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Bir ilim, sanat, meslek
veya uzmanlýkla ilgili kavramý belirten

kelime, terim.˜ ™

Söz lük te “iyi, fay da lı, uy gun ve doğ ru 

ol mak” an la mın da ki salâh kö kün den tü-

re yen ve “an laş mak, uz laş mak, it ti fak et-

mek” an la mı na ge len ıs tılâhın ço ğu lu ıs-

tı lâ hâttır. Arap di lin de da ha çok musta lah 

ke li me si kul la nı lır. Mus ta lah ve ya ıs tı la hın 

Türk çe’de ki kar şı lı ğı te rim dir. Te rim, bir 

ilim ve ya sa nat da lı men sup la rın ca özel ve 

öz gün an lam yük le nen ke li me ve ter kip-

ler dir. Bir ke li me nin ıs tı lah ka bul edile bil-

me si için onun an la mı üze rin de il gi li bu-

lun du ğu ilim ve sa nat men sup la rı nın it ti-

fak et me si ge re kir. Me selâ “gü ven için de 

bu lun mak” an la mın da ki emn kö kün den 

tü re yen “îman” “Pey gam ber le rin Al lah’tan 

alıp din adı na teb liğ et tik le ri ke sin lik ka-

zan mış hu sus la rı tas dik et me” mâna sın da 

kul la nıl dı ğın da ıs tı la ha dö nü şür. Is tı lah ke-

li me si ne te rim an la mıy la er ken dö nem ler-

den iti ba ren rast la nır. Bi lin di ği ka da rıy la 

ke li me ilk de fa Mü ber red’in (ö. 286/900) 
el-MušteŠab ad lı ese rin de geç miş, da ha 

son ra Ebû Be kir el-Hârizmî, İbn Cinnî ve 

İbn Fâris eser le rin de ıs tı lah la ra yer ver-

miş ler dir. Arap ça’da ıs tı lah ile eş an lam lı 

olan mus ta lah ke li me si ilk de fa VI. (XII.) 

yüz yıl da kul la nıl ma ya baş lan mış tır. Türk-

çe’de ıs tı lah kar şı lı ğı olan te rim La tin ce 

“sı nır, son” an la mın da ki ter mi nus tan 

Fran sız ca’ya ge çen ter me ke li me sin den 

gel mek te ve be lir li bir grup in san ara sın-

da kul la nı lan sı nır lı bir an la ma işa ret et-

mek te dir.

Is tı lah lar bi lim dal la rı nın, sa nat ve 

mes lek kol la rı nın men sup la rı ara sın da 

an laş ma yı sağ la yan kav ram lar dır. “Be lir li 

grup la rın bir şe yi ilk va ze dil di ği mâna dan 

kıs men uzak laş tı rıp ye ni bir muh te vaya 

baş la yan sûzi nak şar kı sıy la baş la mış ve 

eser le rin de bel li bir sa nat dü ze yi ni mu ha-

fa za ede bil miş, bes tekârlı ğın da Se la hat tin 

Pı nar’ın bü yük et ki si ol muş tur. Yıl maz Öz-

tu na an sik lo pe di sin de onun kırk dört şar-

kı sı nın lis te si ni ver miş tir. Bun lar ara sın da, 

“Ka nar yam gü zel ku şum” mıs ra ıy la baş la-

yan hi caz, “Gön lüm ni ce bir sen den uzak 

gün ler say sın” mıs ra ıy la baş la yan hüz zam, 

“Gül mez se yü zün gon ca la rın kal bi kan ağ-

lar” mıs ra ıy la baş la yan kar cı ğar, “Sa hil de 

sabâ rüzgârı ağ lar ken uyan sen” mıs ra ıy la 

baş la yan sabâ, “Se bep sen sin gö nül den 

ih tilâle” mıs ra ıy la baş la yan şev kefzâ şar-

kı la rı çok se vi len eser le rin den ba zı la rı dır. 

Mus ta fa Na fiz, övül mek ten son de re ce ra-

hat sız lık du yan, dış gö rü nüş ba kı mın dan 

sert ve si nir li iz le ni mi ni ver me si ne rağ-

men as lın da ne şe li, es pri li, an cak ev ham lı 

ve aşı rı ti tiz ya pı sıy la ta nı nan bir İs tan bul 

efen di siy di. Ken di si ha yat fel se fe si ni şu 

mıs ra la rın da be lirt miş tir: “Tevfîk-i Hudâ 

kenz-i ka naâtte mekînim / Kårûn gi bi yim 

haş met-i Dârâ’da gö züm yok / Bir kat re 

he ves tir ba na deh rin zer ü sîmi / Rûyâda 

bi le gev her-i yektâda gö züm yok.”
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– —IRMAK, Mustafa Nafiz
(1904-1975)

Güfte yazarý, þair
ve bestekâr.˜ ™

24 Ni san 1904’te İs tan bul’da doğ du. 

Zab ti ye Nezâre ti mü mey yiz le rin den Hü-

se yin Bey’in oğ lu dur. Al dı ğı “Çam lı te pe” 

so ya dı nı sa nat ha ya tın da hiç kul lan ma dı. 

Mûsi ki ders le ri ne kü çük yaş lar da baş ladı. 

Sul tan se lim li ûdî Ek rem Bey’den şar kı ve 

usul, Eyüp lü Ali Rı za Bey’den (Şengel) 
usul, Or ta köy Ca mii ima mı Hâfız Aziz 

Efen di’ den ilâhi, Ko ca mus ta fa pa şa ha tibi 

Hâ fız Sa det tin Efen di’den ilâhi ve tev şih 

meş ket ti. Sanâyi-i Nefîse Mek te bi’nin 

re sim bö lü mün den me zun ol du. Ay rı ca 

Mu hit tin Ko za noğ lu ve Ah med Hâşim’den 

fay da lan dı. Ha ya tı bo yun ca sü rek li bir işi 

ol ma dı. 1950’li yıl lar da kı sa bir sü re İstan-

bul Rad yo su’nda ar şiv de ki güf te le rin tas-

hi hi işin de ça lış tı ve staj yer sa nat çı la rı na 

ede bi yat ders le ri ver di. 1960’lı yıl la rın 

ba şın da İs tan bul Be le di ye Kon ser va tu va-

rı’nda ede bi yat ders le ri okut tu. Öm rü nün 

son yıl la rı nı Dârü la ce ze’de ge çi ren Mus ta-

fa Na fiz 18 Ey lül 1975 ta ri hin de bu ra da 

ve fat et ti ve Fe ri köy Me zar lı ğı’na def ne-

dil di. Bir ara kay bo lan kab ri 2005 yı lın da 

tes bit edil miş ve üze ri ne Türk Mûsi ki si 

Vak fı ta ra fın dan bir me zar yap tı rıl mış tır.

Dö ne min meş hur bes tekârla rı ara sın da 

zik re dil me si ne rağ men Mus ta fa Na fiz’in 

güf te ya zar lı ğı nın di ğer özel lik le ri nin önü-

ne geç ti ği gö rül mek te dir. Şi ir le ri nin bü yük 

ço ğun lu ğu nu aruz la ka le me al mış tır. Sâde 

bir Türk çe ile yaz dı ğı mıs ra la rı dö ne min 

baş lı ca bes tekârla rı ve özel lik le Mü nir Nu-

ret tin Sel çuk, Sa det tin Kay nak, Se la hat-

tin Pı nar, Ci nu çen Tan rı ko rur ta ra fın dan 

bes te len miş tir. Se la hat tin Pı nar 100’ün 

üze rin de şi iri ni bes te le miş, Vec di Bin göl 

ile Mus ta fa Na fiz’i “be nim şairlerim” diye 

ni te le miş tir. Yah ya Ke mal’in onun şiir-

leri için “kıs ka nı la cak ka dar başa rı lı” yo-

ru munu yap tı ğı söy le nir. Şi ir le ri ni Vi ran 

Bağ (1951), Kör fez de ki Ses (1964, 1970), 
Ney den Ne fes ler (1972) adıy la İs tanbul’-

da ya yım la mış tır.

Ba zı film mü zik le ri de ya pan Mus ta fa 

Na fiz bes tekârlı ğa 1931’de, “Sen siz bu 

sa bah bir acı rü yay la uyan dım” mıs ra ıy la 
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