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Cəlaləddin Rumi şeirlərində eşqin fəlsəfi mənası 

Giriş 

İlahi tərəfindən insanın daxili və zahiri aləminə mənsub olan eşqin varlığı əsas və 

həyatı əks etdirən mühüm mövzulardan biridir. Mövlana, Mouləvi və Rumi təxəllüsləri 

ilə məşhur olan Cəlaləddin Məhəmməd Bəlxi (606-672 h.q./1208-1273 m.) eşq, eşq 

məfhumu və bu mövzu ilə bağlı olan məsələləri geniş şəkildə bəyan edən məşhur 

mütəfəkkirlərdəndir.  Eşq elə bir məfhumdur ki, Rumi şeirlərində mühim yer tutur və 

elə buna görə də bu mövzunu ədəbi  və irfanla bağlı olan mətnlər əsasında, o cümlədən 

“Məsnəvi”yə əsasən təhlil etmək olduqca zəruridir.  Tədqiqatda, “Mənəvi Məsnəvi”yə 

və səhih mənbələrə istinad etməklə, eşq məvhumunu Cəlaləddin Rumi şerlərinə əsasən 

təhlil etmək qərarına gəldik.  

Apardığımız təhlillər nəticəsində fəlsəfə və irfanla bağlı olan bir sıra suallarla 

qarşılaşırıq, yəni burada təhlil olunan məsələlərin özəyi bir sıra suallara cavab axtarır. 

Məsələn, Mövlana hansı səbəbə görə bu qədər eşqi tərif edir və arif eşqin varlığı 

dedikdə məqsədi maddi eşqir yoxsa mənəvi eşq? Ümumiyyətlə Ruminin nəzərində eşq 

məfhumu tərif və hədd əsasında vəsf oluna bilərmi? Eşq daxili və zahiri duyğular 

vasitəsilə dərk olunurmu? Mövlananın vəsf etiyi eşq məfhumu ilə digər mütəfəkkirlərin 

tərif etdiyi eşq arasında hansı uyğun və fərqli cəhətlər mövcuddur? Digər mühim bir 

sual ondan ibarətdir ki,  Mövlana özü aşiqdirmi ya ancaq istəyi odur ki, təkcə məşuqu 

(mütləq varlığı, yəni Allah-Təalanı) vəsf etsin? Rumi nəzərində eşq məfhumu və aşiq 

İlahi dərgahda hansı üstünlüyə malikdir? Əlbəttdə biz bu sualları daha da uzada bilərik, 
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amma Ruminin şerlərini əhatə edən eşq və eşqin mənasını, həmçinin göstərilən 

sualların cavablarını almaq üçün Mövlanaya və Rumişünas mütəfəkkirlərə müraciət 

edə bilərik.     

Mütəfəkkirlərin nəzərində eşqin varlığı 

Əgər eşq və onun varlığını təhlil etsək məlum olar ki, bu mövzu islamın irfan və 

təsəvvüf elmində təhlil olunan mühim mövzulardan biridir. Çünki eşq məfhumunu İlahi 

hikmətdən və irfandan kənar öyrənmək və onu dərk etmək qeyri-mümkündür. Əlbəttdə, 

eşq elə bir məfhumdur ki, onu birmənalı və müxtəsər izah etmək mümkün deyil; səbəbi 

odur ki, eşq maddi aləm üçün tam olaraq gizlidir və bütün zamanlarda mütəfəkkirlər 

səy göstərmişlər ki, bu sirri açsınlar və öz düşüncələrinə əsasən vəsf etsinlər. Əgər eşq 

məfhumunu dərindən təhlil etsək, onda mütəfəkkirlərin əsərlərinə müraciət etməliyik.  

Çünki eşqin varlığı və eşq anlayışı qədim zamanlardan belə mütəfəkkrlərin tədqiq 

etdiyi mövzulardan biri olmuş və onlar bu mövzunu hədsiz sevgi ilə araşdırmışlar. 

Qədim mütəfəkkirlərin hamısı demək olar ki, varlığın mövcudiyyətini eşqlə 

əlaqələndirmişlər.  

Qədim yunan fəlsəfəsinə müraciət etsək məlum olar ki, Aristotel Tanrı varlığını 

sübut edərkən, İlahi varlığı mövcud aləmin sirri və bütün varlıqların məşuqu 

adlandırmışdır; yəni meyl, istək və bütün kainat İlahi varılıqdan sonrakı mərhələdə 

qərarlaşmışdır ki, insan bu istək və meyl əsasında Tanrıya tərəf gedə bilər. Amma əgər 

bu mövzu barədə sufilərin düşüncələrinə diqqət etsək görərik ki, sufilər eşqi mütləq 

varlığa (Allah-Təala) nisbət verməklə, həm də onu İlahi üçün ali və ruhani bir sifət 

hesab edirlər; bundan başqa, ağıl və hissin dəyərini də eşq vasitəsilə ölçürlər: “həqiqi 

eşq odur ki, Allaha tərəf getsin, həmişə canlı və mövcud olan eşq həqiqi eşq hesab 

olunur” (1: s. 462). Bunun mənası o deməkdir ki, Allah Təalanı tanımaq üçün təkcə ağıl 

ilə kifayətlənmək olmaz, bəlkə eşq məfhumunu dərk etmək və ona üz tutmaq lazımdır. 

Çünki Tanrıya olan eşq nəticəsində insan dünyadan və onun hər hansı bir maddi tələb 

və istəklərindən uzaqlaşır və ancaq mütləq varlığa doğru hərəkət edir.   
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Bu mövzu barədə əgər Şərq filosoflarına müraciət etsək,  məlum olar ki, məşhur 

filosof şeyx Şəhabəddin Söhrəverdi eşqin varlığını Allah-Təalaya nisbət vermiş və 

mövcud aləmin dəyərinin eşqə bağlı olduğunu bildirmişdir. O, bu barədə yazır: “Eşqdir 

ki, diri canları Nurul-Ənvara (Allah-Təalaya) doğru aparır” (2: s. 99-100). Şeyxin 

“Nurul-Ənvar”dan məqsədi həmin mütləq varlıqdır ki, mütəfəkkirlər həqiqi eşqi ancaq 

bununla, yəni mütləq varlıqla əlaqələndirmişlər. Amma digər bir mənbədə isə görürük 

ki, mütəfəkkirlər eşqin varlığını əbədi bir qüvvə kimi tanıdırlar. Belə mənbələrdən biri 

də görkəmli Azərbaycan mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin əsərlərində yer almışdır və 

dahi filosof şairin şerlərində eşqin daimi varlığı dəfələrlə özünü göstərmişdir. Onun 

nəzərində, eşq mövcud aləm üçün qanuni və əbədi bir qüvvədir ki, varlıq aləmində 

fasiləsiz və həmişəlik bağlılıq yaradır: “fələyin eşqdən başqa mehrabı yoxdur, aləm eşq 

üzərində yaranmışdır” (3: s. 176).  

Bu mövzu barəsində əgər Əttar Nişapurinin düşüncələrinə diqqət etsək görərik ki, 

o eşqin zatını belə şərh edir: heç bir şey məhəbbətdən zərif və lətif deyil; elə buna görə 

də zərif bir şey haqqında incə bir sözdən istifadə edib danışmaq mümkün deyil. Eşq 

məfhumu düşüncə və xəyal qüvvəsindən daha genişdir. Fəhm və xəyal vasitəsilə onu 

dərk etmək mümkün deyil, çünki eşq zati bir sifətdir (4: s. 85).   

 “Mənəvi Məsnəvi”də eşqin məfhum və mənası 

“Mənəvi Məsnəvi”də “varlıq” sözünün mənası mütləq varlığa işarədir, yəni 

mövcud aləmdə olan bütün varlıqların mənşəyi Allah-Təaladır. Amma “varlıqlar” 

dedikdə isə burada məqsəd maddi aləmdə olan mövcudlar nəsərdə tutulur ki, bu 

mövcudlar varlıqla1 müqayisədə məcazi varlıqlar hesab olunurlar.  Amma burada sual 

yaranır: eşqin mənşəyi haradan götürülüb və onun zatını necə tanımaq olar? Filosof və 

ariflər eşqin mənşəyini qeyri-maddi aləmlə2 əlaqələndirirlər və mütəfəkkirlərdən 

bəziləri eşqi fəzilət3 və digərləri isə eşqin rəzilət4 olduğunu qəbul etmişlər. Mövlanaya 

                                                           
1.Haqq olan varlıq nəzərdə tutulur.  
2.Qeyb aləmi nəzərdə tutulur.  
3.Ən üstün sifət. (Əxlaqın ən üstün xüsusiyyətlərindən biri). 
4.Rəzillik, alçaqlıq, (Əxlaqın ən piz xüsusiyyətlərindən biri).  
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gəlincə isə onun eşq barədə olan düşüncəsi irfani xarakter daşıyır ki, çox sadə və zərif 

formada bəyan olunmuşdur.  Onun nəzərində, bütün üstün xüsusiyyətlərin vəsfi Allah-

Təalaya aid olan sifətlərdir; yəni maddi aləmdə olan bu üstün keyfiyyətlərin hamısı 

mütləq varlığa aiddir. Baxmayaraq ki, bu müsbət keyfiyyətlər insanda özünü göstərir, 

amma bu dəyərlərin mənşəyi tək olan varlıqla bağlıdır.  İnsan hər hansı bir işi yerinə 

yetirirsə, əslində bu iş  Allah-Təala tərəfindən bəndələrinə verilən zahri bir əməldir; 

daha dəqiq desək, ariflərin nəzərində  mövcud aləmdə hər nə varsa İlahi cilvəni əks 

etdirir, dəyişən ancaq zahiri tərəflərdir və əsil həqiqətdə mütləq varlıq özünü məhz 

mövcud aləmdə olan varlıqlarda göstərir, yəni biz ətraf aləmə baxdıqda müxtəlif 

varlıqları və əşyaları görürürük, əslində bunlar əşyanın görünən və zahiri tərəfləridir, 

amma əsil həqiqətdə isə bunların mövcudluğu mütləq varlığa bağlıdır ki, mütləq varlıq 

müxtəlif varlıqlarda və əşyalarda özünü göstərir.  Elə buna görə də Rumunin nəzərində 

bütün üstün sifətlər Allah Təalanın (mütləq varlığın) sifəti hesab olunur. Mövlana açıq-

aydın israr edir ki, Allahdan başqa heç bir şey eşqin vəsfi hesab oluna bilməz və eşq 

yalnız Allaha məxsusdur. Eşq elə bir qüvvədir ki, maddi aləmdə olan məşuqları rədd 

edərək, bütün varlıqların yalnız vahid bir varlığa ehtiyacı olduğunu göstərir. Burada 

məqsəd  ondan ibarətdir ki, bəşəriyyət üçün vahid varlıq (İlahi vücud) məfhumu sübuta 

yetirilsin. Çünki Cəlaləddin Rumi vahid varlıqdan başqa digər bir varlığa etiqad etmir 

və bizi əhatə edən mövcud aləmdə hər nə varsa Allaha agahdır və Allah-Təalanı bütün 

varlıqların zatı-mənşəyi olaraq tərif edir. Mövlananın nəzərində eşq ilahi varlıqdan 

danışır, amma bununla yanaşı, digər bir tərəfdən isə bəşər övladının da eşqdə payı 

vardır. Amma ilahi eşqlə insanda olan eşqin fərqi ondadır ki, ilahi eşq pak və 

dəyişməzdir, amma insana xas olan eşq isə sabit olmayaraq daim dəyişəndir və dəyişən 

olduğu üçün də pak, sabit və dəyişməyən eşqə ehtiyacı vardır. 

 Ruminin etiqadına görə eşq ilahi bir vəsfdir və heç bir insan onun varlığını dərk 

edə bilməz və ancaq aşiq olan onun gözəllik və ləzzətini duya bilər; amma eşq təsvir və 

vəsf oluna bilməz, bunun səbəbi odur ki, eşq və məşuq bəzən məlum və bəzən isə 

gizlidirlər.  Mövlana təkid edir ki, aləmin yaranma səbəbi eşqlə bağlıdır və eşq bir 
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reallıqdır ki, bəşri dünyagörüşdə özünü göstərir. Əgər eşq olmasaydı aləm yaranmazdı 

və hər bir insanın dəyəri onun məşuqunun dəyəri ilə ölçülür; yəni nə qədər ki, məşuqun 

dəyəri ucadır, bu şəxsin üstünlüyünün olmasına dəlalət edir.  Əgər diqqət etsək görərik 

ki, Mövlana “Məsnəvi”də təkcə həqiqi eşqi (ilahi eşq) tərənnüm etmir, Rumlu arif 

həmçinin bəşəri eşqə də diqqət edərək yazır ki, bəşər övladında olan eşq hər hansı bir 

varlıda olan eşqlə müqayisədə, bir növ ilahi varlıqda olan eşqdən bir görüntüdür (5: 3-

cü dəftər, 549-560). Onun fikrincə, eşqi olmayan hər hansı bir şəxsin həyata sahib 

olması da mümkünsüzdür, yəni insanın varlığı eşqə bağlıdır. Eşq hər hansı bir varlığa 

həyat verir və onu yaşadır. Mövlana bəşəri eşqi ruhun paklaşması üçün vasitə hesab 

edir və onun baxışlarında doğru və düzgün bir xəyalın təsiri eşqin vasitəsilə həqiqətə 

yönələ bilər. O, davam edərək bildirir ki, əgər hər hansı bir insan özünün sahib olduğu 

nəfsin ardınca getsə və dünya nemətləri qarşısında özünü tabe etsə İlahi dərgaha qovuşa 

bilməz. Necə ki, bu barədə yazır:  

Eşğhayi keəz pirəngi bud,  

Eşq nəbud, ağibət nənəngi bud. 

Zeanke eşğe murdeqan paynde nist, 

Zeanke murde suyi ma ayənde nist (5: birinci dəftər, 217 və 205).  

Ümumiyyətlə, əgər diqqət etsək məlum oar ki, Ruminin nəzərində insan ruhunu saflaşdıran 

yalnız eşqdir və eşqdir ki, bütün xəstə və ağrılara şəfa verir. Bundan başqa, Mövlana Allah-

Təalada olan gözəlliyin, bizi əhatə edən mövcud aləmdə olan  bütün gözəlliklərin  cilvə və 

nəşanələri olduğunu bildirir; yəni bu gözəlliklər ki, bizi əhatə edib, əslində bu İlahi gözəlliyin bir 

nişanəsidir; Allah-Təaladır ki, bütün kainatda izi vardır və əsil həqiqətdə  mütləq varlıq aləmdə 

olan bütün gözəlliklərin ruhunu ifadə edir: 

Mən pir-e fəna budəm cəvanəm kərdi,  

Mən murde budəm ze-zendeganəm kərdi, 

Mitərsəm ke qom şəvəm dər rəhe tu,  

Əknun nəşəvəm qom ke neşanəm kərdi (5: birinci dəftər, 1985).  
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 Mövlana bununla kifayətlənməyib həqiqi gözəlliyin müəyyən forma və həddə 

sığmadığını da israr edir. Onun fikrincə, əsil gözəllik surət və ya formadan ibarət deyil; 

bütün gözəllik və üstünlüklər yalnız ondadır-yəni İlahi varlıqdadır; aşiqlərin keçirtdiyi 

hisslər bu deyilənləri təsdiq edir. O zaman ki, aşiqlər maddi bir varlığa meyil edirlər və 

ona ürək bağlayırlar, əsil həqiqətdə bu sevgi deyil. Böyük arif bu barədə yazır:    

Dər nəqoncəd eşğ dər qoft-u şənid, 

 Eşğ dəryayi əst ğəreş napədid (5: beşinci dəftər, 2731).  

“Məsnəvi”nin digər bir hissəsində isə Mövlana həqiqi eşqə sahib olmaq üçün aşiqi 

agah edir və yazır ki, ancaq aşiq özü məşuqə tərəf getməlidir; çünki aşiqin özündən 

başqa digər bir köməyi yoxdur. Bundan əlavə, Mövlana həqiqi eşqə sahib olmağın digər 

səbəbini isə işraq5 (qəlbin nuru) və şuhudla6 (batini duyğu, vasitəsiz dərk, kəşf və s...) 

əlaqələndirir və iddia edir ki, təkcə ağıl və hiss vasitəsilə bu üstün məqsədə çatmaq 

kifayət etməz. Rumi bu barədə fikrini əsaslandırmaq üçün yazır ki, İlhai eşqə sahib 

olmaq üçün məşuqun uğrunda fəna (məhv olmaq) olmaq deməkdir: 

Cumle məşuğ əst, və aşiğ pərde-yi, 

Zende məşuğ əst və aşiq murde-yi (5: birinci dəftər, 30).  

Mövlana davam edərək yazır ki, əbədi olan eşq gərək əbədi varlığa doğru irəliləyə; 

eşq Allah-Təalanın sifətlərindən biridir ki, heç bir şeyə ehtiyacı yoxdur və ondan başqa 

digər bir varlığa aşiq olunarsa bunu daimi eşq adlandırmaq olmaz. Daha aydın desək, 

əgər aşiq Tanrıdan başqa digər bir varlığa aşiq olarsa, deməli bu eşq əbədi eşq deyil, 

bunu ancaq davamsız və keçici bir hal adlandırmaq olar. Çünki, məcazi eşq ilk baxışda 

gözəl və qiymətli daş-qaşla bəzədilmiş və zahirdə hədsiz parıltılı görünür, amma 

daxilinə varanda isə məlum olur ki, çox dumanlıdır; o zaman ki, nur aradan gedir və 

belə olan halda duman özünü göstərir və nəticədə məcazi eşq zəif olduğunu bir daha 

sübuta yetirir.  Ruminin dediyi bu eşqin (həqiqi eşq) maddi eşqlə heç bir əlaqəsi yoxdur 

və burada ancaq mənəvi bağlılıqlar mövcuddur ki, hər iki tərəfi bir-birinə bağlamışdır. 

                                                           
5.Effusion of light 
6.Presentiment (inspiration) 
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Bunun səbəbi odur ki, bu eşq ilahi bir eşq olaraq saf niyyət və istəyə əsaslanır ki, hər 

hansı bir məhdudiyyətdən kənardır. Həqiqi eşq maddi tələbləri bir kənara qoyaraq 

çalışır ki, ancaq özünü İlahi varlığa çatdırsın.  

Cəlaləddin Rumi “Məsnəvi”nin digər bir hissəsində eşqi odla müqayisə edir və bu 

barədə yazır: “eşq elə bir oddur ki, yandığı zaman məşuqdan başqa hər bir şeyi kül edir; 

mütləq vücuddan başqa hər nə varsa məhv olunandır, daimi və həmişə mövcud olan 

yalnız Allah-Təaladır” (6:s. 240). Aparılan təhlildən məlum olur ki, Mövlana eşqi irfan 

və şühudla əlaqələndirir. Çünki Şəms Təbrizi ona tapşırır ki, hər şeyi (dəftər, qələm, 

müxtəlif kitabları) bir kənara qoysun və bunların yerinə diqqəti eşqin mənasına 

yönəltsin. Mütəfəkkirin fikrincə, eşq elə bir məfhumdur ki, təsəvvürə, xəyala, kitab və 

dəftərə yerləşməz və buradan məlum olur ki, Ruminin əsaslandığı eşq, bütünlüklə 

şühudi və batinidir.   

Beləliklə məlum olur ki, Şəms özünün və digər mütəfəkkirlərin həqiqi eşqi tərif 

etməyə qadir olmadıqlarını bəyan edir. Bunun səbəbini isə belə izah edir ki, eşq İlhai 

zata məxsus olan bir xüsusiyyətdir və buna görə də bu lətif və müqəddəs varlığın 

nişanələri bəlkə ona xas olan hicabın götürülməsindən sonra mümkün olar. Bununla 

belə, O, eşqin nə olduğunu bilmək üçün oxucunun diqqətini ilahi sevgidən qurumuş 

dodaqlara, saralmış üzlərə və yarılmış sinəyə yönəldir:     

Çu eşğ ra tu nədani bepors əz şəbha, 

 Bepors əz rux zəde-u zexuşki ləbha (7 : qəzəl, 1393).  Bununla belə, Mövlana 

eşqin tərifinin hətta sözlə belə şərh olunmasını mümkünsüz hesab edir: 

Gərçe təfsir-e zəban ruşəngər əst, 

 Leyk eşğ bi zəban ruşəntər əst (5: birinci dəftər, 113).   

Mövlana “Məsnəvi”nin digər bir hissəsində isə həqiqi eşqi məcazi eşqlə müqayisə 

edir və belə nəticəyə gəlir ki, həqiqi eşq insanı sahib olduğu tələblərdən ayırır və İlahi 

varlığa yönəldir. Buna əsasən demək olar ki, daimi eşqə nail olmaq istəyən aşiq gərək 

həmişəyaşar olsun; daim və heç zaman tükənməyən sevgi meyindən içsin və bununla 

belə özünü ölməz və daimi olan varlığa çatdırsın. Necə ki, Qurani-Kərim buyurur: 
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“Xeyirli və daimi olan varlıq ancaq Allah-Təaladır” (Qurani-Kərim, Taha surərəsi, ayə 

73). Amma Rumi məcazi eşqi həqiqi eşqə çatmaq üçün bir növ pillə hesab edir və onun 

fikrincə, eşqin məcazi forması aradan getdikcə, eşq mütləq şəkildə sevən insan (aşiq) 

üçün aydınlaşır; çünki eşqin əsası mütləq reallıqda özünü göstərir. Buna görə də həqiqi 

eşq məcazi eşqlə müqayisədə əzab-əziyyətdən başqa bir şey deyildir. Necə ki, böyük 

arif bu deyilənləri aşağıdakı beytdə təsdiqləyir:  

Aşiğan əz dərd-e zan nalideənd,  

Ke nəzər-e nacayege malideənd (5: dördüncü dəftər, 229).  

 

Nəticə 

Bunları təhlil etdikcə belə nəticəyə gəlmək olar ki, Mövlana Cəlaləddin Ruminin 

baxışlarında eşqi müəyyən hədd əsasında tərif etmək olmaz və hətta adi sözlə də izah 

etmək asan deyil. Yuxarıda qeyd olunduğu kimi, Rumi eşqi ancaq mütləq varlığın vəsfi 

hesab edir və onun fikrincə, biz heç bir halda həqiqi varlığın zatını dərk edə bilmərik, 

elə buna görə də eşqin mənasını onun həqiqi mənasında dərk etmək mümkün deyil. 

Mövlananın vəsf etdityi eşq müqəddəs varlığın zatını əks etdirir. Rumi “Məsnəvi”də 

təkidlə bildirir ki, eşq deməklə, yazmaqla hasil olmaz, həmçinin vəsf və şərhlə də 

mümkün deyil, əksinə eşqi hiss etmək lazımdır və onun barəsində düşünmək lazımdır. 

Eşqə sahib olmaq üçün gərək səhrada özünü eşqə əsir edəsən, bunun da sayəsində onu 

anlayasan və eşqin hansı məqama sahib olduğunu dərk edəsən.  

Mövlana bununla kifayətlənmir və təkidlə bildirir ki, eşq heç bir halda tərif oluna 

bilməz, amma şahid və yaddaşlarda mövcud olan sübutlar əsasında onun barəsində 

müəyyən nişanələr əldə oluna bilər. Mövlana yəqin etmişdir ki, eşq barəsində heç vaxt 

düzgün tərif verilə bilməz və buna görə də “Məsnəvi”də hadisələri şərh etdikcə səy 

göstərir ki, onu maddi həyatından ayırmış və aşiq bir şairə çevirmiş bu eşq, yazdıqca 

tükənməyən və sona çatmayan İlahi varlıq barəsindədir. Mövlana inanır ki, bəşəri eşq 

o zaman ruhun saflaşması ola bilər ki, nəfsin bütün istək və tələblərinə qalib gəlsin.   
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Cəlaləddin Rumi şerlərində eşqin fəlsəfi mənası 

Xülasə 

Tədqiq olunan məqalə, tanınmış və böyük arif Cəlaləddin Məhəmməd Bəlxinin 

qələmə aldığı “Mənəvi Məsnəvi”si əsasında yazılmışdır. Tədqiqat işi Cəlaləddin Rumi 

şerlərində eşqin fəlsəfi mənasını səhih mənbələr əsasında araşdırır. Bu mövzunu təhlil 

etmək, yəni  Cəlaləddin Rumi yaradıcılığında eşq və onun məna və fəlsəfəsini 

öyrənmək olduqca mühim əhəmiyyət kəsb edir. Mövlana yaradıcılığında eşq məfhumu 

və onun varlığı demək olar ki, “Məsnəvi”ni tam olaraq əhatə etmişdir və bu məfhum 

“Məsnəvi”nin bir çox yerlərində mütləq varlıqla əlaqələndirilmişdir. Mövlananın 

nəzərində həqiqi eşq və maddi eşq arasında mühim fərq mövcuddur. Çünki Ruminin 

“Məsnəvi”də vəsf etdiyi eşq həqiqi eşqdir; həqiqi eşq İlahi varlığı vəsf edir və heç bir 

varlıq bu eşqin həqiqi mənasını dərk edə blməz.  
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Rumi yaradıcılığında eşqin məna və məfhumu “Məsnəvi” divanından və həmçinin 

digər mötəbər mənbələrdən istifadə etməklə fəlsəfi aspektdə təhlil olunmuşdur. 

Açar sözlər: Allah-Təala, Cəlaləddin Rumi, eşq, gözəllik, varlıq. 

 

The Philosophical Meaning of Love in Jalal al-Din Rumi’s Poetry 

Resume 

This article was written based upon the Masnavi-i Manavi (The Spiritual 

Couplets) of Jalal al-Din Muhammad Balkhi also known as Rumi, the renowned and 

celebrated scholar, theologian, jurist, mystic and poet of the 13th century. Drawing on 

credible sources, this research closely studies the “The Philosophical Meaning of Love 

in Jalal al-Din Rumi’s Poetry”. Examining the notion of love and its philosophical 

implications in Rumi’s poetry is of great significance for understanding his spiritual 

work as the theme of love and its inseparable connection to the omnipresent existence 

of God constitutes the central underlying message of Masnavi. Rumi draws a distinctly 

profound line between the worldly and a spiritual love as Masnavi in essence preaches 

the goal of being truly in love with God and it reflects longing for union with God 

through practicing a real love. In fact, in Masnavi, the true love is identified as the 

unconditional love in God and love is portrayed as an ultimate expression of divine 

existence incomprehensible and unfathomable for any human being.  

Hence, this article analyzes the perception of love and its philosophical 

connotations in Rumi’s work by primarily drawing on Masnavi and a number of other 

sources.  

Key words: Allah Taala, Jalal al-Din Rumi, love, beauty, existence.    
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