
Past Continuous Tense

En genel tanımı ile geçmiş zamanda bir tür olan Past Continuous Tense, İngilizce zamanlar
arasında önemli bir yere sahiptir. Past Continuous Tense, geçmişte yaşanmış ve belirli bir
süreci kapsayan olayları ifade etmek için kullanılır. "Geçmiş zamanın hikayesi" olarak da
bilinen bu tense yapısı ile cümle kurulurken, hem birbiri ile alakalı hem de alakasız/ilgisiz
olaylardan bahsedilebilir. Past Continious Tense yapısının Türkçe karşılığı olan cümleler
bulmak mümkündür çünkü birebir benzer bir yapı Türkçede de sıklıkla kullanılmaktadır.

-Annem kitap okuyordu.

-Buğra ders çalışıyordu.

Past Continuous Tense cümle yapısı "Subject was/were+ V-ing + object" şeklindedir.
Geçmişte belli bir süreç içerisinde yaşanan birbiri ile ilgili veya ilgisiz olayları anlatmak için
Past Continuous Tense kullanımı gereklidir.

Past Continious Tense Gramer Kuralları Anlatımı

Past Continuous Tense'de İnglizcedeki standart cümle yapısı kuralı geçerlidir. "Özne yüklem
nesne" olarak bilinen bu standart yapıda yardımcı fiil/fiil Past Continuous Tense zamanına
göre çekimlenir. Past Continuous Tense gramer kuralları yardımcı fiil ve fiil üzerinden ilerler.
Bu zaman türünde yardımcı fiil "be" fiilinin geçmiş zaman hali olan "was-were" formudur.
Ayrıca was-were sonrasında gelen fiile "ing" takısı getirilir. Past Continious Tense'de cümle
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kurarken farklı olaylardan bahsedilebileceği için bağlaçlar da sık sık kullanılır. En sık
kullanılan ve çok bilinen bağlaçlar "while, when, as" gibi örneklerdir. Past Contnious Tense
gramer kuralları cümle yapısı aşağıdaki gibidir:

● You/We/They were (not)+ V-ing + object
● I/He/She/It was (not) + V-ing + object
● Were you,we,they _ V-ing +object ?
● Was + I,he,she,it + V-ing + object?

-I was cleaning the room yesterday. (Dün evi temizliyordu.)
-was drinking tea. (O çay içiyordu.)

Past Continuous Tense Gramer Kuralları Cümle Örnekleri ile Tablosu

Olumlu Cümle Olumsuz Cümle Soru Cümlesi

I was cooking.
(Ben yemek
yapıyordum.)

I was not cooking.
(Ben yemek
yapmıyordum. )

Was I cooking?
(Ben yemek
yapıyor muydum?)

You were cooking.
(Sen yemek
yapıyordun.)

You were not
cooking. (Sen
yemek
yapmıyordun.)

Were you cooking?
(Sen yemek
yapıyor muydun?)

He/She/It was
cooking. (O yemek
yapıyordu.)

He/She/It was not
cooking. (O yemek
yapmıyordu.)

Was he/she/it
cooking? (O yemek
yapıyor muydu?)

We were cooking.
(Biz yemek
yapıyorduk.)

We were not
cooking. (Biz yemek
yapmıyorduk.)

Were we cooking?
(Biz yemek yapıyor
muyduk?)



You were
cooking.(Siz
yemek
yapıyordunuz.)

You were not
drawing. (Siz yemek
yapmıyordunuz.

Were you cooking?
(Siz yemek yapıyor
muydunuz?)

They were
cooking. (Onlar
yemek yapıyordu..)

They were not
cooking. (Onlar,
yemek yapmıyordu.)

Were they
cooking? (Onlar
yemek yapıyor
muydu?)

İngilizcede Geçmiş Zaman Eki Nedir?

İngilizcedeki geçmiş zaman eki, bir olayın geçmiş zamanda, belirli bir süreç içerisinde
gerçekleştiğini ifade ederken kullanılır. Bu ek ise yardımcı fiilde was/were yapısıdır. Ayrıca
Past Continuous Tense gramer kurallarına göre was-were yardımcı fiilinden sonra gelen ana
fiile “-ing” takısı gelir. -ing takısının fiillere nasıl getirileceği ile ilgili kurallara aşağıda
görebilirsiniz:

● Fiilin sonunda bir sessiz harf + -e varsa, sondaki “e” harfi düşer ve “-ing”
eklenir. Dance> Dancing.

● Fiilin sonunda bir sesli + bir sessiz harf varsa sessiz harf çift yazılır ve – ing
eklenir. Cut>Cutting.

● Yukarıdaki kural “w, y ex” harfleri çin geçerli değildir. Bu harfler çift yazılmaz.
Snow> Snowing.

● Fiilde iki sesli + bir sessiz harf varsa -ing olduğu gibi eklenir ancak sessiz harf
çift yazılmaz. Keep> Keeping.

● Fiilin sonunda iki sessiz harf varsa -ing eklenir ancak sessiz harf çift yazılmaz.
Sing> Singing.



Past Continuous Tense Cümle Kurulumu

Past Continuous Tense cümle yapısı aşağıdaki gibidir.
Olumlu Cümle

● I/He/She/It + was + Verb +ing
● You/We/They + were + Verb+ing

Olumsuz Cümle

● I/He/She/It + was + not +  Verb+ing
● You/We/They + were + not + Verb+ing

Soru Cümlesi

● Was + I/he/she/it + Verb + ing?
● Were + you/we/they + Verb + ing?

İngilizcede Past Continuous Tense'de Passive Voice yani edilgen cümle yapısı olumlu,
olumsuz ve soru formunda karşınıza çıkar. Etken ve edilgen yapıda cümle formları aynı
olmasına rağmen cümle dizilimi birbirinden farklıdır.

● Active Voice (Etken Yapı) : Subject + was/were + V1+ing + object
● Passive Voice (Edilgen Yapı): Object+ was/were + being + V3 + (by + subject)

Active
voice:

Question words (if
any)

was/wer
e

subjec
t

V1+ing object?

Passive
voice:

Question words was/wer
e

object being +
V3

(by +
subject)

Active Voice yani etken yapıda işi yapan kişi cümlenin öznesi olarak yer alır. Passive Voice
yani edilgen yapıda ise yapılan işin nesnesi özne olarak cümlenin başında yer alır. Etken
cümlenin öznesi, edilgen cümlede nesne olarak yer alır. Öznelere uygun şekilde was-were
kullanımı aynı şekilde yer alır. Sonrasında ise passive voice yapısına uygun şekilde "being"
eklenerek fiilin V3 yani past participle hali getirilir. Aşağıda yer alan Past Continious edilgen
cümle örneklerini inceleyerek yapıyı daha iyi anlayabilirsiniz.

● Etken cümle: He was eating dinner.
● Edilgen cümle: Dinner was being eaten by him.
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Soru Zarflı Cümle Kurulumu

–Wh questions olarak adlandırılan ve İngilizcede yaygın bir şekilde kullanılan belli soru
kalıpları bulunur.  Bu soru kalıpları Türkçedeki ‘’Kim, kiminle, nerede?’’ şeklinde karşnıza
çıkan kalıplardır. İngilizcedeki –Wh questions soru kalıpları aşağıdaki gibidir:

● What: Ne?
● When: Ne zaman
● Who: Kim?
● Where: Nerede?
● Why: Neden?
● How: Nasıl?

Bu kalıplar Past Continuous Tense soru cümlelerinde ve diğer İngilizce zamanlar ile de
uygun kurallar çerçevesinde kullanılır. Bu soru kalıpları ile cümle kurmak için yukardaki soru
kelimelerinden cümle yapısına uygun olan seçilir ve cümlenin en başın getirilir. Devamında
ise Past Continuous Tense soru cümlesi kurallarını aynı şekilde uygulanır. Bu yapıyla
sorulan sorulara kısa bir şekilde cevap verilmez bu yüzden düz cümle kurallarına uygun
şekilde yanıt verilir.

What/Why/How etc. + Was + I/he/she/it + Verb + ing?

What/Why/How etc. Were you/we/they + Verb + ing?

Past Continuous Tense Cümle Örnekleri:
● She was trying to learn English in those days. (O, o günlerde İngilizce

öğrenmeye çalışıyordu.)
● The dogs were barking loudly last night. (Köpekler dün gece yüksek

sesli havlıyordu.)
● My mother was making pizza for me. (Annem benim için pizza

yapıyordu.)
● They were asking me to play with them. (Benden onlarla oynamamı

istiyorlardı.)
● The poet was not writing a romantic poem. (Şair romantik bir şiir

yazmıyordu.)
● She was not  drinking coffee in that coffee shop. (O, o kahve

dükkanında kahve içmiyordu.)
● They were not studying in the library. (Onlar kütüphanede

çalışmıyordu.)
● My designs were being published by them. (Benim tasarımlarım onlar

tarafından yayınlanıyordu.)



● A letter was being written by me. (Bir mektup benim tarafımdan
yazılıyordu.)

● Cake was being made by her. (Kek onun tarafından yapılıyordu.)
● What kind of music were they listening to? (Onlar ne tür bir müzik

dinliyordu?)
● Why were they drinking champagne yesterday? (Onlar dün neden

şampanya içiyordu?)
● Were you enjoying the concert of realistic songs? (Gerçekçi şarkı

konserinin tadını çıkarıyor muydun?)
● Were they giving course? (Onlar kurs veriyor muydu?)
● Was it working? (O çalışıyor muydu?)

Past Continuous Tense Boşluk Doldurma Egzersizleri

Aşağıda yer alan boşlukları “was/were/wasn’t/weren’t” yapılarından uygun
olanları ile doldurunuz.
1. A: ___________ they watching TV at midnight? B: No, they ___________.
2. We ___________ eating lunch in the cafeteria at noon.
3. A: ___________ you talking on the phone a few minutes ago? B: No, I __________.
4. I ___________ walking home when I saw the car accident.
5. My classmate and I ___________ studying together at the library.
6. While he ___________ cleaning the house, we ___________ cooking.
7. A: What ___________ you doing at one o’clock? B: I ___________ sleeping.
8. The car engine ___________ working, so I had to fix it.
9. A: ___________ you listening to the teacher? B: Yes, I ___________.
10. At seven o’clock, Mr. Smith ___________ robbing the bank.
11. Steven ___________ doing his homework, he was playing with his friends.
12. It ___________ raining last night, so I took my umbrella.
13. Anne ___________ studying in London last year.
14. I ___________ working as a teacher when I first met your mother.
15. We ___________ swimming while you ___________ playing volleyball.



Boşluk Doldurma Cevapları

1. Were / weren’t

2. were

3. Were / wasn’t

4. was

5. were

6. was / were

7. were / was

8. wasn’t

9. Were / was

10. was

11. wasn’t

12. was

13. was

14. was

15. were / were


