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10. Sözcüğün türü, onun cümle içinde görevi 
demektir. Bir sözcüğün kullanıldığı yerde 
bir başka sözcükten farklı olan görevi, o 
sözcüğün tür özelliğini ortaya çıkarır. Nes
nelerin ve kavramların karşılığı olanlara ad; 
adların yerini tutanlara zamir; adları nitele
yen ya da belirtenlere sıfat; hareket, iş ve 
oluş bildirenlere eylem; eylemleri, eylemsi
leri, sıfatlan ya da kendi türünde bir başka 
sözcüğü belirtenlere zarf; anlam ilgisi ku
ranlara edat; sözcükleri, sözleri ve cümle
leri bağlayanlara bağlaç; çeşitli duyguları, 
heyecanları ifade etmeye ve seslenmeye 
yarayanlara ünlem denir. Bu açıklamala
rın ışığında seçenekleri irdeleyelim: A'daki 
"dek” her iki cümlede de anlam ilgisi kurdu
ğu için edat; B'deki “kadar” her iki cümlede 
de anlam ilgisi kurduğu için edat; C'deki 
“ancak” her iki cümlede de “ama” bağlacı 
yerine kullanıldığından bağlaç; E'deki “ile” 
her iki cümlede de “ve" sözcüğünün göre
vini üstlendiği için bağlaçtır. Ancak D’deki 
“yalnız” birinci cümlede “sadece” anlam il
gisi kurduğu için edat, ikinci cümlede bir fiili 
durum yönünden belirttiği için zarftır. Buna 
göre A, B, C ve E seçeneklerindeki altı çizi
li sözcükler aynı türde, D seçeneğindekiler 
ise farklı türdedir.

11. Öncülde verilen cümlede "araç olmakla” 
sözündeki “-la”, “ile” edatı olduğundan A; 
“ve”, “de” sözcükleri bağlaç olduğundan C; 
“gerekiyor” sözcüğü kip eki almış çekimli bir 
eylem olduğundan D; “bunların" sözcüğü 
bir adı işaret yoluyla karşılayan zamir oldu
ğundan E, öncülde verilen cümlede vardır. 
Ancak öncülde verilen cümlede "bağ-fiil" 
yani “zarf-fıil” kullanılmadığından B yoktur.

12. Öncülde verilen cümledeki numaralanmış 
sözcüklere bakıldığında 1 numaralı “etmek
te" sözcüğü isim-fiil eki alarak (et-mek-te) 
türemiş bir sözcük olduğundan A'nın, II nu
maralı “büyümenin” sözcüğü tamlayan eki 
aldığından (büyüme-n-in) B'nin, 111 numa
ralı “yattığını” sözcüğü sıfat-fiil eki alarak 
(yat-dık-ı-n-ı) sıfat-fiil olduğundan Cnin,
V numaralı “söylüyor” sözcüğü şimdiki 
zaman eki “-yor” alarak ünlü daralmasına 
uğradığından (söyle-yor) E'nin, numaralan
mış sözcüklerle ilgili olarak doğru olduğu 
görülür. Ancak IV numaralı “temel” sözcü
ğü isim değil, bir ismi nitelediğinden sıfattır.
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13. Öncülde verilen cümleye bakıldığında yük
lem ek eylem almış bir isim olduğundan ve 
yüklemde olumsuzluk bildiren bir ek ya da 
sözcük olmadığından (seviyede-dir) B'nin; 
cümlede “Fukuşima nükleer felaketinden 
sonra santralin erimiş üç reaktöründen ve 
anzalı dört soğutma havuzundan salınan*4̂
radyoaktif serpintiler” özne, “dünyayı yirmi 
kez sirküle edecek seviyededir” yüklem 
olduğundan Cnin; “erimiş” ve “salınan” 
sözcükleri sıfat-fiil olduğundan D'nin, “Fu
kuşima nükleer felaketi” isim tamlaması 
olduğundan E'nin doğru olduğu görülür. 
Ancak cümlede zamir kullanılmadığından 
A, öncülde verilen cümleyle ilgili olarak 
yanlıştır.

14. Öncüldeki parçada numaralanmış sözlere 
bakıldığında I, II, 111 ve IV numaralı sözle
rin yazımının doğru olduğu görülür. Ancak
V numaralı “batı bilimini” sözünün yazımı 
yanlıştır. Çünkü düşünce, hayat tarzı, po
litika vb. anlamlar bildirdiğinde “doğu” ve 
“batı” sözcüklerinin ilk harfleri büyük yazılır. 
Sözün doğru yazımı “Batı bilimini” şeklinde 
olmalıydı.

15. Öncülde verilen parçada numaralanmış 
noktalama işaretlerine bakıldığında I nu
maralı virgülün uzun cümlelerde yüklem
den uzak düşmüş olan özneyi belirtmek 
için kullanıldığından, II numaralı noktanın 
yargısı tamamlanmış cümlenin sonun
da yer aldığından, IV numaralı virgülün 
vurgulanmak istenen öğeyi belirtmek için 
kullanıldığından, V numaralı noktanın yar
gısı tamamlanmış cümlenin sonunda yer 
aldığından kullanımlannın doğru olduğu 
görülür. Ancak 111 numaralı soru işaretinin 
kullanımı yanlıştır. Çünkü yan yargılarında 
soru anlamı olduğu hâlde, temel yargısın
da soru anlamı bulunmayan cümlelerin so
nunda soru işareti kullanılmaz.

16. Seçeneklere bakıldığında A, C, D ve E'de 
herhangi bir anlatım bozukluğu olmadığı 
görülür. Ancak B seçeneğindeki cümlede 
tekillik - çoğulluk uyuşmazlığından kay
naklı bir anlatım bozukluğu vardır. Çünkü 
Türkçede sayı sıfatlarından ve kimi nicelik 
bildiren belgisiz sıfatlardan sonra gelen ad
lar çoğul eki almaz, aldığında anlatım bo
zukluğu olur. Cümlenin doğru şekli, “Her
kesi olduğu gibi yazdım ben; onlann hiçbir 
şeyine karışmadım, müdahale etmedim.” 
olmalıydı.

17. Öncülde verilen parçada yer alan “bunların 
gerçek oluşu” ifadesiyle I numaralı belir
lemenin, “bölümlere ayınşmdan” sözüyle 
111 numaralı belirlemenin tanıtılan yazann 
eserinin özellikleri arasında yer aldığı söy
lenebilir. Ancak parçada yazarın üslubuna 
dair bir bilgiye yer verilmediği için II numa
ralı belirleme eserinin bir özelliği olamaz.

18. öncüldeki parçada yazar, Türkiye'de sa
nılanın aksine gençler ve onların sorun- 
lannın çok az dile getirildiğinden örnekler 
dâhilinde söz etmiştir. Ayrıca gençlerin 
hangi grup olduğunun tam anlamıyla belli 
olmadığını da vurgulamıştır. Bu bilgilerden 
yola çıkarak yazarın bu parçada yakındığı 
asıl durumun “toplum tarafından gençlere 
gereken ilginin gösterilmemesi” olduğu gö
rülür. Bu da C seçeneğindeki belirlemede 
verilmiştir.

Diğer sayfaya geçiniz.




