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BAĞLAÇ SORULARI

1. Olumsuz başlayan bu cümle bize olumsuz cümleler 
ile kullanılan “unless” bağlacı ile sebep bildiren 
bağlaçlardan because’un eksik bağlaç olabileceğini 
gösteriyor. Unless’i boşluğa koyduğumuzda iki 
cümlecik te olumsuz oluyor. Bu durumda cümlenin 
anlamı “Bir problemin önce tanımını yapıp, ana 
sebebini belirlemedikçe onu nasıl çözeceğine 
dair uygun kararlar vermen imkansızdır.”, oluyor. O 
zaman doğru bağlaç budur.

“In case’den sonra “Yağmur yağar, diye..”, “Trafik 
sıkışıklığı olur, diye..” örneklerinde olduğu gibi 
olumsuz beklenti bildiren bir cümle gelir. “Becasue” 
genellikle iki olumsuz cümleyi bağlar. “Whether”dan 
önce fiil, ya da devamındaki cümlede “or” olur.

Cevap: B 

2. Bu cümlenin başında olumlu, son kısmında ise 
olumsuz bilgi var. Bu akla boşlukta zıtlık bağlacı 
olabileceğini getiriyor. O zaman A’daki “in spite of”u 
boşluğa koyarak anlam testini gerçekleştirelim. 
Devletlerin kömüre olan bağımlılığı azaltmaya 
çalışmasına rağmen dünyada ona olan talep 
gelecek beş yılda da artacakmış. Bu anlamlı bir 
ifadedir. B ve D iki olumlu veya iki olumsuz cümleyi 
bağladığı için “as well as” ise iki ismi bağladığı için 
buraya uymaz, çünkü burada bir cümle ve bir isim 
var.

Cevap: A 

3. İlk üç seçenek hemen eleniyor, çünkü bu bağlaçlar 
“….N1……N2” kalıbındaki boşluklara gelebiliyor. 
Soruda ise boşluklardan sonra böyle isimler değil, 
virgül ile ayrılmış iki cümle var. Bu virgülle ayrı olma 
durumu da E’nin de yanlış olduğunu gösteriyor. 
Geriye kalan The more…. / the more…” kalıbı 
bizim “ne kadar ekmek o kadar köfte” şeklinde 
tanımladığımız bir kalıp.

The older we grow, the wiser we become. 
Yaşlandıkça daha da akıllanırız.

The higher we climbed, the colder it got. Yukarıya 
tırmandıkça hava daha da soğudu.

The richer one grows, the greater one’s worries. Bir 
insan ne kadar zenginleşirse kaygıları o kadar artar.

The sooner they go, the better it is. Ne kadar erken 
giderlerse o kadar iyi olur.

İki olay arasında ters yönlü bir ilişki de olabilir. Şöyle 
ki;

The less you spend, the more you save. Ne kadar 
az harcarsan, o kadar fazla biriktirirsin.

Sorunun tam çevirisi: Çocuklar bizi kitap okurken ne 
kadar çok görürlerse, okumaya o kadar çok eğilim 
gösterirler.

Cevap: D 
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4. Burada Alzaymır hastalığı ile ilgili bilgi veren bir 
cümle var. Bunamaya yol açan bu hastalığın 
belirtilerinden söz ediyor. O nedenle virgülden 
sonra “dementia-bunama” ismini niteleyen ve onun 
nasıl oraraya çıktığını anlatan bir sıfat cümlesi var. 
Seçeneklerde “what” ın dışındaki tüm bağlaçlar 
sıfat cümlesi bağlacı olabilir. Ancak “whose” un 
dışındakiler “sysmtoms” sözcüğü ile kullanılamazlar. 
Çünkü yalnızca o “dementia” ya ait, onunla ilgili bir 
sözcük. Kısacası, bir varlık hakkında onun sahip 
olduğu bir şey yardımıyla bilgi verilirken kurulan 
sıfat cümlesinin başına “whose” bağlacı getirilir.

Cevap: C 

5. Yine bir bağlaç sorusu. Bağlaçtan önceki 
cümlede “Endonezya’da altın endüstrisi 3 milyon 
insana geçim sağlıyor”, deniyor. Sonrasında da 
madencilerin kendilerini, çocuklarını ve topraklarını 
zehirleme riskini göze aldıkları söyleniyor. Yani 
bağlaç bir olumlu bir de olumsuz bilgiyi bağlıyor. 
Bu durumlarda boşluğu en uygun şekilde ancak 
bir zıtlık bağlacı doldurur. Seçeneklerden A, B ve 
D’de zıtlık bağlacı var. Ancak bağlaç virgülden sora 
geliyorsa zıtlık bağlacı “but” tır. İlk iki zıtlık bağlacı 
zıtlığı bildiren cümleciğin başında kullanılmaktadır.

Cevap: D 

6. Burada da virgülle bağlanan iki cümlecik var. İlk 
cümlecikte, “Almanya aksini iddia ediyor”, deniyor. 
Herkesin okuyunca kolayca anlayamayacağı 
yapılar içeren ikincisinde ise “Pek çok başkası 
Yunanistan’ın devlet olarak bugünkü borcu krizin 
başladığındaki borcu ile aynı miktarda olduğunu 
düşünmektedir.”, deniyor. Burada da “opposite” 
sözcüğüne bakarak bir zıtlık olduğunu anlamak 
mümkün. Dahası ikinci satırdaki “many” sözcüğü 
bize “Nerde çokluk orda zıtlık” ilkesini hatırlatıyor. 
Bu nedenle de zıtlık bağlacı olan D ve E seçenekleri 
doğru olabilir. Boşluk bu defa ilk cümlenin başında. 
O zaman yine de anlamına gelen “Nonetheless” 
buraya olmaz.

Cevap: E 
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7. Bu soruda boşluğa bir sıfat cümlesi bağlacı gelecek. 
Çünkü ikinci virgülden sonraki cümle özne “19 
Eylül” ü niteleyen, yani onun hakkında bilgi veren bir 
cümle. Bu tarihte ayın en yuvarlak ve en parlak hali 
görünüyormuş. Bu nedenle Çin ay takvimine göre 
bu tarih Sonbahar Ortası Festivali’nin kutlandığı 
günmüş. Aileler bir araya gelir aya dua ederlermiş. 
Günlerden önce “on Sunday, on Monday” 
örneklerinde olduğu gibi “on” ilgeci geldiğinde “on 
which” doğru bağlaç olmaktadır.

Bir cümlede özne veya nesneden sonra boşluk 
varsa burada o isme göre “who / which / that” veya 
“where / when” bağlacı gelir. Yani bu isim bir yer ismi 
ise, where, zaman bildiren isimise when kullanılır. 
Bazen where yerine “in which”, when yerine de 
burada olduğu gibi “on which” kullanılabilir.

Cevap: A 

8. Bağlaç sorularında bağlacın bağladığı iki cümleciğin 
olumlu veya olumlu olmasına bakarız. Çünkü zıtlık 
bağlaçları genellikle biri olumlu diğeri olumsuz 
cümleyi bağlarken diğer tüm bağlaçlar çok sıklıkla 
iki olumlu veya iki olumsuz cümleyi bağlar. Burada 
olumlu-olumsuz şeklinde olmasa da bir zıtlık söz 
konusu. Çünkü burada tayfunlar siklonlar ve 
kasırgalar aynı hava olaylarıdır, ancak bilim 
adamları onları genellikle oldukları yere göre 
adlandırırlar, deniyor.

Cevap: A 

9. Seçeneklerdeki sözcüklere bakılırsa burada soru 
zarf cümlesi sorusu değil, sıfat veya isim cümlesi 
sorusu. Dahası burada tek bir olay var; Pakistan’daki 
deprem. Pakistan Meteoroloji Kurumu bu depremin 
büyüklüğünün 7,7 olduğunu duyurmuş. Deprem 
hakkında verilen bilgi, “whose” ilgi zamiriyle kurulan 
bir sıfat cümlesi ile yapılmış.

Cevap: C 

10. Burada olumsuz iki cümlecik var. Bu durumda A 
ve C seçeneklerindeki zıtlık bağlaçları kullanılmaz. 
By the time, zaman bağlacıdır. İkinci cümlede 
bir eylem yok. Zaman bağlaçları genellikle bir 
eylemin zamanını anlatır. O nedenle B seçeneği 
doğru olmaz. In addition bağlacı da benzer bir 
işleve sahiptir. Since bağlacı, because ve as gibi 
genellikle iki olumsuz cümleciği bağlar. Buna göre 
burada panda olumsuz şekilde etkilenen bir türdür 
çünkü burada ormanlar ağaç toplama ve madencilik 
gibi insan aktiviteler tarafından yok edilmektedir, 
deniyor.

Cevap: E 
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11. Bu cümleye göre dünya su güvenliği önemli bir konu 
haline gelmekteymiş. Uzmanlar gelecekte bundan 
dolayı bir savaş çıkabileceğini tahmin ediyorlarmış. 
Burada ihtimal de olsa su kıtlığının bir sonucundan 
söz ediliyor. Bu durumlarda “so + sıfat / zarf + 
that” veya “such + sıfat + isim + that” bağlaçları 
kullanılır. Buradaki boşluğa A seçeneğindeki bağlaç 
uymaktadır.

Cevap: A 

12. Burada iki tane olumlu bilgi var. O nedenle zıtlık 
bağlacı olan ve aslında eş anlamlı olan A ve E ile 
yine bir çeşit zıtlık bildiren B elenir. Boşluğa kadar 
olan olay geçmişte olan bir şey. Sonrasında ise 
günümüzde geçerli olan bir durumdan söz ediliyor. 
O zaman bunlar birbirini takip eden iki olay değil. O 
nedenle daha sonra anlamına gelen “afterwards” ta 
doğru olamaz. İkinci olay ilk olayın sonucu olduğu 
için C seçeneği doğru olmaktadır. Onunla beraber 
burada “1100’lerde konuşulan Norman Franszıcası 
Orta dönem İngilizcesini çok etkilemiştir. Bunun 
sonucu olarak günümüz İngilizcesinde Fransızca 
kökenli pek çok kelime vardır. “, deniyor.

Cevap: C 

13. Burada İzlenimci ressamlar hakkında bilgi veren bir 
cümle var. İlk yarısı bir isimden oluşuyor. O nedenle 
iki cümleyi bağlayan “since” ve bir cümle başında 
tek başına kullanılan ve “her şeye karşın” anlamına 
gelen “for all” doğru cevap olamaz. Soru cümlesinin 
her iki yarısında da olumlu bilgi var. O nedenle 
genellikle iki olumsuz cümleyi bağlayan sebep 
bağlaçlarında “because of” ta doğru olmaz. Geriye 
“-e ilaveten” ve “- hariç” anlamına gelen iki bağlaç 
kalıyor. Burada İzlenimcilerin iki özelliğinden söz 
edildiği için “in addition to” anlamlı olmaktadır. Buna 
göre İzlenimciler 19. yüzyıl Fransasında kural ve 
geleneklere karşı olan radikal tekniklerine ilaveten 
akademik resimde kullanılanlardan daha parlak 
renkler kullanıyorlarmış.

Cevap: D 



www.pelikanyayinevi.com.tr

ÇÖZÜM - 7
BAĞLAÇ SORULARI

14. Burada Hindistan film endüstrisi hakkında bilgi veren 
bir cümle var. İlk Hint filmi 100 yıl önce yapılmış. Adı, 
“Hollywood” tan esinlenildiği için “Bollywood” olarak 
konmuş. Ancak 100 yıl önce Hollywood olmadığı 
için bu isim yakın zamanda konmuş olmalı. Yani 
Hindistan filmciliği 100 yaşında ancak ona konan 
isim yeni. O nedenle bu zıt durumu göstermek için 
A seçeneğindeki “although” kullanılıyor. “In contrast” 
ta zıtlık belirtir, ancak bu bağlaç benzer iki şeyin 
farklı özelliğinden söz etmek için kullanılır. Bunu 
yapmak için bu bağlacı “to” ile kullanmak gerekiyor. 
Sonrasında da bir isim oluyor.

In contrast to deserts in the south, the northern 
part of the state is very green.

Johnny’s friendliness was in marked contrast to 
his brother’s rude behavior.

Cevap: A 

15. Seçeneklerde hangi bağlacın bu boşluğu 
dolduracağını sırasıyla tüm bağlaçları boşluğa 
koyarak cümleyi tekrar tekrar okumak yerine 
virgülden sonra genellikle but, so veya which gelir 
ilkesine göre D seçeneğindeki “which i koyarak 
okumak çok daha pratik yol olur. Bu ilgi zamiriyle 
beraber okunduğunda burada ünlü besteci ve 
piyanist Fazıl Say’ın premiyeri 2010 da yapılan ilk 
senfonisi olan İstanbul Senfonisinin büyük başarı 
kazandığı yazıyor.

Cevap: D 

16. Burada Aborijinler hakkında iki bilgi verilmiş ama 
ikisi de olumsuz. Olumsuz bilgi içeren iki cümle 
genellikle sebep bildiren since, because, as 
bağlaçlarıyla bağlanmaktadır. O nedenle sorudaki 
cümleyi önce A seçeneğindeki “because” ile 
beraber okuyalım. Buna göre Avustralya’nın en 
dezavantajsız topluluğu Aborijinlermiş, çünkü 
kıtadaki diğer insanlardan daha genç yaşta ölüyor 
ve daha fazla sıkıntı çekiyorlarmış. Bu cümle 
anlamlı olduğu için diğer bağlaçlarla anlam testi 
yapmaya gerek kalmıyor.

Cevap: A 
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17. Burada bağlaç ilki olumsuz ikincisi ise olumlu olan iki 
cümleciği bağlıyor. Biliyorsunuz bu işlem için, yani 
biri olumlu diğeri olumsuz iki cümleciği bağlamak 
için zıtlık bağlaçları kullanılıyor. Seçeneklerde zıtlık 
bağlacı 14. sorunun çözümünde de açıklamasını 
yaptığımız C seçeneğindeki “in contrast to” dur. Buna 
göre burada clever sözcüğü ABD’de saygısız veya 
bazen de kandırmacı anlamına gelebilmekteymiş. 
Bu olumsuz anlamlarına karşın İngiltere’de ise zeki, 
parlak zekâlı anlamına geliyormuş.

Cevap: C 

18. Halka açık yerlerde sigara içme yasağıyla beraber 
tüm dünyada tütünsüz elektronik sigara satışları 
hızla artmış. Bu iki cümlenin fiillerinin zamanları 
arasında uyum yok. İlk bakışta seçeneklerdeki 
hiçbir bağlaç buraya gelemez. Ancak “since’in 
çünkü anlamı dışında present perfect tenste “-den 
beri” anlamı da var. O anlamda zaten fiili burada 
olduğu gibi mecburen V2 olur.

Cevap: C 

19. Burada kısaca insanları fazla kafaya takmanın 
sonunda kafanızda hayali canavarlar doğuracağı 
söyleniyor. Bir şey yapacağınızda insanlar ne der, 
diye geri durmak gerçekten insanı sıkıntıya sokar. 
Ne, sözcüğünün İngilizcedeki karşılığı “what” 
olduğu için ikinci boşluğa “how” ın anlamlı şekilde 
uyup uymadığına bakalım. “How” ile beraber 
burada “insanların sizi nasıl gördüğü” şeklinde bir 
cümle çıkıyor.

Cevap: B 

20. Virgülden sonra but, so veya which gelir kuralına 
göre boşluğa önce but’ın eş anlamlısı yet’i koyarak 
anlam testi yapalım. Buradaki cümleleri teker teker 
çevirelim. İlkinde “Her gün karşılaşmak zorunda 
olduğumuz problemler var.”, ikincide “Hiç kimse 
onları çözmek için olası bir çözüm getirmiyor.”, 
deniyor. Bu iki cümle arasına, yet’in karşılığı olan 
“ancak sözcüğü çok rahatlıkla yerleşebilir. 

Adayların çoğu yet’in bu anlamını bilmez; çünkü 
öğrencilere o sözcüğün olumsuz ve soru biçiminde 
kurulan ve fiilin “present perfect” (have + V3) yapıda 
olduğu cümlelerde kullanıldığı öğretilir. Onu “Have 
you been abroad yet?” veya “I haven’t made the 
cake yet.”, gibi cümlelerde gören ve anlamını bu 
şekilde öğrenen adaylar onun aynı zamanda “but” 
ile eş anlamlı bir bağlaç olduğunu görünce şaşırırlar.

Cevap: C


