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Özet 

Bu makalede İkbal’in Urduca şiirlerinin yer aldığı “Bang-e Dara”, “Bal-e Cibril” ve “Zarb-e Ka-
lim” 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. Genç-
ten şahinin cesaret ve ataklığına sahip olmasını isteyerek bilince ve bilgiye giden yoldan ayrıl-
mamasını öğütlemiş; olgunlaşan gençten de kartalın bilgeliğine ve vakurluğuna yakışır davranış-

larda bulunmasını arzulamıştır. 
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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 matura-

ted young to act on the eagle’s  sagacity and dignity. 
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Muhammed İkbal (1877–1938) yazmış olduğu şiirleri, konuşmaları, maka-
leleri, mektupları v.b. yazılarıyla ulusuna yitirmiş olduğu “benlik” kimliğini 
kazandıran ve onu ayağa kaldıran büyük bir şair, siyasetçi ve fikir adamı, İs-
lam 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 ha-
yatının bu evresinde Batı tarzı romantizm şiir onun ilgisini çekti (Quraishi, 
1982: 12), ancak kişisel düşünce hayatı geliştikçe Amerikalı filozof Ralph Wal-
do Emerson, Alfred Tennyson ve Radolph William Cowper gibi İngiliz şairle-
rin şiirlerinin etkisinde politik, toplumsal ve felsefi şiirler yazmaya yöneldi. 
İkbal bu aşamada Hindistan’ın siyasi ve kültürel özgürlüğünü bir bütünlük 
içerisinde ilk dönem şiirlerinden ‘Himalah’ ve ‘Taranah-e Hindi’ de kaleme 
aldı. Bu şiirler bütünleşmeye sadık kalma noktasında o dönem içerisinde Müs-
lüman, Hindu, yetişkin, çocuk herkesi derinden etkiledi. İkbal bu etkilenmenin 
yansımalarını ilk olarak çocuklar iç in yazmış olduğu şiirlerinde dile getirdi. Bu 
makalede İkbal’in edebi hayatındaki aşamalar içerisinde onun Urdu diliyle yazmış 
olduğu “Bang-e Dara”, “Bal-e Cibril” ve “Zarb-e Kalim” adlı şiir kitaplarındaki 
‘çocuk’ ve ‘genç’ e yaklaşımı incelenmiştir.  

İkbal’in ilk şiirleri “Ek Gae aur Bakri”, “Ek Pahar aur Gilhari”, “Baççe ki 
Dua”, “Parinde ki Faryad”, “Eyk Makra aur Makkhi”, “Man ka Hab” başlıklı 
şiirleri yukarıda adı geçen şairlerden etkilenerek çocuklar iç in kaleme aldığı 
tercüme veya uyarlamalardır (Hamid Ahmed Han; 1997: 95–108). Bu şiirlerde 
bir veya iki hayvan motifi seçilip başlarından geçen olaylar konu alınarak ço-
cuklara iyilik, adalet, sadakat, dürüstlük ve özgürlük bilinci kazandırılmak 
istenmişti. 13. yüzyılda Mevlâna Celaleddin Rumi’nin de Mesnevi’sinde sıklık-
la kullandığı çeşitli 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 hayatı-
nın ‘ilk dönemi’ iç inde Mevlâna’nın Mesnevi’sinde kullandığı dinsel motifçilik 
anlayışının belirgin olmadığı görülür. İkbal’in bu ‘ilk dönem’ şiirlerinde tasav-
vufi edebiyattaki mesnevi geleneğinden ziyade, ‘Fabl’ tarzı masallardaki konu 
benzerliği daha baskındır.  

İkbal şiir hayatının ilk döneminde tercüme ya da uyarlama olmayan, ço-
cukları konu alan şiirler de yazdı. “Ahd-e Tıflî (Çocukluk çağı)”adlı şiirinde 
psikanalist bir yaklaşım içinde küçük bir bebeğin tasvirini yapmakta ve o be-
beğin bilgisini geliştirmek için pragmatizmin de özü olan ‘yaparak öğrenme’ 
aşamasındaki macerasını dile getirir. 
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Çocukluk Çağı 
Dünya yeni bir diyar idi bana 
Annemin sinesindeki genişlik bir cihan idi bana 
Her hareket can lutfunun emaresi idi bana 
Anlamsız harf idi kendi dilim bana 
Bir dert bebekken ağlatsaydı beni 
Kapı zincirinin şıkırtısı mutlu ederdi beni 
Bakıp dururdum saatlerce uyuyan aya 
O ince bulut içerisinde sessizce dolaşırken  
Defalarca  dağlarını, ovalarını sormak 
Ve o iyi niyetli yalanlara  şaşırmak… 
Göz görmeye vakıftı, konuşmaya maildi dudak 
Sormaya arzum olsa  da  yüreğim yoktu. 
 
Ancak “Baççah aur Şam (Çocuk ve Mum)” adlı diğer çocuk konulu şiiri bir 

çocuğun anlayabileceğinden çok daha fazla anlam ve kavram yüklüydü. Bu 
şiirde ‘düşünce’ ve ‘doğa’ kavramları eklektik işlenişe güzel bir örnektir. İk-
bal’in İngiltere’de yaşamaya başladığı 1905 – 1908 yılları bakış açısının daha da 
geliştiği ve gerçekten mutlak gerçeğe yöneldiği, hüsn ü aşkı gizlendiği sır per-
desinden sıyırıp görmeye çalışmaya başladığı dönemdir. İkbal mutlak ‘Güzel’i 
aramaktadır (Hasan Razvi,1990: 247). O ‘düşünce’yi dıştan eşya üzerinde çalı-
şan bir eleman olarak görmez; düşüncede, iki bağımsız unsur olarak ‘ideal’ ve 
‘gerçek’in varlığını belirtirken düşünce ve varlık arasındaki ikileme son ver-
meyi 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 çocuğun şiir içerisinde bu kavramları anlaması ve bağdaştırması ol-
dukça zordur. Diğer taraftan İkbal’in bu dönem içerisindeki şiirsel düşünce 
boyutunda artık felsefi ve edebî kavramları kendine özgü bir tarz içerisinde 
kullanmaya başladığı görülür. Dolayısıyla bu şiirde “çocuk” teması yetişkinle-
re seslenilmek için kullanılmıştır. Allah varlığının delili olarak evrendeki ve 
dünyadaki yaratılış mucizelerini gösterir. Yaratıcı, Vakıa, Müminun, Al-i İm-
ran Surelerinde çeşitli ayetlerde insan yaratılışıyla, Mülk, Hac, Rad, Enam Su-
relerinde çeşitli ayetlerde bitkilerin yaratılışı, Bakara, Nahl, Naziat, Fatır, Enbi-
ya, Furkan, Araf, Nuh Surelerinde çeşitli ayetlerle evrenin yaratılış mucizeleri-
ni beyan etmiştir. Balçığın özünden yaratılan insanoğlu (23:12) “Allah'ın varlı-
ğını, kudretini ve bazı sıfatlarını, yaratmış olduğu varlıklara bakarak anlar. 
Her resmin kendi ressamını tanıtması gibi, canlı ve cansız varlıklar da kendile-
rini yaratmış olan Allah'ı bize tanıtırlar. İnsanın da bunlar üzerinde düşünmesi 
ve yaratılış delillerine tanık olması gerekir. Nitekim Allah Kuran'da, deve, siv-
risinek, arı, örümcek gibi çeşitli hayvanları, bitkileri, ağaçları, dağları, yerleri, 
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gökleri birer iman hakikati, yani yaratılış mucizesi olarak örnek vermiştir.” 
(http://www.turkishajan.com/islam-ve-insan/allah-yaratilis-mucizeleri-
konusunda-dusunmeyi emreder –81880.html )Çamurdan yaratılan insan için 
“ona ruhumdan üfürdüğümde hemen ona secde ederek (yere) kapanın." (15: 
28) diye meleklerden de üstün gören yaratıcının, insanın düşüncesinde onu 
kabul etmesi iç in pek çok deliller sunmuştur. Yaratıcı ‘doğa’ ile kendi büyük-
lüğünü insanın gözleri önüne sermiştir.  

İkbal de 1905 yılında yazdığı aşağıdaki şiirde çocuğun muma duyduğu 
hayranlığın yaratılışta karşılaşılan ışıkla aynı olduğunu söylemesiyle başlayan 
‘yaratıcı güç’ü doğada algılama egzersiziydi.   

 
Çocuk ve Mum  
Bu nasıl bir hayranlıktır ey kelebek huylu yavrucağız!  
Saatlerdir mumun kıvılcımlarına bakıp duruyorsun 
Arzun, aguşumda duran bu cümbüşü mü 
Yoksa ışığı mı koynuna almak? 
Minik kalbin bu manzaraya şaşırsa  da  
Zaten daha önceden gördüğün bu şeye aşinasın, 
Mum sadece bir a lev, sen baştan aşağı ışıksın. 
Ah!  Bu toplulukta  o aşikâr, sense saklısın, 
Yaratanın onu aşikâr,  
Seni ise kara  topraktan fanusun içinde neden saklı tuttuğu bilinmez. 
Senin nurun akıl peçesi a ltında gizlendi 
İdrak peçesi, gören gözün tozudur, 
Hayat denilen şey unutanlıktır, 
Rüyadır, gaflettir, baygınlıktır, şaşkınlıktır. 
Kudret topluluğu, güzelliğin sonsuz okyanusu 
Göz görürse her damlada güzelliğin fırtınası var. 
‘Güzel’, dağın heybetli sessizliğinde, 
Güneş ışığının yayılışında, gecenin siyah örtüsünde,  
O, sabahın gökyüzündeki aynasında, 
Gecenin karanlığında, şa fağın kızıllığında, gizli… 
Büyük geçmişin silinmiş izlerinde, 
Yeni doğmuş bebeğin konuşma çabasında, 
 Gül bahçesinin sakinlerinin cıvıltısında, 
Minicik kuşların yuvalarını yapmak için sarf ettiği gayrette, 
 ‘Güzel’, dağın pınarlarında, denizin özgürlüğünde, 
 ‘Güzel’, şehirde, ovada, viranede, mamurda, 
Ruh sadece görmek ister görünmeyeni  
Yoksa bu çölde neden inlesin çan misali  
Güzelliğin bu sıradan cilvesinde bile ruh huzursuz 
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Hayat, onun susuz kalmış balık misali… 
(Kulliyat-e İkbal: 119–120) 

 
Bu şiirde yaratılanlarla Yaratanı bulmaya çalışan İkbal şiir hayatının ilk 

döneminin sonlarında ilgisini, Hindistan’ın politik, entelektüel ve kültürel ba-
ğımsızlığına odaklar (Zulfikâr, 1997: 90). Urduca-Hintçe çatışmasıyla ‘iki ulus’ 
kavramının başlaması ve John Locke, Milton ve Thoma gibi İngiliz idarecilerin 
Muslim-Anglo Oriental College (Müslüman-İngiliz Şark Koleji)’de 1900’den 
sonra geliştirmeye çalıştıkları batılı düşüncenin ürünü olan Müslüman milli-
yetçiliğini İkbal kabul etmeyip batı düşünce tarzı milliyetçiliği benimser (Zul-
fikar; 64). O, Hindular ve Müslümanlar arasında çalışma birlikteliğini geliştir-
meye uğraşırken Müslümanların eğitim ve ekonomik bağımsızlığını Hindular-
la aynı düzeye çıkarmalarının da öncelikle gerekliliğine inanır. Bu kapsamda 
özdeksel ve tinsel yükseliş iç in Müslümanların potansiyellerini ortaya çıkar-
malarına ve tinsel alanlarla birlikte özdeksellik iç inde İslam’ın tekrar yükselen 
bir değer olması gerekliliğini Hind Müslümanlarına inandırmaya çalışır.1 İk-
bal, Hindu-Müslüman dostluğunun oluşturulması iç in her iki grup arasında 
yaratılmak istenen dostluğun gelişmesini engelleyen eksiklikleri, sorunları 
tespit etmeye ve bunlara çözüm yolu bulmaya uğraşır. Yurtseverlik duygula-
rını artırmak için şiirler yazar. Özellikle çocukların, Hindu-Müslüman toplum 
arasında dostluğun temel taşı olacağına inanmış olmalı ki çocuklardan başla-
yarak birlikteliğin sağlanması iç in çalışır ve ülkenin çok renkli kimliğine vurgu 
yapar. Ş iirlerinde Hint alt kıtasında yaşayan etnik grupları ve farklı cemaatleri 
şiirlerinde bir araya getirerek ‘vatan’ kavramının sanki kısa bir tanımını yapar.  

 
Hindistan Çocukları Ulusal Marşı  
Çişt2i bu topraklarda Hak’ın mesajını anlattı, 
Nanak 3 bu bahçede vahdet şarkısı söyledi. 
Tatarlar onu yurt tuttu, 
Hicazlılar onun için Arap çölünü bıraktı. 
Benim vatanım işte budur, İşte budur vatanım. 

                                                 
AÇIKLAMALAR 

1  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 ba-
kımından önemlidir. Bu makale 1911’de “Pencab Rivyu”  adlı dergide Urducaya çevrilerek basılmıştır. 

2  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" dö-
nemi, "taşra hankahları" dönemi, "Sabiriyye" kolunun dönemi ve "Nizamiye" kolunun dönemi olarak dört ana bölümde in-
celenir. 

3  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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Yunanlıları hayran bıraktı, 
Bütün dünyaya bilgi ve hüner verdi, 
Onun sahibi toprağına zenginlik bağışladı, 
Mücevherlerle Türklerin eteklerini doldurdu, 
Benim vatanım işte budur, İşte budur vatanım. 
Farsın semasından düşen yıldızları. 
Tekrar saman yolunun ışıltısıyla  parlattı. 
Dünyanın vahdet nağmesinin duyulduğu bu mekândan 
Peygamberime serin rüzgârlar geldi. 
Benim vatanım işte budur, İşte budur vatanım 
Yaşayanları Kelimin bendesi, dağları Sina olan bu toprağı 
Nuh’un gemisi kıldı mekân. 
Zarafeti gökyüzüne merdiven olan bu toprakta  
Orada yaşamak cennette yaşar gibidir  
Benim vatanım işte budur, İşte budur vatanım 

(Kulliyat-e İkbal: 113–114) 
 
İkbal 1905 yılında yüksek tahsil iç in Avrupa’da üç yıl kaldıktan sonra ülke-

sine döndüğünde batı milliyetçilik anlayışı yerini Müslüman milliyetçiliğiyle 
değişti. İkbal’deki bu değişim “Taranah-e Millî” adlı şiirinde açıkça görülmek-
tedir. Ancak konunun dışına çıkmamak için milliyetçilik konusunu sınırlı tut-
mak uygun olacaktır.  

İkbal’in edebî hayatının ikinci dönemi (1905–1908) kendi eğitimiyle meşgul 
olduğu yıllardı. Onun şiir çalışmalarında bu dönemde bir azalma dikkat çek-
mektedir. Çünkü O gayretini eğitimine vermiş, şiir çalışmalarını bir süre 
azaltmıştı. İkbal’in çocuk için yazmış olduğu şiirlere bu dönemde rastlanmaz. 
Şairimiz artık ‘düşünce’, ‘sezgi ve varlık’ konularında bilgisini artırmaya baş-
lamış, bunun doğal sonucu olarak çocuk şiirleri yazmaktansa şiirlerinde çocuk-
ları ve özellikle de gençleri konu edinmeyi tercih etmiş olabilir. İkbal bu dö-
nem içinde kendi şiir üslubunu ararken ve mesnevi tarzında şiirler de yazar. O, 
bu türde çocuğu da konu alan bir şiir yazar. Ancak Hamid Ahmed Han, İk-
bal’in bahirlerinde başarılı seçimler yapmadığı için mesnevi tarzındaki şiirleri-
nin tutulmadığını belirtir (Hamid Ahmed Han: 111).   

 
Ana Kuzusu  
Senden bıçağı uzaklaştırdığımda çığlık atarsın 
Ben iyilikseverim, beni kötü mü sandın 
Ey bu kederli iklime yeni gelen!  Yine çığlık atacaksın bak 
Batmasın dikkat et!  Kalemin ucu sivridir. 
Ah!  Neden üzüntü veren şeyi seversin? 
Oyna şu kâğıt parçasıyla ,  zararsızdır 
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Nerede topun? Nerede porselen kedin? 
Kırık başlı minicik hayvan nerede? 
Senin aynan arzunun tozundaki özgürlüktü 
Gözünün açılmasıyla  bu arzu kıvılcımı parladı 
Elindeki harekette, bakışlarındaki endazda. 
Hayatın, ayrımların sınırlanmasından bağımsız 
Ancak kudretin sırrı gözlerinden görünüyor 
Benimleyken bir şeye sinirlendiğinde çığlık atıyorsun 
Sorun ne!  Kâğıt parçasıyla  oyalansana 
Ah!  Bu alışkanlık içerisinde ben de sana uydum, 
Sen kaprisli ben de kaprisli 
Geçici zevklerin aşığıyım, çığlık atıyorum 
Hemen sinirlenir, hemen sakinleşirim 
Gördüğüm güzelliğe kanarım 
Cahilliğim senin cahilliğinden az değil 
Ben de şimdi senin gibi ağlıyor, senin gibi gülüyorum 
Görünüşte ben gencim, ama ben de nadan bir bebeğim  

(Kulliyat-e İkbal: 97–98) 
 
İkbal’in şiir hayatının üçüncü evresi (1908–1926) konu ve üslup açısından 

kendini bulmaya başladığı dönemdir. İslami ve millî içerikli konular İkbal’in 
külliyatının dörtte üçlük bölümünü oluşturur (Soydan, 2003: 56). Din, tarikat 
ve milliyetçi tutuculuğun hayli yaygın olduğu bir zamanda İkbal, Kur’an’dan 
aldığı ilhamla bütün inananların ancak kardeş olduğunu ve üstünlüğün ırka 
değil, kötülükten kaçmaya bağlı bulunduğunu bütün dünyaya ilan etmiştir. 
Irkçılık ona göre milletin birlik ve beraberliğini yaşanmaz bir hale sokmaktay-
dı. Ona göre Müslümanların vatanı, sınırlar içerisine alınmış bir toprak parçası 
değildi. Çünkü din, mekân ve zaman kıskacına alınamazdı. Kur’an, bütün in-
sanlığa ve bütün dünyaya indirilmiş evrensel bir mesajdı. İslam Peygamberi de 
sadece bir topluma veya bir bölgeye gönderilmiş peygamber değildi; Müslü-
manların vatanı dar bir toprak parçası olamazdı; Müslümanların vatanı bütün 
dünya idi.  (Ekrem, 2006) 

1908 öncesinde Ulus-devlet fikrinin imkânsızlığı, artan Hindu milliyetçi 
hareketleriyle Müslüman milliyetçilik arasındaki kıvılcımları koca bir ateşe 
dönüştürmek üzereydi. Hindistan Müslümanlarının çıkarlarının ve politik 
haklarının ilerletilmesi ve korunması, amaçlarından biri olan All India Muslim 
League (Bütün Hindistan Müslümanları Birliği)’in de 1906’da kurulmasıyla tek 
bir çatı altında toplanmaya çalışan Müslümanlar, varlık mücadelesinde 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 süreçli olacak mücadelenin ciddi 
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hazırlıklarını yaptı. Onun, İslami öğretileri yeniden ele alırken zamanın deği-
şen şartlarına göre uygulanabilir bir alt yapı oluşturmaya çalışması reformcu 
kimliğinin de öne çıkmasına yardımcı oldu. İkbal, 1908 yılında Cambridge’de 
Muslim League (Müslüman Birliği)’in Londra ofisinin kurucu üyesi oldu (Za-
far, 1985: 85). Londra’da S iyasal Bilimler Fakültesinde hukuk eğitimi aldığı bu 
dönemde dini konularda pek çok konferanslar verdi. Ülkenin iç inde bulundu-
ğu ayrımcı yapılanma, onu rahatsız etmekteydi. 1908 kışına doğru eğitimini 
tamamlayan İkbal ülkesine geri döndü. O Batı tarzı bir milliyetçilik anlayışını 
şiddetle reddetti ve Müslümanların milliyetçilik anlayışında sınırların kabul 
edilemeyeceğini; Müslümanların bulunduğu her yerde İslam’ın sınırlarını 
oluşturabilecekleri düşüncesini, şiirlerinde de vurguladı (İkram, 1998: 20–25). 
Batının sadece düşüncelerini değil toplumsal gereksinimlerini de araştırdı. 
Ruhbanlık, yazgıcılık, cehalet gibi konular üzerine çalışmalar yaptı (Quraishi: 
16–18). Bu dönem, Hindu-Müslüman birlikteliği düşüncesinin akıldan ve gö-
nülden kalktığı dönemdir. Entelektüalizm ve dinamizm içerisinde yeniden 
yapılanan dünyada siyasi liderler pozisyon almaya çalışırken eski liderler de 
kaybettikleri pozisyonları yeniden ele geçirme gayreti içerisindeydiler. Ancak 
İslâm âlemi üzerindeki miskinlik yaratan bulutlar bir türlü dağılmak bilmiyor-
du. İkbal bu noktada aşağıdaki şiirde sahip oldukları değerlerin kıymetini bi-
lemedikleri iç in Müslüman gençliği muhatap alıp sitemli bir şekilde atalarına 
layık olmadıklarını vurguladı. 

 
Müslüman Gence Sesleniş  
Ey Müslüman genç!  Hiç kafa  yormadın 
Senin düşen bir yıldızı olduğun gökyüzü neydi? 
Darius’un başındaki tacı ayağı a ltında çiğneyen bu millet, 
Seni sevgisinin kucağında besledi. 
Uygarlığın biçimlendiricisi, Dünya idaresindeki esasların yaratıcısı,  
Deve sürücülerinin beşiği olan Arap çölü, 
Fakr u Fahri’nin zamanındaki idarenin haşmetinde  
“Güzel yüzlü, güzelleşmeye ve süse niçin ihtiyaç duysun”4 
Allah’ın kulları yoksulken dahi o kadar gayretliydiler ki, 
Zenginler fakirlerin korkusuna hayır yapmaktan kaçındılar 
Kısaca  o sahrada oturanların kimler olduğunu sana nasıl anlatsam 
Onlar dünya fatihleri, dünya hükümdarları, dünya idarecileri ve dünyayı süsle-

yenler. 
Kelimelere koysam, resimlerini çizip ne kadar anlatmak istesem de 
Ancak bu tasvir senin hayal gücünün çok ötesinde 
Seni ata larınla  kıyaslayamam 

                                                 
4 Şiirde geçen bu mısra Hafız Şirazi’ye aittir. 
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Sen sözsün, onlar eylem; sen yıldızsın, onlar gezegen 
Biz atalarımızdan kalan mirası yağmaladık 
Gökyüzü, Süreyya’dan toprağa attı bizi 
Hükmetmek geçiciyse onun için neden ağlıyoruz 
Dünyanın mutlak kanundan yok çare  
Oysa atalarımızın kitapları ilim incileri  
Bunlar Avrupa’da incelenirken gönül olur pare pare  
“Ey Ganî!  Pir-i Kenan’ın göz nurunun  
Züleyha’nın gözünü kamaştırdığı kara  günü izle”5 

(Kulliyat-e İkbal: 207) 
 
Mustafa Yılmaz’ın “İkbal ve benzeri kişilikler düşünce dünyalarının girift-

liği ile temayüz ederler. Allame İkbal üstadı Mevlana gibi sembollerin adamı-
dır. Bu kişiler zihinlerinde tasarladıkları ve özlemini çektikleri dünyanın mad-
di tezahürlerini ifade edebilmek için sembollere başvururlar. Bu sembollerin 
anlaşılabilmesi de hakikatin tezahürlerinin anlaşılmasıyla mümkün olur.” 
(Yılmaz: 2007) ifadesi sembollerin şiirdeki kullanım özelliğini ve önemini vur-
gular.  

Şairimiz sembollerin yerini, zamanını, biçimini ve taşıdıkları özellikleri şii-
rinde anlatmak istediği amaç doğrultusunda kullandı. O Müslüman gençliğe 
seslenirken genellikle ‘şahin’ simgesini kullanmayı tercih 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 canlı olma özelliği kazandırır.  İkbal ‘şahin’ gibi 
olmasını istediği gence seslenirken onun özelliklerini de şiirinde açıkça belirt-
miştir: 

 
Şahin  
Rızkın adı su ve dane olan 
O dünyayı bıraktım. 
Çölün tenhalığı mutlu eder beni 
Ezeldendir yaratılışımdaki dervişlik 
Ne meltem, ne gülçin, ne bülbül 
Ne de aşk nağmesindeki illet. 
Bahçelerden uzak durmak lazım 
Onlarda pek çok baştan çıkarıcı cilveler var 
Çöl rüzgârıyla  oluşan ölümcül yara ,  
Civanmerdin gazilik yarasıdır.  
Güvercine aç değilim ben 

                                                 
5 Bu beyit Ğanî Kaşmirî’ye aittir 
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Hayatım sadece zahitliktir benim 
Üzerine atılmak, geri çekilmek ve tekrar sa ldırmak 
Kanı sıcak tutmanın bahanesidir. 
Bunlar batı ve doğu kekliklerinin dünyası 
Benimse masmavi gökyüzüdür dünyam 
Kuşların dünyasında bir dervişim ben 
Çünkü şahin  yuva yapmaz. 

(Kulliyat-e İkbal: 495) 
 
Gazel 
Yıldızların ötesinde başka â lemler de var 
Aşkın da henüz türlü türlü imtihanları var 
Sadece yaşamdan ibaret değildir bu fezalar 
Burada yüzlerce başka kervanlar da  var 
Şu renk ve koku âlemiyle yetinip kalmasana 
Başka çemenler başka aşiyanlar da  var 
Bunlardan biri kaybolduysa, neden gamlanasın 
Ah u figan dolu daha nice makamların var 
Sen şahinsin görevinse uçmaktır senin 
Karşında daha nice gökler var  
İşte bu gün ve gece arasına sıkışıp kalmasana 
Başka zaman, başka mekânlarında var 

(Kulliyat-e İkbal: 389 -390) 
 
İkbal daha sonraki yıllar iç inde de gençliğin başıbozukluğundan ve tem-

belliğinden rahatsız olmuştu. Ondaki Batı özentisini fark ederek atalarını hatır-
latmak ve kendi felsefi bakış açısıyla gençliğe benlik ruhunu kazandırmak için 
‘şahin’e benzettiği gençliğe karakterini hatırlatma gereği duyarak seslenir. 

 
Bir Genç Adına  
Sofaların Avrupaî, halıların İranî senin 
Kan ağlatmakta  bana gençliğin tembelliği 
Zenginlik ne ki, Hüsrev de olsan ne fayda 
Ne Haydar’ın gücü ne de Selman’ın pervasızlığı var sende 
Arama bunu çağımızın kültürünün tecellisinde 
Çünkü ben Müslümanlığın miracını sabırda buldum. 
Gençlerde şahin  ruhu uyandığında 
Menzillerinin gökyüzü olduğunu görürler  
Umutsuz olma, umutsuzluk ilim ve irfanın yok oluşudur. 
İnançlı erkeğin umudunda Allah’ın sırdaşları vardır. 
Senin yuvan sultanlık kasrının kubbesinde değildir 
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Sen şahinsin, dağların zirvelerindeki kayalarda konaklamalısın.   
(Kulliyat-e İkbal: 447–448) 

 
İkbal bu dönemin sonu itibariyle 1908–1924 arası dini düşüncesindeki geli-

şimiyle İslam dünyası ve Hint alt kıtası Müslümanlarıyla alâkalı sorunlar üze-
rinde yoğunlaştı (Soydan: 15). Bu yoğunlaşma, ondaki tinsel değişimin haber-
cisiydi ve ilk olarak 1912 de kaleme aldığı “Şam-o Şair” adlı şiirde fark edildi. 
“Tulu-e İslam” ve “Asrar-e Hudi” şiirleri de bu çizgide yazılmıştır. Bu şiirler 
verilen mesaj açısından oldukça etkileyicidir. İkbal, ileriki yıllarda yazdığı şiir-
lerde genç Hind Müslümanlarının da bu konular üzerine yoğunlaşmalarını, 
kendi iç  dünyalarının derinliklerine girmelerini ve buradan elde ettikleri ma-
nevi aşkla varlıklarını yüceltmeleri için yeni arayışlara yönelmelerini tavsiye 
etmiştir. Büyük dava adamları, kendilerinden sonra gelenlere, bu davalara 
sahip çıkacak 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 yüklenecek, akıllı, 
coşkun ve enerjik bir gençliğe sahibi olmak onların en büyük emel ve hayalle-
ridir. Mehmet Âkif’in Âsım’ı, Fikret’in Hâluk’u, Sezai Karakoç’un Taha’sı ney-
se; İkbal’in Câvid’i de odur (Ekrem: 2007). Dolayısıyla büyük şair, bu tavsiye 
ve mesajlarını biricik oğlu Cavid için yazdığı şiirlerle gençliğe de iletmek iste-
miştir.  

 
Cavid’e  
Benlik sazında ebedî hayatın ayak izi var 
Ümmetlerin çırası benlik ateşiyle parlar 
Sana bir sözüm var: İnsanın yüce bir gayesi olmalı 
Bu gaye insanı tam tatmin etmeli ve daima yüceltir olmalı 
Yükseklere uçma melekesi yaratılmadı kargada 
Aksine karga ile sohbet şahin yavrusunun kişiliğini bozdu 
Devrin gözünde hayâ baki değil artık 
Rabbim senin gençliğini tertemiz kılsın  
Herhangi bir hankahda oturamadı İkbal 
Çünkü o ince, temiz düşünceli ve keskin zekâlı 

(Kulliyat-e İkbal: 443) 
 
Benlik sazında ebedî hayata açılan kapıyı şairimiz oğluna anlatırken ruhu 

ve aklı, aydınlık ve yumuşak tutan manevi mekân olan kalbi oluşturacak reçe-
teleri ona ve dolayısıyla gençliğe vermekteydi. Böylece gencin inancı kuvvetli 
ve ümidi daim olacaktı; göz ve gönül perdesini kaldırarak sezgilerini kuvvet-
lendirecekti. Çünkü İkbal karakterini kaybetmiş, kaybettiğinin farkında olma-
yan bir gençlik istemiyordu. Özünü, aslını kaybetmiş gençliğe bu değerleri 
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bulma seferberliği başlatırken de gencin yolunun sadece Batı medeniyetinden 
geçmediğine de dikkat çekti. 

 
Cavid’e  
Kendine bir yer yap aşk diyarında 
Yeni bir zaman, yeni sabahlar ve yeni akşamlar getir meydana!  
Allah eğer fıtrat şinas gönül verdiyse sana 
Bahşettiği la le ve gülün sessizliğinden söz çıkar 
Eğer Allah sana tabiatı anlama kudreti verirse!  
Frengin kadehini kaldırma 
Hindin renkli çömleğinden şişe ve kadehimi yap 
Üzüm dalıyım ben, meyvem gazelimdir 
Meyvemden la le gibi kırmızı şarap yap herkese!  
Yolum dervişlik yoludur, sa ltanat yolu değil 
Satma benliğini, nam sal dervişlikte 

(Kulliyat-e İkbal: 477) 
 
İkbal oğluna yazdığı bu şiirlerde ulusunun gençlerine gayretli olmayı ve 

sürekli çalışmayı öğütledi. Gençliğin kendilerine kalacak hiçbir maddi değere 
itibar etmemelerini; aslını unutmadan gelişmelerini istedi. Fakirlik düşüncesini 
Kuran’dan alan İkbal (Hasan Razvi, 1990: 224) gençliğe ve insanlara bunun 
anlamını kavratmak için gayret gösterdi.  

 
I 
Cavid’e 
Sinede olmaz ise sıcak yürek 
Hayat boşlukta  akıp gider 
Av eğer akıllı ve atik olursa , 
Yaşlı avcının işine gelmez 
Ab-ı hayat bu dünyadadır 
Tek şart ona susamış olmak 
Gerçeklik yolu gayrettir 
Kalenderlik gayret ile tamamlanır. 
Ey babasının canı!  
Şahin  asla  sülünün kölesi olmaz 
Bulunmaz değildir sözün değeri, 
Yüzlerce Enveri6 ve binlerce Cami7!  
Benim minderim dünyada mı ki 

                                                 
6  Gerçek adı Ahad’ud-Din’dir. Methiyeleriyle tanınmış bir Arapça üstadıdır.   
7  Gerçek adı Molla Abd’ur-Rahman’dı. Şeyh’ul Đslam Cam’a gönülden bağlı bir tasavvuf ehliydi. 
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Benim dünya gözündeki saygınlığım 
Sözümün doğruluğundandır 
Allah’ın dininin verdiği 
yücelik miras değildir 
Oğluna ne kadar güzel buyurur Nizami: 

“Senin büyük olman gerektiği yerde 
Çocuğum olmanın sana faydası olmaz”  

(Kulliyat-e İkbal: 601) 
 
İkbal, ‘fakr’ kavramı içerisinde, temel görüşlerinden biri olan nefsi terbiye 

etmenin, gençlere öncelikle öğretilmesi üzerinde durdu. Çünkü insanın ve 
onun oluşturduğu toplumun huzuru, bunun öğretilmesine bağlıdır. ‘fakr’ in-
sanı olgunluğa, kâmil olmaya götüren önemli bir süreçtir.  Tasavvufta fakr mal 
varlığından yoksun anlamına gelmeyip Kul’un Allah’a olan muhtaçlığının 
farkında olmasıdır. İkbal “Gönül ehli için fakr; şahlığın ta  kendisidir” derken 
maddi zenginlikten kendini ötelemiş bilge kalender insanın kalplerde bıraktığı 
etkiyle yüceleceğini inanır; kendini inzivaya çekerek varlıktan kendini uzak 
tutmaya değil. İkbal ‘fakr’ı iki anlamda kullanır “Biri yapıcı ve üstün değerlere 
ulaşmış fakr, diğeri ise yıkıcı ve toplumu yanıltıp yanlış yola sürükleyen fakr” 
(Soydan; 111). İkbal sürekli olarak gence, hayat yolundaki arayışında yapıcı ve 
üstün değerlere ulaşmayı öğütler.  

 
Cavid’e 
Mümine ağır gelir bu gece ve gündüz, 
Din ve zenginlik kumar 
İşe düşkün olan kul kalmadı 
Kalan sadece boş boğazlık 
Eğer fakrı ramaya gücün varsa  
Aslı Hicazlıdır onun 
O fakrdan insan yarattı 
Allah’ın kimseye muhtaç olmayan şanı 
Serçe ve güvercin için ölüm olan şahinlik  
İnsan için makamdır. 
Kamaşır onunla  aklın gözleri  
Ebu Ali8 ve Razi9nin sürmesiz  
Mahmud’un ihtişamını kazanır 
Fıtratında olmaz ise Ayvazlık10 
Senin dünyandaki bu İsrafil 

                                                 
8  Tıp araştırmacısı Đbni Sina’dır  
9  Tıp araştırmacısı Ebu Bekr Muhammed ibn Zekeriya bin Yahya er-Razi’dir 
10  Gazneli Mahmud’un kölesidir. Şairler kendilerini Mahmud’a, sevgililerini de Ayvaz’a benzetir. 
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Neyzenlik zevkine sahip değil 
Onun dünyayı karıştıran bakışı 
Şu perdede tamamen hiledir 
Bu çilekeş fakir buldu 
Kılıçsız ve oksuz gazilik şanını 
Müminin işte bundadır zenginliği 
Allah’tan ister ise fakirliği 

(Kulliyat-e İkbal: 602) 
 
İslam’ın temel prensiplerini ve ülküsünü gençlere öğretmeye çalışırken, 

İkbal’in gerçekleştirmek istediği hedeflerden birisi de Dünya İslâm Devletinin 
kurulmasıydı. İkbal, ömrünün son dönemlerine yaklaştığı ve edebi hayatının 
da sonu olarak belirtilen 1930-1938 yılları arasında genci artık toplumu oluştu-
ran bir ‘birey/ferd’ olarak görmüş ve şiirlerinde ‘birey’ kavramına ağırlık ver-
miştir. Her ne kadar gencin 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 yan-
lışlığın topluma da yansıyacağına inanmıştı. Diğer taraftan iyi yetiştirmiş bi-
reylerden oluşan toplum birey hata yaptığında toplumun kendisi tarafından 
düzeltilecekti.  

Toplumun bir ülküsü ve onları bir arada tutan prensipleri olmalıydı. Bu 
ülkü ve prensiplerin gerçekleşmesiyle de bireyin ve toplumun mutluluğu sağ-
lanmalıydı. Çünkü birey ve toplumun oluşmasına destek olan ülkü ve prensip-
ler, bütün insanlığın mutluluğunu da sağlamalıydı. Bu nedenle İkbal, bütün 
Müslümanları iç ine alabilecek ve insanlığın huzurunu sağlayacak olan bir 
İslâm devletinin gerekli olduğunu, devamlı söyleyerek bir İslâm devletinin 
gerçekleşmesi yolunda büyük çaba göstermiş, bu çabaları esnasında hiç  bir 
zaman ırkçı bir yaklaşıma meyletmemiştir. 

Ancak İkbal, Hindistan’da yaşayan Müslümanlar iç in bağımsız bir İslâm 
devleti olmasını, bu devletin inançta ve hedefte bütün Müslümanları kucakla-
ması arzusuyla yetinmek durumunda kalırken, Pakistan’ın kuruluşuna temel 
hazırlayan liderlerin fikir babası da oldu. İkbal’in oğlu Cavid, babasının Pakis-
tan hareketi oluşumu içinde yer almadan önceki süreci şöyle özetlemiştir: “Pa-
kistan hareketinin iki boyutu olduğunu unutmamak gerekir. İkbal öyle ya da 
şöyle, yakın İslam tarihinin, çağdaş İslami uyanış ya da modern İslami Röne-
sans dönemi diye adlandırabileceğimiz periyoduna mensuptur. Bu, Cemaled-
din Afgani'nin çabaları ile başlamıştır ve ardından İslam dünyasının yetiştirdi-
ği pek çok saygın şahsiyet; Rusya'da Mercani, Türkiye'de anayasalcılık taraftarı 
Mithat Paşa, Mısır'dan Muhammed Abduh, Hint-Pakistan Alt Kıtası'ndan Sey-
yid Ahmet Han. Böylece Müslümanlar arasında İslam'a yönelik geleneksel 
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yaklaşıma karşı Reformist Hareket diye adlandırabileceğimiz bir hareket baş-
ladı.”(İkbal: 2007) 

Ancak gelenekçi yaklaşım her zaman Batıdan gelen yeniliklere karşı tepkici 
bir yaklaşım içindeydi. Bu da gerekli olanı alma hususunda Müslümanları 
kararsız bıraktı. Cavid, Pakistan hareketinin iç inde İkbal’in yerini belirtmek 
için açıklamalarına devam eder: “Sözünü ettiğim değerli Müslüman şahsiyet-
ler, modern dünyanın olumlu yanlarının benimsenmesini savundular. Bu fikir-
ler bir anlamda Batı'dan Müslüman doğuya gelen anayasalcılık, milliyetçilik ve 
vatanperverlik gibi yeni fikirlere karsı bir yanıttı. Ana çaba batıdan gelen yeni 
fikirleri İslâm’la bağdaştığı ölçüde kabul etmekti, ilk dönem reformcularının 
yapmaya çalıştığı buydu ve ikbal de her ne kadar çok genç nesilden olup dü-
şünce sahnesine geç girmiş olsa dahi bu gruba dâhildi. O sıralarda Hindis-
tan'da Müslümanlarla Hindular arasında iktidar paylaşımı sorunu vardı. O bu 
soruna en iyi çözümün Hindistan'da Müslümanların yoğun olarak yaşadıkları 
ve coğrafi bütünlüğe de sahip oldukları yerlerde kendi kaderlerini tayin etme-
leri, tam otonomiye sahip olmaları olduğunu düşünüyordu, işte Pakistan ha-
reketini başlatan temel fikir buydu.” 

İkbal’in çalışmalarının neticelerinden en önemlisi, kendisinin ölümünden 
sonra 1947’de Pakistan devletinin kurulması olmuştur. Bu devletin kurulma-
sıyla 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 dördüncü 
devresinde çocuk şiirleri yazmayıp şuurlu birer Müslüman olan insanlara ses-
lenmeyi tercih etmiştir. Şairimiz 1930’da sağlık durumunun bozulmaya başla-
masından dolayı aktif siyasetten çekildi. Bu döneme kadar bütün art yetişim 
bilgilerini kazanan İkbal, Fars ve Urdu edebiyatları içerisinde İslam dünyasının 
gurur kaynağı olan eserler kaleme almıştır. Ancak İkbal bu son döneminde 
“Cavidname” ve “Bal-e Cibril” gibi son derece hoş, nükteli şiirsel üslubun 
Müslüman gençlik üzerinde bir işe yaramadığını görmüştür. Şair bu zorunlu-
luktan Hz. Musa’nın inancı iç in asasını kullanırken yapmış olduğu keskin vu-
ruşları anımsatacak “Zarb-e Kelim”i kaleme almıştır (Soydan: 17). O yıllarca 
gönülden istediği İslâm’da Rönesans umutlarını canlı tutacak olan çocuklardan 
başlamak üzere ergin bireylerin İnsan-ı kâmil olarak bu hayat macerasını bi-
tirmelerini arzu etmiştir. Bilgili, deneyimli ve olgun bir Müslüman olan İkbal, 
yüksek umutlar bağladığı gençliğe “Öğüt” adlı şiiriyle seslenerek onu uyar-
mak istemiştir: 

 
Öğüt  
Şöyle diyordu yaşlı kartal, şahin  yavrusuna 
“Yavrum, 
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Göklere tırmanma gücü versin Allah kanatlarına 
Kendi kanının ateşinde yanmanın adı Gençliktir 
Çok çalışmak baldır acı hayata  
Yavrum, 
Şahinin güvercin üzerine atılmasından aldığı zevk 
Yoktur güvercinin kanında” 

(Kulliyat-e İkbal: 448) 
İkbal, “Zarb-e Kelim” adlı şiir kitabında da gençliğe batılı bir aristokratın, 

oğluna verdiği öğütle seslenerek gaflet uykusundan uyandırmayı arzulamıştır. 
İkbal’in gençliğin hayatındaki benlik arayışı ve çalışma azmindeki tembelliği 
ve uyuşukluğu ölüme eşdeğer tuttu. Ayrıca o Batılılar tarafından kendilerine 
sunulan eğitim anlayışı iç inde gençliğin inancının bozularak gizli bir esarete 
sürüklendiğine işaret ederek ona öğüt vermekten vazgeçmedi. 

 
Öğüt 
Bir Frenkli Lord oğluna şöyle dedi: 
“Sürekli araştırmaya yönel, gözün olmasın eğlencede 
 İşte bu en büyük zulümdür o zavallıya  
Eğer aslanın huyu dönüşürse kuzuya. 
Sinede yaşat pek çok harika  sırrı 
Tutsak olanı asla  kılıçla  boyun eğdiremezsin 
Eğitim asidinin içine bırak onun benliğini 
yumuşadığında nereye istersen oraya döndür. 
Bu asidin etkisi iksire dönüşür  
Topraktan yığın,  a ltından bir Himalaya olur” 

(Kulliyat-e İkbal: 666) 
 
Ayrıca İkbal, gençlere verdiği nasihatlerle yol gösterici olmak isterken di-

linden de onlar iç in duayı eksik etmez. 
 
Gençlere, sana duyduğum tutkulu aşkı ver 
Uçmak ve görmek için onlara  bir kartalın gücünü ver 
Allah’ım senin bana bahşettiğin idrak gücünü 
Onlara  da Lütfetmen için yalvarıyorum 

(Kulliyat-e İkbal: 411 ) 
 
SONUÇ 
Bu makalede alınan şiirler kısaca değerlendirilecek olursa, İkbal özellikle 

1905’den sonraki şiirlerinde ‘şahin’ sembolüyle çocuk ve genci, ‘kartal’ sembo-
lüyle olgun insanı (İnsan-e Kamil) tasvir etmiştir. İkbal’e göre gençlik inançsız 
değilse de inancın niteliğini bilmemektedir; şairimiz çocukluk evresinin ataklık 
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ve cesaretiyle bilincin yoğrulmasını tavsiye ederken, kazanılan bilinçle o çağ-
larda atılan inanç temellerinin gençlikte daha da geliştirmesini arzu etmiş ve 
şiirlerinde bunu vurgulamıştır. İkbal gençlerin, erdemli, çalışkan bir insan ola-
rak zaman içinde vakur bir kartala dönüşürken yüksekleri hedefleme arzusu-
nu gönüllerinden silinmemesini arzulamıştır. Çünkü İkbal’e ulaşmak ik-
bal/gelecek den vazgeçmemekle mümkündür. 
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