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Abstract: 

 Despite the fact that it has been over seven decades since the 

passing of  the famous Turkish writer  Halid Ziya Uşaklıgil (1865-

1945), his fame has continued till now due to the writer's unique and 

remarkable literary works in  poetry as well as in novel, storytelling 
as he was familiar with European literature, particularly French, 

cultural and intellectual movements. Halid Ziya is considered one of 

the first writers who adopts European style in his writings and his 

novel The Forbidden Love 1900  (Aşk-ı Memnu in the original) often 

considered his masterpiece. It is the first and greatest novel  in the 

history of Turkish literature through which  the writer shows his 
good linguistic knowledge proficiently concerning  the configuration 

and vocabularies of Turkish language and its accurate details. The 

Forbidden Love has been numerously studied and filmed as a TV-

series. And originally written and first published in Turkish. In brief, 

words in Turkish are formed through a system of affixes attached to 
word stems. The writer frequently uses assertive adjectives in his 

novel in order to give a meaningful sense of the word. The aim of this 

paper is to study  the assertive adjectives in The Forbidden Love by 

Halid Ziya Uşaklıgil. 

Key words: Adjective, Assertive Adjectives, Aşk-ı Memnu  (The  Forbidden 

Love), Turkish Grammar, Halid Ziya. 
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HALİT ZİYA UŞAKLIGİL’İN AŞK-I MEMNU ESERİNDE PEKİŞTİRME 
SIFATLARI 

 
Rana  Mohammed QANBAR 2 

 
ÖZET 

Büyük Türk yazarı Halit Ziya Uşaklıgil (1865-1945), Türk 

Edebiyatına yaptığı katkılar sebebiyle, ölümünün üzerinden onlarca 

yıl geçmesine rağmen şöhretini korumaktadır. Bunun sebebi -
kuşkusuz- kendine özgü eserleridir. Şiir dışında pek çok edebi türde 

eser veren yazar, özellikle roman ve hikaye alanında ön plana 

çıkmaktadır. Özellikle Fransız edebiyatına olan merakı ve vukufiyeti 

dolayısıyla Fransız Edebiyatı başta olmak üzere, Batı Edebiyatını çok 

iyi tanımakta ve batılı anlamda eser veren ilk yazarlardan olma 
özelliğini taşımaktadır. Türk Edebiyat Tarihinin ilk büyük Türk 

romanı olarak kabul edilen ve Halit Ziya’nın en hacimli eseri olma 

özelliğini gösteren roman -şüphesiz- Aşk-ı Memnu’dur. Türk dil 

yapısı ve anlam bilgisini çok iyi bilen Halit Ziya, bu bilgi birikiminin 

başarılı bir tezahürü olarak Aşk-ı Memnu romanını edebiyat 

dünyasına kazandırmıştır. Türk Dilinin neredeyse tüm inceliklerini 
ve ayrıntılarını bu romanda görmekteyiz. Çalışmamızın temelini 

oluşturan bu eser, zaman içinde pek çok açıdan incelenmiş ve 

günümüzde televizyon dizisi dahi yapılmıştır. Halit Ziya’nın bu 

muhteşem eserinin yazım ve ilk basım dili Türkçedir. Türkçede 

kelime yapısı -kısaca- kök+ek şeklindedir ve bununla beraber 
kelimeye anlam zenginliği katmak için yapılagelen bazı hususlar ve 

kurallar söz konusudur. İşte bu hususiyetlerden biri, pekiştirme 

sıfatlarıdır ve bu sıfatlar birçok şekilde karşımıza çıkar.  Bu 

çalışmamızda, Türkçede anlamı güçlendirmek ve bu yolla anlatımı 

çekici hale getirmek için yapılan, beraberindeki ismi daha güçlü 

niteleyen sıfatları, yani pekiştirme sıfatlarını, büyük Türk edibi Halit 
Ziya Uşaklıgil’in  bahsi geçen muhteşem eseri Aşk-ı Memnu’da 

görmeye ve etraflıca incelemeye gayret edeceğiz. 
Anahtar kelimeler: Sıfat, Pekiştirme Sıfatları, Aşk-ı Memnu, Türk 

Dil Bilgisi, Söz Öbekleri, Halit Ziya UŞAKLIGİL, Dilde Zenginlik, 

Gramer. 

 
 

Giriş 

Halit Ziya UŞAKLIGİL, 1865 yılında İstanbul'un Eyüp semtinde dünyaya geldi. Yayın 

hayatına çeşitli dillerden Türkçe'ye çeviriler ile başladı. İngilizce, Almanca, İtalyanca ve iyi 
derecede Fransızca bilen yazar, kendisinde var olan okuma aşkı ile yerli ve yabancı birçok 

klasik eseri okudu, inceledi (Kutlu,2016). 1883 yılında Hazine-yi Evrak'ta, "Deniz Danası" 

adında bir yazısı yayınlandı. Bu, onun ilk yayınlanan yazısı idi. Yazarlığının yanı sıra, 

tercüme eserleriyle de ünlü olan Halit Ziya Uşaklıgil, yabancı kaynaklardan Türkçeye epey 

çeviri neşretti. George Ohnet'in "Demirhane Müdürü" eseri, yaptığı birçok çeviriden yalnızca 

bir tanesidir (Kerman, 2008).  

Her ne kadar şiir ile iştigal etmemiş olsa da, Victor Hugo gibi şairlerin şiirlerini Türkçeye 
büyük bir başarı ile tercüme etti. Yazarlığının yanı sıra aynı zamanda başarılı bir 

araştırmacıdır." Fransız Edebiyatı Tarihi" isimli eserini, her ne kadar bitiremese de bir 

yazma girişimimde bulunmuştur (Kaplan, 1988). Bu ise onun araştırmacı kişiliğinin yarım 
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kalmış fakat başarılı bir göstergesidir. Bakış açısı her daim Batı edebiyatına yönelik olan 

yazar, Türk romanında çok özel bir yere sahiptir (Boran, 1983). 
Uzun süre öğretmenlik yapmıştır. Fransızca öğretmenliği, Türkçe öğretmenliği ve edebiyat 

öğretmenliği gibi Kalem Müdürlüğü ve başkatiplik gibi meslekleri de icra etmiştir. 1896 ve 

1901 yılları arasında, çok önemli sayılacak kitaplarını kaleme almıştır. 1896'da "Mai Ve 

Siyah"ı, yine aynı yıl "Bu Muydu?" eserini, 1898 yılında "Heyhat" isimli eserini ve 1899 

yılında araştırmamızın da ana kaynağı olan "Aşk-ı Memnu" isimli muhteşem eserini kaleme 
aldı (Önertoy,1995). Batı edebiyat tarihi ve estetik dersleri de vermiştir. Çeşitli gazetelerde 

yazıları uzun bir dönem yayınlandı. Türk romanının şüphesiz en önemli yazarlarından 

kabul edilen Halit Ziya UŞAKLIGİL, batı edebiyatının Türkiye'deki en önemli çevirmen ve 

temsilcilerindendir. Şiirden çok romana; doğudan çok batıya dönük bir mizacı vardır Halit 

Ziya Uşaklıgil’in (Tekin, 2002). 

Acemilik dönemi eserlerini dahi ustaca kaleme almış olan Uşaklıgil, Türk edebiyat tarihine 
adını altın harflerle yazdırmıştır. Eserleri, Urduca ve Boşnakça gibi çeşitli dünya dillerine 

çevrilmiştir. Oğlu Halit Vedat'ın yurtdışında intihar etmiş olduğu haberini alması ile 

beraber, adeta dünyası başına yıkılmış ve hastalıklarına karşı geliştirilen tedavilerin 

tamamını reddetmiştir. Uzunca bir süre hastalığının pençesinde kalmıştır. Vücudu bu 

hastalığa daha fazla dayanamamış ve 27 Mart 1945 yılında vefat etmiştir. Naaşı, memleketi 

İstanbul'da, Bakırköy Mezarlığında medfundur. Bahsi geçen eserlerinin dışında diğer 
eserlerini ve yayınlandıkları yılları şu şekilde sıralamak mümkündür: 

Mensur şiir:   (İzmir 1307) . 

 Piyes:  ( İstanbul 1334) . 

Makale:   (İstanbul 1342).   

Hâtırat: Kırk Yıl (I-V, İstanbul 1936), Saray ve Ötesi (I-III, İstanbul 1940-1942), Bir Acı 
Hikâye (1942).  

Tenkit: Hikâye (1889).  

Tercüme:  ,  ( İstanbul 1305), Nâkil (tercüme hikâyeler, 4 cüz, İstanbul 1310-1312).  

İlmî eserleri. (İstanbul 1306), Hesap Oyunları (İzmir 1308), Simyâ-i Kimyâ (İzmir 1308), 

Mebhasü’l-Kıhf (İzmir 1308), Kanun ve Fenn-i Velâde (İstanbul 1311), İlm-i Sîmâ (İstanbul 

1311), Birkaç Yaprak (İstanbul 1316). (Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi 
‘’UŞAKLIGİL, Halit Ziya’’ maddesi)  

Halit Ziya uşaklıgil'in ölümsüz eseri aşk-ı Memnu da pekiştirme sıfatlarını Aşk-ı Memnu 

isimli eserinden yapacağımız alıntılarla işlemeye gayret edeceğiz. 

 

Sıfat nedir? 
"is. 1. Bir kimsenin görev, ödev, toplumsal veya hukuki bakımdan yeri ve özelliği: "Başvezir 

sıfatıyla hükûmet işlerini idare eder." -R. H. Karay. 2. db. Bir adı, nitelik, nicelik, yer, sıra 

vb. bakımından niteleyen, belirten kelime, ön ad: Beyaz (ev), güzel (çocuk), beş (gün), bu 

(kitap) gibi. 3. hlk. Yüz, kılık ve dış görünüş: "Takındığı bu sıfatı boynundaki kravattan fazla 

mühimsediği yoktu." -F. R. Atay." (Güncel Türkçe Sözlük, 2007). 

Güncel Türkçe Sözlük'ten alıntıladığımız sıfat tanımı bu şekildedir. Türkçede sıfatlar ismin 
önüne gelirler ve ismi nitelerler. Yani önüne geldiği ismin bir özelliğini ortaya koyarlar. 

"Siyah araba" örneğinde görüldüğü üzere, araba bir isimdir. Önüne gelen sıfat ise siyahtır. 

Bu örnekte, ilgili arabanın siyah renginde olduğunu, yani o arabanın bir özelliğini bize 

göstermektedir. Bu özellikler renk, şekil, durum ve sayı yönlerinden ele alınabilir. Sırayla 

siyah araba, renk yönünden; uzun araba, şekil yönünden; ıslak araba, durum yönünden; üç 
araba ise sayı yönünden arabayı nitelemiştir.  

 

Sıfat çeşitleri: 

1- Niteleme sıfatı: İsme sorulan "nasıl?" sorusunun cevabı bize niteleme sıfatını verecektir. 

Örneğin; 

Güzel araba. Nasıl araba? Güzel öğrenci.  
2- belirtme sıfatları: Dörde ayrılır 

2.1- işaret sıfatları: İsme sorulan "hangi?" sorusunun cevabıdır. İsmi, işaret yoluyla 

belirten sıfattır. Örneğin;  

Bu araba. Hangi araba? Bu araba.  
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2.2- Sayı sıfatları: Varlığı sayı bakımından niteler. Dörde ayrılmaktadır: 
2.2.1- Asıl sayı sıfatları: Varlığa sorulan "Kaç?" sorusunun cevabıdır. Örneğin;  

3 araba. Kaç araba? 3 araba.  

2.2.2- Sıra sayı sıfatları: İsme gelen "-inci, -üncü" ekleri ile yapılır. Varlığa sorulan 

"kaçıncı?" sorusunun cevabıdır. Örneğin;  

Üçüncü araba. Kaçıncı araba? Üçüncü araba.  

2.2.3- Üleştirme sayı sıfatları: İsme sorulan "kaçar?" sorusunun cevabıdır. Örneğin;  
Üçer araba. Kaçar araba? Üçer araba.  

2.2.4- Kesir sayı sıfatları: Varlığa sorulan "kaçta kaç?" sorusunun cevabıdır. 

Örneğin; 

1/3 araba. Kaçta kaç araba? 1/3 araba. 

2.3- Belgisiz sıfatlar: Varlıkların miktarını tam olarak belirtmez. Varlığın önüne gelen "bir, 
birkaç, birçok, çoğu, tüm, hiçbir, her" gibi kelimelerle yapılır. Örneğin; 

 Birkaç araba. Her araba. Başka araba.  

2.4- Soru sıfatları: Varlığın önüne gelen soru sözcükleri ile yapılır. Örneğin;  

Kaç araba? Kaçar araba? Hangi araba?  

sorunun cevabı yine sıfatın kendisidir.  

Sıfatların çeşitleri bu şekildedir. Bununla beraber, sıfatların anlam özellikleri vardır. 
İşleyeceğimiz pekiştirme sıfatları ise işte bu anlam özelliklerinden bir tanesidir. Sıfatlarda 

anlam özellikleri 3'e ayrılır: 

1- Sıfatlarda küçültme: Sıfatın sonuna gelen "-ce, - cik" ekleri ile yapılır. Örneğin; 

 İrice araba. Küçücük araba.  

2- sıfatlarda derecelendirme: "Daha, en, pek çok" gibi sözcüklerle yapılır. Örneğin; 
 Daha güzel araba. En güzel araba. Çok araba.  

3- Sıfatlarda pekiştirme: Sıfatların anlam özelliklerinden bir tanesi olan sıfatlarda 

pekiştirme, Aşk-ı Memnu eserinde işleyeceğimiz konudur. Bu bağlamda, pekiştirme 

sıfatlarını tanıtıp ardından eser incelemesine geçeceğiz. 

Pekiştirme sıfatları, niteleme sıfatlarının, anlamı güçlendirilmiş halidir. Varlığın sıfatını 

güçlendirir ve varlığın anlatımını daha çekici hale getirir. Türkçede pekiştirme sıfatları, 4 
şekilde karşımıza çıkar. Her bir şekli ayrı ayrı inceleyeceğiz. Bunu yaparken, Halit Ziya 

Uşaklıgil’in Aşk-ı Memnu eserinden alıntılar yapacağız. Her bir alıntıyı, ilgili 4 başlığın altına 

uygun düşeni yerleştirmek suretiyle çalışmamızı tamamlayacağız. Bu 4 çeşit pekiştirme 

sıfatlarını kısaca tanıyalım: 

1- Pekiştirilecek sıfatın ilk hecesi alınır. "M, p, r, s" harflerinden uygun olanı getirilir ve 
sıfatın geri kalan heceleri olduğu gibi yazılır. Örneğin; 

Sarı araba. Sapsarı araba. Beyaz araba. Bembeyaz araba. 

2- Varlığı belirtecek olan sıfatın, iki kez yazılması ile elde edilen çeşit. Örneğin; 

Sarı arabalar. Sarı sarı arabalar. Büyük arabalar. Büyük büyük arabalar. 

3- Anlamları birbirine yakın olan iki sözcüğün peş peşe gelmesiyle oluşturulan çeşit. 

Örneğin; 
Eğri büğrü araba. Doğru dürüst araba. 

4- İkinci maddede bahsi geçen peş peşe iki kez yazılmak suretiyle yapılan çeşidin, arasına 

soru eki getirilerek yapılan türü. Örneğin; 

Uzun mu uzun araba. Sarı mı sarı araba. 

Eser incelemesine geçmeden önce belirtmek isteriz ki bu dört başlığa uymayan, fakat 
bununla beraber pekiştirme sıfatı vazifesini gören istisnai durumlar vardır. Aşk-ı 

Memnu'daki bu istisna örneklere, 4 başlıktan sonra, yani çalışmamızın en sonunda 

değineceğiz. Ayrıca, pekiştirme sıfatlarının romanda kullanıldığı yerler, daha çok ortam 

anlatımlarında görülmektedir. Kitabın sonuna doğru gidildikçe ortam tasvirleri azalmakta, 

buna bağlı olarak pekiştirme sıfatları da azalmaktadır.  

 (Örneklere geçmeden önce hatırlatmakta fayda görüyoruz ki verilen cümlelerde, altı çizili 
sözcük pekiştirilmiş sıfat; koyu puntolu olan kelime veya kelimeler ise pekiştirilmiş sıfatı 

alan isimlerdir.) 
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Halit Ziya UŞAKLIGİL'in Aşk-ı Memnu eserinde, pekiştirme sıfatlarının incelemesi 

1- Nitelenen sıfatın ilk hecesinin yanına "m, p, r, s" harflerinden birinin getirilmesi 

suretiyle yapılan pekiştirme sıfatları: 

Maun sandala büsbütün yabancı kalmadı. ( s.17-115/18-10)  

Sapsarı dudaklarında bir sualin ihtiraz nefesi titreyerek babasına baktı.  ( s.74/7)  
Kıpkırmızı bir fesle mavi bir püskül istiyor.( s.108/9) 

Bu yeni işe heveslenerek tostoparlak çehresini uzatmış. ( s.119/13) 

Nihal odasının büsbütün değişmiş manzarasının karşısında. (s.133/25) 

Mesela sarı ama sapsarı çiğ. (s.149 / 7-11)  

 Kırmızı kıpkırmızı gözleri tırmalayan bir kırmızı. (s.149 / 14) 

Tertemiz lekesiz bir zambak koyacağım. (s.161/ 25)  
Nihayet kalplerini büsbütün istila edecek. (s.180/30)  

Ben senin çocuğun olayım, diyordu; Koskocaman bir bebek! (s.188/19)  

Hava şimdi büsbütün ağırlık kesp etmiş idi. (s.193-194/27-17)  

 Yapyalnız odasının bütün samimi mahremiyeti içinde. (s.197/3)  

Büsbütün çıplak bırakmak isteyerek çırpınıyordu. (s.200-203-213/22-5-14)  

 Nihayet işte şimdi büsbütün Firdevs Hanım'ın kızı olmuş idi. (s.255-256/13-26)  
O zaman büsbütün bahtiyar olurduk. (s.290-318-354/4-10-5)  

 Bembeyaz bütün o rakik Habeş çehresi. (s.359/7) 

Dünyada yapyalnız tek başına bırakılmıştı. (s.442/31)  

Büsbütün nefsini teslim etmekten menediyor. (s.456/9-28)  

 Şimdi büsbütün iki düşman idiler. (s.482/22)  
Dimdik bir ölü sarılığıyla yatıyordu. (s.500/1)  

2- Nitelenen sıfatın ard arda iki kez yazılması suretiyle yapılan pekiştirme sıfatları: 

Rumeli Sahili'nin mini mini zarif bir yanlışına. (Aşk-ı Memnu-s.23/19)  

Türlü türlü ince gümüş tellerle yahut altın zincirler arasında sıra ile inci ve mini mini yakut 

parçaları sıralanmış. (s.32/17-18)  

Saatlerle yığın yığın kumaşların karşısında müzakereler edilirdi. (s.33/11)  
Bunların tefsirini uzun uzun keşfe çalışırlardı. (s.33/18)  

Beline kadar ince ince kıvrımlarla. (s.35/8)  

Şemsiyesini ileriye mini mini açık sarı boyalı yalıya uzatarak. (s.37/22)  

Adnan Bey'in aleyhine bağıran takım takım sualler ayaklandı. (s.40/2)  

Bir karar vermek azmiyle mini mini odasına çıktı. (s.42-44/21-7)  
  

Yumuk yumuk gözleri ile bir bakıyor ki… (s.44/10)  

Tekrar pencereden mini mini bahçeye baktı. (s.46/13)  

Kardeşiyle uzun uzun tevakkuflarını tahattür ediyordu. (s.48/27) 

Mini mini serçenin gagasında. (s.49/6)  

Serbest serbest lakırdı söylemeye başladılar. (s.56/11)  
Sahili küçük küçük şamarla tokatlayan dalgaların çarpıntısı arasında annesinin iri iri 

nefeslerini işiterek durdu. (s.58/24)  

Güya bu emel yatağına takım takım hülyalar çağırıyor. (s.59-60/23)  

Mini mini iki ses. (s.61-62/14-13)  

Hayatı parça parça levhalarla koparak gözlerinin önünde yaşıyordu. (s.67/15)  
Mini mini nahif vücudunu saatlerce süren buhranlar içinde ezer, hırpalardı.(s.67-68-69/22-

20-23)   

Benim mini mini Beşirciğim bana hepsini haber verir. (s.71-74-77/16-31-1)  

Peyker'in hoşuna giden yumuk yumuk gözleriyle. (s.77/5)  

Dalgın dalgın gözlerle duruyordu. (s.79/26)  

Çifte çifte kadınlar tahayyül etmiş. (s.86/16)  
Mini mini elinin ince parmaklarını. (s.87-88-90/3-4-15)  

 kırık kırık parçalardan teşekkül ederdi (s.92/26)  

Uzun uzun hırçınlıkları vardı ki. (s.92/29)  

Yavaş yavaş bir kaide hükmünü ve kuvvetini alan bir adet. (s.94/23)  

Mini mini kızı küçük kardeşine bir valide olmaya sevk ediyordu. (s.94/30)  
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Gevrek gevrek kahkahalarına dayanamayarak mini mini tombul yanaklarından öperken. 
(s.95/3-4)  

Mini mini bir yazıhaneleri vardı ki. (s.96-124-128/20-14-13)  

Bu küçük küçük lacivert çiçeklerle beneklenmiş (s.128-131/15-18)  

Mini mini bir şamdanla birkaç kitap. (s.132/3)  

Uzun uzun düşünceleri vardır. (s.146/6)  

O eski çocuk hüviyetine yeni yeni ilimler getirmiş. (s.147/15)  
Peyker'in mini mini bebeğini görmek için oraya gitmek lazım. (s.147-148-154/32-25-21)  

Sıra sıra helezonlarla dökülen. (s.155/10)  

O mini mini beyinlerin bulutlarına mahsustur.   (s.158/15)  

Parça parça güneşler akan sık ormanlarda. (s.158/21)  

Kucak kucak etek etek o çiçeklerden toplayan. (s.161/1)  
Mini mini küçük küçük muhteris tebessümleriyle. (s.161-167-172-173/15-7-1-18-29)  

 Küçük küçük kumral tüylerle. (s.174-183/20-26)  

Mini mini bir anne… (s.188/19)  

Yavaş yavaş güya bu sükun hücresinde uyuyan mahremiyeti uyandırmaktan ihtiraz eden 

hafif adımlarla ilerledi. (s.197/6)  

Mini mini hamlelerle dalgacıklar püskürüyordu. (s.197/11)  
O küçük küçük şamarlarla (s.200-206/9-19)  

Parça parça tedarik olunmuş tafsilattan. (s.211/7)  

Aralarında mini mini bir Feridun vardı. (s.211/19)  

Diri diri medfun gibiydi. (s.212/4)  

Mini mini çukur bırakırdı. (s.216-217/28-4)  
Camlarından renk renk gölgeler yağarak. (s.217/24)  

Mini mini muhakemesinde hayat bir şekil ve suret alıyor. (s.223/1)  

Küçük küçük yalanlarla muhatapta bir gıpta uyandıracak. (s.225-229/13-26)  

Hep koca koca iri iri adamlar oluyorlardı. (s.225/19)  

Geniş geniş uzun uzun nefesler aldığını zannediyordum. (s.233/21)  

Ayrı ayrı katreler tevali etti. (s.235/22)  
İri iri parçalarla lapa lapa dökülüyordu. (s.238/3)  

Küçük küçük mütemadi buselerle bu elleri öperek. (s.244-245/10-24-14)  

Mini mini bir İspanyol tefinin arkasında saklı duran mumu yaktı. (s.247/18)  

Artık hayatının küçük küçük garam hikayeleri. (s.247/27)  

O takım takım resimleri yazıhanesinin gözünde deste deste mektupları yırtıp yakacak. 
(s.250/4)  

Yavaş yavaş kesik kesik ıslıkla uydurma bir hava çalıyordu. (s.253/19)  

Dışarıda karlar küçük küçük parçalarla. (s.253/21)  

Ben bugün mini mini  Nihal'ime bir esvap icat edeyim ki. (s.260-261/23-25)  

İnce ince kıvrıklarla aşağıya kadar bir cepken. (s.266/30)  

Oh benim mini mini Nihal'im. (s.280-281/17-17)  
Uzun uzun tevakkuflarla en olmayacak şeylerin karşısında. (s.288/16)  

Onları mini mini bir selamla alkışlayan kuşlar. (s.291/1)  

Geniş geniş nefeslerle uyuyordu. (s.292/28)  

Bütün o küçük küçük levhalar. (s.29415)  

Gözlerinin önünde birer birer perdeler düşüyordu. (s.299/24)  
 

Mini mini yüreğinin üstünde bir ıstırap ukdesi ile uyumuş idi. (s.300-304-305/17-11-3)  

Parça parça levhalarını sürükleyerek cereyan ediyordu. (s.308/20)  

Artık küçük küçük münazaalar teakup ediyordu. (s.317/21)  

Dalga dalga ölüm zulmetleri dökerken birden titredi. (s.321/8)  

Nihal'im benim mini mini Nihal'im diyecek işte ben yalnız ben sana hak veriyorum evet mini 
mini Nihal'e yalnız o hak verecekti. (s.321-329/33-20)  

Beyazlıkların üzerinden koşan alay alay gölgeler. (s.323/31)  

Küçük küçük mücadeleler de yaparız fakat başkası ile değil. (s.330- 332/25-23)  

Uzun uzun fasılalarla birer katre salıveeriyor. (s.332/12)  

Mini mini bir dereyi takip ederek. (s.332-337/15-25-23)  
Ağır ağır hatvelerle babasının yanında yürürken. (s.337/25)  
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Benim mini mini Nihal’im dedi. (s.340-343-346/29-6-27)  

Sanki tabaka tabaka bulutlar dökülüyor. (s.349/5)  
Birer birer onun gençliğinden güzelliğinden iğtinam olunacak. (s.351/5)  

Parça parça hatıra kırıntıları bırakarak dökülmeye başladı. (s.357/29)  

Son mülakatlarına ait küçük küçük kelimeleri. (s.358/7)  

Ve yukarıda mini mini Nihal. (s.358/16)  

Katre katre zehirler ile kanayan. (s.360/13)  
Küçük küçük şimşek gibi bir cereyan ile. (s.363-365/28-33)   

Uzun uzun nazarlarla dalıyordu. (s.372/14)  

Ta mini mini bebekliğinden beri. (s.373-383-392-398/5-6-5-3)   

Bu sık sık tekerrür eden bir oyun oluyordu. (s.407/6)  

Mini mini Habeşi. (s.425/11)  

Kesik kesik bu korkularıyla kendisi de eğleniyor. (s.447/17)  
Geniş geniş nefes alan bir set. (448/28)  

Buna bu latifeye mini mini Nihal'le. (s.451-452-456-457-461-462/4-17-2-9-26-27-18-24)  

Yavaş yavaş insafsız bir gazap ile. (s.469/13)  

Seni seviyorum mini mini Nihal diyordu. (s.469-471-479/23-29-30-15-28-22)   

Hatırasında küçük küçük tafsilat uyanıyordu. (s.473/1)  

Uzun uzun fasılalarla silinerek. (s.474/3)   
Bihter tane tane yavaş yavaş tam bir sükun ile. (s.484/27)  

Tek tük iri iri damlalar ağaçların tozlarla örtülü yapraklarına dalıyordu. (s.492/17)  

Parça parça mavilikler görülüyordu. (s.494/12)  

Uzun uzun muntazam nefeslerle. (s.502/25)  

Birer birer insafsız bir muaheze. (s.502/28)  
Bu mini mini Nihal. (s.503/1)  

O yığın yığın zulmetlerine gülen. (s.510/18)  

 

 

3- Anlamları birbirine yakın olan iki sözcüğün peşpeşe gelmesi ile yapılan pekiştirme 

sıfatları: 
Bir iki  zarif gölgeye dikkat olunur. (s.30/14)  

Fakat herkesinkine benzeyen bu ufak tefek şeylerde. (32/6)  

Ötede beride tesadüf olunmuş. ( s.32/25) 

Ara sıra tekerrür eden mücadelelerden. (s.36/12)  

Bilinemez nereden ufak tefek yardımlar. (s.45/28)  
Denizin bitmez tükenmez mırıltılarını dinlerdi. (s.52-63-93/14-8-7)  

Sekiz on eğri büğrü çizgiyle bir köşk. (s. 98/ 14)  

Hayatının ufak tefek vakalarına bir hüküm vermek için. (s.104-137/4-27) 

Ötede beride mini mini küçük küçük muhteriz tebessümleriyle serpilmiş yaseminlerle. 

(s.161/14)  

Kovalamak için öyle bitmez tükenmez bir sabır. (s.167-169/22-27)  
Öyle ufak tefek şeyler hele bu sabahtan beri öyle tuhaf küskünlükler görüyorum ki. (s.190-

192/26-7)  

Bitmez tükenmez bir boşluğa yuvarlanıyorlardı. (s.220-221/5-9)  

O ufak tefek teessüslerin. (s.234/7)  

Hayatı artık baştan başa bir yalan. (s.256-270/30-8)  
Bitmez tükenmez tafsilat ile. (s.326-343/7-11)   

Parmaklarının bir iki mahir darbeciğiyle. (s.346/23)  

Bu parçanın açık saçık mısralarını. (s.351/3)  

Doğrudan doğruya bir lakırdı etmemişlerdi. (s.394/6)  

Bitmez tükenmez can sıkıntılarından. (s.422-5)  

Bu ufak tefek takayyütlerinin arasında. (s.426/13)  
Yan yana iki kişi arabada sallandıkça. (s.436-437/18-25)  

Bitmez tükenmez ufukların uzak enginlerine. (s.442-452-502/13-15-9)  

O uçsuz bucaksız enginlere doğru. (s.443/7)   

Kendi kendisine itiraf olunan bir hakikat vardı. (s.457/5)  

Tek tük iri iri damlalar. (s.492/17)  
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4- Peş peşe gelen iki sıfatın arasına, soru eki getirilerek yapılan çeşit: 
Bu çeşide dair Aşk-ı Memnu'da tek bir örnek dahi yoktur 

5- Pekiştirme sıfatlarında temel 4 kuralın dışında kalan, yine de pekiştirme sıfatı 

vazifesi gören örnekler: 

Terütaze (taptaze) müzehhep muşaşa bir konağın. (s.49/31) 

Karmakarışık hep birden bir alemin patlayarak bulutlar içinde deveran eden bir perişan 

enkazı şeklinde. (s.294/15) 
 

Sonuç 

Halit Ziya Uşaklıgil, muhteşem eserleriyle 19. yüzyılın şüphesiz en başarılı yazarlarındandır. 

Batılı anlamda eser veren ilk Türk yazarlarından olma özelliğini taşımaktadır. Bu ise onun 

ehemmiyetini bir adım daha önce çıkarmaktadır. Halit Ziya Uşaklıgil daha çok 
romancılığıyla ön plana çıkmaktadır (Huyugüzel, 2006). Pek çok alanda eserler neşreden 

Halit Ziya Uşaklıgil, Aşk-ı Memnu isimli romanıyla, kendi alanında zirveye ulaşmıştır. 

Ustaca kaleme aldığı eserleri, günümüzde halen aynı iştiyakla okunmaktadır. Neşrinin ilk 

günkü tazeliğini korumakta, öneminden ve şöhretinden hiçbir şey kaybetmemektedir. 

Acemilik dönemi eserlerinin dahi önem arz etmesi, başarısının en sade göstergesidir. 

Yaptığımız bu çalışmada, Uşaklıgil’in en hacimli eseri olma özelliğini gösteren Aşk-ı Memnu 
romanında pekiştirme sıfatlarını incelemeye gayret ettik. Makalenin özet kısmında toplu 

izahat verilmiştir. Hemen ardından Halit Ziya Uşaklıgil'in, tafsilatlı biyografisi ve eserleri 

tanıtılmıştır. Konunun temelini teşkil eden sıfat ve pekiştirme sıfatları kavramları ayrıntılı 

bir şekilde incelenmiştir. Ardından Türkçede sıfat yapısının 3 anlam özelliklerinden bir 

tanesi olan pekiştirme sıfatları, Halit Ziya Uşaklıgil’in Aşk-ı Memnu eserinden alıntılarla 
incelenmiştir. Örnekler kitabın giriş kısmından son kısmına kadar, sayfa düzenini takip 

edecek şekilde, referans alınan kitabın sayfa ve satir sayıları örneğin hemen ardından 

belirtilmek suretiyle ayrıntılı bir şekilde işlenmiştir. 

Pekiştirme sıfatları, 4 şekilde karşımıza çıkmaktadır. Bununla beraber bu 4 kurala 

uymayan, fakat yine de pekiştirme sıfatları başlığı altında incelenen istisnai örnekler, 

makalenin son kısmında ayrıca incelenmiştir. Dolayısıyla kitaptan yapılan alıntılarda, 
pekiştirme sıfatlarına dair hiçbir eksik kalmamıştır. Konu bağlamında, kitabın tamamı 

işlenmiştir. Bu makalede, pekiştirme sıfatları karışık bir şekilde ele alınmamış, ilgili 4 çeşit 

ayrı ayrı başlıklar altında incelenmiş ve her örnek bu başlıklar altında verilmiştir. Alıntılar 

kitabın tamamından yapılmıştır ve bir tek eksik dahi yoktur. Aşk-ı Memnu eseri genel 

olarak çok uzun cümlelerden oluştuğu için, alıntılar anlaşılmaya mahal verecek şekilde kısa 
tutulmuş, örneğin geçtiği cümlelerin tamamı değil; bir kısmı alınmıştır. Gayret bizden, tevfik 

Allah'tan.  
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