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If  
• (e�er) ...se/sa 
• Tense uyumuna bakılır. 
• Type uyumuna bakılır. 
 

Unless  
• medikçe/mezse 
• =if ..not 
• Yan cümle olsumsuz olmaz 
• Zamire ve tense göre çekimlenir 
• Tüm If Type’ları ile kullanılabilir. 
 

Providing (that)  
• (e�er) ...se/sa /�artıyla 
• If gibi çevrilebilir ama daha vurguludur. 
• Her durumda if gibi kullanılmaz. 
• Yaygın olarak Type 1 ile kullanılır. 
 

Provided (that)  
• (e�er) ...se/sa /�artıyla 
• If gibi çevrilebilir ama daha vurguludur. 
• Her durumda if gibi kullanılmaz. 
• Yaygın olarak Type 1 ile kullanılır. 
 

As long as  
• (e�er) ...se/sa /müddetçe 
• If gibi çevrilebilir ama daha vurguludur. 
• Her durumda if gibi kullanılmaz. 
• Yaygın olarak Type 1 ile kullanılır. 
 

So long as  
• (e�er) ...se/sa /müddetçe 
• If gibi çevrilebilir ama daha vurguludur. 
• Her durumda if gibi kullanılmaz. 
• Yaygın olarak Type 1 ile kullanılır. 
 

On condition that  
• �artıyla 
• If gibi çevrilebilir ama daha vurguludur. 
• Her durumda if gibi kullanılmaz. 
• Yaygın olarak Type 1 ile kullanılır. 
 
 
 

Suppose (that)  
• farzet ki 
• If gibi çevrilebilir ama daha vurguludur. 
• Her durumda if gibi kullanılmaz. 
• Temel cümlesi soru formunda olur. 
• Yaygın olarak Type 2 ile kullanılır. 
 

Supposing (that)  
• farzet ki 
• If gibi çevrilebilir ama daha vurguludur. 
• Her durumda if gibi kullanılmaz. 
• Temel Cümlesi soru formunda olur. 
• Yaygın olarak Type 2 ile kullanılır 
 

Even if  
• -sa bile 
• Zıtlık Ba�lacı gibi kullanılır. 
• Yaygın olarak olumsuz cümlelerle kullanılır. 
• Tüm Type’larla kullanılır.  
• If kalıplarına uyulur. 
 

Whether ... or not  
• ister ... ister ...  
• or mutlaka kullanılır 
• Even if ile e�anlamlıdır. 
• If kalıplarına uyulur. 
 

What if  
• Ya .... sa ? 
• If kalıplarına uyulur ama sadece “if clause” 

tarafı kullanılır.  
• “Main Clause” tarafındaki modal gizlidir 

(happen). 
 

Only if  
• ancak e�er ... sa 
• Temel Cümle devrik olur. 
• If kalıplarına uyulur. 
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If only  
• Ke�ke =I wish 
• If kurallarına da bakılır. 
 

;otherwise, =, or =, or else 
• yoksa, aksi takdirde 
• Sonrasında modal (will, would, could, might 

etc.) kullanılır 
• Dolaylı ko�ul mantı�ı vardır. 
 

, but 
• fakat, ama 
• Dolaylı ko�ul mantı�ı vardır. 
• Yorumlandı�ında if anlamı çıkar. 
 

Because, as, since 
• çünkü, -den dolayı, -dı�ından, -masından 

ötürü, ması nedeniyle 
• Dolaylı ko�ul mantı�ı vardır. 
• Yorumlandı�ında if anlamı çıkar. 
 

so...that / such...that 
• O kadar ...ki / öylesine .... ki 
• Dolaylı ko�ul mantı�ı vardır. 
• Yorumlandı�ında if anlamı çıkar. 
 

without+isim  
• -siz/sız, olmadan, olmasa, olmasaydı 
• �sim yada gerund alır. 
• Dolaylı ko�ul mantı�ı vardır. 
• Yorumlandı�ında if anlamı çıkar. 
 

but for  
• -siz/sız, olmadan, olmasa, olmasaydı 

=without 
• �sim yada gerund alır. 
• Dolaylı ko�ul mantı�ı vardır. 
• Yorumlandı�ında if anlamı çıkar. 
 
 
 
 
 
 
 

If it weren’t for  
• -siz/sız, olmadan, olmasa 
• �sim alır. 
 

If it hadn’t been for  
• -siz/sız, olmadan, olmasaydı 
• �sim alır. 
 
 

In case  
• -r diye (Özneye göre çevirisi de�i�ebilir.) 
• Yan cümlesi olasılık temel cümlesi önlem 

ifade eder. 
• Yan cümlede yaygın olarak spres, can, 

could, may, might, should kullanılır (Olasılık 
ifade eden modallar.). 

• Yan cümlesinde will, would kullanılmaz.  
• Di�er Tense’ler de kullanılabilir. 
• Tense uyumu vardır. If kuralları geçerli 

de�ildir. 
 

So that  
• -sın diye (Özneye göre çevirisi de�i�ebilir.) 
• =in order that 
• Tüm tense ve modal yapılar kullanılabilir. 
• ,so that “böylece, dolayısıyla” olarak 

çevrilir. 
• If kuralları geçerli de�ildir. 
 

Lest  
• korkusuyla 
• Yan cümlesi olasılık temel cümlesi önlem 

ifade eder. 
• Ço�u zaman in case ile aynı anlamda 

kullanılır. 
• Yan cümlede yaygın olarak can, could, may, 

might, should kullanılır (Olasılık ifade eden 
Modallar). 

• Yan cümlesinde will, would kullanılmaz.  
• Di�er tense’ler de kullanılabilir. 
• Tense uyumu vardır. If kuralları geçerli 

de�ildir. 
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For fear that  
• korkusuyla 
• Yan cümlesi olasılık Temel Cümlesi Önlem 

ifade eder. 
• Ço�u zaman in case ile aynı anlamda 

kullanılır. 
• Yan cümlede yaygın olarak can, could, may, 

might, should kullanılır (Olasılık ifade eden 
Modallar). 

• Yan cümlesinde will, would kullanılmaz.  
• Di�er Tense’ler de kullanılabilir. 
• Tense uyumu vardır. 
• If kuralları geçerli de�ildir. 
Had      = devrik Type 3 
• If kullanılmadan ko�ul anlamı vardır. 
• Cümle ba�ında ya da ortasında kullanılabilir. 
 

Were    = devrik Type 2 
• If kullanılmadan ko�ul anlamı vardır. 
• Cümle ba�ında ya da ortasında kullanılabilir. 
 

Should = devrik Type 1/2 
• If kullanılmadan ko�ul anlamı vardır. 
• Cümle ba�ında ya da ortasında kullanılabilir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As if = As though 
• ... mi� gibi/sanki ...gibi 
• Belirli fiillerden sonra yaygın olarak 

kullanılır. Örne�in : 
• look  
• appear 
• pretend 
• seem 
• talk 
• speak 
• describe 
• behave 
• treat 
• feel 
• sound 
• taste 
• Durumun real yada imaginary olup 

olmadı�ına dikkat edilmelidir. 
• Öncesi Past ise onrası da Past’tır. 
• Past Perfect Tense kullanılırken 

durumun imaginary olmasına ek olarak 
eylem sırasına da bakılmalıdır. 

• Imagınary durumlarda normalde 
kullanılması gereken Tense’in bir derece 
past’ı kullanılır. 

• As if that isn’t enough = Sanki tüm 
bunlar yetmiyormu� gibi 
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WISH CLAUSES 

 

Özne1  +  wish  +  Özne2  + Simple Past    

(wishes)    : GENEL �STEK 

  (wished)   Past Continuous  

: �U AN �Ç�N �STEK 

      Past Perfect (Cont)  

: P��MANLIK/ÜZÜNTÜ 

      would + V1   

: GELECE�E DÖNÜK �STEK 

      could + V1   

: YETENEK �STEME 

      could have + V3  

: P��MANLIK/ÜZÜNTÜ (-ebil) 

 

1- �ki özne aynı iken would kullanılmaz.  

2- have, be ve like gibi stative olan fiiller would ile kullanılmaz. Bu durumda simple past 

tense kullanılırsa gelece�e dönük istek ifade eder. 

3- Tense marker’ların gösterdi�i tense’lerin bir derece past’ları kullanılır. 

4- Çeviri yaparken sadece “I wish” ke�ke olarak çevrilir. Di�er zamirlerle “wish” 

istemek yada dilemek olarak çevrilir. 

5- Wish clause’dan sonra then veya and ile devam eden cümlelerde modal kullanılır. 

6- Could genellikle olumsuz olarak kullanılmaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 


