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BAĞLAÇ SORULARI

1. Cümle başındaki boşluğa genellikle “although” 
gelir. O nedenle cümleyi onun eş anlamlısı olan D 
seçeneğindeki “even though” ile beraber okuyalım. 
Bu soruya göre Rio’da öğretmenler ve sendikacılar 
barışçıl gösteriler başlatmış. Bu gösteriler son 
zamanlarda çok şiddetli gösterilere dönüşmüş. Bu 
olayların başlangıcı olumlu, aldığı son hal olumsuz 
olduğuna göre “even though” buraya uyuyor.

İçinde bulunan yabancı kelimelerden dolayı 
bu şekilde kolayca çeviremediğimiz bir bağlaç 
sorusunda burada olduğu gibi “most” ve ona 
benzer ve çokluk bildiren, örneğin “many”, “a 
lot of”, “numerous” veya “a great deal” gibi çokluk 
bildiren sözcüklerden biri varsa eksik bağlaç 
genellikle bir zıtlık bağlacı olmaktadır. Biz buna 
“nerde çokluk orda zıtlık” ilkesi diyoruz.

Cevap: D 

2. Burada açılır-kapanır köprülerin temel sıkıntısından 
söz ediliyor. Bu köprüler gemilerle teknelerin 
geçmesi için açıldığı zaman üzerlerindeki yaya 
ve taşıt trafiğinin kesilmesi gerekiyormuş. Bundan 
hem yayalar hem de sürücüler etkilendiğine göre 
seçeneklerdeki “both…and” en uygun bağlaç 
olmaktadır. 

Eğer cümleyi bu kadar anlaşılır şekilde 
çeviremeseydik seçenekleri eleme yoluna da 
gidebilirdik. Wheher..or, “I don’t know whether I will 
come to school tomorrow or not.”, örneğinde olduğu 
gibi bir fiilden sonra kullanılır. Sürücüler ve yayalar 
aynı yolu kullandıkları için “ya o, ya bu” anlamına 
gelen “either…or” da yanlış olurdu. Neither---nor, 
olumsuz bir yapı olduğu için “disadvantage” la 
beraber kullanıldığında ortaya olumlu bir durum 
çıkardı. Çünkü matematikteki “iki eksi bir artı eder” 
kuralı burada da geçerlidir. E seçeneğine gelince, bu 
bağlacın doğru olabilmesi için “as well as” şeklinde 
sözcükleri ayrılmadan kullanılması gerekirdi. 
Yani cümle “…..it must be stopped for walkers 
---- motorists.”, şeklinde yazılmalıydı. O zaman bu 
bağlaç “both…and” ile aynı anlama gelirdi.

Cevap: B 
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3. Bu soru Danimarka’da bisikletler için ayrılmış olan 
yollar üzerinde durmayın veya yürümeyin, uyarısı ile 
başlıyor. Dünyanın her yerinde bir uyarı yapıldıktan 
sonra, bir hatırlatma da yapılır. Bu uyarıya uyun 
yoksa başınıza şu gelir, bu gelir denir. Bu sorunun 
seçeneklerinde o nedenle yoksa anlamına gelen 
bir sözcük bulalım. Bu D seçeneğindeki “or 
else”tir. Bu bağlacın eş anlamlısı “otherwise” daha 
yaygın kullanılır. Seçeneklerdeki diğer bağlaçların 
anlamları bu yüzden, yine de, bunun tersine ve 
dahası’dır. Bağlaçların anlamlarını bilmek önemlidir. 
Ancak ondan daha önemli olan şey ise bağlaçların 
eş anlamlılarını bilmektir. 

Cevap: D 

4. Virgülden sonra but, so veya which gelir kuralına 
göre soruyu A seçeneği ile beraber okuyalım. 
Buradaki cümleye göre ortalama olarak yetişkinlerin 
çoğu 5 saniyede bir göz kırparmış. Bu sayı da 
yılda toplam 6,5 milyona ulaşırmış. Burada yapı 
olarak 2 cümle varmış gibi görünüyor. Ancak 
virgülden sonraki cümleciğin öznesi yok. O zaman 
boşluğa gelecek bağlacın özne yerine de geçecek 
bir sözcük olması gerekir. Virgülden sonra “that” 
bağlacı gelemeyeceği için aslında burada 5 değil, 
4 seçenek var. C, D ve E’deki bağlaçlardan sonra 
mutlaka özne konumunda bir isim olması gerekir. 
Şöyle ki;

This is the process whereby we invented a new 
solution.

1990 is the year, when we got married.

Wedding ceremony is a tradition in which couples 
get married.

Geriye A seçeneğindeki “which” kalıyor. Bu bağlaç, 
ilk bakışta bir isimden sonra gelen ve o isim hakkında 
bilgi veren sıfat cümlesi bağlacı olan “which” e 
benziyor. Ancak öyle değil. Çünkü “second” çoğul 
ismini niteleseydi fiili “adds up” tekil olmaz ve “s” 
almazdı. Bu virgüllü “which”, kendinden önce gelen 
isimi değil, kendinden önce gelen cümlenin tümünü 
niteler. O nedenle de isim cümlesi gibi okunur. Şöyle 
ki;

Yesterday, I missed the bus, which cost me 20 
liras.- cümlesi “Dün bana 20 liraya malolan otobüsü 
kaçırdım.”, şeklinde bir sıfat cümlesi olarak değil 
“Dün otobüsü kaçırmam bana 20 liraya mal oldu.”, 
şeklinde bir isim cümlesi olarak çevirilir.

Cevap: A 
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5. Bu cümlenin anlaşılmasını bazı adaylar için zor 
kılabilecek üç kelime var; artefacts, forgers ve 
looters. Magnet, mıknatıs anlamına gelir. Teknik bir 
terim olduğu için o bile bazılarınca bilinmeyebilir. 
Bu durumda seçeneklerdeki bağlaçların kullanım 
özelliklerine göre eleme yaparız. Cümle tam olarak 
anlaşılmasa da en azından burada iki tane olumlu 
cümlecik olduğu görülmektedir. Bu nedenle biri 
olumlu diğeri olumsuz olan iki cümleciği bağlayan 
zıtlık bağlacı “although” elenir. İlk cümlecikten 
sonra virgül olmadığı için “so” da elenir. Since’in iki 
anlamı vardır. İki olumsuz cümleciği bağladığında 
“because” anlamına gelir. V2 ile kullanıldığında 
“-den beri” anlamına gelir. Bu iki özelliği de “since”in 
buraya uymadığını gösteriyor. Since ile eş anlamlı 
bağlaçlar genellikle iki olumsuz cümleciği bağlar. 
B’deki “in that” te since ile eş anlamlıdır. Geriye 
“whereas” kalıyor. Bu bağlaç, eş anlamlısı “while 
gibi birbirine benzeyen iki varlığın farklılıkları 
açısından karşılaştırılmasında kullanılır. İkisinden 
birisi hemen hemen her sınavda sorulur. Bu soruda 
karşılaştırılan varlıklar tarihi eserlerle arkeolojik 
alanlar. Buna göre tarihi eserler sahtekârlara çekici 
gelirken arkeolojik alanlarda yağmacıların ilgisini 
çekiyormuş.

Cevap: C 

6. St. Helen yanardağı 1980’de patlamış ve 230 mil 
karelik ormanlık alanı zehirlemiş. O zamandan beri 
bilim adamları için doğal bir laboratuvar hizmeti 
veriyormuş. Bilim adamları o bölgede böyle bir 
felaketten sonra eko sistemin kendisini nasıl 
yenilediğini inceliyorlarmış. Cümleyi bu kadar kesin 
şekilde çevirebilen birisi en azından ikinci boşluğa 
“nasıl” kelimesi karşılığında “how” geleceğini tahmin 
edebilir. 

Bu cümleyi uzunluğundan dolayı çeviremeyenler 
için de kolay bir çözüm yolumuz var. Bir cümlede 
boşluktan önce fiil varsa o boşluğa “that” bağlacı 
veya kesin olmayan durumlar konuşuluyorsa wh-“li 
bir soru kelimesi bağlacı gelir. Bu cümledeki ikinci 
boşluk ta fiil “see” den sonra geliyor. O nedenle soru 
kelimesi “How” aradığımız bağlaç oluyor. İlk boşluğa 
“when” zaman bağlacı gelmiş. Çünkü devamındaki 
cümle yanardağ patladığı zaman olan bir şeyden 
söz ediyor.

Cevap: D 
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7. Burada da “while / whereas” gibi ÖSYM “nin 
hazırladığı dil sınavlarında sıkça sorulan bir bağlaç 
sorulmuş. Çünkü boşluktan önce de sonra da bir 
isim var. O zaman oraya bir “……N1…..N2” bağlacı 
gelecek. Seçeneklerde o bağlaçlardan sadece bir 
tanesi var; as well as. Onunla beraber okunduğunda 
soruda, depresyon ve anksiyete, psikiyatrik sorunu 
kadar alkol ve uyuşturucu sorunu olan insanlarda 
da sıklıkla görülür, deniyor.

Cevap: A 

8. Boşluk başta olduğunda seçeneklerde although 
vb zıtlık bağlacı bakıyorduk. İkinci satırdaki only 
ile devamındaki most arasında bir zıtlık olması da 
ilk tahminimizi doğruluyor. Seçeneklerde A ve C’de 
zıtlık belirten bağlaçlar var. Cümlenin “popüler 
görüşe rağmen” diye başlaması anlamlı değil, çünkü 
devamında ikinci bir görüşten söz edilmiyor. Oysa 
genel inanışın tersine, diye başlaması gayet doğal. 
Burada Sahra çölünün sadece kum tepelerinden 
oluşmadığı, çölün büyük ölçüde çok az kumun 
bulunduğu boş kayalık platolardan meydana geldiği 
söyleniyor.

Cevap: C 

9. Yine görünüş olarak zıtlık bağlacı koyabileceğimiz 
bir soru. Üçüncü satırdaki “still” zaten “although-
still” ilişkisini doğruluyor. Burada Everest dağından 
bahsediliyor. Everest 8800 m yüksekliktedir. 
Ancak etrafında yine yüksek tepeler, dağlar var K2 
bunlardan birisi. Bunları tırmanmak Everest’ten çok 
daha zormuş. Ancak Everest’in yükseklik çakması 
hava ve rüzgâr gibi kendine göre zorlukları varmış. 
Bu durumda boşluğa “although” gelmektedir. 
Cümleyi bu şekilde çeviremeyen adaylar için de 
birtakım kestirme çözüm yolları vardır. Much more 
İfadesi bize nerede çokluk orada zıtlık ilkesini 
hatırlatıyor. O nedenle boşluğa bir zıtlık bağlacı 
geliyor diyebiliriz. 

Cevap: D 

10. Burada beynimize bilginin farklı hızlarda yol aldığı 
söyleniyor. Bazen bilgiyi hemen hatırlarmışız bazen 
ise hatırlamak uzunca bir süre alırmış. İlk cümleden 
sonra noktalı virgül kullanılmış. Bu işaret ikinci 
cümlede ilkinde verilen bilginin detaylandırılacağı 
anlamına gelmektedir. İki cümle de olumlu bilgi 
vermektedir. Bu nedenle zıtlık bağlacı olan A, C ve 
D seçenekleri buraya uyumaz. İkinci cümlede yeni 
bir şey söylenmediği için ayrıca anlamına gelen 
besides bağlacı boşluğa uymaz. Geriye sonuç 
itibariyle anlamına gelen “consequently” bağlacı 
kalır.

Cevap: B 
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11. Bu cümlede nadir bir ruhsal hastalıktan söz ediliyor. 
Hastalar farklı insanların tek bir kişi olduğuna veya 
kılık değiştirdiğine inanıyormuş. Eksik cümleden 
sonra bu hastalığın tanımı yapıldığına göre bu bir 
sıfat cümlesi. O zaman seçeneklerde sıfat cümlesi 
bağlacı olanlardan birisi doğru olabilir. Bu özelliğe 
sahip sadece iki seçenek var; A ve C.

Who / which anlamına da gelen “that” bağlacı, 
onlar gibi genellikle devamında bir fiil alır. Burada 
boşluktan sonra fiil değil isim var. O zaman doğru 
bağlaç “in which” oluyor. Bu bağlaç “where” 
yerine kullanıldığı gibi, yani bir yer isminden sonra 
kullanılabildiği gibi, bir olay, bir etkinlik, bir durum 
bildiren bir isimden, yani içinde bir şey yapılan bir 
şeyden sonra da bu şeyi anlatmak için de kullanılır.

Cevap: C 

12. Burada okul yönetimi öğrencilerin okulda nasıl 
davranacağı konusunda bir takım kurallar koymak 
zorundadır, deniyor. O zaman seçeneklerde 
“konusunda” anlamına gelen bir bağlaç bulacağız. 
Anlamlarını pek çok kişinin bildiği bağlaçlar, since, 
whether, in addition to ve that’tir. Bunlar bu anlama 
gelmediğinden, “as to” doğru sözcük olmaktadır.

Cevap: B 

13. Burada Afrika ve Pakistan’da yaşayan büyük bir 
keçi türünden söz ediliyor. Sayıları 2500’e düştüğü 
için soyu tehlike altında olan tür ilan edilmiş. İlk 
cümle olumlu ama ikincisi olumsuz. Bu yüzden 
ilk üç bağlaç buraya uymaz. İkinci cümle ilkinin tersi 
bir durum içermediği için “in contrast” ta buraya 
uymaz. Geriye “however” kalıyor.

Cevap: E 

14. Boşluk başta ise soruyu okumadan önce oraya 
seçeneklerdeki zıtlık bağlacını koyun. Jule Verne’nin 
Arzın Merkezine Seyahat kitabında anlatılanlar 
bilim dünyasınca çürütülmüş. Ancak kitap yine de 
tüm zamanların klasik macera hikâyesi özelliğini 
koruyormuş. 

Cevap: C 
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15. Bu cümlenin ilk kısmında sağlıklı olmak için ister 
arkadaşlık, isterse evlilik veya aile şeklinde olsun 
insanlar her zaman yakın ilişkilere ihtiyaç duyar, 
deniyor. İkinci kısmında ise bir inkârdan söz ediliyor. 
Yani bir olumlu, bir olumsuz bilgi var. O zaman 
seçeneklerde zıtlık bildiren bir bağlaç arayalım. Bu 
A seçeneğindeki bağlaçtır. Ne kadar inkâr etseler 
de, insanların bir şekilde başkalarıyla ilişki içinde 
olmaları gerekiyormuş.

Cevap: A 

16. Bu cümlede iki boşlukta bir isimden sonra geliyor. 
Boşluklardan sonra da fiil var. Bu, burada iç içe 
geçmiş iki tane sıfat cümlesi olduğu anlamına 
geliyor. Boşluktan önce bir isim varsa boşluğa 
ismin türüne göre who / which( that) / where / when 
bağlaçları gelir, kuralına göre C seçeneği doğru 
olmaktadır. Burada “Korku, anksiyete ve hafıza 
kaybı, uzun süredir aşırı izolasyonda olan insanlar 
arasında yaygın olarak bulunan belirtilerden 
bazılarıdır.”, deniyor.

Cevap: C 

17. Bir insan eğer sağlıklı ise yaptığı iş onun için çok 
daha kolaymış. Sağlıklı olma hem fiziksel hem 
de ruhsal açıdan olunca tam olur. O nedenle 
seçeneklerde beraberlik anlatan bir kelime bulalım. 
“... ile” anlamına gelen ifade içinde “with” olması 
gerekir. O yüzden B seçeneği doğru olmaktadır. Bu 
deyim “....ile yan yana” anlamına gelir.

Cevap: B 

18. Virgülden sonra but, so veya which gelir ilkesine göre 
cümleyi önce “but” ile inceleyelim. Burada boşluğa 
kadar herhangi bir maddeye bağımlılık pek çok 
açıdan bağımlı kişiye, ailelere ve tüm topluma pek 
çok açıdan maliyetli olduğu söyleniyor. Boşluktan 
sonra ise bilimin (çalışmalarıyla) tedaviye giden 
yolu biraz daha çekilir hale getireceği söyleniyor. 
Yani bir tarafı olumlu diğer tarafı olumsuz birleşik bir 
cümle var burada. Bu tür cümleleri zıtlık bağlaçları 
bağlar. Zıtlık bağlacı ilk iki seçenekte var. Bunlardan 
ilki olumsuz bilgi veren cümlenin başına, ikincisi ise 
o olumsuzluğa karşın yapılan şeyi anlatan ikinci 
cümlenin başına gelir. Virgülden sonra “but” veya 
“which” gelir, ilkesine de uygun olan bağlaç bu 
nedenle B’deki “but”tır. Bu cümleyi eksiksiz olarak 
okuyup anlayamayan adaylar ilk cümlede geçen 
“many”ye bakarak “nerde çokluk orda zıtlık” veya 
ikinci cümledeki “may”e bakarak “but-may / can” 
ilişkisi ilkelerine göre de B seçeneğini ulaşabilirlerdi.

Cevap: B 
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19. Virgülden sonra but, so veya which gelir ilkesini 
burada da uygulayalım. Cümleyi B’deki “which” ile 
beraber okuyalım. Burada Otistik çocuklardan söz 
ediliyor. Bu çocuklar insanlarla yaşıtlarında daha 
az göz teması kurarlarmış. Bu durum iki yaşından 
sonra gelişimsel bozukluğun teşhisinde kullanılan 
bir göstergeymiş. O zaman eksik bağlaç which. 
Ancak bu which “age” sözcüğünü niteleyemez, 
çünkü yaş bir gösterge değil. Bu which boşluğa 
kadar olan cümlede verilen bilgiyi bütün olarak 
nitelemektedir. Yani, otizmin göstergesi bazı 
bebeklerin çevresindekilerle daha az göz teması 
kurmalarıymış. 

Cevap: B 

20. Burada omurilik yaralanmalarından söz eden bir 
cümle var. Her yıl yaklaşık olarak 250.000 kişinin 
başına gelen bu durum hayat boyu kötürümlükle 
sonuçlanabilirmiş ve buna bağlı olarak ta ekonomik 
zorluklara yol açabilirmiş. Eksik kelimenin iki 
tarafında da olumsuz bilgi olduğu için tezat bildiren 
A ve C seçenekleri buraya uymaz. As to –“e 
gelince’, anlamına geldiği için o da buraya uymaz. 
Kötürüm kalma ekonomik yükler yüzünden olmadığı 
için E de doğru olamaz. Thereby, böylelikle, bunun 
sonucu olarak anlamlarına gelir. Kötürüm kalmanın 
sonucunda ekonomik sıkıntılar yaşanabilir. Doğru 
cevap budur.

Cevap: D


