
İngilizce Geçmiş Zaman Nedir?

İngilizce Simple Past Tense geçmişte tamamlanan olay veya olayları anlatmak için kullanılan
yaygın bir zaman türüdür.  Geçmiş zamanı anlatmak için kullanılan en temel yapıdır. Fiillerin
geçmiş zaman halleri, was-were ve did yardımcı fiilleri cümle yapılarında yer alır. "Last week,
last month, two days ago" gibi zaman zarfları bu tensede sık sık karşınıza çıkabilir. Testlerde
veya diğer etkinliklerde bu zaman zarflarının bulunması, geçmiş zaman kullanımı ile ilgili
ipucu verir.

İngilizce Geçmiş Zaman Gramer Kuralları Nedir?

İngilizcede geçmiş zaman eki "was-were/wasn't/were not" ve "did-did not" olarak ikiye ayrılır.
"Was-were" ise "to be" fiilinin geçmiş zaman halidir. "Did" yapısı ise geniş zamandaki
"do-does" yardımcı fiillerinin geçmiş zaman halidir. İsim veya sıfat cümlelerinde "was-were"
kullanılır. Fiil türünden yükleme sahip cümlelerde ise "v2-did-did not" yardımcı fiili kullanılır.
Cümle kurma kuralları da bu yapılara göre farklılık gösterir.

● Yüklemi isim veya sıfat olan cümle türleri için cümle kurma kuralları:
● Olumlu cümle yapısı:
● I/He/She/It+ was +  nesne
● You/we/they+ were + nesne
● Olumsuz cümle yapısı:
● I/He/She/It+ was + not+ nesne
● You/we/they+ were +not+  nesne
● Soru cümle yapısı:
● Was + I/he/she/it + nesne?
● Were + you/we/they+  nesne?

Yüklemi fiil türünden olan cümleler için cümle kurma kuralları:



● Olumlu cümle yapısı:
● I/You/He/She/It/ We/They + Fiilin ikinci hali + Nesne
● Olumsuz cümle yapısı:
● I/You/He/She/It/ We/They + didn’t + Fiilin ilk hali + Nesne
● Soru cümlesi yapısı:
● Did+ I/You/He/She/It/ We/They + Fiilin ilk hali + Nesne?
● Did+ I/You/He/She/It/ We/They +not + Fiilin ilk hali + Nesne?

Simple Past Tense Zaman Zarfları

● yesterday : dün
● yesterday morning : dün sabah
● yesterday afternoon : dün öğleden sonra
● yesterday evening : dün akşam
● last : geçen
● last night : dün gece
● last week : geçen hafta
● last month: geçen ay
● last year : geçen yıl
● last christmas : geçen yılbaşı
● ago : önce
● two days ago : iki gün önce
● five weeks ago : 5 hafta önce
● two years ago : iki yıl önce

İngilizce Simple Past Tense'de edilgen/passive cümle yapısı ie aşağıdaki
gibidir:

● Olumlu cümle yapısı: aktif cümlenin nesnesi+ was / were + verb3 (past participle)+
by + aktif cümlenin öznesi

● Olumsuz cümle yapısı: aktif cümlenin nesnesi+ was / were + not+ verb3 (past
participle)+ by + aktif cümlenin öznesi

● Olumlu soru cümlesi yapısı: Was/were+ aktif cümlenin nesnesi + v3(fiilin 3. hali) +
by+ aktif cümlenin öznesi ?

● Olumsuz soru cümlesi yapısı: Was/were+ aktif cümlenin nesnesi + not+ v3(fiilin 3.
hali) + by+ aktif cümlenin öznesi ?

Hangisini Kullanmalıyız? “Was/Were veya Did-Didn’t”

İngilizcede geçmiş zaman eki "was-were/was not/were not" ve "did-did not" olarak ikiye
ayrılır. "Was-were" ise "to be" fiilinin geçmiş zaman halidir. "Did" yapısı ise geniş zamandaki
"do-does" yardımcı fiillerinin geçmiş zaman halidir. Bu iki yapıdan hangisinin kullanılacağını
ise cümlenin türüne bağlıdır. Eğer cümle isim veya sıfat cümlesi türünde ise "was-were"
kullanılır. Ancak cümle fiil türünden bir yükleme sahip olduğunda "did-did not" yardımcı fiili
kullanılır. Aşağıda yer alan örnekler ile iki yapının farkını ve kullanım alanlarını daha net
görebilirsiniz.

● I didn't drink milk. (Süt içmedim.)



● I was sick last week. (Geçen hafta hastaydım.)

Yukarıdaki ilk cümlede "didn't" yardımcı fiili kullanılmıştır. Çünkü "süt içmek" bir fiildir. Bu
cümlenin olumlu halinde ise ana fiil(drink) geçmiş zaman (v2) hali ile yazılır. Bu durum
yüklemi fiil türünden olan tüm cümleler için geçerlidir. Olumlu cümlelerde did yapısının
kullanımı gerekli değildir. Ancak eylem vurgulanmak istenirse, "I did drink milk." şeklinde bir
kullanım doğru ve yerinde olur. Vurgu gibi bir durum söz konusu değilse standart cümle
yapısı dışına çıkılmamalıdır. İkinci cümlede ise hastalık/hasta olma durumu bir sıfat olduğu
için I öznesine uygun şekilde "was" yardımcı fiili tercih edilmiştir.

Simple Past Tense “-ed” ekleme kuralı

1 – Sonu -e ile biten düzenli fiillere  -d eklenir

● examine – examined – examined (incelemek)

2- Düzenli fiillerin çoğuna -ed eklenir.

● watch – watched -watched (izlemek)

3- Eğer fiil sessiz harf +y ile bitiyorsa , -y düşer ve -ied eklenir.

● study – studied – studied (ders çalışmak)
● cry – cried – cried (ağlamak)

4.) Eğer sonu +y ile bitiyor ve y den önce sesli harf geliyorsa ;

● pay – paid – paid

Yaygın Kullanılan Düzensiz Fiiller

Aşağıda yer alan listede ilk sütunda fiilin yalın/ilk hali, ikinci sütunda ise “v2” yani geçmiş
zaman hali yer almaktadır.

begin (bigin) ----- began (bigen) ------ başlamak
bite (bayt) ----- bit (bit) ------ ısırmak
break (breyk) ----- broke (brok) ------ kırmak
bring (bring) ----- brought (brout) ------ getirmek
catch (keç) ----- caught (kaut) ------ yakalamak
come (kam) ----- came (keym) ------ gelmek
cut (kat) ----- cut (kat) ------ kesmek
do (du) ----- did (dit) ------ yapmak
drink (dirink) ----- drank (drank) ------ içmek
drive (drayv) ----- drove (drov) ------ araba sürmek

eat (iit) ------ ate (eyt) ------ yemek yemek
fall (fool) ------ fell (fel) ----- düşmek
feed (fiid) ----- fed (fed) ------ beslemek
fell (fiil) ----- felt (felt) ------ hisetmek
fight (fayt) ----- fought (faut) ------ kavga etmek



find (faynd) ------- faund (found) ----- bulmak
fly (flay) ------- flew (filivu) ------- uçmak
forget (forget) ------ forgot (forgat) ----- unutmak
get (get) ------- got (gat) ----- almak
give (giv) ------- gave (geyv) ----- vermek

go (go) ------- went (vent) ------ gitmek
grow (grov) ------- grew (griv) ----- büyümek
have (hev) ------- had (hed) ----- elde etmek
hear (hir) ------- heart (hört) ------ duymak
hurt (hört) ------- hurt (hörd) ----- incinmek
know (nov) ------- knew (niv) ------ bilmek
leave (live) -------- left (left) ------ ayrılmak lose (lus) -------- lost (lost) ------ kaybetmek
make (meyk)------- made (meyd) ------ yapmak
meet (mit) ------- met (met) ----- karşılaşmak,tanışmak
put (put) ------- put (put) ---- koymak

read (rid) ----- read (red) ----- okumak
ride (rayd) ----- rode (rod) ----- bisiklet,at,vs sürmek
run (ran) ------ ran (ren) ------ koşmak
say (sey) ----- said (sed) ----- söylemek
see (si) ----- saw (sov) ----- görmek
sell (sel) ----- sold (sold) ----- satmak
send (send) ----- sent (sent) ----- göndermek
sing (sing) ------ sang (seng) ----- şarkı söylemek
sit (sit) ----- sat (set) ----- oturmak
sleep (slip) ----- slept (sılept) ----- uyumak

speak (spik) ----- spoke (spok) ----- konuşmak
stand (stend) ----- stood (sıtuud) ---- ayakta durmak
steal (sıtil) ----- stole (sıtol) ---- çalmak
swim (sivim) ---- swam (sıvem) ---- yüzmek
take (teyk) ----- took (tuk) ---- almak
teach (tiiç) ---- taught (taugt) ---- öğretmek
tell (tel) ---- told (told) ---- söylemek
think (tink) ---- thought (tought) ---- düşünmek
throw (tırow) ---- threw (trıuv) ---- fırlatmak
understand (andırstend) understood (undırstuud) anlamak
wear (viir) ---- wore (vor) ---- giyinmak
write (rayt) ---- wrote (root) ---- yazmak

Simple Past Tense Alıştırmaları

Boşluk Doldurma
1. She…………… well. (cook)
2. She………... a large sum of money for that picture. (not-pay)
3. She ………..the book and read a few lines. (open)



4. He………...to keep you waiting. (hate)
5. The child  ………...bitterly. (weep)
6. He …………...many people on his way to work. (meet)
7. The doctor ………...him to stop smoking. (tell)
8. We………... many questions to the chairman at the meeting. (not- put)
9. I ………….very good music. (hear)
10. We  ………….on horseback during our holidays. (not- ride)
11. He ….………...us his library. (show)
12. He………...well. (not-sleep)
13. I…………...buy some more food. (have to)
14. He………….. both French and English. (teach)
15. You……………. your milk quickly. (drink)

Cevaplar
1. cooked
2. didn’t pay
3. opened
4. hated
5. wept
6. met
7. told
8. didn’t put
9. heard
10. didn’t ride
11. showed
12. didn’t sleep
13. had to
14. taught
15. drank


