 
bağlaç var; unless. Birleşik bir cümlenin yan 
cümlesi olumsuz ise veya burada sözü edilen savaş 
çıkması gibi olumsuz bir durumu dile getiriyorsa, 
seçeneklerde “unless” ararız. Eğer önlem alınmazsa 
dünya gelecekte su savaşlarıyla karşı karşıya 
kalacak. Bu, artık herkesin bildiği bir gerçek. A ve E 
eş anlamlıdır. Whether’dan önce fiil olmalıdır. Since 
genellikle olumsuz cümlelerle kullanılır, diyerek te 
doğru seçenek D’ye ulaşabilirdik.

Cevap: D 
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17. Çevrisi yapıldığında cümlede eksik bırakılan 
sözcüklerin ağzımızdan kolaylıkla dökülmediği 
bir durum bu. “Anne-babalar, kızlarını veya 
oğullarını evlendirdiklerinde çocuklarını başka 
birine kaptırdıkları korkusu yaşamazlar, ta ki 
damatları veya gelinleri evlerine gelene kadar.” 
Buna göre doğru yanıt “until”, yani B’dir. Bağlaç 
bilgisi bu sınavlarda çok önemlidir. O yüzden diğer 
seçeneklerdekilerin anlamlarını da verelim. Bunlar 
sırasıyla; -olur diye, -mış gibi, -sın diye, -olup 
olmadığını, dır. 

Whether’dan ve “as if” ten önce fiil geldiği için, 
bunlar elenir. A ile D amaç bildirir. İlk cümleyle 
beraber okunduğunda ilki “damat veya gelin gelir” 
diye, ikincisi ise “gelsin diye korkmazlar” ifadesi 
anlamlı olmadığı için bunlar da elenir. Geriye zaman 
bağlacı “until-e kadar” kalmaktadır. 

Cevap: B 

18. Burada da bir “nerde çokluk orda zıtlık” sorusu var. 
“Numerous” sayısız anlamına gelir. İkinci (ana) 
cümlenin son kelimesi “very little” da onun zıttıdır. 
Bu ifade, cümlenin iki kısmı arasında bir zıtlık ilişkisi 
olduğunu gösteriyor. En başa “Despite” koyup 
cümleyi bütün olarak tercüme edelim. Burada, 
ülkedeki ekonomik koşulların düzelmesi için yardım 
eden sayısız reform uygulamalarına rağmen, 
yaşam standartlarında çok az bir düzelme olduğu 
söyleniyor. 

Cevap: A 

19. “İsim + who / which / where / when” anahtarına 
göre tek seçeneğe indirilebilen bir soru. Buradaki 
cümlede karikatürün, içinde bir kişinin en göze 
batan fiziksel özelliklerinin abartılarak çizildiği bir 
çizim veya resim olduğu söyleniyor. Where ile eş 
anlamlı olan “in which” yalnızca köy, kasaba, okul 
gibi bir yeri değil, içinde birilerinin bir şeyler yaptığı, 
bir roman, bir etkinlik, bir hikâyeyi veya burada 
olduğu gibi bir resmi nitelemek için de kullanılabilir. 
Burada bir karikatürde ne yapıldığı anlatılıyor. 

Cevap: D 

20. Dar kapsamlı tekniklerimiz arasında “although-
still” ilişkisi vardı. Bu sorudaki “still” sözcüğü doğru 
seçeneğin B olduğunu gösteriyor. Hindistan’da 
eşlerini kendi seçen gençlerin sayısı artsa da bu 
gençler düğünlerinin yapılmasını anne-babalarının 
tercihine bırakıyormuş.

Cevap: B


