
Past Perfect Continuous Tense

Past Perfect Continuous Tense, İngilizce zamanlar arasında geçmiş zaman grubunda yer
alır. Past Perfect Continuous'u tıpkı Past Perfect gibi diğer zamanlardan ayıran nokta ise
geçmişte yaşanmış bir olaydan daha önce gerçekleşmesi durumunda kullanılmasıdır. Yani,
Past Perfect Continuous'un kullanılması için farklı zamanlarda veya art arda yaşanan olay
veya durumlar olması gerekir. Past Perfect Continuous Tense'in dilimizde çevirisi
"yapıyordum, gidiyordum, geliyordum" şeklindedir.

Past Perfect Continuous Tense, geçmişte yaşanan olayın bir süreçte gerçekleştiğini de ifade
eder. İngilizce cümlelerde bu anlamı fiile gelen -ing takısı verir. Süreç halinde gerçekleşen
olayı Türkçe çeviride ifade etmek için ise -yor ekini kullanırız. Geçmiş zamandan dolayı
eklenen "-dı,di" takıları ile birleştiğinde "geliyordu, gidiyordum" ve şahıslara göre uyarlanan
çeviriler ortaya çıkar.

Past Perfect Continuous Tense, aynı zamanda belirsiz yakın geçmiş zamanı ifade etmek için
de kullanılır. Cümle yapısında ise tüm özneler ile birlikte "had been + V ing" kuralı yer alır.
Olumsuz cümlelerde "hadn't- had not" yapısı kullanılır. Soru cümlelerinde "had-hadn't"
cümlenin başında yer alır.

Past Perfect Continuous Tense Cümle Nasıl Kurulur?

Past Perfect Continuous Tense cümle yapısında tüm özneler ile "had been V -ing" yapısı
kullanılır. Olumsuz cümlede "hadn't been V -ing" şeklinde yazılır. Soru cümlelerinde ise
"had-hadn't" cümlenin başına gelir, devamı ise özne + been+ fiil + ing" şeklinde olur. Gramer
yapısı açısından bakıldığında, öğrenmesi ve uygulamasının kolay olduğu söylenebilir. Cümle
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yapısı çoğunlukla aynıdır, bu yüzden daha kolay bir şekilde cümle kurulabilir. Eğer cümlenin
ana fiiline -ing ekinin nasıl getirileceğini biliyorsanız, pratik bir şekilde cümle kurabilirsiniz.
Fiillere -ing eki getirilmesi ile ilgili kuralları da aşağıda inceleyebilirsiniz.

● 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.

Bu kurallara ek olarak bilinmesi gereken bir kural da İngilizce’de her fiil “-ing” takısı
almadığıdır. Bu fiiler State Verbs olarak da adlandırılır. Durum fiilleri anlam olarak şimdiki
zamanı karşılıyor olsa da şimdiki zaman cümle yapısıyla “ing” takısı eklenerek kullanılması
doğru değildir. Bu kuralın en net bilinen örneği “I love you” cümlesidir. Türkçe’de “Seni
seviyorum” olarak ifade edilen bu cümle düşünüldüğü gibi “-ing” takısı almaz. İngilizce dil
yapısına göre sevmek ve diğer durum belirten fiiller “-ing” eki ile kullanılmaz. Bu fiiller anlam
olarak şimdiki zamanı ifade edebilir ancak yapı olarak geniş zamanda kurulur. İngilizcede
“-ing” eki getirilmeyen bazı fiileri aşağıda görebilirsiniz.

● to love- sevmek
● to like- hoşlanmak
● to hate- nefret etmek
● to dislike- sevmemek/hoşlanmamak
● to mind- umursamak
● to recognise- tanımak
● to forget- unutmak

Olumlu Cümle
I/ You/ He/ She/ It/ We/ They + had been + Verb ing…..

Olumsuz Cümle
I/ You/ He/ She/ It/ We/ They + hadn’t been + Verb ing….

Soru Cümlesi
Had + I/ You/ He/ She/ It/ We/ They + been + Verb ing….?

Past Perfect Continuous Tense Gramer Kuralları Tablosu

Olumlu Cümle Olumsuz Cümle Olumlu Soru
Cümlesi

Olumsuz Soru
Cümlesi



I had been
walking. (Ben
yürüyordum.)

I had not been
walking. (Ben
yürümüyordum.)

Had I been
walking? (Ben
yürüyor muydum?)

Had not ı been
walking? (Ben
yürümüyor
muydum?

You had been
walking. (Sen
yürüyordun.)

You had not been
walking. (Sen
yürümüyordun.)

Had you been
walking? (Sen
yürüyor muydun?)

Had not you been
walking? (Sen
yürümüyor
muydun?)

We had been
walking. (Biz
yürüyorduk.)

We had not been
walking. (Biz
yürümüyorduk.)

Had we been
walking? (Biz
yürüyor muyduk?)

Had not we been
walking? (Biz
yürümüyor muyduk?

They had been
walking. (Onlar
yürüyordu.)

They had not been
walking. (Onlar
yürümüyordu.)

Had they been
walking? (Onlar
yürüyor muydu?)

Had not they been
walking? (Onlar
yürümüyor muydu?)

He had been
walking. (O
yürüyordu.)

He had not been
walking. (O
yürümüyordu.)

Had he been
walking? (O
yürüyor muydu?)

Had not he been
walking? (O
yürümüyor muydu?)

She had been
walking. (O
yürüyordu.)

She had not been
walking. (O
yürümüyordu.)

Had she been
walking? (O
yürüyor muydu?)

Had not she been
walking? (O
yürümüyor muydu?)

It had been
walking. (O
yürüyordu.)

It had not been
walking. (O
yürümüyordu.)

Has it been
walking? (O
yürüyor mu?)

Had not it been
walking? (O
yürümüyor muydu?)

Past Perfect Continuous ile Edilgen Cümle Yapısı

Affirmatives
● Active: S + had + been + V1 ing + object + ROTS

Jalai had been teaching English for ten years before he established a new system
called a lingua.

● Passive: S + had + been + being + V3 + prep + object + ROTS
English had been being taught by Jalai for ten years before he established a new
system called a lingua.

Interrogatives



● Active: Had + S + been + V1 ing + object + ROTS
Had she been watching the movie for two hours when her husband got home?

● Passive: Had + S + been + being + V3 + prep + object + ROTS
Had the movie been being watched by her for two hours when her husband got
home?

Negatives
● Active: S + had + not + been + V1 ing + object + ROTS

She had not/hadn`t been watching the movie for two hours when her husband got
home.

●
●
● Passive: S + had + not + been + being + V3 + prep + object + ROTS

The movie had not/hadn`t been being watched by her for two hours when her
husband got home.

Negative interrogatives
● Active: Had not + S + been + V1 ing + object + ROTS

Hadn`t she been watching the movie for two hours when her husband got home?
● Passive: Had not + been + S + being + V3 + prep + object + ROTS

Hadn`t been the movie being watched by her for two hours when her husband got
home?

WH/Information questions

● Active: WH + had + S + been + V1 ing + object + ROTS
Where had he been chopping the wood when the rain started?

● Passive: WH + S + had + been + being + V3 + prep + object + ROTS
Where the wood had been being chopped by him when the rain started.

Past Perfect Continuous Tense ile Soru Zarflı Cümleler

Wh questions olarak adlandırılan ve İngilizcede yaygın bir şekilde kullanılan belli soru
kalıpları bulunur.  Bu soru kalıpları Türkçedeki ‘’Kim, kiminle, nerede?’’ şeklinde karşımıza
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 Perfect Continuous Tense soru cümlelerinde ve diğer İngilizce zamanlar ile
de uygun kurallar çerçevesinde kullanılır. Bu soru kalıpları ile cümle kurmak için yukarıdaki
soru kelimelerinden cümle yapısına uygun olan seçilir ve cümlenin en başın getirilir.



Devamında ise Past Perfect 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. Cümle kurma formülü aşağıdaki gibidir.

Who  had I   been speaking?

  What  had he   been eating?

 Where  had  she   been going?

  When  had they   been listening?

 Why  had we been driving?

 How  had you   been feeling??

Boşluk Doldurma Alıştırması
1. Sarah .............................. (play) the guitar for 3 years before she first performed on stage.
2. They .............................. (exercise) outside when there was a sudden storm which made
them run for cover.
3. We .............................. (wait) 45 minutes for the bus before it finally arrived.
4. I was exhausted because I .............................. (concentrate) since 7 a.m.
5. As he .............................. (study) hard for the whole term, Zach was sure to pass the
exam.
6. We both got in trouble because I .............................. (help) her with her homework the
whole time.
7. Because of the recent heat wave, the plants .............................. (wilt).
8. I .............................. (work) for 5 months when my boss promoted me to supervisor.
9. They .............................. (decorate) the new house for hours and it was time to have a
break.
10. I .............................. (not feel) worried about the presentation until I saw the audience.



Aşağıdaki cümleleri Past Perfect Continuous ile olumlu formda tamamlayınız.

1. I _______________________________________________(work) all day, so I didn’t want
to go out.
2. She __________________________________________(sleep) for ten hours when I
woke her up.
3. They ______________________________(live) in Beijing for three years when he lost his
job.
4. When we met, you ______________________________ (work) at that company for six
months.
5. We (eat) __________________________________ all day, so we felt a bit ill.
6. He was red in the face because he ___________________________(run).
7 . It ___________________________________________(rain), and the road was covered
in water.
8. I was really tired because I _________________________________(study).
9. We ____________________________________(go) out for three years when we got
married.

Aşağıdaki cümleleri Past Perfect Continuous ile olumsuz  formda tamamlayınız.

1. I _____________________________________________________ (not / work) there
long when she quit.
2. She _________________________________________________ (not / work) but she
was tired anyway.
3. It __________________________________________________________(not / rain) long
when I got home.
4. He was in trouble with the teacher because
he___________________________________(not / go) to classes.
5. We ____________________________(not / live) in London for three years when we got
married.
6. Although it was hot in the kitchen, Julie ________________________________ (cook) for
hours.
7. I _____________________________________not / sleep) long when there was a knock
on the door.


