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Risalə. Araşdırmalar toplusu. 14-cü kitab 
Bakı, “Elm və Təhsil” nəşriyyatı, 2018, 184 s. 

 
Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin 

“Risalə” elmi araşdırmalar toplusu ildə 2 dəfə nəşr edilir və məzmunu 
etibarilə klassik və müasir ədəbiyyat, ədəbiyyat nəzəriyyəsi və folklor-
şünaslıq, mədəniyyət problemləri və muzeyşünalıq məsələlərini əhatə edir.  

“Risalə” araşdırmalar toplusu Nizami muzeyinin buraxdığı tədqiqat 
topluları “Xəmsə”sinə daxil olan elmi nəşrdir və “Şərq” (Tərcümə 
toplusu), “Məclis” (Mərasimlər toplusu), “Xəzinə” (Kataloqlar toplusu), 
“Qaynaq” (Mənbələr toplusu) silsiləsini tamamlayır. 

“Risalə” araşdırmalar toplusu Ali Attestasiya Komissiyasının təsdiq 
etdiyi nəşrlər sırasında yer almaqdadır. 

 “Risalə” mütəxəssislər, ali məktəb tələbələri, eləcə də Azərbaycan 
ədəbiyyatı və mədəniyyətinin problemləri ilə maraqlanan geniş oxucu 
kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.  
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Turanxanım HÜMBƏTOVA 
  

HÖTENİN FƏLSƏFİ GÖRÜŞLƏRİNDƏ İSLAM 
 

Açar sözlər: Höte, islam, Allah, “Qurani-Kərim”, “Qərb–Şərq divanı”, şərqşünas 

Keywords: Goethe, Islam, Allah, Koran, West-Eastern divan, orientalist 

Ключевые слова: Гете, Ислам, Аллах, Коран, Западно-Восточный 
диван, востоковед 
  

Dahi alman şair-filosofu, mütəfəkkiri, ictimai xadimi, dünya 
ədəbiyyatının incilərindən olan “Faust”un yazarı, təkcə əsərləri ilə deyil, örnək 
həyat tərzi ilə də nümunə olmuş, ölməz əsərləri ilə dünya ədəbiyyatının 
zirvəsinə yüksəlmiş Yohann Volfqanq Höte (1749-1832) dövrünün və bütün 
dövrlərin dahilərindən hesab olunur. Ən böhranlı, ən ağır zamanlarında 
ümidsizliyə qapılmadan çarəni tək olan Allaha sığınmaqda tapan, hər kiçik 
şeydə belə Allahın böyüklüyünü görən, hər şərdə bir xeyir, hər eybəcərlikdə bir 
gözəllik axtaran Höte düşüncə tərzi, həyat haqqındakı təsəvvürü ilə insanlar və 
insanlıq üçün böyük məktəbdir. Höte islamın yadırğandığı, islam haqqında 
yanlış təsəvvürün formalaşdığı, müsəlmanların sıxışdırıldığı bir ölkədə, 
“Qurani-Kərim” tərcümələrinin yetərsiz olduğu bir dövrdə yaşamasına rəğmən 
gerçək islamı tanıma və sevmə şərəfinə nail olmuşdur. İslam onun həyatının 
önəmli bir amilinə çevrilmişdir. Lakin şairin yaşadığı dövrdən bu günə qədər 
həyatının və yaradıcılığının bütün mərhələləri dəfələrlə təhlil edilsə də, islami 
baxışları, “Qurani-Kərim”ə və islam peyğəmbəri Məhəmmədə (s.) münasibəti 
heç bir zaman layiqincə araşdırılmamış və diqqətə alınmamışdır. Hötenin 
islama olan münasibətini ilk növbədə onun öz yaradıcılığında – görkəmli 
şəxslərə məktublarında, müqəddəs “Qurani-Kərim”in və böyük fars şairi Sufi 
Şəmsəddin Məhəmməd Hafiz Şirazinin “Divan”ının təsiri ilə yazdığı “Qərb–
Şərq divanı”nda görmək mümkündür.  

Höte islam dinini dərindən dərk etmək üçün mötəbər mənbələrə 
müraciət edir, Mövlana Cəlaləddin Rumi, Hafiz və Sədi Şirazinin 
əlyazmalarını, “Quran” təfsirlərini, fiqh elminə aid mətnləri, Məhəmməd 
peyğəmbər haqqında kitabları, ərəb dili dərsliklərini, şeir kitablarını oxuyub-
öyrənirdi.  

Bir çox dünya alimləri Hötenin islam dininə aid düşüncələrini və 
yazılarını araşdırmış və bu haqda qiymətli fikirlər söyləmişlər. 

Dinşünas, ərəbşünas, iranşünas alim, islam-təsəvvüf araşdırmaçısı, 
professor Anemari Şimmelin fikrincə, Höteni Şərq aləmi ilə maraqlanmağa və 
məşğul olmağa alman filosof, dinşünas, şair və ədəbiyyatçı Yohan Qotfrid 
Herder sövq etmişdi. Höte o zamanlar Strasburqda tələbə idi və Herderdən, 
Almaniyada tolerantlığın ən böyük qoruyucusu sayılan Lessinqdən 
ilhamlanırdı. Başqa dinlərə, mədəniyyətlərə, xüsusilə islama böyük hörmət və 
maraqla yanaşan Herder islam peyğəmbəri Məhəmmədin (s.) saflıq, cəsarət və 
mərhəmətlə islamı yayma cəhdlərini yüksək qiymətləndirir, xristian və 
yəhudilərin öz qeyri-etik adət-ənənələri içərisində çabalarkən müsəlmanların 
mədəniyyətdə yüksək mərtəbəyə qalxdıqlarını qeyd edirdi. Tələbəsi gənc şair 
Hötenin də diqqətini müxtəlif mədəniyyətlərə və dinlərə yönəltməyi bacaran 
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Herder bu dövrdə Hötedə Şərq dünyasına gələcəkdə həmişə müxtəlif 
formalarda məşğul olacağı bir qapı açır.  

İslamla maraqlandıqca, islamı tanıdıqca bütün varlığı ilə bu dini 
sevməyə başlayan Höte illərlə axtardığının bu olduğunu görür, islam ədəbini, 
islam düşüncəsini öz düşüncə və həyat tərzinə uyğun hesab edir. İslamın 
qayda-qanunları və islam peyğəmbəri Məhəmmədin (s.) həyatı ilə dərindən 
maraqlanmağa başlayır. 

1772-ci ildə Höte Volterin “Fanatizm və ya Məhəmməd peyğəmbər” 
dramına qarşı iki hissədən ibarət bir dram əsəri yazmaq qərarına gəlir. 
“Mahomet-Drama” adlanacaq dramda Hz. Məhəmmədin (s.) həyatı və İmam 
Əli və Fatimə (r.a.) arasındakı söhbət təsvir olunmalı idi.  

Dramdakı “Mahomets Gesang” (“Məhəmmədin mahnısı”) şeirində 
insanlığın mənəvi rəhbəri olan Hz. Məhəmməd (s.ə.v.) dağlardan fışqıran 
şəffaf su məcazı ilə təsvir edilir. Bu su böyük çaya çevrilir və digər çayları, 
axar suları da qabağına qataraq özü ilə aparır. Keçdiyi yerləri verimli edib, 
nəhayət, burada Allahın nişanəsi olan dənizə – ilahi ümmana qovuşur. “Bütün 
məxluqatın başçısı Məhəmməddir” deyən Höte peyğəmbərdən həmişə 
məhəbbətlə bəhs edir və onu yaradılmışların ən ülvisi hesab edirdi. 

Əsası “Qurani-Kərim”dən götürülmüş “Gestirnter Himmel” (“Ulduzlu 
səma”) şeirində isə şair “Əl-Ənam” surəsinin 76, 77, 78-ci ayələrindən çıxış 
edərək Hz. İbrahimin hekayəsini danışır. “Gecə qaranlığı İbrahimi bürüdükdə 
o, bir ulduz görüb “Bu mənim Rəbbimdir”, – dedi, batdıqda isə “Mən batanları 
sevmirəm” söylədi” [6, 113]. Lakin şeirin qəhrəmanı “Quran”da olduğu kimi 
Hz. İbrahim yox, Məhəmməd peyğəmbərdir. Hz. Məhəmməd (s.) aydın və 
ulduzlu səma altında bu şərqini söyləyir: 

 
Hebe, liebendes Herz, dem Erschaffenden dich! 
Sei mein Herr du, mein Gott! Du allliebender, du, 
Der die Sonne, den Mond und die Stern, 
Schuf, Erde und Himmel und mich [3, 81]. 
 
Yüksəl, ey Sevgili, hər şeyi xəlq edən Sənsən!18 
Rəbbim, tanrım Sən olmalısan! Ey hər şeyi sevən.  
Ey Günəşi, Ayı və ulduzları, 
Yeri, göyü və məni Yaradan! 

 
Şair özü şeirini belə açıqlayır: “Şeirin qəhrəmanı öncə ulduzların 

hamısına ibadət edir, sonra Yupiter ulduzunu görür və “bu, ulduzların ən 
böyüyüdür” deyərək ona səcdə edir. Çox keçmir ki ay doğur və onun önündə 
əyilməyə başlayır. Lakin o da batır. Günəş doğur və Rəbbinin günəş olduğunu 
düşünür. Abid hər dəfə yeni tanrılara ibadət etməli və hər dəfə ibadətini daha 
da artırmalı olur. Sonda bunların hamısını xəlq edən bir qüvvəyə ibadət 
ehtiyacı duyaraq bütün bu gözəlliklərin varlıqlarını borclu olduqları tək və əzəli 
olan Allaha qovuşur” [7, 13]. 

Höte özünü açıq şəkildə müsəlman elan etməsə də, bir çox şeirlərində 
dahi şairin islama və onun mənəvi dəyərlərinə münasibətini aydın görmək 

                                                            
18 Məqalədə şeirlərin Azərbaycan dilinə hərfi tərcüməsi müəllif tərəfindən edilmişdir 



Рисаля. Арашдырмалар топлусу. 14. 2018- ISSN 2522-4808 (print) 
 

 55

mümkündür. Hötenin həyat fəlsəfəsi, həyat haqqında təsəvvürü, insanın 
varoluş səbəbi və Allah haqqında fikirləri islamla üst-üstə düşür. Höte insanı 
bütünlüklə onu və bütün dünyanı xəlq edən uca Yaradana təslim olmuş hesab 
edirdi. Şair insan varlığının mövcudluğunun mənasını məhz belə bir 
təslimiyyətdə görür və bunu Allaha islamla itaət adlandırırdı.  

 
Und wenn ich Allah’s Namenhundert nenne, 
Mit jedem klingt ein Name nach für dich [5, 86]. 
 
Və söylədiyim zaman Allahın yüz İsmini 
Səslənər hər biri ilə Səni vəsf edən bir İsim. 

 
Ədəbiyyatçı alim, məşhur höteşünas Katarina Momsen Hötenin islama 

baxışını və onun bu sahədəki təbliğini belə qiymətləndirmişdir: “Höte Hz. 
Məhəmmədin (s.) izini təqib edərək “Şərq Allahındır” tilsimiylə yeni nəsillərə 
tövhid inancını aşılamış, Şərq və Qərb insanına “sirati-mustaqim”i – haqq 
yolunu təbliğ etmiş, məsuliyyətli davranış yoluna diqqəti çəkmişdir” [7]. 

Höte təsadüfləri inkar edirdi. Onun dərin inancına görə, insanın başına 
gələn hər şey xüsusi əlamət və Allahın insana verdiyi dərsdir. 1807-ci ildə 
şəxsi katibi, filoloq, yazıçı Fridrix Vilhelm Rimerə məktubunda o yazır: 
“İnsanlar onlara məlum olmayan və dərk etmədikləri hər şeyi təsadüf 
adlandırırlar. Ancaq bu, təsadüf deyil, görünmədən var olan və ən kiçik şeydə 
belə öz böyüklüyünü göstərən Allahdır” [10]. Məşhur alman bəstəkarı Karl 
Fridrix Zelterə yazdığı məktubda isə Höte öz həyatından təsirli bir misal çəkir. 
O, artıq üçüncü dəfə evlənmək niyyəti ilə Marianna Villemerin yanına gedir. 
Yolda karetası sınır. Məqsədində dirənmək və israr etməyin mənasız olduğunu 
düşünən və bunu məqsədindən dönmək üçün bir xəbərdarlıq hesab edən Höte 
niyyətindən daşınır və məktubunu bu sözlərlə bitirir: “Beləliklə, biz islamda 
qalmalıyıq. Buna daha heç bir şey əlavə edə bilmərəm” [7, 17]. 

Hötenin islamla olan əlaqəsi, yuxarıda qeyd olunduğu kimi, 1771-1772-
ci illərə təsadüf edir. O illərdə müəllimi Herderlə fikir mübadiləsi aparan 
Hötedə müəlliminin təsiri ilə panteizmə maraq yaranır və Benedikt Spinozanı 
oxumağa başlayır. Spinozanın yazıları və panteizm Höteyə sadəcə təfəkkür və 
hürriyyət nəfəsi qazandırmaqla kifayətlənmir, eyni zamanda onu islam dini ilə 
də yaxınlaşdırır. Hötenin islamla əlaqəsinin ilk sübutu 1772-ci ilin iyun ayında 
Herderə yazdığı “mükəmməlliyə”, “virtuozluğa” çatma yollarını axtardığını 
etiraf etdiyi məşhur məktubunda keçən bu cümləsidir: “İndi mən Musanın 
“Quran”da dua etdiyi kimi dua etmək istəyirəm: Rəbbim, mənə dar köksümdə 
genişlik ver” [7, 8]. 

Höte həmişə İslam dininə, xüsusilə də islamın vəhdət və tale 
anlayışlarına böyük maraq göstərirdi. Spinoza ilə başlayan panteist təfəkkür 
yolu “Faust”un şairi Hötedə bir vəhdət dini – monoteist bir din olan islama 
qarşı qeyri-obyektivlikdən uzaq bir baxış formalaşdırmışdır. Panteizmin 
islamla bəzi uyğunluqları olsa da, bu, formal xarakter daşıyır. İslamda Tanrı 
Spinozanın “Deus sive Natura”sında və Hötenin “İlahi təbiət”ində olduğu kimi 
təbiət ilə eyniləşməyib, yaxud təbiət içərisində əriməyib. İslam inancına görə, 
Allah təbiətdə, hətta hər zərrədə təzahür edir, lakin əsla təbiətin özü deyildir. O, 
hər yerdə hazır və nazirdir. Mömin qulların qəlbinə sığar, lakin aləmlərə 
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sığmaz. Aləmlərə sığmaz, ancaq görən gözdən, hiss edən qəlbdən də uzaq 
deyil. O, 99 İsmiylə hər an başqa bir işdə, başqa bir dəyişimdə və ya fərqli bir 
təcəlli sahəsindədir. Onun təcəllisi zaman və məkanla məhdudlaşmamışdır. O, 
əzəli və əbədidir. Zahir və batin Onun sonsuz imkanlarından sadəcə ikisidir. 
Hötenin də bütün qəlbi ilə çatdırmaq istədiyi bu fikirləri onun “Şərq-Qərb 
divanı”nın “Müğənni kitabı” (“Buch des Sängers”) hissəsindəki “əl-Bəqərə” 
surəsindən ilhamlanaraq yazdığı “Talismane” şeirinin aşağıdakı bəndində 
görmək mümkündür: 

 
Gottes ist der Orient, Gottes ist der Okzident 
Nord und Südliches Gelände, Ruht im Frieden seiner Hände. 
Er, der einzige Gerechte, Will für Jedermann das Rechte. 
Sei von seinen hundert Namen, Dieser Hochgelobet. Amen [5, 12]. 
 
Şərq Allahındır, Qərb də Allahındır 
Şimal və Cənub torpaqları Onun iradəsi ilə sülh içərisindədir. 
O, yeganə ədalətli olandır, Hər kəs üçün haqqı istər. 
Onun yüz İsmindən biri də budur, Həmd olsun. Amin. 

 
Höte vəhdət fikrinə böyük önəm vermişdir. Hz. İsanın Allahın oğlu 

olduğunu rədd edən Höte İsanın, əslində, bir vəhdət təbliğçisi, yəni peyğəmbər 
olduğunu və Hz. Məhəmmədin (s.) də vəhdət inancı ilə dünyanı birləşdirdiyini 
qeyd etmişdir. Höte xaç simvolunu sevmirdi və xaçın kilsənin mərkəzi simvolu 
olduğunu həmişə təəssüflə vurğulayırdı. “Quran”la eyni qaynaqdan çıxan 
gerçək “İncil”ə iman edən Höte “Dövrümüzdə İsanın istədiyi mənada xristian 
kimdir ki? Bəlkə də sadəcə mən. Hər nə qədər sizlər məni dinsiz qəbul etsəniz 
də” deyir və əslini itirmiş xristianlığın üç üqnum əqidəsini rədd edərək islamın 
tövhid əqidəsinə sığınır. Şair bu fikrini “Qərb–Şərq divanı”nın “Züleyxa 
kitabı” (“Buch Suleika”) hissəsində təsdiq edir: 

 
Jesus fühlte rein und dachte 
Nur den einen Gott im Stillen. 
Wer ihn selbst zum Gotte machte 
Kränkte seinen heiligen Willen [5, 69]. 
 
İsa məsumiyyətlə hiss edir  
Və tək bir Tanrının olduğunu bilirdi. 
Onu tanrılaşdıranlarsa 
Onun ilahi hislərini incidirdi. 

 
Höte bu söylədikləri ilə o dövr Avropasında bir çox insanları fikir 

ayrılığına gətirirdi. Çünki bu ifadələr bir tərəfdən müsəlmanları razı salsa da, 
digər tərəfdən, üç üqnum əqidəsini əsas götürən və Hz. İsanı təkcə peyğəmbər 
yox, eyni zamanda Tanrının oğlu, hətta Tanrı kimi qəbul edən xristianları 
narahat edirdi. Höte bütün peyğəmbərlərin – Hz. Musa, Hz. İbrahim, Hz. 
Davud, Hz. İsa, Hz. Məhəmmədin (s.) və digər peyğəmbərlərin vəhdət inancını 
təbliğ etdiklərini dilə gətirir və onları yüksəldirdi. Vəhdət inancının – tək 
Allaha imanın insanı ucaltdığına inanan şair “Qərb–Şərq divanı”nın “Qeydlər 
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və araşdırmalar” (“Noten und Abhandlungen”) hissəsində “Mahmud Qəznəvi” 
başlığı ilə deyir: “Tək bir Allaha iman hər zaman ruhları ucaldır və insanı öz 
daxili dincliyinə və ahənginə qovuşdurur” [5, 137]. Yenə “Qeydlər və 
araşdırmalar” hissəsində peyğəmbəri şairdən fərqləndirərək onun şair yox, 
peyğəmbər olduğunu və onun “Quran”ın insan tərəfindən əyləncə və ya ümumi 
təhsilin artırılması üçün yazılmış kitab yox, Allahın hökmü olduğunu yazır [5, 
138]. “Qurani-Kərim”in bəşəriyyət üçün Allah tərəfindən Cəbrayıl (ə) 
vasitəsilə Qədr gecəsində endirildiyini bilən və bunu qəbul edən Höte deyirdi: 
“Quran”ın peyğəmbərə səmadan endirildiyi bu mübarək gecəni Höte necə 
bayram etməsin?” [3, 206]  
  
  Ob der Koran von Ewigkeit sei, 

Darnach frag' ich nicht. 
Daß er das Buch der Bücher sei, 
Glaub ich aus Mosleminenpflicht [5, 88]. 

 
Quran əbədiyyətdəndirmi? 
Bunu heç soruşmuram. 
O, kitablar kitabıdır, 
Müsəlman inancı ilə inanıram. 

 
Höte müqəddəs “Qurani-Kərim”in latın, ingilis, alman və fransız 

dillərinə tərcüməsinin yetərsizliyini hiss edir və yorulmaq bilmədən yeni 
tərcümələr axtarışına davam edirdi. “Quran”ı daha yaxşı anlaya bilmək 
məqsədilə şərqşünas alimlərdən Henrix Eberhard Qotlob Paulus, Georq 
Vilhelm Lorzbax və Kozerqartendən ərəb dili dərsləri alırdı. Əlinə keçən ilk 
“Quran” yazısı olan “Nas” surəsini hərflərini bənzətməklə təkrar yazmış və 
Yena Universitetinin professoru, şərqşünas alim Lorzbaxa göndərib tərcümə 
etdirərək mənasını öyrənmişdi. 

 

19  
  
Höte “Quran” dilinin gözəlliyi, böyüklüyünə, onun dərin dini və fəlsəfi 

mahiyyətinə heyran idi. O, ilk növbədə Allahın tək Xaliq olduğuna və Onun 
təbiətdə təcəlli etdiyinə diqqət çəkir və “Biz ən kiçik şeydə belə Allahın 

                                                            
19 Hötenin Lorzbaxa göndərdiyi əlyazma 
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böyüklüyünü görməliyik” deyərək “Bəqərə” surəsinin 26-cı ayəsini misal 
çəkir: “Əlbəttə, Allah ağcaqanad və ya ondan daha böyüyünü misal 
gətirməkdən çəkinməz. İman gətirənlər bunun Rəbbi tərəfindən bir həqiqət 
olduğunu bilirlər, kafirlər isə: “Allah bu məsəllə nə demək istəyir?” – deyirlər. 
Allah bu məsəllə bir çoxlarını azdırır, bir çoxlarını isə doğru yola aparır. 
Şübhəsiz ki, Allah ancaq fasiqləri azdırır” [6, 6].  

 
Sonst, wenn man den heiligen “Koran” zitierte, 
Nannte man die Sure, den Vers dazu, 
Und jeder Moslem, wie sich's gebührte, 
Fühlte sein Gewissen in Respekt und Ruh [5, 50]. 
 
Müqəddəs “Quran”dan sitat gətirildiyi zaman 
Surə, ayə misal çəkildi. 
Və hər müsəlman layiq olduğu kimi,  
Vicdanını hörmət və rahatlıq içərisində hiss etdi. 

 
İslamın Höteyə təsir edən başqa bir xüsusiyyəti də tale anlayışıdır. 

İslam mütləq təslimiyyət deməkdir. Allaha, Onun iradəsinə və təqdir etdiyinə 
təslim olmaq. Bu düşüncə Hötenin heyran olduğu bir düşüncə idi. 28 mart 
1819-cu ildə kansler Müllerlə söhbəti zamanı sözü islama gətirərək güvən və 
təslimiyyətin hər mötəbər dinin ən əsaslı təməli olduğunu, islam və 
protestantlığın da ən çox bu nöqtədə, yəni ağlımızın qavramadığı hadisələri 
tənzimləyən yüksək bir iradəyə təslimiyyətdə birləşdiyini deyir [7, 17]. 

Höte hər zaman ilahi bir iradəyə təslim olma ehtiyacı duymuşdur. Tale 
Allahın təqdiri ilə bağlıdır və əsla bilinməz. Talenin Allah tərəfindən öncədən 
bilindiyinə, xeyir və şərin Allahdan olduğuna inanmaq və Allahın iradəsinə 
qarşı gəlməmək imanın altı şərtindən biridir. Allah səbəbləri və nəticələri 
təqdir edən və yaradandır. Bütün məxluqat Onun iradəsinə tabedir. Onun 
iradəsi olmadan çaylar axmaz, ulduzlar parıldamaz, yarpaqlar tərpənməz və 
heç bir yerdə həyat olmaz. Dərdi və dərmanı, ölümü və təsəllini verən Odur. 
Buna görə də Höte özünün verdiyi “alın yazısı (Prädestination) nədir” sualına 
“Allah bizdən daha qüdrətli və hakimdir, buna görə bizi öz istədiyi kimi idarə 
edir” deyə cavab verir. Yaxın dostu hersoq Karl Avqust öldüyü zaman isə 
“Allah təqdir etdiyini edir və biz fanilərə səbir etməkdən başqa çarə qalmır” 
deyərək Allaha sığınır. Höte nə zaman bir bəla ilə qarşılaşsa, təsəllini islamın 
tale anlayışına sığınmaqda tapır. Gəlini Ottiliya Poqviş Höte ölümcül xəstəliyə 
tutulduğu bir vaxtda şair bəstəkar dostu Zelterə islama sığınmaqdan başqa çarə 
tapa bilmədiyini, dinə və ağla uyğun bir düşüncə ilə hamının da gec-tez bu dini 
qəbul etmək məcburiyyətində olacağını deyir. 

Höte üçün islam Allahın qavranması mümkün olmayan iradəsinə qəti 
surətdə təslimiyyətdir. Bu düşüncəsini “Qərb–Şərq divanı”nın “Hikmətlər 
kitabı” (“Buch der Sprüche”) bölməsində bu misralarla dilə gətirir. 

 
Närrish daß jeder in seinem Fälle 
Seine besondere Meinung preist! 
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Wenn Islam “Gott ergeben” heißt, 
In Islam leben und sterben wir alle [5, 57]. 
 
Axmaqlıqdır, hər kəsin öz təbirincə 
Öz şəxsi düşüncəsini ucaltması.  
Əgər islam təslim olmaqdırsa Allaha, 
Hamımız yaşayır və ölürük islamda. 

 
Höte islam və müqəddərat mövzularındakı fikirlərini yeni bir divanda 

daha geniş şəkildə vermək istəmiş və bunun üçün “Künftiger Divan” (“Gələcək 
divan”) hazırlamağa başlamış, lakin bitirməyə ömrü yetməmişdir. “Qərb–Şərq 
divanı”nın “Qeydlər və araşdırmalar” bölməsində Höte “Künftiger Divan”dan 
bəhs etmişdir.  

Höte müsəlmanlara böyük rəğbət bəsləyir və onlarla qarşılaşmağı bir 
şan, Allahın mükafatı kimi qəbul edirdi. Napoleonun Berlini işğal etdiyi illərdə 
müttəfiq rus əsgərləri ilə birlikdə müsəlman əsgərlər də Veymara gəlib-
gedirdilər. Höte onlarla münasibət qurur, söhbət edirdi.  

Bir dəfə Veymara gələn müsəlman başqırdlara bir liseydə cümə namazı 
qılmağa belə icazə vermiş və onları seyr etmişdi. Bundan sonra 1814-cü ilin 
yanvar ayında dostu Fridrix Vilhelm Henrix Trebraya bunları yazır: “Bir neçə 
il öncə kim düşünərdi ki, bizim protestant liseyimizdə müsəlmanlar ibadət 
edəcəklər və “Quran” surələri oxunacaq? Fəqət oldu və biz də müsəlmanların 
ibadətinə qatıldıq, onların mollasını gördük. Mənə yaxınlıq duyaraq ox və yay 
hədiyyə etdilər. Xeyirlisi ilə yurdlarına dönsünlər, mən də bu hədiyyələri 
həyatım boyunca yerindən tərpətmədən divardan asılı saxlayacağam” [7, 20]. 
Bu hadisədən sonra “Quran”a olan maraq artır və insanlar kitabxanalardan 
“Qurani-Kərim”i götürüb oxumağa başlayırlar. Şair sadəcə özü islamı 
sevməklə kifayətlənmir, almanların da bu dini öyrənməsindən və müqəddəs 
Kitabı oxumalarından şad olur, hətta bir dövlət adamı olaraq bunun üçün səy 
göstərirdi. 

Hötenin islama bəslədiyi duyğular və bu məqsədlə yazdığı şeir və 
yazılar Almaniyada heç bir zaman xoş qarşılanmamış, illərlə diqqətə 
alınmamışdır. Bu mövzuda Katarina Momsen yazır: “Hötenin islam sevgisi 
bəzi höteşünaslarda narahatlıq doğurmasa da, utancverici bir vəziyyət hesab 
olunurdu. Hötenin divanı ilə alman oxucusunun anlayışını qazanmaq cəhdi heç 
bir nəticə verməmiş, ölümündən 100 il sonra belə “Qərb–Şərq divanı”nın ilk 
nəşrinin satışı tamamlanmamışdır. Hötenin islam sevgisi xristianların nəzərində 
sərhədi aşıb. Buna görə də bəzi müsəlmanlar Hötenin özlərindən biri olduğunu, 
lakin bunu açıq ifadə edə bilmədiyini düşünürlər” [9]. 

1995-ci ildə Veymarda başda Ümumdünya Mürabitun Hərəkatının 
yaradıcısı, şaziliyyə-dərkaviyyə təriqətinin mənəvi rəhbəri Şeyx Əbdülqadir əs-
Sufi olmaqla bir qrup tədqiqatçı Hötenin çoxsaylı əsər və məktublarını 
araşdırmışlar. Bundan sonra Şeyx Əbdülqadir əs-Sufi şairin müsəlman olduğu 
haqqında fətva vermişdir.  

Ədəbiyyatşünas alim Peter-Anton fon Arnim Katarina Momsenin “Höte 
və islam” adlı əsərinə yazdığı son sözdə deyir: “Bu gün – XXI əsrdə 
Almaniyada üç milyondan artıq müsəlman yaşamaqdadır. Bunların əksəriyyəti 
türkdür. Buna baxmayaraq, bu ölkədə islamla bağlı hər şeydə şüuraltında bir 
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qorxu hakimdir. Təbii ki, bunu KİV-in alovlandırdığı dünya miqyasındakı 
islam düşmənçiliyi də təşviq etmişdir, ancaq yeganə səbəb bu deyil. Arzu 
edirəm ki, Almaniyada xaricilərin inteqrasiyası haqqındakı yığıncaqlarda bir 
dəfə türksilli bir alman ayağa qalxıb, ...almanların ifrat dərəcədə dilə 
gətirdikləri almanlıqlarını üzlərinə vurub desin: “Siz öz klassiklərinizi 
tanımırsınız! Sizin ən böyük şairiniz (Höte) dəfələrlə islamı qəbul və iqrar 
etmişdir!” [1]. 

 Hötenin humanizmi aşılayan din olan islama münasibəti hec də 
təsadufi deyildir. İslamı dərindən tədqiq etmək o zamanlar Höte kimi tolerant 
və ön mühakimədən uzaq düşüncəyə sahib intellektual gənclərin arzuladıqları 
və maraqlarını cəlb edən məsələlərdən biri idi. Höteni islama bağlayan ən 
önəmli faktor Məhəmməd peyğəmbərin şəxsiyyəti, Allahdan gələn vəhylə 
“Qurani-Kərim” vasitəsilə bəşər övladına təbliğ etdikləri və Allahın birliyi 
inancı idi. Məhz bu xüsusiyyətlər gənc Hötenin diqqətindən qaçmamış, onu 
islamla dərindən maraqlanmağa sövq etmişdi.  

 İslamın gözəlliyini, dərinliyini duyan təkcə Höte deyildir. İslam dini 
Höte kimi bir çox ədib, filosof, alimlərin də diqqətini cəlb etmişdir. İslam 
dininə heyran olan dahilərdən biri L.N.Tolstoyun ölərkən oğullarına dediyi 
“Əgər yenidən doğulsaydım, müsəlman olaraq doğulmaq istərdim. Sizə 
vəsiyyətim budur ki, islamı qəbul edin, onda olan gözəllik heç bir dində 
yoxdur” sözlərində islama duyduğu dərin hisləri görməmək qeyri-mümkündür. 

Müqəddəs “Qurani-Kərim”in “əl-Fatir” surəsinin 28-ci ayəsində deyilir: 
“Allahdan Öz bəndələri içərisində ancaq alimlər qorxar (Onlar Allahın 
əzəmətini daha yaxşı anlayır və duyurlar). Həqiqətən Allah hər şeyə qadir olan 
və bağışlayandır” [6, 432].  

Fikrimizcə, müasir dövrümüzdə islama qorxu və düşmənçiliklə 
yanaşanlar dönüb geriyə baxsalar, qürur duyduqları ədiblərinin, filosoflarının, 
alimlərinin islama olan münasibəti, islam haqqındakı fikirləri onların 
təsəvvüründəki islam anlayışını dəyişdirər. Və bəlkə o zaman islama ön 
mühakimə ilə yanaşmaqdan çəkinər və islamı həqiqətən tanımağa cəhd 
edərdilər. 
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  Turankhanim Humbatova 

  
Islam in philosophical views of Goethe 

S u m m a r y 
  

The given article touches upon the views of Goethe, widely regarded as 
a connoisseur of Islamic philosophical thought, its spiritual values, combining 
the concept of “unity” and “predestination”, which are reflected in the “West-
eastern divan” of the great German poet. 
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Ислам в творческом восприятии Гете 

Р е з ю м е 
 
В статье освещаются взгляды Гете, по праву считавшегося 

глубоким знатоком исламской философской мысли, на ее духовные 
ценности, сочетавших в себе понятия «единство» и 
«предопределенность», получивших отражение в «Западно-восточном 
диване» великого немецкого поэта. 
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