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ANSWERS

1. Cümledeki “last year” birinci bölümdeki zamanın 

geçmiş zaman (simple past) olduğunu gösteriyor. 

İkinci bölümde ise “this is not…” ifadesinden 

zamanın geniş zaman olması gerektiği anlaşılıyor. 

Doğru yanıt A olur.

Cevap A

2. Zaman ilişkilerinin sorgulandığı bu cümlede, 

cümle başında verilen indirgenmiş durumdaki 

zaman zarf cümleciğinin açılımı “After I had read 

so many contemporary American writers, …” 

olacaktır. Bu gibi zaman zarf cümleciklerinde 

“after” bağlacındaki eylemin zamanı “past 

perfect” olduğu durumlarda, temel cümlenin 

eyleminin zamanının mutlaka “simple past” 

olması gerekir. Bu bilgi de bizi doğrudan doğru 

yanıt olarak E seçeneğine götürür. İkinci bölümde 

ise “the kind of fiction” ifadesini niteleyen bir 

sıfat cümleciği (that ….. in England) görüyoruz.

 Bu sıfat cümleciğinin edilgen durumdaki eylemi 

olan “be written” fiilinin zamanının da ana 

cümlenin yüklemine paralel olarak aynı zamanlı 

olması uygun olur. Doğru yanıt E seçeneğidir.

 Ek Gramer Notu:

 Zaman Zarf Cümlecikleri (Adverbial Clauses of 

Time)

Simple 
Past

+ AFTER +
Past 

Perfect
Past 

Perfect
+ BEFORE +

Simple 
Past

 Geçmiş zamanlı zaman zarf cümleciklerinde yan 

cümle ve temel cümlede zaman kalıpları yukarıda 

görüldüğü gibidir. Ancak iki eylem arasında çok 

belirgin zaman farkı bulunmayan bazı durumlarda 

yukarıda görülen zaman ayrımı vurgulanmadan 

her iki eylem de “simple past” olarak verilebilir. 

Cevap E
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3. Soru kökünde bir “past unreal IF clause / Type 3” 

olduğu görülüyor (…if they had been…). Bu gibi 

cümlelerde temel cümlede “modal perfect” (would 

/ could / might + have + V3) yapısının olması 

gerekir. Buna göre doğru yanıt B olur. 

Cevap B

4. Cümledeki ilk boşluğa gelecek fiilin zamanını 

belirleyecek en önemli ipucu cümledeki zaman 

zarfı “last weekend” ifadesidir. Bu zaman zarfı ilk 

boşluğa gelecek zamanın “simple past” olmasını 

gerekli kılar. Sorudaki cümle zaman zarf cümleciği 

içeren bileşik bir cümledir ve “when” bağlacı ile 

iki cümle birleştirilmiştir. Zaman zarf cümleciğinin 

içinde bir isim cümleciği (that clause) verilmiştir 

ve bizden bu isim cümleciğinin fiilinin hangi 

yapıda olması gerektiğini bulmamız istenmiştir. 

Zaman zarf cümleciğinin fiili olan “announce” 

fiilinin nesnesi durumundaki bu isim cümleciğinde 

bir “indirect speech” özelliği bulunduğundan, 

isim cümleciğindeki fiilin zamanı, “announce” 

fiilinin zamanı nedeniyle, bir derece “past” olmak 

zorundadır. İsim cümleciğindeki “seek” fiilinin 

geleceğe atıfta bulunduğu cümlenin anlamından 

açıktır. O halde gelecek zamanlı “will not seek” 

ifadesi bir derece “past” olacak şekilde “would not 

seek” durumuna dönüşecektir. Cümlenin anlamı 

“Parti başkanlığını geri kazanmak arayışı içinde 

olmayacağını açıkladığında parti üyelerini geçen 

hafta sonu tam bir şoka uğrattı” olacaktır. Doğru 

yanıt E seçeneğidir.

Cevap E
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5. Genel zamanın “present” olduğu cümlenin 

devamının da “present” olması gerekir. Ayrıca 

genel geçer bir yargı ifade etmek için kullanılan 

yapı “simple present tense” olmalıdır. Buna ek 

olarak, sorunun birinci boşluğunda geçişli bir fiilin 

sağ tarafında nesnesi olmadığından edilgen yapı 

gerekir. Doğru cevap B seçeneğidir.

Cevap B

6. Soru kökünde bir zaman belirtecinin bulunmadığı 

bu sorunun ana cümlesinin zamanını tespit etmek 

için “Present Perfect Tense”’in kullanımlarını iyi 

bilmek gerekir. Türkçe’mizde tam bir karşılığı 

bulunmayan bu zamanın bir kullanımı da belirsiz 

geçmiş (indefinite past) zaman için kullanımıdır. 

Bu soruda “Türkiye’nin ekonomik patlaması, 

yalnızca yabancı kaynakların karşılayabileceği 

artan bir enerji ihtiyacı ortaya çıkarmıştır” anlamına 

gelen cümlenin birinci boşluktaki (ana cümlenin) 

zamanı “Present Perfect Tense” kullanımını 

zorunlu kılarken; ikinci boşluğu dolduran ifade 

ana cümlenin genel zamanı “present” olduğundan 

uygun yapı seçenekler arasında yalnızca D 

seçeneğinde geçen “can satisfy” ifadesi olacaktır. 

Buna göre, D seçeneği doğru yanıttır.

Cevap D
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7. Bu soruda ilk boşlukta bir zaman ifadesi; 

ikincisinde ise, “gerund / infinitive” yapısı 

sorulmuştur. Soru kökünde bir “Noun Clause” 

(isim cümleciği) kullanılıp ana cümlede genel 

zaman “present” olduğundan isim cümleciğinin 

zamanının da aynı dilimde gerçekleşmesi 

beklenir. “Hope” fiili anlam olarak gelecek ifade 

ettiğinden isim cümleciğinin zamanı “pure future 

(will)” olur. “Think, believe, suppose, hope, 

expect, imagine, envision, envisage, foretell, 

foresee, …..” fiillerinin genel zamanı “present” 

yapıda ise isim cümlesi bu fiillerin zamanından 

sonraki bir eylemi anlatacağından sonraki zaman 

dilimini içeren yapılar gerekir. İkinci boşlukta ise, 

bir bağıl edat tarafından takip edilmeyen sıfatı 

tamlamak için “to-infinitive” kullanmak zorunda 

olduğumuzdan “impossible” sıfatından sonra 

“infinitive” kullanırız. Bu nedenlerle ilk boşluğu 

“will make” ve ikinci boşluğu “to get” yapıları 

doğru bir şekilde tamamlamaktadır. Doğru yanıt A 

olur. 

Cevap A

8. Sebep yan cümleciğini ana cümleye bağlayan 

“since” bağlacının kurmuş olduğu cümle sebep 

cümleciği olması münasebetiyle sonuç cümleciği 

olan ana cümleden zaman olarak önce olmuştur. 

(Sebep sonuçtan doğal olarak önce meydana 

gelir.) Seçeneklerde soru kökünde verilen iki 

boşluğun oluş öncelik sırasını doğru olarak 

yalnızca A seçeneği “had been (Past Perfect) 

/ caused (Past Simple)” vermektedir. (İki ila üç 

yıldır maaş artışı ya da prim yönünden hiçbir şey 

yapılmadığından, yeni vergiler büyük strese yol 

açtı.)

Cevap A
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9. Bu cümlede söz konusu olan iki olay vardır ve 

biri diğerine göre daha önce gerçekleşmiştir. Bu 

nedenle daha sonra olan olay durumundaki “was 

dogged” (= peşine düşmek, izini bırakmamak) 

“simple past” (Başkan Clinton’un iddialar peşini 

bırakmadı) olmalıdır. Diğer boşluğa gelecek fiil 

ise bu durumda “past perfect” (1992 seçimleri 

öncesinde karışmış oldukları ...) olacaktır. Bu 

durumda doğru seçenek B olur.

Cevap B

10. Cümlede ilk bölümdeki “once” (= bir zamanların) 

ifadesinden dolayı birinci boşluğa gelmesi 

gereken fiil V2 olur. İkinci boşluğa gelecek fiilin 

zamanı ise “present perfect” olmalıdır, çünkü 

daha sonra gelen bir “since” (= -den beri) zaman 

belirteci söz konusudur. Doğru yanıt A olacaktır.

Cevap A


