Past Tense (Geçmiş Zaman)
Pretérito Perfecto/Yakın Geçmiş Zaman
İspanyol dilinde bu zaman , "Haber" fiilinin geniş zaman çekimi ve asıl
fiilin "participio" şekliyle yapılır.
HABER (yardımcı fiil)+ Participio de parado
HABER

AR

Yo He

El Participio Pasado

Tú Has
Él Ha
Nosotros /as Hemos
Vosotros/as Habéis

ER

IR

-AR ile biten fiillerde mastar + ado
Fiil:Cantar

Participio: cantado

He cantado (Şarkı söyledim)
__________________*__________________
-ER ile biten fiillerde
Mastar + ído
Fiil:Comer
Participio: Comído
he comído (yemek yedim)

Ellos Han

__________________*__________________
_İR ile biten fiillerde
Mastar + ído
Fiil:Partir
Participio: partído
he partido (Gittim)

Düzenli fiillere örnek birkaç partipicio
llegar

llegado

Esta mañana he

He llegado

llegado a las
ocho y
cuarto.(Bu
sabah 08:15 de
vardım.
Borrar

Borrado

He borrado

Tahtayı sildim.

Hablar

Hablado

He hablado

Konuştum

Salir

Salído

Hoy he salído de casa a las
7:30(evden 7:30 da çıktım)
Deste el año pasado no he salido de
españa.

Desayunar

Desayuınado

Esta mañana he desayunado café y
tostadas.(Bu sabak tost ve kahve
ile kahvaltı yaptım)

Viajar

Viajado

Este verano he viajado a
marruecos.(Bu yaz fas’a seyehat
edeceğim)

Trabajar

Trabajado

En los últimos años he trabajado
mucho y estoy cansada.(Son
yıllarda çok çalıştım ve çok
yorgunum)

Dormir

Dormido

No he dormido nada deste el
sábado pasado.(Cumartesiden beri
hiç uyuyamadım)

Düzensiz fiillere örnek / Partiapies irregulares
Hacer

Hecho

Yapmak,olmak

Decir

Dicho

¿Que has dicho?/ What
did you say/ (Ne
söyledin)

Ver

Visto

Maria y yo hemos visto
una pelicula.(Maria ve
ben bir film izledik)

Romper

Roto

Kırmak

Poner

Puesto

Koymak

Escribir

Escrito

No he escrito un
libro.(Bir kitap
yazmadım)

Morir

Muerto

Ölmek

abrir

abierto

Açmak

İr#Venir
llegar#Salir
Salisa del sol (güneşin doğuşu)
puesta del sol(Güneşin batışı)
Ne zaman kullanılır ? İçinde bu geçen zaman tümle
Hoy,
este tarde,
Esta mañana, bu sabah
esta semana, bu hafta
Este fin de semana, bu hafta sonu
este mes,bu ay
este año,este verano,
Últimos dias(son günlerde),
últimos meses(Son aylarda),
últimos años (Son yıllarda),
Deste el martes (Pazartesiden beri),Deste el año
deste el año pasado,
tarde,
noche
Şimdiki zaman ile geçmiş zaman arasında bir ilişki var.

He ido a la facultadFakülteye gittim.
Maria ha bebido el caféMaria kahve içti
Hemos visto una peliculaBir film izledik
Han preparado la comidaYemeği hazırladılar
Hemos ido al cine Hoy.(Bugün sinemaya gittik)
He comido con sus amigos esta noche.(Bu gece arkadaşları ile yemek
yedi.)
Has viajado a Madrid este año.(bu yıl Madrid’e seyehat ettin.)
Han occurido muchas cosas este siglo
Bu yüzyılda çok şey oldu.

A- Geçmişte başlayan ve yeni biten eylemlerimizi anlatırken bu zamanı
kullanırız.Burada dikkat edilmesi gereken nokta; eylem bitmesine rağmen
bahsedilen zaman diliminin bitmemesidir.Daha basitçe eylemin etkisi
bahsedilen anda(şimdiki zaman) devam etmektedir.
*Hoy he comido mucho ( Bugün çok yedim.)
Yeme eylemi sonlanmıştır. Fakat bugün tamamlanmamıştır.
*Esta semana he ido al cine ( Bu hafta sinemaya gittim.)
Sinemaya gitme eylemi tamamlanmıştır. Fakat bu hafta bitmemiştir.
*Me he olvidado de traer mi coche ( Arabamı getirmeyi unutmuşum.)
Burada unutma eylemi tamamlanmıştır. Eylemin etkisi bahsedilen ana
uzanmaktadır.
*He llegado hace poco. (Az önce vardım.)
Burada varma eylemi tamamlanmıştır.Eylemin etkisi şimdiki zamana
uzanmaktadır.
*Fuat Ercan ha escrito muchos libros.(Fuat Ercan, birçok kitap
yazmıştır.)
Yazma işlemi tamamlanmıştır. Eylemin etkisi şimdiki zamana
uzanmaktadır.
*¿Ha visto la película "Yaşamın Kıyısında "? (Yaşamın kıyısında
filmini izledin mi ?)
Karşıdaki kişiye yakın zamanda Yaşamın Kıyısında filmini izleyip
izlemediğini soruyoruz ?
*Filiz Harputlu ha ido al mercado esta mañana. (Filiz Harputlu bu
sabah markete gitti.)
Filiz Harputlu'nun markete gitme işlemi tamamlanmıştır.Fakat sabah
tamamlanmamıştır.
*Este verano he estudiado mucho. ( Bu yaz çok çalıştım.)

Çalışma eylemi sonlanmıştır. Fakat yaz ayı sonlanmamıştır.

He studio en la Universidad de Ankara.(Ben Ankara Üniversitesinde okudum)
Antonio se ha casado dos veces. (Antonio iki kez evlendi.) casarse.

Busco trabajo desde hace 3 semanas.
3 haftadır iş arıyorum.
Busco trabajo desde el martes.
Pazartesiden beri iş arıyorum.
He buscado

Pretérito Perfecto
Yo me he lavado
Tú te has lavado
El se ha lavado
Nosotros nos hemaos lavado
Vosotros os habéis lavado
Ellos se han lavado
Esta mañana me he lavado los dienten
Zaman belirtmeden , biraz evvel yapılmış eylemleri ifade ederken
Kullanılır.

Dili geçmiş zaman olarak Preterito perfecto ve Preterito indefinido olmak
üzere iki zaman kullanılır.Biz Preterito perfecto’yu işledik..Diğeri daha
sonra……

