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Soru kökünde verilen sözde yer alan “mes
leki jargon" sözü bir topluluğun özel söz 
dağarcığı, “arınmak” sözcüğü sıynimak 
anlamındadır. Bu bilgilerden yola çıkarak 
soru kökünde verilen sözle anlatılmak iste
neni “bir topluluğun özel söz dağarcığından 
sıyrılmak” olarak yorumlayabiliriz. Bunun 
için soru kökünde verilen sözle anlatılmak 
istenen A, B, C ve D'deki belirlemelerden 
herhangi biri değil, E'deki belirlemedir.

Verilen sözlerden anlamlı ve kurallı bir cüm
le oluşturmak için önce yüklemi içinde bu
lunduran söz, sonra da diğer sözlerin birbi- 
riyle ve yüklemle olan ilişkisi saptanmalıdır. 
Buna göre numaralanmış sözleri dikkatle 
okuduğumuzda I numaralı sözün, yüklemi 
bünyesinde bulundurduğunu görürüz. Bu 
açıklama doğrultusunda numaralı sözlerin 
anlamlı ve kurallı bir bütün oluşturacak sıra
laması şöyle olur: l l - I V - l l l - V - l .  Öyleyse 
baştan ikinci, IV numaralı söz olur.

Numaralanmış cümlelerde; bir Internet si
tesinde Philip Roth ile ilgili birkaç satıdık 
yorum olduğundan, bu yorumun ne oldu
ğundan, bunu yazan kişinin hangi veriye 
dayanarak yazdığının bilinmesinin güç ol
duğundan, bu yazıyı yazarken belki Ro- 
th'un hastalığından esinlenmiş olabilece
ğinden ancak bunun geçerli olmadığından 
çünkü yazarın yazdıkça yaşadığından söz 
edilmektedir. Böyle bir konunun giriş cüm
lesi olmaya V numaralı cümle, sonuç cüm
lesi olmaya ise 111 numaralı cümle uygun
dur. Buna göre numaralanmış cümlelerin 
anlamlı bir paragraf oluşturacak sıralaması 
şöyle olur; V - 11 -1 - IV -111. Onun için baş
tan üçüncü, I numaralı cümle olur.

öncülde verilen cümlede; bir İngiliz yaza
rın Türkçeye çevrilen ilk romanından, bu 
romanın hangi yayınevi tarafından basıl
dığından ve romanı kimin çevirdiğinden 
söz edilmektedir. Buna göre A, B, D ve E 
seçeneklerinde öncüldeki yargıyı kesin
leştirecek veriler yoktur. Verilen cümledeki 
“Türkçeye tercüme edilen ve geçen hafta 
basılan ilk romanı” sözü, C seçeneğindeki 
“bir romanı ilk kez Türkçeye çevrilmiştir" 
ifadesiyle anlamca örtüşmektedir. Bundan 
dolayı öncüldeki cümleden ulaşılabilecek 
kesin yargı, C seçeneğinde verilmiştir.

A seçeneğinde “Çoğu galaksinin merke
zinde” sözüyle genelleme yapıldığından, C 
seçeneğinde "daha çok” sözüyle karşılaş
tırmaya yer verildiğinden, D seçeneğinde 
“ilginç bir şekilde" sözüyle öznel bir düşün
ce dile getirildiğinden, E seçeneğinde “yer 
alacak olsaydı” sözüyle koşul belirtildiğin
den bu cümleler ayraç İçinde verilenlerle 
uyuşmaktadır. Ancak B seçeneğinde çıka- 
nmda değil, bir tahminde bulunulduğundan 
B seçeneği ayraç içinde verilenle uyuşma
maktadır.

Neden - sonuç cümlelerinde, yargının 
gerçekleşmesinin bir nedene bağlı olduğu 
anlamı vardır. Yüklem durumundaki sözcü
ğe “Niçin?" diye sorulduğunda “...diği için." 
cevabı alınıyorsa cümlede neden - sonuç 
ilişkisi vardır. Böyle cümlelerde genellikle 
neden önce, sonuç sonradır. Bu bilgiden 
yola çıkarak öncülde verilen parçadaki 
numaralanmış cümlelere bakıldığında I, 
111, IV, V ve VI numaralı cümlelerde ne
den - sonuç ilişkisinin söz konusu olmadığı 
görülür. II numaralı cümlede ise “Bölgedeki 
suyun bulanık, sıcaklıkların değişken ve 
akıntı hızının da yüksek olması yüzünden” 
sözü neden, “bu rastlantısal keşif büyük bir 
sürpriz olmuş” ifadesi sonuçtur.
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1. cümlede yer alan “ekonomik ve toplum
sal hayat, malların ve hizmetlerin eşitsiz 
değişimi temeli üzerine kuruludur” ifa
desiyle toplumsal ve ekonomik yaşamın 
oluşmasında belirleyici kavram açıklandı
ğından A, II. cümlede yer alan “şiddet ol
gusunun temelinde de özgürlük ve eşitlik 
yoksunluğu yatmaktadır” ifadesiyle şiddet 
kavramını ortaya çıkaran öğelerden söz 
edildiğinden B, IV. cümlede yer alan “şid
deti ortadan kaldırmanın şiddet içermeyen 
yolunu bulmamız gerekiyor” ifadesiyle bir 
zorunluluktan bahsedildiğinden D, V. cüm
lede yer alan “çünkü" sözüyle IV. cümle
deki yargının gerekçesi belirtildiğinden E, 
numaralanmış cümlelerle ilgili olarak doğ
rudur. Ancak 111. cümlede bir sorunun çözü
mü değil, bir olayın kaçınılmaz olduğu dile 
getirildiğinden C, III numaralı cümleyle ilgili 
olarak yanlıştır.

Öncüldeki parçanın I, II, III, IV ve V numa
ralı cümlelerinde bir damla kandan kişinin 
DNA'sına bakılarak birçok bilginin öğre- 
nilebilindiğinden; kişinin cinsiyetinin, saç, 
göz ve deri renginin bu bilgilere bakılarak 
bilinebildiğinden; dahası kişinin nasıl bir 
kişiliğe sahip olduğunun tespit edilebildi
ğinden, ne var ki kim olduğumuzun gen
lerimizde yazılı olmadığından; asıl önemli 
olan şeyin, yaşam biçimimizin ve deneyim
lerimizin sonucu olduğundan bir bütünlük 
içinde söz edilmiştir. Ancak VI. cümlede 
yaşadıklarımızın DNA'mızda önemli izler 
bıraktığından ve günümüzde bu izlerin 
çözülebildiğinden söz edilerek parçanın 
anlam bütünlüğü bozulmuştur.
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Öncülde verilen dizelere bakıldığında dize
lerde ünlü düşmesi, ünsüz türemesi, ünlü 
daralması ve ünsüz düşmesinin olmadığı 
görülür, “k, t, ç, p” sert ünsüzleriyle biten 
sözcüklere ünlü ile başlayan bir ek getiril
diğinde bu sesler yumuşar ve “g, ğ, d, c, 
b” seslerine dönüşür. Buna “ünsüz yumu
şaması” ya da “ünsüz değişimi” denir. Bu 
bilgiden yola çıkarak öncülde verilen dize
lere bakıldığında dizelerde yer alan “dert” 
sözcüğü ünlüyle başlayan bir ek aldığında 
sonunda bulunan “t” ünsüzünün “d”ye dö
nüştüğü (dert-i —> derdi) görülür.
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