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Özet
Bu makalede İkbal’in Urduca şiirlerinin yer aldığı “Bang-e Dara”, “Bal-e Cibril” ve “Zarb-e Kalim” adlı eserlerinde şairin edebi ve fikri olarak gelişim süreci içerisinde çocuk ve gence bakışı
incelenmiştir. İkbal, çocuk ve genci şahin; olgun insanı kartal sembolleriyle betimlemiştir. Gençten şahinin cesaret ve ataklığına sahip olmasını isteyerek bilince ve bilgiye giden yoldan ayrılmamasını öğütlemiş; olgunlaşan gençten de kartalın bilgeliğine ve vakurluğuna yakışır davranışlarda bulunmasını arzulamıştır.
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CHILDHOOD AND YOUTH
IN IQBAL’S P OETRY WORLD
Summary
Within this article, books called “Bang-e Dara” , “Bal-e Jibril” and “Zarb-e Kalim” covering
Iqbal’s Urdu poems have been reviewed and the poet’s views on child and youth during his
literary maturation have been scrutinized. Iqbal symbolized the child and young with a falcon
and the human with an eagle. He advised the young to possess the courage and agility of the
falcon by adhering to the path leading to wisdom and consciousness, and desired the maturated young to act on the eagle’s sagacity and dignity.
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Muhammed İkbal (1877–1938) yazmış olduğu şiirleri, konuşmaları, makaleleri, mektupları v.b. yazılarıyla ulusuna yitirmiş olduğu “benlik” kimliğini
kazandıran ve onu ayağa kaldıran büyük bir şair, siyasetç i ve fikir adamı, İslam kültürünün insanlığa kazandırdığı bir değerdir (Soydan, tsz.: 11-18; Toker,
1999: 11-18).
İkbal’in edebi hayatının ilk dönemi (1905 öncesi) yaklaşık on sekiz yaşında
dini ve politik amaç taşımayan gazel türünde şiirler yazmakla başladı. Ş iir hayatının bu evresinde Batı tarzı romantizm şiir onun ilgisini ç ekti (Quraishi,
1982: 12), anc ak kişisel düşünc e hayatı geliştikçe Amerikalı filozof Ralph Waldo Emerson, Alfred Tennyson ve Radolph William Cowper gibi İngiliz şairlerin şiirlerinin etkisinde politik, toplumsal ve felsefi şiirler yazmaya yöneldi.
İkbal bu aşamada Hindistan’ın siyasi ve kültürel özgürlüğünü bir bütünlük
iç erisinde ilk dönem şiirlerinden ‘Himalah’ ve ‘Taranah-e Hindi’ de kaleme
aldı. Bu şiirler bütünleşmeye sadık kalma noktasında o dönem iç erisinde Müslüman, Hindu, yetişkin, ç ocuk herkesi derinden etkiledi. İkbal bu etkilenmenin
yansımalarını ilk olarak ç ocuklar iç in yazmış olduğu şiirlerinde dile getirdi. Bu
makalede İkbal’in edebi ha yatındaki a şamalar içerisinde onun Urdu diliyle yazmış
olduğu “Bang-e Dara”, “Bal-e Cibril” ve “Zarb-e Kalim” adlı şiir kitaplarındaki
‘ç oc uk’ ve ‘genç ’ e yaklaşımı inc elenmiştir.
İkbal’in ilk şiirleri “Ek Gae aur Bakri”, “Ek Pahar aur Gilhari”, “Baç ç e ki
Dua”, “Parinde ki Faryad”, “Eyk Makra aur Makkhi”, “Man ka Hab” başlıklı
şiirleri yukarıda adı geçen şairlerden etkilenerek ç oc uklar iç in kaleme aldığı
terc üme veya uyarlamalardır (Hamid Ahmed Han; 1997: 95–108). Bu şiirlerde
bir veya iki hayvan motifi seçilip başlarından geç en olaylar konu alınarak ç oc uklara iyilik, adalet, sadakat, dürüstlük ve özgürlük bilinc i kazandırılmak
istenmişti. 13. yüzyılda Mevlâna Celaleddin Rumi’nin de Mesnevi’sinde sıklıkla kullandığı ç eşitli hayvan motifleri bulunmaktadır (Karaismailoğlu, 2005:
107–117; Ödelli, 1981: 205–226). Özellikle mürşit-mürit ilişkisi iç inde İkbal ve
Mevlâna’nın şiir tarzlarında benzerlik arandığında, henüz İkbal’in şiir hayatının ‘ilk dönemi’ iç inde Mevlâna’nın Mesnevi’sinde kullandığı dinsel motifç ilik
anlayışının belirgin olmadığı görülür. İkbal’in bu ‘ilk dönem’ şiirlerinde tasavvufi edebiyattaki mesnevi geleneğinden ziyade, ‘Fabl’ tarzı masallardaki konu
benzerliği daha baskındır.
İkbal şiir hayatının ilk döneminde terc üme ya da uyarlama olmayan, ç oc ukları konu alan şiirler de yazdı. “Ahd-e Tıflî (Çoc ukluk ç ağı)”adlı şiirinde
psikanalist bir yaklaşım iç inde küç ük bir bebeğin tasvirini yapmakta ve o bebeğin bilgisini geliştirmek iç in pragmatizmin de özü olan ‘yaparak öğrenme’
aşamasındaki mac erasını dile getirir.
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Çocukluk Çağı
Dünya yeni bir diya r idi ba na
Annemin sinesindeki genişlik bir ciha n idi ba na
Her ha reket ca n lutfunun ema resi idi ba na
Anla msız ha rf idi kendi dilim ba na
Bir dert bebekken a ğla tsa ydı beni
Ka pı zincirinin şıkırtısı mutlu ederdi beni
Ba kıp dururdum sa a tlerce uyuya n a ya
O ince bulut içerisinde sessizce dola şırken
Defa la rca da ğla rını, ova la rını sorma k
Ve o iyi niyetli ya la nla ra şa şırma k…
Göz görmeye va kıftı, konuşma ya ma ildi duda k
Sorma ya a rzum olsa da yüreğim yoktu.
Anc ak “Baç çah aur Ş am (Çocuk ve Mum)” adlı diğer çocuk konulu şiiri bir
ç oc uğun anlayabilec eğinden ç ok daha fazla anlam ve kavram yüklüydü. Bu
şiirde ‘düşünc e’ ve ‘doğa’ kavramları eklektik işlenişe güzel bir örnektir. İkbal’in İngiltere’de yaşamaya başladığı 1905 – 1908 yılları bakış aç ısının daha da
geliştiği ve gerçekten mutlak gerçeğe yöneldiği, hüsn ü aşkı gizlendiği sır perdesinden sıyırıp görmeye çalışmaya başladığı dönemdir. İkbal mutlak ‘Güzel’i
aramaktadır (Hasan Razvi,1990: 247). O ‘düşünc e’yi dıştan eşya üzerinde ç alışan bir eleman olarak görmez; düşünc ede, iki bağımsız unsur olarak ‘ideal’ ve
‘gerç ek’in varlığını belirtirken düşünc e ve varlık arasındaki ikileme son vermeyi amaç edinir. İkbal ‘doğa’ kavramını ise sünnetullah kabul eder. Doğa
bilgisi, Allah’ın mutlak kudretinin bilgisi demektir. ‘Doğa’ gözlenirken, aslında
Mutlak Varlık ile yakın bir ilişki iç ine girilir (Muhammed Han Kayani, 2002:
59). Bir ç oc uğun şiir iç erisinde bu kavramları anlaması ve bağdaştırması oldukç a zordur. Diğer taraftan İkbal’in bu dönem iç erisindeki şiirsel düşünc e
boyutunda artık felsefi ve edebî kavramları kendine özgü bir tarz iç erisinde
kullanmaya başladığı görülür. Dolayısıyla bu şiirde “ç ocuk” teması yetişkinlere seslenilmek iç in kullanılmıştır. Allah varlığının delili olarak evrendeki ve
dünyadaki yaratılış muc izelerini gösterir. Yaratıc ı, Vakıa, Müminun, Al-i İmran S urelerinde çeşitli ayetlerde insan yaratılışıyla, Mülk, Hac , Rad, Enam S urelerinde ç eşitli ayetlerde bitkilerin yaratılışı, Bakara, Nahl, Naziat, Fatır, Enbiya, Furkan, Araf, Nuh S urelerinde çeşitli ayetlerle evrenin yaratılış muc izelerini beyan etmiştir. Balç ığın özünden yaratılan insanoğlu (23:12) “Allah'ın varlığını, kudretini ve bazı sıfatlarını, yaratmış olduğu varlıklara bakarak anlar.
Her resmin kendi ressamını tanıtması gibi, c anlı ve c ansız varlıklar da kendilerini yaratmış olan Allah'ı bize tanıtırlar. İnsanın da bunlar üzerinde düşünmesi
ve yaratılış delillerine tanık olması gerekir. Nitekim Allah Kuran'da, deve, sivrisinek, arı, örümc ek gibi çeşitli hayvanları, bitkileri, ağaç ları, dağları, yerleri,
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gökleri birer iman hakikati, yani yaratılış muc izesi olarak örnek vermiştir.”
(http://www.turkishajan.c om/islam-ve-insan/allah-yaratilis-muc izelerikonusunda-dusunmeyi emreder –81880.html )Çamurdan yaratılan insan iç in
“ona ruhumdan üfürdüğümde hemen ona secde ederek (yere) kapanın." (15:
28) diye meleklerden de üstün gören yaratıc ının, insanın düşünc esinde onu
kabul etmesi iç in pek ç ok deliller sunmuştur. Yaratıc ı ‘doğa’ ile kendi büyüklüğünü insanın gözleri önüne sermiştir.
İkbal de 1905 yılında yazdığı aşağıdaki şiirde ç oc uğun muma duyduğu
hayranlığın yaratılışta karşılaşılan ışıkla aynı olduğunu söylemesiyle başlayan
‘yaratıc ı güç ’ü doğada algılama egzersiziydi.
Çocuk ve Mum
Bu na sıl bir ha yra nlıktır ey kelebek huylu ya vruca ğız!
Sa a tlerdir mumun kıvılcımla rına ba kıp duruyorsun
Arzun, a guşumda dura n bu cümbüşü mü
Yoksa ışığı mı koynuna a lma k?
Minik ka lbin bu ma nza ra ya şa şırsa da
Za ten da ha önceden gördüğün bu şeye a şina sın,
Mum sa dece bir a lev, sen ba şta n a şa ğı ışıksın.
Ah! Bu toplulukta o a şikâ r, sense sa klısın,
Ya ra ta nın onu a şikâ r,
Seni ise ka ra topra kta n fa nusun içinde neden sa klı tuttuğu bilinmez.
Senin nurun a kıl peçesi a ltında gizlendi
İdra k peçesi, gören gözün tozudur,
Ha ya t denilen şey unuta nlıktır,
Rüya dır, ga flettir, ba ygınlıktır, şa şkınlıktır.
Kudret topluluğu, güzelliğin sonsuz okya nusu
Göz görürse her da mla da güzelliğin fırtına sı va r.
‘Güzel’, da ğın heybetli sessizliğinde,
Güneş ışığının ya yılışında , gecenin siya h örtüsünde,
O, sa ba hın gökyüzündeki a yna sında ,
Gecenin ka ra nlığında , şa fa ğın kızıllığında , gizli…
Büyük geçmişin silinmiş izlerinde,
Yeni doğmuş bebeğin konuşma ça ba sında ,
Gül ba hçesinin sa kinlerinin cıvıltısında ,
Minicik kuşla rın yuva la rını ya pma k için sa rf ettiği ga yrette,
‘Güzel’, da ğın pına rla rında , denizin özgürlüğünde,
‘Güzel’, şehirde, ova da , vira nede, ma murda ,
Ruh sa dece görmek ister görünmeyeni
Yoksa bu çölde neden inlesin ça n misa li
Güzelliğin bu sıra da n cilvesinde bile ruh huzursuz
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Ha ya t, onun susuz ka lmış ba lık misa li…
(Kulliya t-e İkba l: 119–120)
Bu şiirde yaratılanlarla Yaratanı bulmaya ç alışan İkbal şiir hayatının ilk
döneminin sonlarında ilgisini, Hindistan’ın politik, entelektüel ve kültürel bağımsızlığına odaklar (Zulfikâr, 1997: 90). Urduc a-Hintç e ç atışmasıyla ‘iki ulus’
kavramının başlaması ve John Locke, Milton ve Thoma gibi İngiliz idarec ilerin
Muslim-Anglo Oriental College (Müslüman-İngiliz Ş ark Koleji)’de 1900’den
sonra geliştirmeye ç alıştıkları batılı düşünc enin ürünü olan Müslüman milliyetç iliğini İkbal kabul etmeyip batı düşünc e tarzı milliyetç iliği benimser (Zulfikar; 64). O, Hindular ve Müslümanlar arasında ç alışma birlikteliğini geliştirmeye uğraşırken Müslümanların eğitim ve ekonomik bağımsızlığını Hindularla aynı düzeye ç ıkarmalarının da önc elikle gerekliliğine inanır. Bu kapsamda
özdeksel ve tinsel yükseliş iç in Müslümanların potansiyellerini ortaya ç ıkarmalarına ve tinsel alanlarla birlikte özdeksellik iç inde İslam’ın tekrar yükselen
bir değer olması gerekliliğini Hind Müslümanlarına inandırmaya ç alışır.1 İkbal, Hindu-Müslüman dostluğunun oluşturulması iç in her iki grup arasında
yaratılmak istenen dostluğun gelişmesini engelleyen eksiklikleri, sorunları
tespit etmeye ve bunlara ç özüm yolu bulmaya uğraşır. Yurtseverlik duygularını artırmak iç in şiirler yazar. Özellikle ç oc ukların, Hindu-Müslüman toplum
arasında dostluğun temel taşı olac ağına inanmış olmalı ki ç oc uklardan başlayarak birlikteliğin sağlanması iç in ç alışır ve ülkenin ç ok renkli kimliğine vurgu
yapar. Ş iirlerinde Hint alt kıtasında yaşayan etnik grupları ve farklı c emaatleri
şiirlerinde bir araya getirerek ‘vatan’ kavramının sanki kısa bir tanımını yapar.
Hindistan Çocukları Ulusal Marşı
Çişt2 i bu topra kla rda Ha k’ın mesa jını a nla ttı,
Na na k 3 bu ba hçede va hdet şa rkısı söyledi.
Ta ta rla r onu yurt tuttu,
Hica zlıla r onun için Ara p çölünü bıra ktı.
Benim va ta nım işte budur, İşte budur va ta nım.

1

2

3

AÇIKLAMALAR
Đkbal henüz eğitimi münasebetiyle daha yurt dışına çıkmadan evvel de bu çalışmalara yönelmiş ve “ Kavmi Zindegi” adlı
makalesinde ülke sorunlarına eğilebilme cesareti göstermiştir. Bu makale1904 yılında “ Mahzen” adlı dergide yayınlandı.
Đkbal daha sonra eğitim için yurt dışında bulunduğu dönem içerinde de bu konuya eğilmeye devam etti ve Đkbal, “ The
Muslim Community – A sociological Study” başlıklı makalesinde Müslüman ulusun sorunlarına eğilerek edebi hayatının
bu ilk evresinde Hindu ve Müslüman uluslarının sorunlarına çözüm bulmaktaki bakış açısındaki değişimi göstermesi bakımından önemlidir. Bu makale 1911’de “ Pencab Rivyu” adlı dergide Urducaya çevrilerek basılmıştır.
Muînüddîn Hasan el- Çiştî (1142-1236), Hindistan'ın ilk ve en büyük tarikatı olan Çiştiyye tarikatının kurucusudur. XII.
yüzyılın sonunda Muinüddin Hasan el- Çişti tarafından sistemleştirildi. Çiştiye tarikatının tarihinde "büyük şeyhler" dönemi, "taşra hankahları" dönemi, "Sabiriyye" kolunun dönemi ve "Nizamiye" kolunun dönemi olarak dört ana bölümde incelenir.
Guru Nanak (1469-1539) başlangıçta Sihizm’i yalnızca dini akaidler çerçevesinde Müslüman ve Hindu unsurlarını
uzlaştırmak için başlamıştır. O sistemi “ Tanrı birliği” , “ insanlığın kardeşliği” , “ kast sisteminin reddi” ve “ Puta tapıcılığın
faydasızlığı” üzerine kurmuştur. Sihizm daha sonraki yüzyıllarda Đslamın en sert muhalifi olmuştur.
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Yuna nlıla rı ha yra n bıra ktı,
Bütün dünya ya bilgi ve hüner verdi,
Onun sa hibi topra ğına zenginlik ba ğışla dı,
Mücevherlerle Türklerin eteklerini doldurdu,
Benim va ta nım işte budur, İşte budur va ta nım.
Fa rsın sema sında n düşen yıldızla rı.
Tekra r sa ma n yolunun ışıltısıyla pa rla ttı.
Dünya nın va hdet na ğmesinin duyulduğu bu mekâ nda n
Peyga mberime serin rüzgâ rla r geldi.
Benim va ta nım işte budur, İşte budur va ta nım
Ya şa ya nla rı Kelimin bendesi, da ğla rı Sina ola n bu topra ğı
Nuh’un gemisi kıldı mekâ n.
Za ra feti gökyüzüne merdiven ola n bu topra kta
Ora da ya şa ma k cennette ya şa r gibidir
Benim va ta nım işte budur, İşte budur va ta nım
(Kulliya t-e İkba l: 113–114)
İkbal 1905 yılında yüksek tahsil iç in Avrupa’da üç yıl kaldıktan sonra ülkesine döndüğünde batı milliyetç ilik anlayışı yerini Müslüman milliyetç iliğiyle
değişti. İkbal’deki bu değişim “Taranah-e Millî” adlı şiirinde aç ıkç a görülmektedir. Anc ak konunun dışına ç ıkmamak iç in milliyetç ilik konusunu sınırlı tutmak uygun olac aktır.
İkbal’in edebî hayatının ikinc i dönemi (1905–1908) kendi eğitimiyle meşgul
olduğu yıllardı. Onun şiir ç alışmalarında bu dönemde bir azalma dikkat ç ekmektedir. Çünkü O gayretini eğitimine vermiş, şiir ç alışmalarını bir süre
azaltmıştı. İkbal’in ç ocuk iç in yazmış olduğu şiirlere bu dönemde rastlanmaz.
Ş airimiz artık ‘düşünc e’, ‘sezgi ve varlık’ konularında bilgisini artırmaya başlamış, bunun doğal sonucu olarak çocuk şiirleri yazmaktansa şiirlerinde çocukları ve özellikle de genç leri konu edinmeyi terc ih etmiş olabilir. İkbal bu dönem iç inde kendi şiir üslubunu ararken ve mesnevi tarzında şiirler de yazar. O,
bu türde ç oc uğu da konu alan bir şiir yazar. Anc ak Hamid Ahmed Han, İkbal’in bahirlerinde başarılı seç imler yapmadığı için mesnevi tarzındaki şiirlerinin tutulmadığını belirtir (Hamid Ahmed Han: 111).
Ana Kuzusu
Senden bıça ğı uza kla ştırdığımda çığlık a ta rsın
Ben iyilikseverim, beni kötü mü sa ndın
Ey bu kederli iklime yeni gelen! Yine çığlık a ta ca ksın ba k
Ba tma sın dikka t et! Ka lemin ucu sivridir.
Ah! Neden üzüntü veren şeyi seversin?
Oyna şu kâ ğıt pa rça sıyla , za ra rsızdır
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Nerede topun? Nerede porselen kedin?
Kırık ba şlı minicik ha yva n nerede?
Senin a yna n a rzunun tozunda ki özgürlüktü
Gözünün a çılma sıyla bu a rzu kıvılcımı pa rla dı
Elindeki ha rekette, ba kışla rında ki enda zda .
Ha ya tın, a yrımla rın sınırla nma sında n ba ğımsız
Anca k kudretin sırrı gözlerinden görünüyor
Benimleyken bir şeye sinirlendiğinde çığlık a tıyorsun
Sorun ne! Kâ ğıt pa rça sıyla oya la nsa na
Ah! Bu a lışka nlık içerisinde ben de sa na uydum,
Sen ka prisli ben de ka prisli
Geçici zevklerin a şığıyım, çığlık a tıyorum
Hemen sinirlenir, hemen sa kinleşirim
Gördüğüm güzelliğe ka na rım
Ca hilliğim senin ca hilliğinden a z değil
Ben de şimdi senin gibi a ğlıyor, senin gibi gülüyorum
Görünüşte ben gencim, a ma ben de na da n bir bebeğim
(Kulliya t-e İkba l: 97–98)
İkbal’in şiir hayatının üç ünc ü evresi (1908–1926) konu ve üslup aç ısından
kendini bulmaya başladığı dönemdir. İslami ve millî iç erikli konular İkbal’in
külliyatının dörtte üç lük bölümünü oluşturur (S oydan, 2003: 56). Din, tarikat
ve milliyetçi tutuc uluğun hayli yaygın olduğu bir zamanda İkbal, Kur’an’dan
aldığı ilhamla bütün inananların anc ak kardeş olduğunu ve üstünlüğün ırka
değil, kötülükten kaç maya bağlı bulunduğunu bütün dünyaya ilan etmiştir.
Irkç ılık ona göre milletin birlik ve beraberliğini yaşanmaz bir hale sokmaktaydı. Ona göre Müslümanların vatanı, sınırlar iç erisine alınmış bir toprak parç ası
değildi. Çünkü din, mekân ve zaman kıskac ına alınamazdı. Kur’an, bütün insanlığa ve bütün dünyaya indirilmiş evrensel bir mesajdı. İslam Peygamberi de
sadec e bir topluma veya bir bölgeye gönderilmiş peygamber değildi; Müslümanların vatanı dar bir toprak parç ası olamazdı; Müslümanların vatanı bütün
dünya idi. (Ekrem, 2006)
1908 önc esinde Ulus-devlet fikrinin imkânsızlığı, artan Hindu milliyetç i
hareketleriyle Müslüman milliyetç ilik arasındaki kıvılc ımları koc a bir ateşe
dönüştürmek üzereydi. Hindistan Müslümanlarının ç ıkarlarının ve politik
haklarının ilerletilmesi ve korunması, amaç larından biri olan All India Muslim
League (Bütün Hindistan Müslümanları Birliği)’in de 1906’da kurulmasıyla tek
bir ç atı altında toplanmaya ç alışan Müslümanlar, varlık müc adelesinde politik
bir kimlik kazandı. Hint alt kıtasında sürdürülmek istenen Panoryantalizm
Propagandası (Keleşyılmaz, 1999: 60–62) iflas etti. Bu aşamadan sonra İkbal,
İslâm ve Müslüman karşıtlarına karşı uzun süreç li olac ak müc adelenin c iddi
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hazırlıklarını yaptı. Onun, İslami öğretileri yeniden ele alırken zamanın değişen şartlarına göre uygulanabilir bir alt yapı oluşturmaya ç alışması reformc u
kimliğinin de öne ç ıkmasına yardımc ı oldu. İkbal, 1908 yılında Cambridge’de
Muslim League (Müslüman Birliği)’in Londra ofisinin kuruc u üyesi oldu (Zafar, 1985: 85). Londra’da S iyasal Bilimler Fakültesinde hukuk eğitimi aldığı bu
dönemde dini konularda pek ç ok konferanslar verdi. Ülkenin iç inde bulunduğu ayrımc ı yapılanma, onu rahatsız etmekteydi. 1908 kışına doğru eğitimini
tamamlayan İkbal ülkesine geri döndü. O Batı tarzı bir milliyetç ilik anlayışını
şiddetle reddetti ve Müslümanların milliyetç ilik anlayışında sınırların kabul
edilemeyec eğini; Müslümanların bulunduğu her yerde İslam’ın sınırlarını
oluşturabilec ekleri düşünc esini, şiirlerinde de vurguladı (İkram, 1998: 20–25).
Batının sadec e düşünc elerini değil toplumsal gereksinimlerini de araştırdı.
Ruhbanlık, yazgıcılık, c ehalet gibi konular üzerine ç alışmalar yaptı (Quraishi:
16–18). Bu dönem, Hindu-Müslüman birlikteliği düşünc esinin akıldan ve gönülden kalktığı dönemdir. Entelektüalizm ve dinamizm iç erisinde yeniden
yapılanan dünyada siyasi liderler pozisyon almaya ç alışırken eski liderler de
kaybettikleri pozisyonları yeniden ele geçirme gayreti iç erisindeydiler. Anc ak
İslâm âlemi üzerindeki miskinlik yaratan bulutlar bir türlü dağılmak bilmiyordu. İkbal bu noktada aşağıdaki şiirde sahip oldukları değerlerin kıymetini bilemedikleri iç in Müslüman genç liği muhatap alıp sitemli bir şekilde atalarına
layık olmadıklarını vurguladı.
Müslüman Gence Sesleniş
Ey Müslüma n genç! Hiç ka fa yorma dın
Senin düşen bir yıldızı olduğun gökyüzü neydi?
Da rius’un ba şında ki ta cı a ya ğı a ltında çiğneyen bu millet,
Seni sevgisinin kuca ğında besledi.
Uyga rlığın biçimlendiricisi, Dünya ida resindeki esa sla rın ya ra tıcısı,
Deve sürücülerinin beşiği ola n Ara p çölü,
Fakr u Fahri’nin za ma nında ki ida renin ha şmetinde
“Güzel yüzlü, güzelleşmeye ve süse niçin ihtiya ç duysun” 4
Alla h’ın kulla rı yoksulken da hi o ka da r ga yretliydiler ki,
Zenginler fa kirlerin korkusuna ha yır ya pma kta n ka çındıla r
Kısa ca o sa hra da otura nla rın kimler olduğunu sa na na sıl a nla tsa m
Onla r dünya fatihleri, dünya hükümdarları, dünya ida recileri ve dünya yı süsleyenler.
Kelimelere koysa m, resimlerini çizip ne ka da r a nla tma k istesem de
Anca k bu ta svir senin ha ya l gücünün çok ötesinde
Seni a ta la rınla kıya sla ya ma m
4

Şiirde geçen bu mısra Hafız Şirazi’ye aittir.
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Sen sözsün, onla r eylem; sen yıldızsın, onla r gezegen
Biz a ta la rımızda n ka la n mira sı ya ğma la dık
Gökyüzü, Süreyya ’da n topra ğa a ttı bizi
Hükmetmek geçiciyse onun için neden a ğlıyoruz
Dünya nın mutla k ka nunda n yok ça re
Oysa a ta la rımızın kita pla rı ilim incileri
Bunla r Avrupa ’da incelenirken gönül olur pa re pa re
“Ey Ga nî! Pir-i Kena n’ın göz nurunun
Züleyha ’nın gözünü ka ma ştırdığı ka ra günü izle” 5
(Kulliya t-e İkba l: 207)
Mustafa Yılmaz’ın “İkbal ve benzeri kişilikler düşünc e dünyalarının giriftliği ile temayüz ederler. Allame İkbal üstadı Mevlana gibi sembollerin adamıdır. Bu kişiler zihinlerinde tasarladıkları ve özlemini ç ektikleri dünyanın maddi tezahürlerini ifade edebilmek iç in sembollere başvururlar. Bu sembollerin
anlaşılabilmesi de hakikatin tezahürlerinin anlaşılmasıyla mümkün olur.”
(Yılmaz: 2007) ifadesi sembollerin şiirdeki kullanım özelliğini ve önemini vurgular.
Ş airimiz sembollerin yerini, zamanını, biç imini ve taşıdıkları özellikleri şiirinde anlatmak istediği amaç doğrultusunda kullandı. O Müslüman genç liğe
seslenirken genellikle ‘şahin’ simgesini kullanmayı terc ih etti. Çünkü ‘şahin’
daima yükseklerde uçar, yuvasını yüksek yerlerde kurar; kurarken de kendine
en az zarar verecek sarp yerleri seçer. Ayrıca keskin görüşlü oluşu, tehlikeleri
sezişi ona yakalanması zor bir c anlı olma özelliği kazandırır. İkbal ‘şahin’ gibi
olmasını istediği gence seslenirken onun özelliklerini de şiirinde aç ıkç a belirtmiştir:
Şahin
Rızkın a dı su ve da ne ola n
O dünya yı bıra ktım.
Çölün tenha lığı mutlu eder beni
Ezeldendir ya ra tılışımda ki dervişlik
Ne meltem, ne gülçin, ne bülbül
Ne de a şk na ğmesindeki illet.
Ba hçelerden uza k durma k la zım
Onla rda pek çok ba şta n çıka rıcı cilveler va r
Çöl rüzgâ rıyla oluşa n ölümcül ya ra ,
Civa nmerdin ga zilik ya ra sıdır.
Güvercine a ç değilim ben
5

Bu beyit Ğanî Kaşmirî’ye aittir
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Ha ya tım sa dece za hitliktir benim
Üzerine a tılma k, geri çekilmek ve tekra r sa ldırma k
Ka nı sıca k tutma nın ba ha nesidir.
Bunla r ba tı ve doğu kekliklerinin dünya sı
Benimse ma sma vi gökyüzüdür dünya m
Kuşla rın dünya sında bir dervişim ben
Çünkü şahin yuva ya pma z.
(Kulliya t-e İkba l: 495)
Gazel
Yıldızla rın ötesinde ba şka â lemler de va r
Aşkın da henüz türlü türlü imtiha nla rı va r
Sa dece ya şa mda n iba ret değildir bu feza la r
Bura da yüzlerce ba şka kerva nla r da va r
Şu renk ve koku â lemiyle yetinip ka lma sa na
Ba şka çemenler ba şka a şiya nla r da va r
Bunla rda n biri ka ybolduysa , neden ga mla na sın
Ah u figa n dolu da ha nice ma ka mla rın va r
Sen şahinsin görevinse uçma ktır senin
Ka rşında da ha nice gökler va r
İşte bu gün ve gece a ra sına sıkışıp ka lma sa na
Ba şka za ma n, ba şka mekâ nla rında va r
(Kulliya t-e İkba l: 389 -390)
İkbal daha sonraki yıllar iç inde de genç liğin başıbozukluğundan ve tembelliğinden rahatsız olmuştu. Ondaki Batı özentisini fark ederek atalarını hatırlatmak ve kendi felsefi bakış aç ısıyla gençliğe benlik ruhunu kazandırmak iç in
‘şahin’e benzettiği genç liğe karakterini hatırlatma gereği duyarak seslenir.
Bir Genç Adına
Sofa la rın Avrupa î, ha lıla rın İra nî senin
Ka n a ğla tma kta ba na gençliğin tembelliği
Zenginlik ne ki, Hüsrev de olsa n ne fa yda
Ne Ha yda r’ın gücü ne de Selma n’ın perva sızlığı va r sende
Ara ma bunu ça ğımızın kültürünün tecellisinde
Çünkü ben Müslüma nlığın mira cını sa bırda buldum.
Gençlerde şahin ruhu uya ndığında
Menzillerinin gökyüzü olduğunu görürler
Umutsuz olma , umutsuzluk ilim ve irfa nın yok oluşudur.
İna nçlı erkeğin umudunda Alla h’ın sırda şla rı va rdır.
Senin yuva n sulta nlık ka srının kubbesinde değildir
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Sen şahinsin, da ğla rın zirvelerindeki ka ya la rda kona kla ma lısın.
(Kulliya t-e İkba l: 447–448)
İkbal bu dönemin sonu itibariyle 1908–1924 arası dini düşünc esindeki gelişimiyle İslam dünyası ve Hint alt kıtası Müslümanlarıyla alâkalı sorunlar üzerinde yoğunlaştı (Soydan: 15). Bu yoğunlaşma, ondaki tinsel değişimin haberc isiydi ve ilk olarak 1912 de kaleme aldığı “Ş am-o Ş air” adlı şiirde fark edildi.
“Tulu-e İslam” ve “Asrar-e Hudi” şiirleri de bu ç izgide yazılmıştır. Bu şiirler
verilen mesaj aç ısından oldukç a etkileyicidir. İkbal, ileriki yıllarda yazdığı şiirlerde genç Hind Müslümanlarının da bu konular üzerine yoğunlaşmalarını,
kendi iç dünyalarının derinliklerine girmelerini ve buradan elde ettikleri manevi aşkla varlıklarını yüc eltmeleri için yeni arayışlara yönelmelerini tavsiye
etmiştir. Büyük dava adamları, kendilerinden sonra gelenlere, bu davalara
sahip ç ıkac ak yeni nesiller bırakmak isterler. Bu yüzden özellikle genç nesil,
İkbal gibi büyük düşünen lider ve şahsiyetler iç in ideal bir dünya ve zengin bir
hazine kaynağı oluşturur. Mukaddes davayı yüksünmeden yüklenec ek, akıllı,
c oşkun ve enerjik bir gençliğe sahibi olmak onların en büyük emel ve hayalleridir. Mehmet Âkif’in Âsım’ı, Fikret’in Hâluk’u, S ezai Karakoç’un Taha’sı neyse; İkbal’in Câvid’i de odur (Ekrem: 2007). Dolayısıyla büyük şair, bu tavsiye
ve mesajlarını biric ik oğlu Cavid iç in yazdığı şiirlerle gençliğe de iletmek istemiştir.
Cavid’e
Benlik sa zında ebedî ha ya tın a ya k izi va r
Ümmetlerin çıra sı benlik a teşiyle pa rla r
Sa na bir sözüm va r: İnsa nın yüce bir ga yesi olma lı
Bu ga ye insa nı ta m ta tmin etmeli ve da ima yüceltir olma lı
Yükseklere uçma melekesi ya ra tılma dı ka rga da
Aksine ka rga ile sohbet şahin ya vrusunun kişiliğini bozdu
Devrin gözünde ha yâ ba ki değil a rtık
Ra bbim senin gençliğini tertemiz kılsın
Herha ngi bir ha nka hda otura ma dı İkba l
Çünkü o ince, temiz düşünceli ve keskin zekâ lı
(Kulliya t-e İkba l: 443)
Benlik sazında ebedî hayata aç ılan kapıyı şairimiz oğluna anlatırken ruhu
ve aklı, aydınlık ve yumuşak tutan manevi mekân olan kalbi oluşturac ak reç eteleri ona ve dolayısıyla gençliğe vermekteydi. Böylece genc in inanc ı kuvvetli
ve ümidi daim olac aktı; göz ve gönül perdesini kaldırarak sezgilerini kuvvetlendirec ekti. Çünkü İkbal karakterini kaybetmiş, kaybettiğinin farkında olmayan bir genç lik istemiyordu. Özünü, aslını kaybetmiş genç liğe bu değerleri
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bulma seferberliği başlatırken de gencin yolunun sadec e Batı medeniyetinden
geç mediğine de dikkat ç ekti.
Cavid’e
Kendine bir yer ya p a şk diya rında
Yeni bir za ma n, yeni sa ba hla r ve yeni a kşa mla r getir meyda na !
Alla h eğer fıtra t şina s gönül verdiyse sa na
Ba hşettiği la le ve gülün sessizliğinden söz çıka r
Eğer Alla h sa na ta bia tı a nla ma kudreti verirse!
Frengin ka dehini ka ldırma
Hindin renkli çömleğinden şişe ve ka dehimi ya p
Üzüm da lıyım ben, meyvem ga zelimdir
Meyvemden la le gibi kırmızı şa ra p ya p herkese!
Yolum dervişlik yoludur, sa lta na t yolu değil
Sa tma benliğini, na m sa l dervişlikte
(Kulliya t-e İkba l: 477)
İkbal oğluna yazdığı bu şiirlerde ulusunun genç lerine gayretli olmayı ve
sürekli ç alışmayı öğütledi. Gençliğin kendilerine kalac ak hiç bir maddi değere
itibar etmemelerini; aslını unutmadan gelişmelerini istedi. Fakirlik düşünc esini
Kuran’dan alan İkbal (Hasan Razvi, 1990: 224) genç liğe ve insanlara bunun
anlamını kavratmak iç in gayret gösterdi.
I
Cavid’e
Sinede olma z ise sıca k yürek
Ha ya t boşlukta a kıp gider
Av eğer a kıllı ve a tik olursa ,
Ya şlı a vcının işine gelmez
Ab-ı ha ya t bu dünya da dır
Tek şa rt ona susa mış olma k
Gerçeklik yolu ga yrettir
Ka lenderlik ga yret ile ta ma mla nır.
Ey ba ba sının ca nı!
Şahin a sla sülünün kölesi olma z
Bulunma z değildir sözün değeri,
Yüzlerce Enveri6 ve binlerce Ca mi7 !
Benim minderim dünya da mı ki
6
7

Gerçek adı Ahad’ud-Din’dir. Methiyeleriyle tanınmış bir Arapça üstadıdır.
Gerçek adı Molla Abd’ur-Rahman’dı. Şeyh’ul Đslam Cam’a gönülden bağlı bir tasavvuf ehliydi.
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Benim dünya gözündeki sa ygınlığım
Sözümün doğruluğunda ndır
Alla h’ın dininin verdiği
yücelik mira s değildir
Oğluna ne ka da r güzel buyurur Niza mi:
“Senin büyük olma n gerektiği yerde
Çocuğum olma nın sa na fa yda sı olma z”
(Kulliya t-e İkba l: 601)
İkbal, ‘fakr’ kavramı iç erisinde, temel görüşlerinden biri olan nefsi terbiye
etmenin, genç lere önc elikle öğretilmesi üzerinde durdu. Çünkü insanın ve
onun oluşturduğu toplumun huzuru, bunun öğretilmesine bağlıdır. ‘fakr’ insanı olgunluğa, kâmil olmaya götüren önemli bir süreçtir. Tasavvufta fakr mal
varlığından yoksun anlamına gelmeyip Kul’un Allah’a olan muhtaç lığının
farkında olmasıdır. İkbal “Gönül ehli için fa kr; şa hlığın ta kendisidir” derken
maddi zenginlikten kendini ötelemiş bilge kalender insanın kalplerde bıraktığı
etkiyle yücelec eğini inanır; kendini inzivaya ç ekerek varlıktan kendini uzak
tutmaya değil. İkbal ‘fakr’ı iki anlamda kullanır “Biri yapıc ı ve üstün değerlere
ulaşmış fakr, diğeri ise yıkıcı ve toplumu yanıltıp yanlış yola sürükleyen fakr”
(S oydan; 111). İkbal sürekli olarak gence, hayat yolundaki arayışında yapıc ı ve
üstün değerlere ulaşmayı öğütler.
Cavid’e
Mümine a ğır gelir bu gece ve gündüz,
Din ve zenginlik kuma r
İşe düşkün ola n kul ka lma dı
Ka la n sa dece boş boğa zlık
Eğer fa krı ra ma ya gücün va rsa
Aslı Hica zlıdır onun
O fa krda n insa n ya ra ttı
Alla h’ın kimseye muhta ç olma ya n şa nı
Serçe ve güvercin için ölüm ola n şahinlik
İnsa n için ma ka mdır.
Ka ma şır onunla a klın gözleri
Ebu Ali8 ve Ra zi9 nin sürmesiz
Ma hmud’un ihtişa mını ka za nır
Fıtra tında olma z ise Ayva zlık10
Senin dünya nda ki bu İsra fil
8
9
10

Tıp araştırmacısı Đbni Sina’dır
Tıp araştırmacısı Ebu Bekr Muhammed ibn Zekeriya bin Yahya er-Razi’dir
Gazneli Mahmud’un kölesidir. Şairler kendilerini Mahmud’a, sevgililerini de Ayvaz’a benzetir.
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Neyzenlik zevkine sa hip değil
Onun dünya yı ka rıştıra n ba kışı
Şu perdede ta ma men hiledir
Bu çilekeş fa kir buldu
Kılıçsız ve oksuz ga zilik şa nını
Müminin işte bunda dır zenginliği
Alla h’ta n ister ise fa kirliği
(Kulliya t-e İkba l: 602)
İslam’ın temel prensiplerini ve ülküsünü genç lere öğretmeye ç alışırken,
İkbal’in gerç ekleştirmek istediği hedeflerden birisi de Dünya İslâm Devletinin
kurulmasıydı. İkbal, ömrünün son dönemlerine yaklaştığı ve edebi hayatının
da sonu olarak belirtilen 1930-1938 yılları arasında genc i artık toplumu oluşturan bir ‘birey/ferd’ olarak görmüş ve şiirlerinde ‘birey’ kavramına ağırlık vermiştir. Her ne kadar genc in kendine has değerini anlamış ve görüşlerinin
özünde nefsi eğitmeyi hedeflemişse de bunun da yeterli olmadığını anlamıştı.
Birey görevini doğru biçimde yerine getirmez ve yanlışa neden olursa bu yanlışlığın topluma da yansıyac ağına inanmıştı. Diğer taraftan iyi yetiştirmiş bireylerden oluşan toplum birey hata yaptığında toplumun kendisi tarafından
düzeltilec ekti.
Toplumun bir ülküsü ve onları bir arada tutan prensipleri olmalıydı. Bu
ülkü ve prensiplerin gerçekleşmesiyle de bireyin ve toplumun mutluluğu sağlanmalıydı. Çünkü birey ve toplumun oluşmasına destek olan ülkü ve prensipler, bütün insanlığın mutluluğunu da sağlamalıydı. Bu nedenle İkbal, bütün
Müslümanları iç ine alabilec ek ve insanlığın huzurunu sağlayac ak olan bir
İslâm devletinin gerekli olduğunu, devamlı söyleyerek bir İslâm devletinin
gerç ekleşmesi yolunda büyük ç aba göstermiş, bu ç abaları esnasında hiç bir
zaman ırkç ı bir yaklaşıma meyletmemiştir.
Anc ak İkbal, Hindistan’da yaşayan Müslümanlar iç in bağımsız bir İslâm
devleti olmasını, bu devletin inanç ta ve hedefte bütün Müslümanları kuc aklaması arzusuyla yetinmek durumunda kalırken, Pakistan’ın kuruluşuna temel
hazırlayan liderlerin fikir babası da oldu. İkbal’in oğlu Cavid, babasının Pakistan hareketi oluşumu iç inde yer almadan önc eki süreci şöyle özetlemiştir: “Pakistan hareketinin iki boyutu olduğunu unutmamak gerekir. İkbal öyle ya da
şöyle, yakın İslam tarihinin, ç ağdaş İslami uyanış ya da modern İslami Rönesans dönemi diye adlandırabilec eğimiz periyoduna mensuptur. Bu, Cemaleddin Afgani'nin ç abaları ile başlamıştır ve ardından İslam dünyasının yetiştirdiği pek ç ok saygın şahsiyet; Rusya'da Mercani, Türkiye'de anayasalcılık taraftarı
Mithat Paşa, Mısır'dan Muhammed Abduh, Hint-Pakistan Alt Kıtası'ndan S eyyid Ahmet Han. Böylec e Müslümanlar arasında İslam'a yönelik geleneksel
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yaklaşıma karşı Reformist Hareket diye adlandırabilec eğimiz bir hareket başladı.”(İkbal: 2007)
Anc ak gelenekçi yaklaşım her zaman Batıdan gelen yeniliklere karşı tepkici
bir yaklaşım iç indeydi. Bu da gerekli olanı alma hususunda Müslümanları
kararsız bıraktı. Cavid, Pakistan hareketinin iç inde İkbal’in yerini belirtmek
iç in aç ıklamalarına devam eder: “S özünü ettiğim değerli Müslüman şahsiyetler, modern dünyanın olumlu yanlarının benimsenmesini savundular. Bu fikirler bir anlamda Batı'dan Müslüman doğuya gelen anayasalcılık, milliyetçilik ve
vatanperverlik gibi yeni fikirlere karsı bir yanıttı. Ana ç aba batıdan gelen yeni
fikirleri İslâm’la bağdaştığı ölç üde kabul etmekti, ilk dönem reformc ularının
yapmaya ç alıştığı buydu ve ikbal de her ne kadar ç ok genç nesilden olup düşünc e sahnesine geç girmiş olsa dahi bu gruba dâhildi. O sıralarda Hindistan'da Müslümanlarla Hindular arasında iktidar paylaşımı sorunu vardı. O bu
soruna en iyi ç özümün Hindistan'da Müslümanların yoğun olarak yaşadıkları
ve c oğrafi bütünlüğe de sahip oldukları yerlerde kendi kaderlerini tayin etmeleri, tam otonomiye sahip olmaları olduğunu düşünüyordu, işte Pakistan hareketini başlatan temel fikir buydu.”
İkbal’in ç alışmalarının netic elerinden en önemlisi, kendisinin ölümünden
sonra 1947’de Pakistan devletinin kurulması olmuştur. Bu devletin kurulmasıyla birlikte Hindistan’da bir taraftan Hinduların zulmü altında ezilen, diğer
taraftan İngilizlerin sömürgesi altında olan Hintli Müslümanlar biraz olsun
emniyete kavuşmuşlardı.
İkbal 1930 ile 1938 yılları arasında edebi ve felsefi döneminin dördünc ü
devresinde çocuk şiirleri yazmayıp şuurlu birer Müslüman olan insanlara seslenmeyi tercih etmiştir. Ş airimiz 1930’da sağlık durumunun bozulmaya başlamasından dolayı aktif siyasetten ç ekildi. Bu döneme kadar bütün art yetişim
bilgilerini kazanan İkbal, Fars ve Urdu edebiyatları iç erisinde İslam dünyasının
gurur kaynağı olan eserler kaleme almıştır. Anc ak İkbal bu son döneminde
“Cavidname” ve “Bal-e Cibril” gibi son derec e hoş, nükteli şiirsel üslubun
Müslüman genç lik üzerinde bir işe yaramadığını görmüştür. Ş air bu zorunluluktan Hz. Musa’nın inanc ı iç in asasını kullanırken yapmış olduğu keskin vuruşları anımsatac ak “Zarb-e Kelim”i kaleme almıştır (S oydan: 17). O yıllarc a
gönülden istediği İslâm’da Rönesans umutlarını c anlı tutac ak olan ç ocuklardan
başlamak üzere ergin bireylerin İnsan-ı kâmil olarak bu hayat mac erasını bitirmelerini arzu etmiştir. Bilgili, deneyimli ve olgun bir Müslüman olan İkbal,
yüksek umutlar bağladığı genç liğe “Öğüt” adlı şiiriyle seslenerek onu uyarmak istemiştir:
Öğüt
Şöyle diyordu ya şlı kartal, şahin ya vrusuna
“Ya vrum,
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Göklere tırma nma gücü versin Alla h ka na tla rına
Kendi ka nının a teşinde ya nma nın a dı Gençliktir
Çok ça lışma k ba ldır a cı ha ya ta
Ya vrum,
Şa hinin güvercin üzerine a tılma sında n a ldığı zevk
Yoktur güvercinin ka nında ”
(Kulliya t-e İkba l: 448)
İkbal, “Zarb-e Kelim” adlı şiir kitabında da genç liğe batılı bir aristokratın,
oğluna verdiği öğütle seslenerek gaflet uykusundan uyandırmayı arzulamıştır.
İkbal’in genç liğin hayatındaki benlik arayışı ve ç alışma azmindeki tembelliği
ve uyuşukluğu ölüme eşdeğer tuttu. Ayrıc a o Batılılar tarafından kendilerine
sunulan eğitim anlayışı iç inde genç liğin inanc ının bozularak gizli bir esarete
sürüklendiğine işaret ederek ona öğüt vermekten vazgeç medi.
Öğüt
Bir Frenkli Lord oğluna şöyle dedi:
“Sürekli a ra ştırma ya yönel, gözün olma sın eğlencede
İşte bu en büyük zulümdür o za va llıya
Eğer a sla nın huyu dönüşürse kuzuya .
Sinede ya şa t pek çok ha rika sırrı
Tutsa k ola nı a sla kılıçla boyun eğdiremezsin
Eğitim a sidinin içine bıra k onun benliğini
yumuşa dığında nereye istersen ora ya döndür.
Bu a sidin etkisi iksire dönüşür
Topra kta n yığın, a ltında n bir Hima la ya olur”
(Kulliya t-e İkba l: 666)
Ayrıc a İkbal, gençlere verdiği nasihatlerle yol gösteric i olmak isterken dilinden de onlar iç in duayı eksik etmez.
Gençlere, sa na duyduğum tutkulu a şkı ver
Uçma k ve görmek için onla ra bir kartalın gücünü ver
Alla h’ım senin ba na ba hşettiğin idra k gücünü
Onla ra da Lütfetmen için ya lva rıyorum
(Kulliya t-e İkba l: 411 )
SONUÇ
Bu makalede alınan şiirler kısac a değerlendirilec ek olursa, İkbal özellikle
1905’den sonraki şiirlerinde ‘şahin’ sembolüyle çocuk ve genci, ‘kartal’ sembolüyle olgun insanı (İnsan-e Kamil) tasvir etmiştir. İkbal’e göre genç lik inanç sız
değilse de inanc ın niteliğini bilmemektedir; şairimiz çocukluk evresinin ataklık
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ve c esaretiyle bilincin yoğrulmasını tavsiye ederken, kazanılan bilinç le o ç ağlarda atılan inanç temellerinin genç likte daha da geliştirmesini arzu etmiş ve
şiirlerinde bunu vurgulamıştır. İkbal genç lerin, erdemli, ç alışkan bir insan olarak zaman iç inde vakur bir kartala dönüşürken yüksekleri hedefleme arzusunu gönüllerinden silinmemesini arzulamıştır. Çünkü İkbal’e ulaşmak ikbal/gelec ek den vazgeç memekle mümkündür.
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