
GLÜCK, Heinrich 

de Mimari" (s 2 ı -49) ve "Kitap ve Min
yatür" (s. 93-1 00) adlı bölümleriyle resim 
açıklamaları kısımlarını (s 539-605) ha
zırlamıştır. Bu cilt, iki uzman tarafından 
paylaşılan sanat konularını teker teker 
ele aldıktan sonra İslam sanatının çe
şitli ülkelerde ve pek çok dalda verdiği 
e~erleri, iyi kalitede kağıda temiz basıl
mış resimlerle ve bunların açıklamala

rıyla birlikte tanıtıyordu. Bu kitap, için
deki malzemenin zenginliği bakımından 
İslam sanatıyla uğraşanların bir başvu
ru eseri olarak uzun süre değerini ko
rumuştur. Glück'ün İslam sanatıyla ilgi
li son önemli eseri, Viyana Müzesi'nde 
bulunan ve 1550- 1 575 yılları arasında 

hazırlandığı anlaşılan bir Babürlü "Ham
zaname"sindeki 100 kadar minyatüre 
dair olup İran resim sanatının Hint re
sim sanatına yaptığı etki:yi ortaya koy
maktadır (Die indische Miniaturen des 

Hamza-Romanesim Österreichischen Mu

seum in Wien und in anderen Sammlun

gen, Wien 1925). 
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Iii SEMAVİ EYİCE 

GNOSTİSİZM 

(bk. İRFANİYYE). 

GOEJE, Michael Jan de 

(1836- 1909) 

Hollandalı şarkiyatçı. 

_j 

ı 

_j 

13 Ağustos 1836 tarihinde Hollanda'
nın Dronrüp kasabasında doğdu; baba
sı bir Protestan rahibi idi. 1854'te Leiden 
Üniversitesi'nin Doğu Dilleri Bölümü'n
de yüksek öğrenimine başlayarak bura
da R. P. A. Dozy ve Th. W. J. Juynboll'un 
öğrencisi oldu. 1860'ta fakülteyi bitirip 
Juynboll'un yanında asistan kaldı. Aynı 

yıl Specimen e 1iteris orienta1ibus exhi
bens descriptionem a1-Maghrebi, surn
tam e 1ibro regionum a1-Jaqubii (Ya'
kübi'nin Kitabü 'l-Büldan'ından seçilen ör
neklerle Mağrib'in tanıtılması) adlı teziyle 
doktor unvanını aldı ve arkasından İn-
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giltere'ye giderek Çalışmalarını Oxford 
Üniversitesi'nde yürütti:ı. Bu arada Bad
leian Kütüphanesi'ndeki Arapça tarih ve 
coğrafya yazmalarını da tanıma fırsatı 
buldu. 1866'da Leiden Üniversitesi Arap
ça Kürsüsü'ne Juynboll'un yerine profe
sör olarak tayin edildi ve emekliliğine 

kadar ( 1906) burada çalıştı. Uzun öğre
tim üyeliği sırasında şarkiyat alanında 

M. Th. Houtsma, Ch. Snouck- Hurgron
je, G. Van Vloten, H. G. Kleyn gibi meş
hur alimierin yetişmesinde önemli rol 
oynadı. 

De Goeje, İslam coğrafyası ve tarihiy
le ilgili pek çok temel yazma eserin ya
yımını gerçekleştirerek haklı bir ün ka
zanmıştır. 1863'ten itibaren üyeliğine ka
bul edildiği Deutsche Morgenlandische 
Gesellschaft'ın yayın organı olan Zeit
schrift der Deutschen Morgen1iindi
schen Gesellschaft'ta çeşitli çalışmala
rı yayımlan dı. Belazürl'nin FüW.}zu '1- bü1-
dan 'ını, Leiden ve British Museum'daki 
nüshalarını karşılaştırarak üç bölüm ha
linde yayımiayan de Goeje (Leiden ı863-
l 866), ardından hacası Dozy ile birlikte 
coğrafya cı idrisi'nin Nüzhetü '1- müştô]{ 
adlı eserinin Kuzey Afrika ve Endülüs'
le ilgili bölümünü Arapça aslı ve Fran
sızca tercümesiyle birlikte neşretti (Des· 

cription de l 'Afrique et de l'Espagne, Lei
den ı 866). Daha sonra 1869-1871 yılları 
arasında, müellifi bilinmeyen Kitôbü'1-
cUyı1n ve '1 - }zada'ik adlı eserle İbn Mis
keveyh'in Tecaribü'1-ümem'ini Frag
menta historicorum arabicorum serisi 
içinde yayımladı. Bu arada İstahrl'nin 
Mesa1ikü'1-mema1ik adlı eserini Bib1i
otheca geographorum arabicorum se
risinin 1. cildi (Leiden ı870) ve İstahrl hak
kındaki "Die lstakhri- Balkhi Frage" baş
lıklı çalışmasını da bir makale olarak neş
retti (ZDMG, XXV, 42 vd ). Bunların ya-

Michael 
Jan de Goeje 

nında Makdisl'nin AJısenü't- te]{iisim ii 
ma crifeti'l- e]{a1im 'ini yine Bib1iotheca 
geographorum arabicorum serisinin lll. 
cildi (1877), İbnü'l-Fakih el-Hemedanl'
nin Kitôbü '1- Bü1dan 'ını yazarın biyo
grafisiyle ve esere ait Latince bir önsöz
le birlikte aynı serinin V. (1885). İbn Hur
dazbih'in Kitdbü'l-Mesalik ve'l-me
malik'i ile Kudame b. Ca'fer'in Kitôbü'l
.ljarac'ının bir bölümünü VI. (ı 889), İbn 
Rüste'nin Kitôbü'l-A c1a]{ı'n- netise'si 
ile Ya'kübl'nin Kitôbü'1-Büldan'ını VII. 
(ı892), Mes'Qdl'nin Kitabü't-Tenbfh 
ve'l-işrdf'ını da VIII. (1894) cildi olarak 
yayımladı. Ayrıca meşhur tarihçi Tabe
rf'n in Tarfl]u'l- ümem ve'l-mülı1k'ünü 
de 1879 yılından 1901'e kadar üç bölüm 
halinde ve on beş cilt olarak iki zeyliyle 
birlikte neşrederek (Leiden) arkasından 
da İbn Kuteybe'nin eş-Şicr ve'ş-şuca
ra' sını çıkardı (Leiden ı 904). 

1866 yılından itibaren ara vermeksizin 
kırk yıl boyunca öğretim üyeliğini sür
dürdüğü Leiden Üniversitesi'nden 1906'
da yerini öğrencisi Snouck- Hurgronje'
ye bırakarak emekliye ayrılan de Goeje 
Varner Vakfı'nın başına geçti ve ölünce
ye kadar çalışmalarına devam etti. Bu 
dönemde çıkardığı ilk eser. daha önce 
1852'de W. Wright tarafından yayım
lanmış olan İbn Cübeyr'in seyahatname
sidir (London ı 907). De Goeje'nin ilgilen
diği konulardan biri de Çingeneler'in ta
rihidir. Bu topluluğun kökenierini ince
lemiş olduğu Bijdrage tat de geschie
denis der Zigeuners adlı eserini 1875'
te Amsterdam'da yayımlamış, daha son
ra da bu konuyla ilgili olarak özellikle Av
rupa Çingeneleri'nin dilleri üzerine Arap
ça'nın doğrudan etkisini ele alan çeşitli 
makaleler yazmıştır. De Goeje'nin ayrı
ca Memoire sur la conquete de la Syrie 
(Leiden ı 900) adlı bir kitabı vardır. 

De Goeje'nin ' emekli olmasından son
ra bazı öğrenci ve meslektaşları onun 
adına 28 Haziran 1907 tarihinde "Stich
ting de Goeje" adıyla bir vakıf kurmuş
lardır. Avrupa ' daki şarkiyat çalışmala

rına büyük katkısı olan ve mesleğinde 
ulaşılması zor bir başarı elde eden de 
Goeje, bu alanda faaliyet gösteren bir
çok demekle akademik kuruluşun üye
siydi ve büyük emeğinin geçtiği The En
cyclopaedia of Islam 'ın da ilk yayın ku
rulu başkanlığını yapmıştı. Yukarıda be
lirtilen çalışmalarının yanında çeşitli il
ml dergilerde pek çok makalesi yayım
lanmış olan de Goeje 17 Mayıs 1909 ta
rihinde Leiden'de öldü. 
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GOETHE, Johann Wolfgang von 

(1749 · 1832) 

İslamiyet' e 
yakınlık duyduğu bilinen 

L 
Alman edip ve şairi . 

_j 

Frankfurt'ta dünyaya geldi. Babası, 

Frankfurt şehir meclisinde imparator
luk müşaviri olan hukukçu Johann Cas
par Goethe, annesi belediye ve mahke
me reisinin kızı Catherina Elisabeth Tex
tor'dur. Goethe kendi ifadesine göre ha
yat anlayışını babasından, şen tabiatını 
ve hayal kurma gücünü annesinden te
varüs etmiştir. 

Goethe çok iyi bir eğitim gördü ve da
ha çocukluğunda malikanelerindeki muh
teşem kütüphanede özel hocalardan 
Grekçe. Latince. İbranice, Fransızca, in
gilizce, italyanca. tarih, coğrafya. teolo
ji. tabii ilimler, matematik, resim ve mü
zik dersleri aldı; ayrıca çeşitli spor dal
larında hüner sahibi oldu. O yıllarda an
nesinin ve büyükannesinin aracılığıyla 

Binbir Gece Masallan'nı tanıyan Goet
he'nin çocukluğu, Avrupa'ya. seyahatna
melerdeki tasvirler ve yapılan çeviriler 
yoluyla yansıyan büyülü Şark imajının 

ilgi gördüğü bir döneme rastlar. 

On altı yaşında iken babasının ısrarıy
la hukuk öğrenimi görmek için Leipzig'e 
gitti. Üç yıl sonra rahatsızlanarak geri 
döndü; ancak 1770'te tahsilini tamam
lamak üzere Strassburg Üniversitesi'ne 
girdi ve ertesi yıl diplomasıyla birlikte 
avukatlık yetki belgesi aldı. Buradaki 
öğrenciliği sırasında. aynı şehre gelen 
ünlü hümanist yazar ve filozof Johann 
Gottfried Herder ile tanışarak yakın bir 
dostluk kurdu. Herder. Araplar'ın Kur'an·a 
sahip olmaları gibi Avrupa'ya hükme
den Almanlar'ın da kendi dillerinde ya-

zılmış klasik bir kitaplarının olması ha
linde Latince'nin Alman diline asla hük
medemeyeceğini ve bu milletin yolunu 
şaşırmayacağını belirterek ona ısrarla 

Kur'an-ı Kerim'i. özellikle George Sale'
nin 1734'te neşredilen tercümesini oku
masını tavsiye etti (Mommsen, Goethe 
und der Islam, s. 7). 

O sırada Fransa'nın idaresi altında bu
lunan Strassburg'dan hukuk doktoru ola
rak Frankfurt'a dönen Goethe serbest 
avukatlık yapmaya başladı. Bu arada haf
tada iki gün yayımlanan Frankturter Ge
Jehrten Anzeige adlı . ilmi yazıların ağır
lık taşıdığı bir dergide Herder. Johann 
Heinrich Merck ve Johann Georg Schlos
ser'le birlikte çeşitli makaleler yazdı. Ki
liseye hücum etmesinden dolayı bu grup
la rahipler arasında şiddetli mücadeleler 
oldu. Herder'in tavsiyesi üzerine Kur'an'la 
ilgilenen Goethe. 1772 yılında rahip Fri
edrich David Megerlin'in Arapça aslından 
Almanca'ya yaptığı ve İslamiyet aleyh
tarı bir önsözle takdim ettiği Kur'an-ı 
Kerim tercümesi hakkında Frankturter 
Gelehrten Anzeige'de yayımlanan bir 
tenkit yazısı kaleme aldı. Bu makalede. 
Megerlin'in Kur'an'ı hakkıyla tercüme 
edemediğini ve kitabın onun yazdıklarıy
la kıyaslanamayacak kadar yüce fikirlere 
sahip olduğunu belirterek layıkıyla bir 
tercümenin ancak şu şekilde yapılabilece
ğini tahayyül ettiğini açıkladı: "Kur'an'ın 

şümulünü kavramaya meyyal. çok kes
kin bir zekaya sahip. şair ruhlu bir Al
man mütercimin. Şark'ın mehtaplı ber
rak seması altında ve ilahi vahyin geldi
ği yere kuracağı çadırda Kur'an'ı bir pey
gamberin ruh hali içerisinde okuduktan 
sonra tercümeye başlaması en büyük 
arzumdur" (Mommsen. lrn Islam, s. 14) . 
Goethe daha sonra, özellikle Ludovico 
Marraccius'un Arapça'dan Latince'ye yap
tığı tercümeden faydalanarak on ayrı sü
reden bir "Kur'an özeti" (Koran Auszüge) 
meydana getirdi. Bu esere aldığı süre
ler incelendiğinde onun Kur'an-ı Kerim'
deki. düşünenierin Allah'ın varlığının ve 
birliğinin delillerini tabiattaki tecellller
de müşahede edeceklerine ve Hz. Mu
hammed'in insanlık için yüklendiği gö
reve temas eden ayetlere özel bir ilgi 
duyduğu görülür; bilhassa Allah'ın bir
liği esasının vurgulanması çok dikkat 
çekicidir. Bu çalışma sırasında ilgisini 
Hz. Muhammed'in görevi ve şahsı üze
rinde yoğunlaştırması onu "Mahomet" 
adlı büyük bir tiyatro eserinin hazırlığı
na yöneltti. Taslak halinde kalan bu dra
ma hakkında gerek kendisinin verdiği 
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bilgilerden, gerekse ölümünden sonra 
ele geçen bazı müsveddelerden işleme

yi düşündüğü ana temanın tevhid akf
desi olduğu anlaşılmaktadır. Yine bu 
eser için kaleme aldığı, Hz. Ali ile Hz. Fa
tıma arasında karşılıklı terennüm şek
linde geçen bir parça sonradan müsta
kil bir şiir halinde ve "Mahomets Gesang" 
(Muhammed'in nağmesi) adıyla Göttinger 
Musealmanac dergisinde yayımlanmış
tır (1774) . Şiirde, kayalar arasından doğ

muş bir nehre benzetilen Hz. Muham
med'in manevi gücünün kardeşleri olan 
ırmak ve dereleri de bünyesinde topla
yarak okyanusa (Allah'a) ulaşması ifade 
edilmektedir. 

1772 yılının Mayısından Eylülüne ka
dar Wetzlar'daki devlet istinaf mahke
mesinde staj yapan Goethe, burada ken
disi gibi hukuk stajı yapan Johann Georg 
Christian Kestner'le arkadaş oldu. Kest
ner'in Goethe hakkındaki tesbit ve inti
baları şöyledir: "Hakiki bir dehaya, güç
lü bir karaktere ve fevkalade canlı bir 
tahayyül kudretine sahip; düşünce tar
zı asildir. Her türlü baskıdan nefret eder. 
Belirli esaslar hakkındaki fikirlerini pek 
az kimseye açar. Kiliseye gitmez, günah 
çıkartmaz, şaraba batırılmış mukaddes 
ekmekten yemez. Hıristiyan dinine kar
şı saygı besler. fakat bizim din adamla
rımızın tasawur ettikleri şekilde değil. 

Gelecekteki bir hayata, daha iyi bir ya
şayışa inanır. Hakikat peşinde koşar, çok 
okumuş, çok bilgi edinmiş, daha çok da 
tefekkür ve muhakeme etmiştir. Çocuk
ları fazla sever. tertemiz bir sedyesi var
dır. Fikir ve düşüncelerini olduğu gibi 
anlatmaz. Hatta bizzat kendisi de daima 
mecazen konuştuğu ve hiçbir vakit mak
sadını gerçek manasıyla ifade edemediği 
kanaatindedir ; fakat bunun yaşlandıkça 
değişeceğini ve ileride fikirlerini, maksat
larını olduğu gibi açıklayabileceğini ümit 
etmektedir" (Goethes Gesprache, I. 60) . 
Rahatsızlanarak tahsilini yarım bıraktı

ğında kendisine destek olan anne dostu 
Susanne Katharina von Klettenberg de 
onun dinsizliğe değil Hıristiyanlık dışı fi
kirlere sapmış olduğunu belirtir. Goet
he, Wetzlar'da iken Herder'e yazdığı bir 
mektubunda şöyle demiştir: "Kur'an'da 
Musa'nın dua ettiği gibi dua etmek is
tiyorum: Ya rabbi. benim dar olan göğ
sümü genişlet !" ( Goethes Brie{e, I, I 32). 

1774 yılının son günlerinde Paris'e yap
tığı bir seyahat dolayısıyla Frankfurt'tan 
geçen Weimar Dükü Karl August, Goet
he ile tanıştı ve dönüşünde onu Weimar'a 
davet etti. Bu sıralarda annesinin vesa-
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