IELTS Writing Task 2: How
to Organise Your Answer
Sizin IELTS Writing Task 2 organizasyonunda kullanabilmeniz
için son derece
kolay bir rehber hazırladık. Buradaki
tavsiyelerimiz hem Academic, hem de General Writing için
geçerlidir Bu yöntemi izleyerek ve soru tipine göre uyarlayarak
belki bir yazar olamazsınız ama Task 2’den kolayca istediğiniz
puana ulaşabilirsiniz. 
GİRİŞ (INTRODUCTION) BÖLÜMÜ
Kilit Nokta: Anafikir cümlesi (thesis statement) ile başlamayın.
Essay’inize asla I believe, I agree ya da In my opinion ile başlamayın. Bu gibi girişler
thesis statement’ı belirtir. Thesis statement giriş bölümünüzün sonunda, essay
konusu ile ele alınacak problem okuyucuya tanıtıldıktan sonra verilir. Kural olarak,
giriş paragrafına genel ifadelerle başlanmalıdır ve ana fikrinizi destekleyecek birkaç
cümle yazılmalıdır. Thesis statement’ın yazılış tarzi sorunun şekline göre değişir.
Kendi fikrinizi giriş bölümünde mi, yoksa sonuç bölümünde mi vermeniz gerektiğine
karar vermek için ilk önce soruyu iyice inceleyin.







Giriş cümlesi: Ele alınacak olan konu nedir?
Recently, there have been…
Odak noktanızı daraltın: Essay konusuna ilişkin hangi sorun üzerinde
durulacak?
However, some people argue that…
Anafikir cümlesi (opinion essay yazılacaksa): Sorun ile ilgili fikriniiz nedir?
This essay will argue that…
Anafikir cümlesi (argument essay yazılacaksa): Essay’de ne olacaktır?
This essay will look at both sides of the argument before stating my own opinion.
Anafikir cümlesi (problem/solution essay yazılacaksa): Ne hakkında
yazacaksınız?
The main problems are X and Y and I will propose solutions to both in this essay.

İpucu 1: Ya birinci tekil şahıs olarak (I believe...) ya da üçüncü tekil şahıs olarak
(This essay will…) yazmayı seçebilirsiniz. Bununla birlikte, üçüncü tekil şahıs daha
tarafsız ve daha akademik bir etki bırakır.
İpucu 2: Nedenlerinizi ve argümanlarınızı giriş bölümünde vermeyin. Bunlar gelişme
paragraflarında teker teker verilmelidir.
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GELİŞME (BODY) BÖLÜMÜ
Kilit Nokta: Bir paragraf planı yapın.
Task 2’da, iki ya da 4 body paragrafı yazmanız gerekecek. Her paragraf thesis
statement ile alakalı bir temel fikri açıklamalıdır. Bu paragrafları nasıl bir sıra ile
yazdığınız essay’in genel ahengi ve bütünlüğü için ayrıca önemlidir.
Opinion essay yazıyorsanız ve kesinlikle katıldığınız bir görüşü (I firmly believe…)
ifade edecekseniz, bütün gelişme paragrafları bunu destekleyecek şekilde olmalıdır.
Bununla birlikte, kesin olarak inandığınız bir görüşü ifade etmeyecekseniz (I agree to
some extent…) bunu destekler nitelikte iki paragraf yazıpi sonra bu görüşe karşı olan
bir paragraf yazın (Aşağıdaki ipucuna bakın!).
Argument essay’de tartışılan argümanın/tezin her iki tarafına da eşit yer vermek en
iyi yoldur. Bu durumda ya iki ya da 4 paragraf yazmanız gerekir. Üç adet body
paragraf da yazabilirsiniz. Bu da argümanın bir tarafını savunuyorsanız demek olur.
Bu durumda da son fikrinizi o tarafın lehinde olacak şekilde yazmalısınız!
Problem/solution essay’de, sorunun her parçasına eşit muamele ettiğinizden emin
olun. İki problem ve iki çözüm yazmanız yeterlidir. Yazacağınız problemler çözüm
sunamayacaklarınız olmasın! Böyle bir essay’i organize etmenin birçok yolu vardır.
Bir problem ve bunun çözümünü hakkında bir paragraf yazabilirsiniz ya da bütün
problemleri önce yazıp çözümlerini daha sonra yazabilirsiniz.
Paragraf planına karar verdikten sonra her paragrafı aşağıdaki kurallara organize edin:


Önceki paragrafa bağlantı yapın: First, Furthermore, On the other hand, gibi
bir “linking word” kullanarak yazmaya başladığınız paragrafı öncekine bağlayın.



Konu cümlesi (Topic sentence): Paragrafın ana fikrini genel hatlarıyla anlatın.
Destekleyici cümleler: Topic sentence’daki iddianızı desteklemek için örnekler
ve ilave açıklamalar kullanın.
Aykırı cümleler: Bazen bir fikrin kusursuz olmadığı ya da bu fikirle ilgili
istisnaların olduğu aşikardır. Ana fikrinizi tamamen bozmadığı sürece bu tür
savunduğunuz fikre aykırı olan durumlara değinebilirsiniz.
Özetleyici cümle: Essay’inize aykırı bir cümle eklediyseniz ya da birkaç
destekleyici cümle yazdıysanız, en sonda özetleyici anlamda esas belirtmek
istediğiniz noktaya geri dönün. Bunu da en iyi topic sentence’ınızı “paraphrase”
ederek yaparsınız.






İpucu: Body paragraflarınızdan biri anafikrinize karşı ise, bu paragrafı ilk sırada
yazın ki, yazınızda belli bir mantık varmış gibi kalan body paragraflar sonuç
bölümünüze aksın. Aynı şey argument essay için de geçerlidir. İlk önce fikrin kabul
etmediğiniz kısmına değinin ki böylece sonuç bölümünüzde ifade edilen fikir doğal
bir şekilde önceden yazılan kısmı takip etmiş olsun.
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SONUÇ (CONCLUSION) BÖLÜMÜ
Kilit Nokta: Okuyucunuza üzerinde düşünmesi gereken birşey verin.
IELTS sınavına girenlerin genel alışkanlığı Tas2’de yazdıkları essay’i düşüncelerinin
ve anafikirlerinin basit bir özeti ile bitirmektir. Bu kesinlikle iyi bir yöntemdir ve yazınız
için olmazsa olmaz olan bütünlük ve tutarlılığa ekstra katkıda bulunur. Bununla
beraber, essay’inize bazı son yorumlar katmayı da deneyebilirsiniz. Böyle bir bitiş,
sınavınızı okuyan görevli üzerinde skorunuzu belirlerken güçlü bir son intiba bırakır.
Eksiksiz bir sonuç paragrafı şunları içermelidir:






Bitirme işareti: In conclusion, in summary, overall gibi bir “linking word”.
Düşüncenizin başka kelimelerle yeniden ifadesi (restatement): Bir opinion
essay’de bu bölüm için tek yapmanız gereken başta kurduğunuz thesis
statement’ı başka kelimelerle aynı anlamı verecek şekilde yeniden yazmaktır.
Argument essay’de bu kısım kendi düşüncenizi ifade ettiğiniz yerdir. Bu da
sıklıkla, Having considered both sides of the argument, I believe… gibi bir kalıp
kullanılarak yapılabilir.
Özet: Her bir body paragrafın anafikrini kısaca yazın. Asla örnek ya da
açıklamalara yer vermeyin! Bunları body’lerde zaten yapmıştınız.
Son yorum: Okuyucuya üzerinde düşüneceği birşey verin. Bahsettiğiniz
mevzunun önemine vurgu yapın. Okuyucudan eğer sorun çözülmezse gelecekte
ortaya çıkacak sonuçları düşünmesini isteyin. Sorunu çözmek için topluma ya
da okuyucuya takip edilmesi gereken bir eylem planı tavsiye edin.

İpucu: Sonuç bölümüne asla önceden bahsedilenlere göre tamamen yeni ya da
detaylı açıklam gerektiren herhangi birşey eklemeyin. Aynı şekilde son yorumda da
buna benzer birşey yapmayın. Herşey belirgin olsun. Yeniden açıklama yapmanızı
gerektirecek herhangi bir fikir yazmayın.
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