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COORDINATING CONJUNCTIONS [FANBOYS]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

For = çünkü
And = ve
Nor = ne de
But = ama / fakat
Or = ya da
Yet = ama / fakat
So = dolayısıyla / by yüzden
CORRELATIVE CONJUNCTIONS [PARALEL KULLANILAN EDATLAR]

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Either ---- or ---- = ya ---- ya da ---Neither ---- nor ---- = ne ---- ne de ---Both ---- and ---- = hem ---- hem de ---Not only/just ---- but also ---- (as well) = yalnızca ---- değil ---- aynı zamanda ---Scarcely ---- when = ---- dığında ---- çok olmamıştı
Barely ---- when ---- = ---- dığında ---- çok olmamıştı
Hardly ---- when ---- = ---- dığında ---- çok olmamıştı
No sooner ---- than ---- = ---- mesiyle ---- ması bir oldu
Just as ---- so (too) ---- = nasıl ki ---- aynen onun gibi ---Whether ---- or ---- = gerek ---- gerekse de / ister ---- isterse de ---ADDITIVE/COPULATIVE CONJUNCTIONS [İLAVE ANLATAN EDATLAR]

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Along with = -yanı sıra / -e ilave olarak
Apart from = (1) -den başka (2) -yanı sıra
As well as = -yanı sıra / -e ilave olarak
Besides = -yanı sıra / -e ilave olarak
Coupled with = -yanı sıra / -e ilave olarak
In addition to = -yanı sıra / -e ilave olarak
Together with = -yanı sıra / -e ilave olarak
ADVERSATIVE CONJUNCTIONS [ZITLIK ANLATAN EDATLAR]

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Despite = e rağmen / -e karşın
In spite of = e rağmen / -e karşın
In the face of = -e rağmen / -e karşın
in defiance of = -e karşı çıkarak, ...e rağmen
Irrespective of = -e rağmen / -e bakılmaksızın
Notwithstanding = -e rağmen / -e bakılmaksızın
Regardless of = -e rağmen / -e bakılmaksızın
Without regard to = -e rağmen / -e bakılmaksızın
CONJUNCTIONS OF REASON [SEBEP ANLATAN EDATLAR]

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

As a consequence of = -nın sonucunda / -den dolayı
As a result of = -nın sonucunda / -den dolayı
Because of = -den dolayı / -yüzünden / - sayesinde
By virtue of = -den dolayı / -yüzünden
Due to = -den dolayı / -yüzünden
On account of: -den dolayı / -yüzünden
On grounds of: -den dolayı / -yüzünden
Owing to = -den dolayı / -yüzünden
Thanks to = -den dolayı / -yüzünden
CONJUNCTIONS OF CONTRAST [TEZATLIK ANLATAN EDATLAR]

42.
43.
44.
45.
46.
47.

As opposed to = nın aksine/tersine
By contrast to/with = -nın aksine/tersine
Contrary to = -nın aksine/tersine
In contrast to/with = -nın aksine/tersine
In opposition to = -nın aksine/tersine
Unlike = nın aksine/tersine
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CONJUNCTIONS OF PURPOSE [AMAÇ ANLATAN EDATLAR]
48.
49.
50.
51.
52.

For the purpose of doing = -mek amacıyla / -mek için
With a view to(wards) doing = -mek amacıyla / -mek için
With an eye to doing = -mek amacıyla / -mek için
With the intention of doing = -mek amacıyla / -mek için
With the object of doing = -mek amacıyla / -mek için

53.
54.
55.
56.

So as to do = -mek için / mek amacıyla
In order to do = -mek için / mek amacıyla
In an attempt to do = -mek için / mek amacıyla
In effort to do = -mek için / mek amacıyla
CONJUNCTIONS OF RELATION [İLİŞKİ/ALAKA ANLATAN EDATLAR]

57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.

As for = -e dair/ -e ilişkin /// söz konusu ---- olunca ---As to = -e dair/ -e ilişkin /// söz konusu ---- olunca ---As regards = -e dair/ -e ilişkin / -ile ilgili olarak
Concerning = -e dair/ -e ilişkin / -ile ilgili olarak
In regards to = -e dair/ -e ilişkin / -ile ilgili olarak
In relation to = -e dair/ -e ilişkin / -ile ilgili olarak
In terms of = -açısından/bakımından / -ile ilgili olarak
Regarding = -e dair/ -e ilişkin / -ile ilgili olarak
With reference to = -e dair/ -e ilişkin / -ile ilgili olarak
With regard to = -e dair/ -e ilişkin / -ile ilgili olarak
With respect to = -açısından/bakımından / -ile ilgili olarak
CONDITIONAL CONJUNCTIONS [ŞART BİLDİREN KOŞUL EDATLARI]

68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.

if = eğer ki, ...se/sa
as long as = (1) –dığı sürece / eğer /yeter ki (if) (2) -dığı için (because)
so long as = (1) -mek koşuluyla (if) (2) ...dığı için, çünkü (because)
on condition that = -koşuluyla/eğer
even if = -se bile
only if = ancak ...olursa/yaparsa
provided that: -koşuluyla/eğer
providing that: -koşuluyla/eğer
supposing (that) = -koşuluyla/eğer
unless = -mezse / -medikçe /-mezse eğer

CONJUNCTIONS EXPRESING PURPOSE [AMAÇ ANLATAN EDATLARI]
78.
79.
80.
81.
82.

so that = -mek için /-sın diye
in order that = -mek için / -sın diye
for the purpose that = -mek amacıyla, -mek için
with the intention that = - mek amacıyla, -mek için)
lest = -mesin/masın diye

CONCESSIVE CONJUNCTIONS [ZITLIK ANLATAN EDATLAR]
83.
84.
85.
86.
87.
88.

although = -e rağmen
even though = -e rağmen
though = -e rağmen
much as = e rağmen
while = -iken, -e rağmen
whereas = -e karşın, -iken
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CONJUNCTIONS TALKING ABOUT CAUSE [SEBEP ANLATAN EDATLAR]
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.

as = (1) -dığı için (2) -dıkça
because = -den dolayı, -yüzünden
given that = -dığı için
inasmuch as = ...dığı için (because)
now that = -dığına göre / -madem ki …/ -dığı için (because)
since: (1)-dığı için (because) (2) -den beri
seeing that = -dığı için
seeing as = -dığı için
CONJUNCTIONS EXPRESING TIME [EYLEM SIRALAMASI YAPAN EDATLAR]

97. after = - den sonra
98. as soon as = yapar yapmaz
99. before = -den önce
100. by the time =-e kadar
101. just as = .-dığı anda / -iken
102. once = yapar yapmaz (as soon as )
103. till = -e kadar
104. until = -e kadar
105. when = -dığında, -iken
106. whenever = her ne zaman
USEFUL COMBINATIONS
107. according to = -e göre (in accordance with)
108. by means of = - yoluyla / - vasıtasıyla
109. depending on = - e bağlı olarak
110. for fear of = -korkusuyla
111. for the sake of = -nın hatırına/uğruna
112. in agreement with = -ile uyumlu
113. in aid of = -nın yararına
114. in an answer to = -e cevap/karşılık olarak (in response to)
115. in case of = -olması durumunda
116. in common with = -ile ortak noktası olan
117. in connection with: -ile bağlantılı
118. in exchange for = -nın karşılığında / -e karşılık olarak
119. in favour of = (1) ...nın lehinde (2) ...mek için
120. in honour of = -nın onuruna/şerefine
121. in light of = -nın ışığında / -e dayanarak
122. in place of = -nın yerine
123. in return for = -nın karşılığında / -e karşılık olarak
124. in the course of = -esnasında (during)
125. in view of = (1) -göz önünde bulundurarak (2) -en dolayı/ -nın yüzünden
126. instead of = -nın yerine
127. on behalf of = -nın adına/namına
128. on the strength of = --e dayanarak / -den güç alarak
129. other than = den başka (apart from)
130. pertaining to = -ile ilgili olarak
131. prior to = -den önce (before)
132. as if = -miş gibi/sanki
133. as though = -miş gibi/sanki
134. in case = -olması ihtimaline karşı, ...olur diye
135. in the sense that = -bağlamında, -şöyle ki …
136. on the assumption that = ...olduğu varsayılırsa, hesaba katarak
137. other than = -den başka (apart from)
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TRANSITIONS [BAĞLAÇLAR]
138. Accordingly = dolayısıyla, sonuç olarak, bu nedenle, bu yüzden

SONUÇ ANLATANLAR

139. As a result = dolayısıyla, sonuç olarak, bu nedenle, bu yüzden
140. As a consequence = dolayısıyla, sonuç olarak, bu nedenle, bu yüzden
141. Consequently = dolayısıyla, sonuç olarak, bu nedenle, bu yüzden
142. So = dolayısıyla, sonuç olarak, bu nedenle, bu yüzden
143. Thus = dolayısıyla, sonuç olarak, bu nedenle, bu yüzden
144. Therefore = dolayısıyla, sonuç olarak, bu nedenle, bu yüzden
145. Hence = dolayısıyla, sonuç olarak, bu nedenle, bu yüzden
146. For this reason = dolayısıyla, sonuç olarak, bu nedenle, bu yüzden
147. Additionally = ayrıca, üstelik, keza, buna ilave olarak, bunun yanı sıra

İLAVE BİLGİ VERENLER

148. Besides = ayrıca, üstelik, keza, buna ilave olarak, bunun yanı sıra
149. Furthermore = ayrıca, üstelik, keza, buna ilave olarak, bunun yanı sıra
150. In addition = ayrıca, üstelik, keza, buna ilave olarak, bunun yanı sıra
151. Moreover = ayrıca, üstelik, keza, buna ilave olarak, bunun yanı sıra
152. Likewise: benzer şekilde
153. Similarly: benzer şekilde
154. In the same vein: benzer şekilde
İKİ CÜMLE ARASINDA ZITLIK/ÇELİŞKİ ANLATANLAR

155. All the same = ancak, yine de, buna rağmen
156. Even so = ancak, yine de, buna rağmen
157. However = ancak, yine de, buna rağmen
158. Nevertheless = ancak, yine de, buna rağmen
159. Nonetheless = ancak, yine de, buna rağmen
160. In/By contrast = oysa ki, aksine
161. On the other hand: öte yandan
162. On/quite the contrary: aksine, tam tersi
163. Rather: bunun yerine (instead)
164. After all: ne de olsa, çünkü, onca olandan sonra
165. As a matter of fact: aslında, doğrusu
166. By the way: sırası gelmişken, bu arada
167. For instance: mesela / örneğin (For example)
168. In brief: kısaca, özetle (in short)
169. In conclusion: sonuç olarak (as a result)
170. In fact: aslında, doğrusu
171. In other words: başka bir deyişle (namely)
172. In short: özetle (in brief = in summary)
173. In simple terms: basit bir ifadeyle
174. In that: şöyle ki, açısından, bakımından
175. Instead: bunun yerine (rather)
176. Meanwhile: bu esnada
177. Namely: yani, demem şu ki (that is to say)
178. Otherwise: yoksa, aksi takdirde
179. Whereas: oysa, halbuki
180. Yet: ancak, fakat
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