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BAB’ AZİZ FİLMİ ÖRNEĞİNDE SEMBOLİK
YOLCULUĞUN BİREYSEL AŞAMALARI
Mustafa AÇA 

GİRİŞ
Kalbim her sureti kabul eder oldu. Meselâ:
Ceylanlara otlak, rahiplere manastır.
Putlara tapınak, hacılara Kâbe…
İbn Arabî

Senaryosu Tonino Guerra ve Nacer Khemir tarafından yazılan Bab’
Aziz (Baba Aziz) filminin yönetmenliğini Nacer Khemir üstlenmiştir.
Çekimleri İsfahan bölgesinde bulunan Kaşan’da yapılan ve 2005 yılında
seyirci ile buluşturulan film, türü itibariyle dram ve müzikal kategorilerine
dahil edilmektedir. Yönetmenin 1984 yapımı Wanderers of the Desert (Çöl
Gezginleri) ve 1991 yapımı The Dove's Lost Necklace (Güvercinin Kayıp
Kolyesi) adlı filmlerinin üçüncü halkası olarak değerlendirilen Bab’Aziz,
önceki iki filmden farklı olarak tasavvuf mistisizmini çöl egzotizmi ile
sentezleyen metaforik bir filmdir. Film kısaca, Ishtar (İştar) adlı bir kız
çocuğu ve kör bir derviş olan Bab’ Aziz (Baba Aziz) adlı dedesinin yalnızca
otuz yılda bir toplanan ancak nerede yapılacağı bilinmeyen dervişler
toplantısına katılmak üzere çölün belirsizliği ve enginliğinde
gerçekleştirdikleri yolculuğu anlatır. Dede ve torunun yolculuk boyunca
yaşadıkları olaylar ve karşılaştıkları kişilere ek olarak Baba Aziz’in anlattığı
hikâyelere ait sahneler ve kahramanlar, filmin tasavvuf temelli mistik
dokusunu tamamlayan bileşenlerdir. Tasavvuf öğretisinde yer alan seyr-i


Doç. Dr,. İzmir Demokrasi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı
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sülûk, vahdet-i vücûd, insan-ı kâmil, tecellî, fenâfillâh, ilme’l-yakîn, ayne’lyakîn ve hakka’l-yakîn gibi temel kavramlar hem yolculuk eksenli ana
hikâyede hem de ana hikâyeye eklemli alt hikâyelerde mistik Doğu
anlatılarında örnekleri ile karşılaşılan motif ve metaforlar yardımıyla
anlatılmaya çalışılmıştır. Yönetmen Nacer Khemir, mezkûr üçlemesinin
sonuncusunda önceki iki filmden farklı olarak tasavvufa yönelmesinin
sebebini şu cümlelerle ifade etmiştir:
Babanızın yanında yürüdüğünüzde ve onun çamura batıp yüzünün
kirlendiğini gördüğünüzde ne yaparsınız? Kalkmasına yardım eder, ceketinizle ya da
gömleğinizle yüzünü silersiniz. Ben, babamın yüzünde her zaman İslam'ı gördüm.
Filmimde bilgelik ve aşk dolu, misafirperver ve metanetli bir Müslüman kültürünü
göstererek onun yüzünü silmeye çalıştım. Başka bir deyişle, 11 Eylül sonrası histerik
dünya ve medyanın yansıttığı İslam algısına karşı çıkan bir duruşla Bab'Aziz
fikriyatını işledim. Köktendincilik, entegrizm İslam'ın esas temellerini bozabilen bir
anlayış. Bu film, İslam'ın gerçek yüzünü göstermek için oldukça gösterişsiz bir
yaklaşımdı sadece. Aşk ve çile dolu Sufi geleneği üzerine kurulu bir film olduğu gibi,
aynı zamanda aşırı derecede politik göndermeleri, bilinçli eylemleri olan bir film.
Bugün İslam’a dair başka bir şey söylemek bizim görevimiz. Aksi takdirde, herkes
bir diğerini tanımamasından dolayı bir buhrana sürüklenebilir… (URL-1)

Bu çalışmada filmin tasavvuf felsefesine dönük metaforik
sahnelerinin yanı sıra kahraman, yol, yolculuk, eşik imgelemleri psikanalitik,
arketipsel sembolizm ve mitolojik boyutlarıyla değerlendirilmiştir.
Değerlendirmeler sırasında filmin ana konusunda eşlik eden alt hikâyelerle
geleneksel anlatılar metinlerarasılık yönünden de karşılaştırılmıştır.
BİREYİN SEMBOLİK YOLCULUĞU VE BAB’AZİ Z
FİLMİ
Ey gün, kalk! Zerreler semâ’ etmede…
Ona şükretmek için kâinat semâ’ etmede.
Bab’Aziz filminden…

Film bir kum fırtınası sonrasında kumların altına gömülen ve torunun
kuyudan çıkmaya çalışmasını betimleyen bir sahne ile başlar. Kahramanın
görüntüsünde verilen bu bilinçaltı içeriklerin toplandığı sembolik kuyu
göndermesi, kahramanın bir aydınlanmanın şafağında olduğunun
habercisidir. Kahraman için var olan yaşam düzeyi yokluk olarak
nitelendirilen çölde sembolize edilen bir kuyudan çıkılarak yola koyulma ile
devam edecektir. Başlangıç aşaması itibariyle yokluğu imleyen çöl, Baba
Aziz’in söylemiş olduğu “Ben yoluma devam edeceğim. İman sahibi olanlar
22
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asla kaybolmaz…” sözleriyle birlikte düşünce alanında bir varlık boyutuna
geçer. Çölün yokluktan varlığa doğru sürüklenmesi, öznelerin onu
içselleştirip yoluna devam etmesine bağlıdır. Nitekim Baba Aziz’in anlatmış
olduğu ilk hikâyenin de “Büyük bir çöl var imiş…” sözleri ile başlaması,
öznelerin düşünsel anlamda çölü deneyimlediğinin göstergesidir.
Filmin iki baş kahramanı olan İştar ve Baba Aziz’in yanı sıra her biri
kendi hikâyeleriyle ana hikâyeyi oluşturan yolculuğa eklemlenen Hasan,
Hüseyin, Osman, Nur ve Zahid’e verilen isimler rastlantısal değildir.
Simgesel vurgulara sahip bu isimler, film hakkında hazırlanmış az sayıdaki
akademik çalışmada irdelenmemiştir.1 Filmin İran’da çekildiği ve İranlı bir
görüntü yönetmeninin imzasını taşımasına ek olarak İranî inanç yorumlarının
tasavvuf içindeki etkileri, biri diğerinin intikamı peşinde koşan kardeşlere
Hasan ve Hüseyin adlarının verilmesini sağlamış olmalıdır. Ancak diğer
yandan İslam içindeki mezhebik çatışmaların bertaraf edilmesi temennisi ile
Osman ismine de yer verildiği söylenebilir. Zahid adının ise şuhane aşkla
kesrete düşenlerin vahdeti arzulayan zühde erişmeleri temennisi içerdiği
belirtilebilir. Zahid pervane, meftunu olduğu Nur ise ışık imgelerinin
tezahürleridir. Üzerinde biraz daha detaylı olarak durulması gereken isim ise
İştar’dır. Khemir, bu ismi tercih ederken tasavvufun mitolojik kaynaklarına
da atıflar yapmayı amaçlamış olmalıdır. Zira kaynağını Sümer
mitolojisindeki İnanna’dan (Gökyüzünün efendisi) alarak Akad mitolojisi
içinde tanrıça vasfına erişen İştar, Venüs gezegenini temsil eder. İştar
Yıldızı, İnanna Yıldızı, Venüs Yıldızı ya da Sabah-Akşam Yıldızı, Babil
döneminde antik Sümer tanrıçası İnanna ve onun Doğu semitik muadili olan
tanrıça İştar’ın sembolü halini almıştır (Black ve Green, 2003: 112-114).
İngilizcedeki “star”, Almancaki “stern” ve Farsçadaki “sitâre” kelimelerinin
kökeninde de İştar vardır. İştar, Mezopotamya mitolojilerinde yeniden doğuş,
cinsellik, üreme ve bereket temelinde merkezileşmiş olsa da filmde “yıldız”
anlamı öncelenmiştir. Dış dünyaya gözlerini kapatan insanlar, (film özelinde
gözleri görmeyen Baba Aziz) kendi içlerine, kendi merkezlerine doğru bir
yolculuğa çıkarlar. Filmde kişinin kendi merkezine yaptığı yolculuk aslında
dış dünyanın sembolik gün yüzü Venüs (sabah) yıldızı ile aşılmaya
çalışılmaktadır. Filmin başında İştar dedesine “Ben olmasaydım da bu
yolculuğa devam edecek miydin?” sorusunu yöneltmesi her ikisinin de
Filmin tasavvufi vurgularına dönük çözümlemelerin yanı sıra İslam inancının modern
Batı’ya anlatımındaki işlevi ve önemi üzerine değerlendirmeler içeren bu çalışmalar için bk.
(Çetin, 2020; Öztürk, 2019).
1
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diyalektik bir süreç içinde olduklarına işaret eder. Baba Aziz kendi içine
yaptığı yolculuğu çoktan tamamlamış bir derviş olsa da gözleri görmediği
için karanlığın karşısındaki aydınlığa, yani İştar’ın rehberliğine ihtiyaç
duymaktadır.
Filmin ana hikâyesine eklemlenen hikâyelerden ilki Baba Aziz’in
yolculuk süresince aralıklarla2 torunu İştar’a anlattığı “Şehzade” hikâyesidir.
Hikâyede şehzadenin karşısına çıkan ve asli hikâyenin ilerleyen iki
sekansında hem Baba Aziz’in hem de İştar’ın yanında beliriveren ceylan,
Bamsı Beyrek hikâyesinde ve Kaygusuz Abdal’la ilişkili menkıbede olduğu
gibi mitolojik ve mistik yolculuğun ilk evresini sembolize eden haberci
figürüdür. Campbell’a göre (2010: 65-66), habercinin haberleri çoğu zaman
yaşamak, ya da yaşamın daha ileri bir anında, ölmeye işaret olabilir. Aynı
zamanda haberci tarihsel bir olaya çağrı gibi görünebilir. Ya da dinsel bir
aydınlanmanın şafağını belirtebilir. Mistik tarafından yorumlandığı şekliyle
de “benliğin uyanması” denilen şeyi belirtir. Bu bakımdan çağrı, ruhsal bir
geçiş anı ya da ayininin gizemiyle perdeyi kaldırır. Bu bakımdan şehzadenin
çölde karşısına çıkan ceylan onu uyandıracak ve ruhsal anlamda ölüp
dirilmenin eşiğine getirecektir.
Benliğin uyanması olarak değerlendirdiğimiz süreç, şehzadenin
çölde bir su birikintisinde kendi yansımasını seyretmesiyle başlar3. Khemir,
bu sahnenin arka planını anlatırken kullandığı şu ifadeler sahnenin
çözümlenmesine yardımcı olacak türdendir:
Prens suya eğilir, doğru ama kendi yüzünü Narsis gibi suda
göremez, zira aşktan yoksun olan suda yansımasını görür. Dalıyor o an
Prens, tefekkür ediyor. Hepimiz aslında birer buzdağı gibiyiz, zâhirimiz ve
bâtınımız var. Prens karakterini, XII. Yüzyılda İran'da işlenilmiş bir tabak
sayesinde keşfetmiştim. Tabakta suya doğru eğilmiş bir prens resmi vardı
ve şöyle yazıyordu: "Ruhunu tefekkür eden Prens" Bu resmi çözmeye devam
etmem gereken bir şey olarak gördüm. Bu yüzden İran'a gittim: XII.
Yüzyılda İran'da yaşamış bir zanaatkâra bir filmle cevap vermek
istiyordum. (URL-1)

Hikâyenin bütün halde anlatılmayıp İştar’ın bütün ısrarlarına rağmen film boyunca fasılalarla
anlatılması, Binbir Gece Masalları’ndaki hikâye anlatma yasağını çağrıştırmaktadır.
3
Oğuz Çetin (2020: 122), prens/şehzade hikâyesinin tasavvufi referansları arasında İbrahim
b. Edhem’in (ö. 161/778?) öne çıktığını belirtir. Kimi tasavvufi kaynaklarda Belh
hükümdarının şehzadelerinden biri olarak geçen İbrahim b. Edhem, bir gün ava giderken
gaipten gelen sesle gafletten uyanarak prensliği arkasında bırakmış ve sûfî olma yolunu tercih
etmiştir.
2
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Beşeri aşkı konu alan geleneksel anlatılarda kahramanlar, suda
kendilerinin veya muhayyel sevgililerinin yansımasını Narkissos 4 gibi
hayranlıklar izlerler. Bachelard (2006: 32), suların karşısında Narkissos
kimliğinin ve ikiliğinin ortaya çıkışının, kendindeki eril ve dişil güçlerin
ortaya çıkışıyla özellikle de kendi gerçekliğinin ve kendi ülküselliğinin
ortaya çıkışına tanık olmakla ilgili olduğuna vurgu yapar.
Şehzade bir su kenarında kendi yansımasını seyrederken onu gören
kişilerin dile getirdiği “Kendi yansımasını görenler âşık olmayanlardır.
Kendi ruhunu seyrediyor, onu sakın uyandırmayın. Yoksa ruhu bedenden
ayrılır. Kaybolur gider.” ifadeleri, söz konusu yokluk ve varlık arasındaki
aşılması gereken eşiğe göndermedir. Burada kişinin kendisiyle bütünleşmesi
söz konusudur. Ayna5 ve su metaforik anlamda bu bütünleşmenin nesnesidir.
Çölün görüntüsünde yokluk sembolize edilirken suyun görüntüsünde varlık
sembolize edilmiştir.
Yakışıklı ve zengin Şehzade, başlangıçta tıpkı “Vamık u Azra”
mesnevisindeki Vamık gibi “zahirde uyanık ama batında uykuda zevk ve sefa

Bir gün çok susayan Narkisssos, su içmek için pınara eğildiğinde kendi aksini görür ve başka
biri sandığı bu görüntüye âşık olur. Şimdi, sevdiğine sahip olmaya çalışan odur.
Umutsuzluktan eriyip gider ve aşkından ölür ya da ırmağın sularına kendini atar ve boğulur.
Bedeninden veya kanından onun adını taşıyan “nergis” çiçeği doğar. Bu başkalaşım,
Narkissos'u sapkın bir davranışın simgesi haline getirir: Narsisizm. Narkissos kime âşık
olduğunu, dolayısıyla kendisine âşık olduğunu bilmemektedir. Hatta hatasını anladığında,
bunun bir yanlışlık değil, bir ceza olduğunu düşünür. Kendi kendini sevdiği için değil, Atalante
ve Hippolytos gibi Aphrodite’nin yeteneklerini küçümsediği için tanrısal cezaya
çarptırılmıştır. Kharit’lerin kurallarının belirlediği bu aşk oyununda, birine sahip olmak için
önce kişinin kendisine sahip olunmasına izin vermesi gereklidir. Narkissos bunu reddetmiştir.
Ötekiler gibi, ama onlardan farklı biçimde, hata yaptığı kişi tarafından cezalandırılır: Eksiklik
aşırılıkla dengelenir. Atalante, tanrıçaya, onun tapınağında sevişerek hakaret etmiştir.
Hippolytos, Phaidra'ya ölümcül bir aşk sunar. Kimsenin aşkına cevap vermeyen Narkissos ise
hiçbir zaman elde edemeyeceği ve kendisine sahip olamayacak bir şeye, kendi aksine delice
tutulur (Bonnefoy, 2000: 806).
5
Sabine Melchior-Bonnet’e (2007: 144) göre, “İnsanın ‘kendini tanı’ aynasında kendisine
dikkatle bakması bilincinin egemenliğinde kendini tanıma olanağı verir, buna karşılık,
ötekinin aynasında kendine bir imge oluştururken dışarıdan bir bakış altında kendisi için bir
gösteri olur: Kendini görmek ve görülmek, kendini tanımak ve tanınmak insanın tek başına
gerçekleştirdiği eylemlerdir. Ayna bilincinin önemi tarih aracılığıyla bu iki düzlemde kendini
göstermiştir. Ayna, bireyi sürekli olmak ve gözükmek diyalektiği içine angaje ederek hayali
kışkırtır, yeni perspektifleri harekete geçirir ve başka bir gerçekliği haber verir. Bireyin
kendisiyle karşı karşıya kalması, olması, başkalarının bakışından koparılmış mahremiyet alanı
sadece bir görünüşün pasif algılanışı değil, bir projeksiyondur; arzu, yansıma ve yansıma
arasında bir dolaşımdır. Bireyin kendisini gözlemlemesi, değerlendirmesi, kendisiyle ilgili
düşler kurması, kendisini değiştirmesi: Bunlar kendine bakışı uzun süre engelleyen yasakların
ötesinde aynayla her türlü buluşmanın hayata geçirdiği farklı işlevlerdir.”
4
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içinde yaşamaktadır. İçerde bir yerde onu dürten bir merak ile kayıp bir
şeylerin olduğunu sezmektedir. ‘Kendiliğe çağrı’ henüz içselleştirilmemiştir.
Vâmık’ın içindeki görme ve bulma isteği onu has bahçedeki havuza yöneltir.
Suya yansıyan görüntüsüne Narkissos gibi hayranlıkla bakakalır. Aslında
gördüğü, ruhu; henüz tanışmadığı bilincinin kayıp parçalarıdır.” (Kaya
Balcı, 2021: 258). Filmin sonlarındaki Baba Aziz ve İştar’ın veda sahnesinde
Şehzade’nin hikâyesi de tamamlanacaktır. Yıllar boyunca suyun başında
oturan Şehzade, en sonunda içsel yolculuğunu tamamlar ve zahiri
güzelliklerden ve zenginliklerden koparak zühd hayatına geçer. Yıllarca onu
gözeten derviş hizmetkarının geride bıraktığı köhne hırka, bu yeni ve asli
hayatın simgesidir. Öte yandan anlatılan hikâyenin aslında Baba Aziz’in
kendi içsel yolculuğuna dair olduğu da anlaşılmaktadır.
Baba Aziz ile İştar’ın yolculuk sırasında ulaştıkları menzillerden
birinde kuyuya düşüşüne şahit oldukları andan itibaren hikâyeye dahil olan
Osman, Şehzadenin kendi yanılsamasında kaybolduğunun işaretidir.
“Kaybettiğim sarayımı arıyorum. Sarayım kuyunun içinde. İlk kez kuyuya
düştüğümde kendimi bir sarayın içinde bulmuştum.” Şehzade’nin maddi
yolculuğu Osman’a aktarılmıştır. Şehzade ilerleyen kısımda yokluk
aşamasından varlık boyutuna kendi içinde kaybolarak geçmiştir. Filmde
sıkça tekrarlanan şu ifade adeta ruhsal bir erginlenme çağrısıdır:
Ruhunla temizle yüce sevgilinin kapısını
O zaman olursun onun gerçek aşığı
Filmin hemen başında İştar ve Baba Aziz’in kumların altından
çıkışlarında olduğu gibi Osman’ın ilk seferinde düştüğü kuyu da bir eşik
olarak düşünülebilir. Yusuf u Züleyha başta olmak üzere kimi klasik ve
geleneksel anlatılarda karşılaşılan kuyu metaforu, çoğu zaman kahramanın
yeni benliğine, yeniden yaratılışına vesile olan bir eşik görevi görmektedir.
Osman da lirik ve mistik Doğu anlatılarında görülen şekliyle çıkmış olduğu
yolculuğu kadının cezbedici yönüne aldanarak tamamlayamamış ve
cünûnluk hali ile kaybolmuştur. Osman’ın durumunu anlatmak üzere
kullanılan “Biçare şeytanın oyuncağı olmuş.”, “Cenneti ancak bakmayı
bilenler görebilir.” gibi ifadeler, kusursuz etere yükselmek isteyen ruhun
çağrıların çekiciliğine aldanmamasına ve ötedeki mükemmel etere ulaşmakta
ısrarcı olmasına (Campbell, 2010: 140) dönük vurgular içermektedir.
Öte yandan Osman’ın içine düştüğü, Şehzade’nin yanı başında
yıllarca oturup izlediği, çölün vahşiliğinde çatlamış dudaklara sürülen su,
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kimi zaman daha yüksek bir ruhsal varoluşla, yeniden doğuşla, arınmayla,
derin bir özlem ilgili gizil ve evrensel güçlerin toplandığı dişil bir imge
(Korkmaz, 1998: 96) olarak karşımıza çıkar.
Anlatının bir yol metaforu şeklinde işlenmesi ve bu yolculuk
esnasında İştar’ın Baba Aziz’e sormuş olduğu “Derviş kime denir? Baba Aziz
burada çok derviş var geldik mi?” gibi sorular, bu yolculuğun düşünce
düzleminde gerçekleştiğinin ve tamlığa ulaşma noktasında kahramanın
düşünen, soran, sorgulayan, sembolik yolculuğun başlangıcında öğrenmeye
çalışan potansiyel bir kahraman aşamasında olduğunun göstergesidir.
Nitekim Baba Aziz’in İştar’a bahsettiği “melek işareti” de başlangıç aşaması
itibariyle saflığın, temizliğin, ruhsal anlamda arınmanın göstergesidir.
İştar, çölün sonsuz enginliğinde zaman zaman yollarını kaybettikleri
endişesine kapılır. Bu anlardan birinde Baba Aziz ile aralarında şöyle bir
diyalog yaşanır:
“- Baba Aziz bu doğru yol değil.
- Sen kendi yolunu biliyor musun İştar. Herkesin kendi yolu vardır.
Bazıları dağları aşar gelir. Bazıları denizi aşar gelir. Biz de çölü aşıyoruz.”
Bilinmeyenin alanları (çöl, cangıl, derin deniz, bilinmedik diyarlar,
vb.) bilinçdışı içeriğin yansıtılması için serbest alanlardır (Campbell, 2010:
96). Kendi gerçekliğinden başka bir gerçekliğin, bir kıyas unsurunun
olmadığı çöl, kahramana kendini tüm çıplaklığıyla izleme fırsatı sunar.
Ancak farkındalığını henüz yaşayamamış olan ruh için çöl, “labirentleşen
mekân” olup buluş yerine kayboluş diyarı haline gelebilir 6 (Korkmaz,
2007’den akt. Kaya Balcı, 2021: 262).
Filmin karakterlerinden Zahid (Zeyd)’in yolculuğa ve maceraya
dahil oluşunun temelinde de aşk vardır. Kur’an tilaveti yarışmasında
birincilik kazandıktan sonra davet edildiği şiir meclisinde Nur’la karşılaşan
Zahid, birlikte geçirdikleri gecenin sabahında Nur’un gittiğini fark eder. Nur,
saçlarını kesip erkek kılığına bürünerek ve Zahid’in pasaportunu alarak
kaybolmuştur. Baba Aziz ve İştar’la yolu kesişen Zahid, Nur’dan geriye

Yönetmen Khemir, çölü şöyle tanımlamıştır: Hem edebi hem de tecridi bir mekân. Sayısız
küçük bir kum tanesiyle milyarlarca kum tanesinin birleştiği nadir yerlerden birisi... Aynı
zamanda evrenin gerçeklik hissiyle ölçülebilecek bir yeri. Çöl aynı zamanda kökenlerinin
esasını barındıran Arap dilini de çağrıştırıyor. Her Arapça kelime akan ufak bir parça kum
barındırır. (URL-1)
6
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kalan siyah kediyle birlikte dede ve torunun yolculuklarına eşlik eder. Oğuz
Çetin’e (2020: 108) göre “siyah kedi, Nur’un manevi olarak erkek (er, rical)
olduktan sonra arkada bıraktığı nefs-i hayvani yönüdür. Zeyd, Nur’un
hakikatini tam kavrayamadığı için onun gidişine ve kendisini bırakmasına
üzülür. Zeyd, Nur’un arkasında bıraktığı; Nur’da nakıs olarak görebildiği,
nefs-i hayvaniyi simgeleyen siyah ufak bir kediyle kalır.”
Baba Aziz, İştar ve Zahid gecenin karanlığında çölde yürümeye
devam ederlerken Baba Aziz durup bir yöne selam vererek seslenir. Bu
esnada çölde gömülü olan onlarca insan gömülü oldukları mezarlarından
kalkarlar. Sırayla birbirlerinin ellerini öperler. Mezarlarından kalkan kişiler
sarıklarını sararak bir yöne doğru gitmeye başlarlar ve ufukta kaybolurlar.
Ölüm ve uyku arasındaki ilişkinin yine metaforik bir dille ifade edildiği bu
sahnenin arka planında dini kaynaklardaki vurguların izleri vardır. Nitekim
bir hadiste “İnsanlar uykudadırlar, ölünce uyanırlar.” denilmektedir (Çetin,
2020: 110) Filmdeki gerçeklik algısı, zamanın ve mekânın birbirine
karıştırılması yoluyla aşkın bir hal almaktadır. Mezarlarından kalkan ölülerin
dışında kısmen kumun altındaki bir vaha kasabasını ziyaret etmek gibi bazı
sahnelerde rüyayla gerçeklik adeta iç içe geçmiştir. Pencerelerden parlayan
altın rengi ışık, açılan gizemli odalar ve içlerindeki esrarengiz, siyah örtülü
kadınların şarkıları yolculuk boyunca görülen rüya ve cezbe birlikteliğinin
örnekleri arasındadır.
Filmin sonunda Baba Aziz kazılmış bir mezarın yanına gelince kendi
yolculuğunun sona erdiğine hükmederek İştar ve Zahid’den yollarına devam
etmelerini ister. Kendi mezarının taşlarını dizer, sarığıyla kendisine kefen
hazırlar. O esnada Hasan beliriverir karşısında. Baba Aziz, Hasan’dan kendi
ölümüne şahitlik etmesini ister. Hasan’ın ölümden korktuğunu söylemesi
üzerine Baba Aziz referansı Mevlana’ya ait olan şu sözleri söyler:
“Biliyorum. Anne karnında karanlıktaki bebeğe denseydi ki:
Dışarıda aydınlık bir dünya var, yüksek dağlarla dolu, büyük denizleri olan,
dalgalanan düzlükleri olan, çiçekleri açmış güzel bahçeleri olan, dereleri
olan, yıldızlarla dolu bir gökyüzü ve alevli güneşi olan... Ve sen, bu
mucizelerle yüzleşmek yerine, karanlıkla çevrilmiş oturuyorsun... Doğmamış
çocuk, bu mucizeler hakkında hiçbir şey bilmediği için, hiçbirine
inanmayacaktır. Tıpkı ölümü karşılarken bizim gibi. İşte bu yüzden korkarız.
Ölüm nasıl olur da son olur Hasan oğlum, benim düğün gecemde mutsuz
olma. Sonsuzlukla olan evliliğimin artık zamanı geldi.
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Anlaşılacağı üzere tüm yollar Tanrı’ya gitmektedir. Baba Aziz kendi
uzun yolculuğunun sonunda nihai menziline ulaşmanın, öze dönmenin
mutluluğu ile ruhunu teslim etmiştir. Filmin açılış sahnesinde görülen ve
benzerleri İbnü’l Arabi, Ebü’l Hasan el-Müzeyyin ve Ebû Bekr et-Tamestânî
el-Fârisî gibi sufilerce (Çetin, 2020: 115-116) dile getirilen “Allah'a ulaşmak
için yaratılmışlar adedince yollar vardır.” ifadesi uyarınca Baba Aziz kendi
yoluyla öze ulaşmıştır.
SONUÇ
11 Eylül sonrasında Batı’da ortaya çıkan İslam algısına karşı çıkmak
amacıyla çekilen Bab Aziz filmi, sufizm ve sufinin Tanrı’ya yakın olmak
amacıyla çıktığı yolculuğu üzerinden İslam’ın özünde insana odaklanan,
insan kalbini ve ruhunu terbiye etmeyi, insandaki dünya hırsını kontrol
altında tutmayı amaçlayan barış ve dinginlik dini olduğunu göstermeye
çalışmıştır. Film, tasavvuf felsefesine dönük metaforik sahnelerin yanı sıra
kahraman, yol, yolculuk ve eşik imgelemleri bağlamında okunup
yorumlanmayı hak eden bir film olma özelliğine sahiptir. Söz konusu
özellikler, sufistlerin aslında kaynakları, içeriği ve ritüelleri bakımından
evrensel bir düşüncenin temsilcileri olduklarını, tıpkı Yunan, Hint ve İran
coğrafyalarındaki mistikler gibi anlam ve ruhsal olgunluk peşinde
koştuklarını gözler önüne sermektedir. Filmde öne çıkarılan metaforik
sahneler, eşik imgelemi ve anlatılar, kadim dünyanın farklı dinden ve ırktan
hakikat yolcularının benzer yollardan geçtiklerini göstermesi bakımından
dikkat çekicidir.
Çok sayıda anlatıya yer veren film, Doğu’nun bir düşünceyi hikâye
ederek aktarma vasfını da yansıtmıştır. Merkezinde hakikatinin peşinde
koşan insanın yer aldığı bu anlatılar, bir yandan iletilerin aktarımını sağlamış
diğer yandan da sevgiyi yansıtmış, insanları iyileştirmiş ve değiştirmiştir.
Film, bu anlatılar üzerinden, günümüzün anlam yitimine uğramış huzursuz
insanları için de sevgiyi yansıtan, iyileştiren ve değiştiren yeni hikâyelerin,
kadim insanlığın kadim anlatılarından da beslenen yeni hikâyelerin yazılması
gerektiğine vurgu yapmıştır.
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