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The Simple Past Tense (Di’li Geçmiş Zaman) 

Geçmiş zamanda – mesela, dün, geçen ay, geçen hafta, vb. gibi – belirli bir zamanda yapılan eylem(ler)i 

anlatmayı öğreneceğiz. İngilizce’de bu yapıya The Simple Past Tense denir. Bu kipi, Türkçe’ye Di’li 

Geçmiş Zaman diye çevirebiliriz. Örnek cümleleri inceleyiniz. 

I watched television. (Ben televizyon seyrettim.) 

She did a lot of housework. (O, pek çok ev işi yaptı.) 

The mechanic fixed my car yesterday. (Tamirci dün benim arabamı onardı.) 

Hasan got up late yesterday morning. (Hasan dün sabah geç kalktı.) 

You wrote an essay yesterday.  (Dün bir makale yazdın.) 

We cleaned the blackboard. (Biz, yazı tahtasını sildik (temizledik).) 

 

Bu yapı kullanılırken, (geçmişteki) eylemin ya etkisi vurgulanır, ya da zamanı önemlidir. Örnek cümleleri 

inceleyiniz. 

 

Atatürk founded the Turkish Republic in 1923. (Atatürk, 1923’de Türkiye Cumhuriyeti’ni kurdu.) 

Atatürk changed the calendar system. (Atatürk, takvim sistemini değiştirdi.) 

John Logie Baird invented the television. (John Logie Baird, televizyonu icat etti.) 

 

Bu yapıda olumlu cümlede yardımcı fiil kullanılmaz, fiil ikinci (past) haldedir. Örnek cümleleri 

inceleyiniz. 

 

She went to her hometown. (O memleketine gitti.) 

She opened the door. (O kapıyı açtı.) 

I woke up at 6 o’clock yesterday. (Ben dün altıda uyandım.) 

We stayed at our house and watched 

television. 
(Biz, evde oturduk ve televizyon seyrettik.) 

I had some milk and some bread  

at breakfast. 

(Ben kahvaltıda biraz süt içtim ve biraz ekmek 

yedim.) 

He studied English last week. (O geçen hafta İngilizce çalıştı.) 

You woke up at 6 o’clock yesterday. (Sen dün altıda uyandın.) 

She drank a cup of coffee yesterday morning. (She dün sabah bir fincan kahve içti.) 

They worked all day long yesterday. (Onlar dün bütün gün boyunca çalıştılar.) 

You studied Mathematics very hard last week. (Siz, geçen hafta çok sıkı matematik çalıştınız.) 

Sally had lunch with Tom yesterday. (Sally dün Tom ile öğle yemeği yedi.)  

We went to sleep at 8:30 last night. (Biz dün gece sekiz buçukta yatmaya gittik.)  

Bu yapıda olumlu bir cümle şöyle kurulur: 

Subject  +  verb2  +  place expressions  +  time expressions. 
(Subject: özne; verb: fiil; place expressions: yer zarfı; time expressions: zaman zarfı; 
demektir.) 
 

Olumlu düz cümle yapısında verb (fiil) past (di’li geçmiş zaman) halindedir; yardımcı fiil kullanılmaz. 

İngilizce’de fiiller, regular (düzenli) ve irregular (düzensiz) olarak iki gruba ayrılır. 
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Filler de üç halde bulunurlar: Present (şimdiki zaman hali), past (di’li geçmiş hali), past 

participle (mişli geçmiş hali) ... 

Olumlu cümledeki fiil regular (düzenli) ise sona – d, - ed, veya – ied eklerinden birisini 

olarak past (ikinci hale) geçer. Şu noktalara dikkat ediniz: 

Fiilin son harfi e ise, sonuna – d eklenir. 

You and I danced at a disco. (Sen ve ben, bir diskoda dansettik.) 

They moved to Ankara last year. (Onlar geçen yıl Ankara’ya taşındılar.) 

 

Fiilin son harfi y ise, bundan önceki harf de sessiz ise y atılır, yerine – ied getirilir. 

 

I carried your suitcases. (Ben senin valizlerini taşıdım.) 

The students studied English.  (Öğrenciler İngilizce çalıştılar.) 

 

Düzenli fiillerin büyük çoğunluğu sonlarına – ed takısı alır. 

 

Olumlu cümledeki fiil irregular (düzensiz) ise, yukarıda açıklanan kurallara uyulmaz. Bazı fiiller değişir, 

bazıları aynı kalırlar. (Ortaokul 7. sınıf konu anlatımlarında bulunan Irregular Verbs (Düzensiz Fiiller) 

listesine bakabilirsiniz.) Örnek cümleleri inceleyiniz. 

 

I bought a newspaper yesterday. (Ben dün bir gazete satın aldım.) 

Suna cut the melon. (Suna kavunu kesti.) 

Tom had breakfast this morning. (Tom bu sabah kahvaltı yaptı.) 

 

Yardımcı fiil did, olumsuzluk eki not ile did + not = didn’t şeklinde birleşik yazılırlar. Bu yapı, cümleyi 

olumsuz yapar; verb (fiil) present (yalın) haldedir. Örnek cümleleri inceleyiniz. 

 

Tom didn’t have breakfast this morning. (Tom bu sabah kahvaltı yapmadı.) 

Jill didn’t play video games yesterday. (Jill dün video oyunları oynamadı.) 

You didn’t get up at seven o’clock. (Sen saat yedide kalkmadın.) 

I didn’t study English yesterday. (Ben dün İngilizce çalışmadım.) 

They didn’t get on the bus last Sunday. (Onlar geçen pazar günü otobüse binmediler.) 

I didn’t help my father yesterday. (Ben dün babama yardım etmedim.) 

We didn’t drink cold water yesterday. (Biz dün soğuk su içmedik.) 

The workers didn’t repair the road  

yesterday afternoon. 

(İşçiler, dün öğleden sonra yolu  

onarmadılar.) 

A plane didn’t fly over  

the Bosphorus Bridge. 

(Uçak, Boğaziçi Köprüsü’nün üzerinden uçmadı  

(geçmedi).) 

Your mother didn’t go on a diet last year. (Annen geçen yıl diyet yapmadı.) 

 

Cümle; did ile başlıyorsa, soru halindedir; verb (fiil) present (yalın) haldedir. 

 

Did you change any dollars yesterday? (Sen dün hiç dolar bozdurdun mu?) 

Did you wear a hat last Sunday? (Sen geçen pazar bir şapka giydin mi?) 

Did he carry his bags yesterday? (O dün çantalarını taşıdı mı?) 

Did he study English last week? (O geçen hafta İngilizce çalıştı mı?) 

Did Sue drink a can of coke yesterday? (Sue dün bir kutu kola içti mi?) 
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Did Rose buy the tickets last week? (Rose geçen hafta biletleri satın aldı mı?) 

Did they go to Rose’s birthday party? (Onlar, Rose’nin doğum günü partisine gittiler mi?) 

Did you and Gül watch television  

yesterday? 

(Dün sen ve Gül televizyon  

seyrettiniz mi?) 

Did you get up early or late  

last Saturday? 

(Sen geçen cumartesi günü erken mi yoksa geç mi  

kalktın?) 

Did she help her mother in the kitchen? (O dün mutfakta annesine yardım etti mi?) 
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