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Alıp Başımı Gideceğim Buralardan:
Sam Peckinpah’dan Bir Yol Filmi Klasiği

“Bana Onun Kellesini Getirin”

       Orhun YAKIN*

“Alfredo Garcia’yı çektim ve tam olarak nasıl çekmek istediysem öyle çektim. 
İster iyi ister kötü deyin, beğenin ya da beğenmeyin, o her şeyi ile benim filmim”.

Sam Peckinpah’ın her açıdan tam bir ‘Peckinpah’ filmini ne zaman çekeceği 
sorusuna verdiği yanıt. 

Birçok önemli yönetmenle karşılaştırıldığında David Samuel 
‘Sam’ Peckinpah’ın (1925-1984) yönetmenliğini yaptığı toplam 

14 filmin (birçok televizyon dizisini dâhil etmeksizin) göze ve de kulağa 
doyurucu geldiğini söylemek pek de kolay değil. Bu filmleri kendi içinde 
değerlendirdiğimizde ise elimizde kalan 6 ya da 7 filmdir diyebiliriz. Ama 
iç karartan istatistik sonuca karşın Peckinpah çağdaş Amerikan sinemasının 
kelimenin tam anlamıyla “kült” yönetmenlerinden birisidir. Bu popülerliğin 
temel nedeni ortaya koyduğu ve halen tam bir resmi oluşturulamamış olan 
renkli ve oldukça karmaşık kişiliğidir. Bu kişiliğini hem filmlerinin setlerinde 
hem de özel yaşamında çevresinde bulunanların gözüne olabildiğince sokmuş 
olan Peckinpah yine bu kişiliği ile kariyerinin ve yaşamının sonuna dek 
kendisine sadık bir arkadaş/dost grubu oluşturmayı da bilmiştir. 

Peckinpah’ın babası dini bütün, tanrı inancı olan bir avukattı. Çok 
disiplinli ve kanunlara kelimesi kelimesine bağlı bir adamdı ve Peckinpah’ın 
annesiyle ev yaşamında kimin söz sahibi olması gerektiğine yönelik şiddetli 
tartışmalar yaşamaktaydı. Bu itiş kakış daha sonra en önemli ve de tartışmalı 
filmlerinden Straw Dogs’da (1971) çözülüp giden bir evliliği anlattığında 
ortaya çıkacaktır. Hukuk alanından uzak durma isteği iyice ortaya çıktığında 
babasının belki düzelir ümidiyle kendisini ikide birde ava çıkartması 
Peckinpah’ın kişiliğinin bölünmeye başlamasına yol açmıştır denilebilir. 
Entelektüel, zeki, duygusal ve de romantik sayılabilecek bir ruh yapısı 
oğlunu tam bir erkek gibi yetiştirmek isteyen bir babanın eline tutuşturduğu 
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bir tüfek ve avcılığın zorunlu kıldığı 
şartlarla karşı karşıya geldiğinde 
bu tür bir kırılmanın yaşanmasında 
şaşıracak bir şey yoktur diyebiliriz. 
18 yaşına girmeden kısa bir süre 
önce deniz kuvvetlerine yazılan 
Peckinpah’ın Full Metal Jacket’da 
(Stanley Kubrick, 1987) sergilenen 
sahnelerden pek de farkı olmayan bir 
temel eğitimden geçtiğini ve 1945’de 
Çin’de teslim olan Japon askerleri-
nin silahsızlandırılarak ülkelerine 
iadesi işlemlerinde denetleme ve 
nezaret görevlerinde bulunduğunu 
belirtmekte fayda var. Her ne kadar bir 
çarpışmaya katılmamış olsa da savaşın 
sonunu görmüş olan Peckinpah’ın 
bu gözlemlerini -acımasızca ve bol 
miktarda dökülmüş kan- The Wild 
Bunch örneğinde (özellikle son sahne) 
olduğu gibi yansıttığını görebiliriz. 
Savaş sonrasında Amerika’ya dönen 

Peckinpah babasının beklentilerinin tersine üniversitede önce tarih bölümüne 
daha sonrada ilk karısı olacak Marie Selland’ın etkisiyle ilgi duymaya 
başladığı tiyatro bölümüne kaydoldu. Ama oyunculuktan ziyade işin mutfak 
kısmı ile özellikle de yönetmenlikle ilgilenmekteydi. Buradaki çalışmalarında 
oyuncuların nasıl motive edilmesi gerektiğini ve bir karakterin içine nasıl 
girilebileceğini öğrendi. İlk çocuğunun doğumu sonrasında düzenli bir işe 
ihtiyaç duydu ve küçük bir tiyatronun sabit yönetmeni oldu ama mekân 
sahiplerinin istediği hafif komediler ya da suya sabuna dokunmayan müzikaller 
yerine genellikle ses getiren ve tartışma yaratan Tennessee Williams ya da 
William Saroyan gibi yazarların oyunlarını tercih etti. Burada geçirdiği zaman 
ona aslında yanlış yerde olduğunu kafasındakileri canlandırabilmek için ona 
gereken sahnenin çok daha büyük olması gerektiğini gösterdi. Ancak büyük 
beyaz bir perde ona bu olanağı sağlayabilirdi. Ağabeyi Danny’nin desteği ile 
ilk ciddi işine ünlü yönetmen Don Siegel’in yanında Riot in Cell Block 11 
(1954) filminin diyalog yönetmeni olarak başladı. Siegel aslında Peckinpah 
için bir rol modeli olmuştu. Dahası, yıllar sonra kokain tutkusu yüzünden 
iş göremez hale gelen ve Hollywood’da tam manasıyla persona non grata/ 
istenmeyen adam ilan edilen Peckinpah’ı yardımcı yönetmen olarak işe alıp 
düzgün bir iş çıkarmasına ön ayak olan ve de bu sayede ölümünden önce 
son ve de düzgün sayılabilecek bir film daha (The Osterman Weekend, 
1983) çekmesini sağlayan da Siegel olacaktır. Sinema dünyasındaki ilk 
‘ciddi’ işi Siegel’in kült filmlerinden Invasion of the Body Snatchers’ın 

Filmin afişi.
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(1956) senaryosunun elden geçirilmesi olan Peckinpah buna benzer diğer 
senaryo düzeltme çalışmaları sayesinde bu metinlerin iç dinamiklerinin nasıl 
şekillendiğini ve yapıların nasıl oluşturulduğunu ilk elden öğrenme fırsatını 
da bulmuştu. Daha sonra yine Siegel’in kendisini önermesiyle bir ara geçiş 
yaptığı televizyon dizisi Gunsmoke’da yazdığı orijinal bölümlerin yüksek 
izleme oranı yakalaması endüstri içindeki yerini oldukça sağlamlaştırmıştı. 
Bu arada, büyük olasılıkla alkol alışkanlığının da etkisiyle, evliliği 1960’da 
sona erdi. Peckinpah yönetmenliğini (ve senaryonun bir kısmını) üstlendiği 
Major Dundee (1965) filminin setinde ikinci (ve üçüncü ve de dördüncü) 
karısı olacak Begonia Palacios’la karşılaştı. İlişkileri, biraz da Peckinpah’ın 
içinden geçmekte olduğu duygusal ve psikolojik çalkantılara bağlı olarak, 

yıllarca kör topal sürmüştü. Ölüm döşeğinde yanında, kız kardeşi Fern Lea 
ile birlikte, Begonia’nın bulunması bu fırtınalı ilişkinin sevgilerini tüket(e)
mediğinin bir işareti olarak görülebilir. 

Peckinpah’ın içki saplantısı ve stüdyo sistemi ile çoğunlukla bu 
durumdan kaynaklanan tartışmaları ve anlaşmazlıkları kariyerine (ve de gişe 
hâsılatına) oldukça olumsuz etki yapmıştır. The Wild Bunch sonrası kotardığı 
The Ballad of Cable Hogue’un (1970) tanıtımına hiç önem vermeyen Warner 
Brothers şirketi filmi gişede deyim yerindeyse iki seksen yatırmış, MGM ise 
Pat Garrett and Billy the Kid’i (1973) berbat bir montajla piyasaya sürerek 
canına okumuştu. Tıpkı bu yazının konusu olan Bring Me the Head of Alfredo 
Garcia ve 1977 tarihli Cross of Iron’ın da başına geldiği gibi.  Ama nasıl ki 
alkol Peckinpah için bir alışkanlık hatta tutkuysa yönetmenlik de aynı ölçüde 
büyük bir tutkuydu. Sırf bu nedenle her gişe başarısızlığının ardından belki 
de son filmini çekmiş olabileceği korkusu Peckinpah’ı bazen çok inanmasa 
da bazı projeleri, The Getaway (1972) ya da Convoy (1978) gibi, sırf ayakta 

Sam Peckinpah sette.
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kalmak için kabul etmeye zorlamıştır. Ama ilginçtir ki sadece para için yaptığı 
Convoy, filmi on bir gün geç teslim etmesi ve bütçesini 5 milyon dolar aşmasına 
rağmen, Peckinpah’ın kariyerinin gişe açısından en başarılı filmi olmuştur. 
Ama çekimlerin büyük kısmında yeni edindiği kokain alışkanlığını içkiyle 
karıştırması yüzünden ortalarda pek görün(e)memesi yüzünden filmin hatırı 
sayılır bir kısmı setteki eş dost sayesinde çekilmiştir. Bu filmle, son filmi bir 
Robert Ludlum uyarlaması olan The Osterman Weekend (1983) arasında yak-
laşık beş sene geçmiştir ve bu son filmde Peckinpah’a mesleğini/tutkusunu 
sürdürmek için gerekli olan ivmeyi sağlayamayacaktır. Buna rağmen 
senaryosunu Stephen King’in yazdığı The Shotgunners filminin yönetmenlik 
koltuğu kendisine önerilecektir ama bir kalp krizi bu projenin ve de kendisinin 
sonunu getirecektir. 

Peckinpah belki de İkinci Dünya Savaşı sonrası Amerikan Western 
sinemasının en önemli son yönetmenidir. Küçüklüğünde ziyaret ettiği ve 
üzerinde kalıcı bir etki bırakmış olan büyükbabasına ait Sierra Nevada 

Özetleyecek Olursak
 Sadece İspanyolcada ‘patron’ anlamına gelen lakabıyla tanınan El Jefe 
zengin ve de güçlü Meksikalı bir toprak ağası olup genç kızı Teresa’yı hamile 
bırakarak kayıplara karışan Alfredo Garcia’nın ki bir anlamda Garcia kendisini 
besleyen eli ısırmıştır çünkü patron onu adeta oğlu gibi sevmekte ve parlak bir 
gelecek planlamaktadır, kellesini getirene tam 1 milyon dolar ödül vereceğini 
duyurur. Sözünün eri ve de acımasız bir adam olduğunu öz kızını kalabalık bir grup 
önünde ciddi biçimde hırpalayıp bir kolunu kırmasından anladığımız El Jefe için 
durum tam anlamıyla bir onur meselesidir artık. 
 Haberin yayılmasıyla birçok ödül avcısı Alfredo’yu bulmak için harekete 
geçer.  Aradan geçen aylar boyunca bir sonuç elde edilemez ve El Jefe’nin vurucu 
gücünden ciddi görünümlü ve takım elbiseli iki eleman (Sappensly ve Quill) 
Meksiko City’de hem yöneticiliğini yapıp hem de piyano çalarak kıt kanaat 
geçinmekte olan emekli ordu mensubu Amerikan vatandaşı Bennie’nin piyanist 
olarak turla gelmiş turistleri kötü şarkılar söyleyerek eğlendirmeye çalıştığı bara 
gelerek Garcia hakkında bilgi almak isterler. Bennie söz konusu kişinin adını bir 
yerlerde duymuş gibidir ama net bir bilgisi de yoktur. Ama aslına bakılırsa kendisi 
hariç herkes Garcia’nın kim olduğunu bilmektedir ama nerede olduğu konusunda 
bilgileri yoktur. Dertleşmek için yerel bir genelevde çalışan sevgilisi Elita’nın yanına 
giden Bennie bir başka gerçekle daha karşılaşır: Elita kendisine bir türlü sevgisini 
doğru dürüst ifade etmemiş olan Bennie’yi bir ara Garcia ile ‘aldatmıştır’. Ama 
Bennie bu itirafı acısını Elita’nın verdiği bir bilgiyle kısa sürede unutacaktır: Garcia 
geçen hafta içkili araç kullanırken kaza yapmış ve hakkın rahmetine kavuşmuştur. 
Bennie için bundan daha iyisi Şam’da kayısıdır çünkü artık ödül için yasa dışı 
yollara sapmaktan kurtulmuştur. Hemen Sappensly ve Quill’in El Jefe’nin diğer 
bir takım karanlık bağlantılarıyla birlikte kamp kurdukları otele giden Bennie bu 
karakterle mal tesliminde 10, 000 dolar ve masraflar için de iki yüz dolar karşılığında 
Garcia’nın kellesini getirmek için anlaşır. 
Bennie sevgilisini Garcia’nın mezarını ziyaret etmek için birlikte yola çıkmaya 
ikna eder. Yolda ilişkilerinin de bir muhasebesini çıkartmaya çalışırlarken Bennie 
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bölgesindeki çiftlik onun için “vahşi batı”nın bir sembolü gibiydi ve söz konu-
su çiftliğin elden çıkışı da onun zihninde ve algılayışında neredeyse batının 
bir kavram olarak yok olup gitmesine eş değer bir durumdu.

Peckinpah’ın sinema mirası içinde şiddet ve bu şiddetin ifadesi 
ayrı bir yer tutmaktadır.1 Bu ifadenin belki de en önemli öğelerinden birisi 
de -bir Peckinpah icadı olmasa da- ağır çekim kullanımıdır. Peckinpah’ın 
çok sert geçen çarpışma sahnelerindeki ağır çekim tekniği kendisini diğer 
yönetmenlerden -bu yöntemin bir stil olarak yerleşmesi, alamet-i farika 
olması anlamında- çok daha farklı bir noktaya koymaktadır. Bu yöntemi çok 
hareketli bir montaj ile desteklemesi de -The Wild Bunch (1974) örneğinde de 
görüldüğü gibi- şiddetin estetiği bağlamında ortaya çok değişik -ve daha sonra 
da denenmesine rağmen, bkz. John Woo- halen tam anlamıyla aşılamadığını 
1 Aslında Peckinpah’ın filmlerinde var olan şiddeti artık ‘şiddet’ diye nitelemek çok da doğru 
bir değerlendirme olmayacaktır. Yaklaşık son 20 yılın filmlerine genel olarak bakıldığında hem 
şiddetin düzeyi ve sıklığı hem de akan kanın miktarı göz önüne alındığında yönetmenin takma 
isminin tamamen dönemsel olduğu sonucuna varabiliriz. 

hem Elita’ya evlenme teklif eder ve artık fahişelik yapmasına gerek kalmayacağını 
kendisinin de artık o sefil barda çalışmayacağını söyler. Ama Elita bu vaatlerin üstüne 
hemen atlamayacak kadar tecrübeli birisidir ve bir biçimde sürüp gitmekte olan 
düzenlerinin de bozulacağından endişe duymaktadır. Yolda bir mola verdiklerinde 
yanlarına gelen iki motosikletli (birisi şaşırtıcı ve de ürpertici bir performans 
sunan Kris Kristofferson) ikiliyi silahla tehdit ederek Elita’ya tecavüz etmek 
isterler. Bennie garip bir kararsızlık geçirmektedir, nasıl davranması gerektiğinden 
emin değildir ama Elita adamlara Bennie’ye dokunmamaları karşılığında zorluk 
çıkartmayacağını söyler ve Kristofferson’la ilerdeki çalılıklara doğru gider.  
Kristofferson önce oldukça istekliymiş gibi gözükse de sonrasında vazgeçmiş gibi 
gözükür. Bu arada Bennie sinirlerine hâkim olmayı başarır ve eline geçirdiği tava 
ile bir punduna getirerek diğer saldırganı etkisizleştirerek silahını alır ve Elita’nın 
yardımına koşar. Elita ise motorcunun tecavüzden vazgeçmiş ve derin düşüncelere 
dalmış görünümünden etkilenmiştir ve mesleğinin inceliklerini devreye sokarak 
adamı bir anlamda teselli etmektedir. Bennie hem Kristofferson’u hem de ayılıp 
peşinden gelmiş olan diğer motorcuyu vurur. Bennie belki de ‘hazır bu fırsat’ diye 
düşünüp Elita’ya esas niyetini açıklar: Garcia’nın mezarını açacak ve kafasını alarak 
ödül avcılarına para karşılığı satacaktır. Elita önce dehşete kapılır ama kendisini to-
parlayarak Bennie’yi bu işten vazgeçirmeye ve Meksiko City’e dönüp evlenerek 
doğru düzgün bir hayat sürdürmesi için ikna etmeye çalışır. Benny geri adam atmaz 
ama Elita ile Garcia’nın gömülü olduğu kasabanın kilisesinde evlenmeyi kabul eder. 
 İkili sonunda kasabaya ulaşır ve Garcia’nın eş, dost ve akrabalarının 
çevresinde toplaştıkları mezarı ziyaret ederler. Aynı günün gecesi gizlice mezarlığa 
girerler ve Bennie mezarı açmaya başlar. Ama tam tabutu açtığında kimliği 
belirsiz birileri arkasından saldırarak kafasına bir kürekle vurup bayıltırlar. Bennie 
ayıldığında berbat bir sahne ile karşılaşır: açtığı mezara yarı yarıya gömülmüş bir 
durumdadır ve sevgilisi Elita’nın cesedi de yanı başındadır. Dahası, Garcia’nın 
kellesi de olması gereken yerde değildir. Bennie kasabanın sakinlerinden 
saldırganların bir station vagon araba kullandıklarını öğrenir. Adamları takip etmeye 
başlayan Bennie’nin şansı yaver gider ve lastiği patlamış olan arabaya yetişmeyi 
başarır. Çıkan çatışmada Bennie adamları haklamayı başarırı ve kelleyi geri alır. 
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düşündüğümüz yapıtlar çıkmasına yol açmıştır. Ama Peckinpah sineması 
bunlardan mı ibarettir? Hiç şüphesiz öyle değil. Oldukça kendine has bir 
ahlak anlayışının da bu filmlere egemen olduğunu görmekteyiz. İyi ve kötü 
kavramlarını o dönem kadar ifade edilmemiş biçimde ele alan Peckinpah’ın 
ana dertlerinden birinin ‘insan denen o muammayı’ çözmek olduğunu anlıyoruz 
ama bunu yaparken -özellikle erkek- karakterlerini olabildiğince büyük (ve 
aslında çözümsüz) sorunların ortasına koymayı ve ‘kötülük’ kavramını tüm 
açıklığıyla sergilemeyi seçiyor. Bu karakterler (iyisi de kötüsü de) olabildiğince 
‘insan’ karakterler ama uzaktan ve de ilk bakışta birçok açıdan dibe vurmuşlar. 
Bir ‘iyi’ karakter gözünü kırpmadan yol arkadaşını/yoldaşını yaralandığı ve 
artık işe yaramayacağı için gözünü kırpmadan öldürürken o dönem kadar 
dokunulmaya bile kıyılamayan çocuklar neşe içinde bir akrebe işkence edip 

Naylon torbada taşıdığı kellenin yolda bozulmasını engellemek için mola verdiği 
bir lokantadan bol miktarda buz alarak torbayı takviye ederek yoluna devam eder. 
Yolda Garcia’nın kellesiyle sanki canlıymış gibi sohbete başlayan Bennie önce onu 
Elita’nın ölümünden sorumlu tutsa da sonrasında ikisinin de aynı kadını sevmiş 
olduğu gerçeğini kabullenir.
 Bennie’nin yolu Garcia’nın kellesini geri isteyen aile fertleri tarafından 
kesilir. Aileyi para vererek ikna etmeye çalışırken Bennie’nin yardımına Sappensly 
ve Quill yetişir. Adres sorma bahanesiyle duran tetikçilerden Sappensly aile 
fertlerini lafa tutarken Quill arabadan bir makineli tüfek çıkarır ve ailenin neredeyse 
tamamını mermi manyağı yapar. Ama onun da şansı pek yaver gitmez ve aile 
fertlerinden birinin kurşunları ile mesleğine ve de yaşamına veda eder. Sappensly 
ortağının (sevgilisinin) cesedine üzgün bir şekilde bakarken Bennie parasını alıp 
alamayacağını sorar. Öfkesini yenemeyen Sappensly silahını Bennie’ye çevirir ama 
yeterince hızlı değildir. Bennie Garcia’nın kellesini tekrar yan koltuğuna koyup ağız 
dalaşına/dertleşmesine kaldığı yerden devam ederek yola koyulur. 
 Meksiko City’deki dairesine varan ve biraz da artık iyice artmış gibi 
gözüken o pis kokuyu da üzerinden atmak için Garcia’nın kellesine bir duş aldıran 
Bennie ardından 10.000 dolarını almak üzere Max’in kalmakta olduğu otel odasına 
gider ama orada artık söz konusu paranın kendisi için itici bir güç olmaktan çıktığını 
fark eder: sonuçta Elita’da bu adamlar ve para yüzünden hayatını kaybetmiştir. Etraf 
karışır, mermiler havada uçuşur ama Bennie bir biçimde odayı mezbahaya çevirerek 
aradan sıyrılmayı becerir. Masadan üzerinde El Jefe’nin adresinin bulunduğu 
kartvizit alan Bennie koliyi adrese elden teslim etmek üzere son kez yola çıkar. 
 El Jefe adamımızı mekânında krallar gibi karşılar ve içinde söz vermiş 
olduğu 1 milyon dolar bulunan çantayı Bennie’ye verir. Ama Bennie mutlu değildir, 
bu kelle uğruna sevgilisi dâhil kaç kişinin hayatını yitirdiğinden söz açar. El Jefe 
oldukça anlayışlıdır, parayı alıp yoluna gitmesini ve kelleyi de yolda siftinen 
domuzların önüne atmasını söyler. Artık iyice zıvanadan çıkmış olan Bennie silahını 
çeker ve salondaki korumalarını haklar ardından silahını El Jefe’ye doğrultur. Ne 
yapacağına karar vermeye çalışırken başından beri salonda kucağında bebeği ile 
durumu dehşet ve acı içinde izlemekte olan Teresa gözünü bile kırpmadan ona 
tetiği çekmesini söyler. Bennie kızın sözünü dinler ve birlikte salondan çıkarlar. 
Bir yarma teşebbüsü ile sıyrılmaya kalkışan Bennie kapıdan çıkar çıkmasına ama 
uzaklaşamadan El Jefe’nin makineli tüfek taşıyan adamları tarafından arabasının 
içinde delik deşik edilir. 
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yakarak öldürüyorlar. Bu anlamda Peckinpah için dokunulamayacak bir konu, 
beyaz perdeye taşınamayacak bir görüntü -dönem şartlarında- yok gibidir. İşte 
bu yaklaşım günümüzün popüler yönetmenlerinden Quentin Tarantino ya da 
Martin Scorsese’in önünü de açmış, şiddetin perdedeki sunumuna yeni ve bir 
anlamda kalıcı bir yorum getirmiştir öyle ki Stephen Prince şiddet sineması ve 
Peckinpah temalı çalışmasında günümüzün çok sert şiddet içeren filmlerinin 
Peckinpah sinemasının direkt uzantısı olduğunu öne sürmüştür (xv-xvi). 
Tabii ki Peckinpah’ın western temalı şiddet filmlerinden öncesi vardı ve bu 
‘öncesi’ni en iyi yansıtan filmler İtalyan yönetmen Sergio Leone’nin “spagetti 
Western” olarak (‘spagetti’ sözcüğünün içerdiği aşağılama -en azından 
bu akımın ilk dönemlerinde- Hollywood ve tutucu western seyircisinin bir 
kıskançlık ifadesi olarak algılanmalıdır) nitelendirilmiş Dolar Üçlemesini 
oluşturan A Fistful Dollars (Bir Avuç Dolar- 1964), For A Few Dollars More 
(Birkaç Dolar İçin- 1965) ve The Good, The Bad and the Ugly (İyi, Kötü ve 
Çirkin- 1966) filmleridir. Şiddet ve ölüm bazen karikatürize edilerek verilmiş 
olsa da bu üçlemenin sunduğu yeni tip sadizm ve kan dökümü Amerikan 
sineması açısından bir milat olarak nitelendirilmelidir. Bu üçlemeyi izleyen, 
The Dirty Dozen (1967), Bonnie and Clyde (1967), In the Heat of the Night 
(1967), The Graduate (1967), Midnight Cowboy (1969), Easy Rider (1969), 
Rosemary’s Baby (1968), In Cold Blood (1967) gibi filmler, hepsi aynı kulvarda 
olmasa da, Amerikan sinemasının genelde karşısına çıkan temel üç engelin, 
sorunlu dil kullanımı -özellikle kutsal kabul edilen değerlere yönelik sövgü-, 
cinselliğin sergilenmesi ve şiddet engellerinin, dönemin sosyal ve siyasal 
yaşamında meydana gelen büyük değişimlerin de etkisiyle, belli bir noktaya 
kadar üstesinden gelmeyi başarabilmişlerdi. Böyle bakıldığında Peckinpah 
1969’da belki de en çok hatırlanan ve de yorumlanan (Straw Dogs’u da (1971) 
unutmayalım bu arada) The Wild Bunch’ı gösterime soktuğunda işte yukarda 
işaret edilen filmlerin oluşturduğu bir zemin üzerinde hareket ediyordu. Şiddet 
kavramının beyaz perdedeki yansımaları bir noktaya kadar kabul edilmiş olup 
seyirci/toplum önüne gelecek bir sonraki deneme için sosyokültürel açıdan da 
hazırdı. Endüstri de bu yaklaşımın arkasındaydı çünkü bu sahnelerin ve de 
hikâyelerin iyi kâr getirdiğini görmüştü. Ama The Wild Bunch’ı diğerlerinden 
ayıran, şiddeti ve sonucunu o tarihe kadar rastlanmayan bir düzeyde (ağır 
çekimi de ekleyerek) sunmasıydı. 

Yol Ve (Amerikan) Yol Filmleri Üzerine:
Shoma Chatterji olduça kapsayıcı bir tarif veriyor yol filmleri için: 

“konunun bir yolculuk esnasında ya da bir taşıt içinde geçtiği film türü”. Film 
Encyclopedia (Film Ansiklopedisi) ise bir tarif vermenin kolay olmadığını, 
hemen her filmin bir biçimde ‘yolculuk’ çerçevesi içinde yorumlanabileceğini 
çünkü seyirciye karakterlerin bir noktadan diğerine hareketlerinin 
gösterildiğini belirtir. Ansiklopedi toplamda, bu filmlerin ‘hareketlilik’e 
yönelik bir saplantıları olduğunu ve bu durumu dramatize ederek yansıtma-
ya çalıştıklarını, karakterlerin ise, aşağıda da tekrar belirtileceği gibi, sadece 
coğrafi sınırlar arasında gidip gelmediğini aynı zamanda ahlaki değerler 
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ve kavramlar arasında da 
yolculuklarını sürdürdüğünü 
(ve de tamamladığını) ekler. 
Ama ülkedeki araba kültürünün 
egemenliği tam olarak ilan 
etmesinden önce, örneğin 
1850’lerde, altının bulunmasıyla 
başlayan ve de yayılan ‘batıya 
gidiş’ hareketi yol kavramını 
Amerikan göçmenlerinin zih-
ninde zenginlik ve maceranın 
bir göstereni olarak işlemiştir. 
Bu bağlamda Sam North’un 
da belirttiği gibi Charlie 
Chaplin’in The Gold Rush’ını 
da (Altına Hücum) bir yol 
filmi olarak sınıflandırmak 
mümkündür. Seyirciler o işsiz 

güçsüz, yoksul ve köksüz serserinin maceralarına gülmekle beraber o hiç 
bitmeyecekmiş gibi gözüken yoksulluğun ve yolun kendilerinden hiç de 
uzak olmadığını anlamaktaydılar. Genel bir bakışla yol filmlerinin Amerikan 
sinemasının ayrılmaz türlerinden irisi olduğunu söyleyebiliriz. Bu konumunu 
belki de İkinci Savaş sonrasında özellikle bir yükseliş devrine girmiş olan 
Amerikan araba endüstrisinin ve bu endüstrinin en çok etkilediği genç nüfus 
ve kültürlerinin en yoğun biçimde yansımasını bulduğu bir alan olmasıyla 
kazanmıştır sözünü ettiğimiz tür. Yol üzerinde yoğunlaşmaktan ziyade 
hareketlilik üzerinde durmuş olan The Wild One ve Rebel Without a Cause bu 
türün Amerika’daki doğuşunda rol oynamışlardır denilebilir.2 Yine ilk dönem 
örnekleri arasında sayılabilecek 1945 tarihli Edgar G. Ulmer’ın Detour’unu da 
bu akışa dahil etmekte fayda var. New York’tan Los Angeles’a otostop yapan 
bir kulüp piyanistinin başına gelenleri dönemin -ve de yapımcı firmanın- zorlu 
koşullarında perdeye yansıtan bu özünde kara film ana teması ve yan konuları 
ile yol filmleri altın listesinde yer almayı hak etmektedir. Ingmar Bergman’ın 
Wild Strawberries (1957) ve Federico Fellini’nin La Strada’sı (1954) Avrupa 
sinemasının üst düzey yol filmi örnekleri arasında sayılmalıdır.3 Özellikle 
2 Aslında türün Amerikan sineması bağlamında ‘doğumu’ D. W. Griffith’in filmlerinde, 
kameranın bir arabaya yüklenebileceğinin görülmesi ve Gazap Üzümleri’nde bu kolaylığın bir 
adım ileriye götürülmesiyle (araba camlarından çekilen manzara görüntüleri, yollara dökülmüş 
insanlar vd.) ve sonrasında 40’lı ve 50’li yılların kara filmler döneminde arabanın oldukça 
klostrofobik bir sunumu ile devam etmiştir. Özellikle bu yıllar Amerika özelinde ‘yol’un zevk 
ve heyecan verici bir unsur olmaktan uzak, belirsizlik ve tehlikelerle dolu bir unsur olarak 
algılandığı ve bu ruh halinin belki de modern dönem yol filmlerinin babası sayılabilecek Easy 
Rider’e miras kaldığını söylemek mümkündür. 
3 Avrupa sinemasından iki örneği daha araya sıkıştırmalıyız: Bergman’dan çoktandır bir klasik 
olarak kabul edilen The Seventh Seal (1957) ve Luis Bunuel’den Subida al Cielo (Mexican Bus 
Ride, 1951). Bu örnekler yolculuğu, çoğunlukla kişiler üzerinde değil de toplumsal sorunlar/
konular üzerinde yoğunlaşmayı seçen, akışı bölümler halinde düzenleyip sanki bir hac ziyareti 
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Amerikan sineması çerçevesinde “Yol Filmleri” türü oldukça geniş bir 
alanı kaplamaktadır. Oz Büyücüsü’nden (The Wizard of Oz, 1939) Frank 
Capra’nın It Happened One Night’ına (1934), The Searchers’a ve Thelma 
ve Louise’e (Thelma & Louise, 1991), Five Easy Pieces’dan (1970)  2001: A 
Space Odyssey’a ve Bonnie and Clyde’a (1967), Steven Spielberg’in sinema 
dünyasına ilk ciddi adımı olan The Duel’dan (1971) ve yine dev projelerden 
önce çektiği The Sugarland Express’e (1974) ve  The Cannonball Run’a 
(1981) oradan -özellikle Steppenwolf’un filmden sonra uluslararası bir marş 
haline gelecek olan Born to be Wild şarkısının katkısıyla da iyice güçlenen-  
Easy Rider’a (1969) ve de Apocalypse Now’a oradan Vanishing Point ve 
Two-Lane Blacktop gibi (ikisi de 1971 yılından) türün klasikleri arasında 
sayılan filmlere oradan da Badlands’e ve Natural Born Killers’a ve çok 
daha yakın tarihli Death Proof’a ve de The Brown Bunny’e ve de Lynch’in 
gerçeküstü bir yolculuğu anlattığı Wild at Heart’ına (1990) kadar uzanan 
çok geniş bir yelpaze söz konusudur. Tabii daha da gerilere gidecek olursak 
yolumuz -Amerika’da Jack Kerouac’ın On the Road’unu (Yolda, 1957) ve 
Yeni Gazetecilik Akımı’nın en önemli temsilcilerinden Tom Wolfe’nin 
LSD katkılı bir Amerika gezisini anlattığı The Electric Kool-Aid Acid Test’i 
geride bıraktıktan sonra– Joseph Conrad’ın Heart of Darkness’ına, Herman 
Melville’in efsanevi öyküsü Moby Dick’e (1851) ya da Miguel de Cervantes’in 
ilk modern roman olarak nitelendirilen Don Kişot’una (1605-1615) ve oradan 
da Homer’in Odyssey’sine kadar çıkacaktır. İlk dönem Amerikan yol filmleri 
genel olarak, Western filmlerinde olduğu gibi, yeni yerler keşfetmek ya da 
sınırların daha da genişletilmesi ve henüz inşa halinde olan bir ulusal kimlik 
çalışmasının parçaları olarak görülebilir (Klosterman, 2008). Zaten şu ya 
da bu nedenle doğu kıyısından batı tarafına doğru gerçekleştirilen -tıpkı en 
yakın tarihli örnek olarak verilebilecek The Book of Eli’da görüldüğü gibi 
çok farklı nedenlerle de olsa-yolculuklar çok uzun süre bu türün gönderme 
yaptığı ya da ele aldığı hikâyelerin temellerini oluşturmuştur. Ama yukarıda 
adını geçirdiğimiz Easy Rider’ın bir “ters” örnek oluşturduğunu ve ana 
karakterlerin batıdan doğuya yöneldiklerini de ve bir anlamda Amerika’yı 
tersten keşfe çıktıklarını da unutmamak gerekir.4 Karakterler açısından yol 
filmlerinin içerdiği çatışma hali ağırlıklı olarak karakterin iç dünyasını bağlar. 
Bir noktaya kadar bu iç çatışmanın söz konusu toplumun ya da yaşanan 
zamanın içinden geçmekte olduğu büyük ölçekli çatışmanın bir yansıması 
havasında vermektedir. Mexican Bus Ride’dan söz açılmışken; bu yazının çerçevesini çok 
da genişletmemek adına bu genel tanıtımda Latin Amerika çıkışlı yol filmlerine -ki sayıları 
oldukça fazladır- yer vermemeyi tercih ettim.
4 Öyle ki filmin sonu da oldukça terstir: Amerika’da her şeyin mümkün ve sınırsız olduğu 
düşüncesi ya da ideali tamamen geçersiz olup, görünen her şey sahtedir. Filmin ana karakterleri 
özgür Amerika’yı (ya da özlemini çektikleri her neyse) aramaya çıkarlar ama bir türlü 
bulamazlar. Filmin tanıtım cümlesi “a man went looking for America… and couldn’t find it 
anywhere/Amerika’yı bulmak için yola çıktı… ama hiçbir yerde bulamadı” filmin iyi bir özeti 
olarak da değerlendirilebilir. Karakterlerin buldukları sadece hayal kırıklığı, öfke ve zamansız 
denilebilecek ölümdür. Yol filmleri arasında -sonu itibariyle- en ümitsiz/her şey boş mesajı 
taşıyan örneklerden birisidir Easy Rider ama aynı zamanda yol filmi denince akla ilk önce 
Amerikan sinemasının gelme nedenidir de. 
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olabileceğini söylemek de mümkündür. Ne de olsa söz konusu ana karakter/
birey bir vakum içinde değildir ve o noktaya olumlu ya da olumsuz bir takım 
deneyimler sonucu gelmiştir. Bu açıdan yol filmlerinin Alman Aydınlanması 
döneminde, 1800’lü yılların başında ortaya çıkan (hatta bu dönemi bir anlamda 
başlatan) ve genellikle ana karakterin belli bir zaman diliminde içinden geçtiği 
birçok duygusal ya da fiziksel değişimin aktarıldığı Bildungsroman (rüştün 
ispatı) türü ile ilişkilendirilmiş olması çok da yadırgatıcı olmasa gerek. Ana 
karakterin bir anlamda ‘ateşle imtihanı’ sonucu vardığı noktanın anlatımı 
ile yol filmlerinin genel yaklaşımı arasındaki paralellik dikkat çekicidir. 
Yol filminin tek derdi adı ve yeri belli bir coğrafi bölgede A noktasından B 
noktasına gitmek/varmaktan ibaret olmadığı gibi illaki bir arabayla, trenle 
ya da uçakla yapılması da gerekmemektedir. Taşıtlar çeşitlilik gösterdiği gibi 
sonuçta yürüyerek de yolculuğa çıkabilir, The Swimmer’da olduğu gibi (Frank 
Perry, 1968) arada -size nedense bir garip davranan- eşinizin dostunuzun 
havuzlarından yüzerek geçebilir ve sonuçta hedefinize ulaşabilirsiniz. Ama 
genel olarak bir noktadan diğerine gitmek için başlasa da yolculuk bir noktada 
fiziksel anlamını ‘yolda bırakır’ ve bir başka biçimde ve bağlamda sürmeye 
devam eder. En önemli noktalardan biri yolculuğun sürdüğü yolu/yolları ve 
bireyi çevreleyen (özellikle Amerikan coğrafyası açısından) uçsuz bucaksız 
doğanın ve bu resimde yer alan tanıdık simgelerin/işaretlerin (yol tabelaları, 
moteller, benzin istasyonları gibi) net bir biçimde gösterilmesidir. Kameranın 
en önemli işlevlerinden -ve de görevlerinden- biri de olabildiğince içeriden 
dışarıya bakmasıdır. Bu kullanım seyirciyi de bir biçimde öykünün bir parçası 
yapmaya yönelik olup kendisini adeta yoldaymış gibi hissetmesini sağlama 
amacı da gütmektedir. Hızlı sayılabilecek bir montaj da hareket halinde olma 
duygusunun aktarılması amacına hizmet eder ve bu amaca yönelik desteğini 
de belli bir temponun altına düşmeyen arka plan müzikten alır. Müziğin bu 
(genellikle) yüksek temposu artık neredeyse arabasıyla bir bütün haline gelmiş 
olan karakterin/karakterlerin teknolojinin sağlamış olduğu gücü kullanırken 
yaşadıklarını/hissettiklerini aktarmanın yollarından biri olarak çıkmaktadır 
karşımıza. 

Bazı yol filmlerinde ise, Smokey and Bandit (1977) örneğinde olduğu 
gibi, sadece yola çıkmış olmak için ya da “maksat hareket olsun” düşüncesiyle 
yola düşüldüğünü de görürüz. Walter Hill’in varoluşçu bir macera filmi olarak 
nitelendirilebilecek filmi The Driver çok yetenekli bir sürücü, soygun ve de 
kovalamaca sahneleri içerse de toplamda bir yol filmi olarak nitelendirilemez. 
1955’ten kalma Gas-Oil ilk bakışta bir kamyoncu filmi gibi gözükse de 
dönemin sosyo-politik koşullarında yaşama anlam katma mücadelesinin 
anlatıldığı bir yol filmi olduğunu görebiliriz. Bir başka önemli olabilecek 
nokta da bu filmlerde çoğu zaman gösterilmeyen/görülmeyenin görüleni bir 
başka boyuta taşıyabilmesi açısından bir anlık sessizliğin ya da hareketsizliğin 
diğer film türlerinde görülen hareketlilikten çok daha fazla şey ifade 
edebiliyor olmasıdır. Yani, hissedilebilen şey söylenen/gösterilen şeylerden 
daha önemli hale gelmektedir. Yol filmlerinin bir diğer ortak sayılabilecek 
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noktası da ahlaki değerlerden pek de nasibini almamış bireylerin arabaları 
içinde toplumsal yapıya ve ‘dışarıdaki’ dünyanın yaratmış olduğu sınırlara 
karşı verdiği mücadeleyi ve duruşunu tasvir etmeye çalışmasıdır.5 Ama bu 
tasvir genellikle ani, beklenmeyen ve muğlak bir biçimde sona ermektedir. O 
ana kadar duyduğumuz, gördüğümüz ve de anladığımızı sandığımız hemen 
her şey garip bir eksiklik ve boşluk hissiyle aniden bitmektedir. O özlü sözün 
pek de anlamsız olmadığını düşünmeye başlarız böylesi durumlarda: “ömür 
biter, yol bitmez”.6 Yol filmlerinin büyük kısmının açık uçlu denebilecek 
şekilde bitmesini tek bir açıklamaya sığdırmak çok da kolay bir iş olmamakla 
beraber yol filmleri bize kendimizle ilgili bir şeyler söylemeye çalışır, aslında 
perdedeki yolculuk içimize, kendimizi tanımaya yönelik bir yolculuktur 
diyebiliriz: bir noktaya varmak amacı ve de planı ile yola çıkarız ama yolda 
kontrolümüz dışında ya da kaderin araya girmesiyle başka yollara sapabiliriz 
ve planımız (tabii sonumuz da) alt üst olabilir. Ama sonuçta bu durum hayat 
dediğimiz sürecin bir yansıması değil midir? Bu açıdan baktığımızda, yukarıda 
da belirttiğimiz gibi, bir yol filminde önemli olan -özellikle 70’lerin başında 
çekilmiş filmler söz konusu olduğunda- arabanın ya da, The Searchers’da 
olduğu gibi atların ve diğer araçların modeli ya da varlığı değil yolculuğun 
bizatihi kendisidir.7 Hatta bir adım daha ileriye giderek ‘yol’un bile her zaman 
gerekmediğini söyleyebiliriz. Yol aynı zamanda kişinin nasıl bir malzemeden 
yapıldığını (istese de istemese de) gördüğü bir arenadır.8 Bazen uzaklara gitmek 

5 David Lynch’in yakın tarihli Lost Highway’ini (Kayıp Otoban, 1997) ve David Cronenberg’in 
Crash’ini (Çarpışma, 1996) bu bağlamda değerlendirilebilir. Crash yeterli düzeyde yol ve de 
araba içerse de yol filmi türünün bir örneği olarak gösterilemez çünkü bu iki (temel) öğe yol 
bağlantılı bir şeyler anlatmaktan ziyade çok şeritli yollar ve adeta hapishane görüntüsü veren 
çok katlı beton bloklarla çevrili bireylerin bastırılmış cinsellikleri ve saplantıları üzerinde 
yoğunlaşmayı seçmiştir. 
6 Bu yaklaşım için Takashi Kitano’nun belki de en önemli filmi olarak nitelendirebileceğimiz 
Sonatine’yi (1993) örnek olarak verebiliriz. Yola çıkışın görülebilir nedenleri vardır ama 
sonrası, yani o kişileri bir arada tutan nedenler, bir takım ideallerin varlığı ya da yokluğu, 
oldukça muğlak bırakılmıştır. Peki ya yola (tatile?) çıkan gangsterler nasıl bir ruh hali 
içindedirler? Filmin yanıtı seyircinin ruhunu karartacak kadar karanlıktır. Karakterler ciddi 
biçimde sıkılmaktadırlar ve birçoğumuza çocukça gelecek şekilde vakit geçirmeye çalışmakta, 
bir anlamda içten bir patlamayı önlemeye gayret etmektedirler. Ama sonuç - ki yol kenarına 
çekilmiş bir arabanın içinde verilir- sözcüğün tam anlamıyla ümitsizlik ve çaresizliktir.
7 Belki tam bu noktada Charles Naughton’ın ilk ve son filmi The Night of the Hunter’ı da 
(1955) anmalıyız. Belki temel derdi farklı olsa da iki küçük çocuğun peşlerine takılmış, niyeti 
hiç de iyi olmayan, aklını parayla bozmuş dinsel fanatik Harry Powell’dan (Robert Mitchum) 
Ohio nehri boyunca küçük bir botun içinde kaçmaya çalışmalarını da yol filmi sınıflamasına 
dâhil edip yolun ve de kullanılan aracın klasik yaklaşımdan farklı olduğunu belirtmekle 
yetinelim.
8 Bu yaklaşıma verebileceğimiz en iyi örneklerden biri de hazmı oldukça zor ama 70’li yılların 
o ‘her şey mümkün’ havası içinde kotarılmış Deliverance (John Boorman, 1972) olmalıdır 
kanısındayız. Döneminde bir çok ülkede yaş sınırı ile gösterilen filmde uygarlıktan, karılarından 
ve çocuklarından biraz olsun uzaklaşıp hem yakında yatağı değişecek olan Cahuawassee 
Nehri’ni görmek hem de o gerilerde kalmış ‘gerçek yaşam’a dalmak isteyen dört arkadaşın yol 
boyunca yaşadıklarını anlatan film özellikle kimlik bulma ve doğanın insanoğlu ile pek de iyi 
ilişkiler içinde olmadığını seyircinin adeta yüzüne çarpmakta olup birden fazla izlemeyi hak 
etmektedir. 
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bazen de koşulların zorlamasıyla yola çıkmak durumunda kalan karakterlerin 
yol boyunca o ana kadar farkında olmadıkları bir kararlılık ve cesarete sahip 
olduklarını görmeleri yol filmlerinin bir diğer özelliğidir. Ama diğer taraftan 
bu cesarete sahip, özgürlük peşinde koşanların karşısına dikilen, her fırsatta 
sorun çıkaran bir kanun adamı da (Electra Glide in Blue, 1972) yol filmlerinin 
bir diğer önemli unsurudur. Yolun sonu çoğu zaman çıkmaz sokaktır, geçici 
bir ‘özgürlük’ anının ve sarhoşluğunun bedeli (Thelma ve Louise’de olduğu 
gibi) genellikle çok ağır ödenir.

The whole underside of our society has always been violence and stil 
is. Churches, laws-everybody seems to think that man is a no savage. But he’s 
only an animal. A meat-eating, talking animal. Recognize it. He also has grace 
and love and beauty. But don’t say me we’re not violent./ Toplumumuzun 
temelinde hep şiddet vardı, halen de var. Kiliseler, kanunlar- insanoğlu 
barbar değildir diyorlar. Ama bir hayvandan başka bir şey değil. Et obur, 
konuşabilen bir hayvan. Bunu böyle bilmek gerek. Ama aynı zamanda 
erdemi, güzelliği ve sevgisi de var. Ama bana vahşi olmadığımız masalını 
okumayın.

Peki, bu genel tanıtım içinde Bring Me the Head of Alfredo Garcia/
Bana Onun Kellesini Getirin (bundan sonra metin içinde BOKG) nasıl bir yer 
kaplamaktadır? Yol filmleri üzerine kafa yormuş birçok yazar ve de kaynak 
bu filmi yol filmleri listelerine dâhil etmemektedirler. Bunun iki temel nedeni 
olduğu söylenebilir: birincisi bu film Sam Peckinpah’ın filmografisindeki en 
sorunlu, tartışmalı ve belki de en az seyredilmiş olanıdır. Birçok eleştirmen ya 
da sinema tarihçisi için film Peckinpah’ın sanatsal (ve de kişisel) çöküşünün 
iyice netleştiği, alkol ve uyuşturucu tüketiminin zirve yaptığı ve yönetmenin 
özellikle film setinde ne yaptığının bile farkında olmadığı bir dönemi 
gösterdiğini savunur. İkinci neden ise bu filmin yukarıda detaylarına girmeye 
çalıştığımız yol filmlerinin genel özelliklerine pek de uymayan bir yapısının 
ve (Sam Peckinpah/Frank Kowalski ve Gordon T. Dawson’ın kalemlerinden 
çıkmış) öyküsünün olmasıdır. Söz konusu öyküyü ana hatlarını kaybetmeden ve 
ileride sunulacak yorumları görsel açıdan desteklemesi amacıyla genişletilmiş 
bir tümbakış (sinopsis) şeklinde sunmanın faydalı olacağını düşünüyoruz.

Film 1974 yılında sinemalarda gösterime girdiğinde hem seyircilerden 
hem de eleştirmenlerden oldukça ağır eleştiriler almıştı. Filmin öyküsü sadece 
yol üzerinde yoğunlaşmıyor, Western, romantizm ve macera tarzlarına da göz 
kırpıyor. Hatta biraz daha ileriye giderek -özellikle filmin adını göz önüne 
aldığımızda- yönetmenin ilk ve son korku filmi denemesi olduğunu bile 
söyleyebiliriz. Ama bunu -yakın dönem korku filmlerini hatırladığımızda- 
gözümüze sokmak yerine üst düzey bir (gotik?) atmosfer yaratarak yapıyor, 
öyle ki belki de en önemli sahnelerden birisi olan kellenin kesilmesini ve 
sonrasında kelleyi hiç görmüyoruz bile. Tekrar soğutmak (ve kokusunu 
azaltmak) için duşun altına koyduğu ve birkaç buz kalıbıyla desteklediği an 
gözüken saç parçasını saymazsak, ‘kelle’ hep gittikçe lekesi büyümekte olan 
bir bez torbada ve sürekli bir sinek saldırısı altında, Nennie’nin elinin altında 
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gösterilmektedir. 
Film boyunca Elita’nın sevgisinin ve de sadakatinin koşullara 

göre biraz değişkenlik gösterdiğini görüyoruz ama bize bir Straw Dogs’u 
hediye etmiş Peckinpah için çok da şaşırtıcı değil, yönetmenin kadınlara 
yaklaşımı üzerine çok sayıda makale ya da tez yazılabilir. Film yol filmi 
kategorisine en çok yaklaştığı anlarda bile, yani Benny’nin arabasında 
hedefine doğru ilerlerken yanındaki koltukta kendisine eşlik eden torbanın 
içindeki Alfredo’nun kellesi ile girdiği muhabbet, alışılagelmiş ‘yolda olma’ 
durumunu ve genellikle önde oturan iki arkadaşın konuşmalarını gösteren 
klasik sahnelerle bir anlamda dalga geçilmesi şeklinde gerçekleşmiştir. 
Benny karakterinin (belki de kariyerinin en iyi rolünde Warren Oates) o 
dönem Sam Peckinpah’ını (hem fiziksel hem psikolojik açılardan) yansıttığı 
konusunda bir fikir birliği olduğu söylenebilir. Yolculuk boyunca gittikçe 
daha fazla kirlenen beyaz takım elbise, neredeyse hiç çıkarılmayan büyük 
güneş gözlükleri ve birçok sahnenin ayrılmaz parçası olan içki şişeleri bu 
kanıyı destekler niteliktedir. Aslında Oates’in -ki Peckinpah’ın adını ölümsüz 
yönetmenler listesine geçiren The Wild Bunch’da da rol almıştır- film setinde 
tam bir terör estiren yönetmeni (ki bu tutum sadece BOKG ile sınırlı değildir) 
bir anlamda tiye aldığını, karikatürize ettiğini söyleyebiliriz. Bennie karakteri 
aslında bir karşı kahramandan da (anti-hero) beter durumdadır ama Oates’in 
acı bir mizah duygusuyla yoğurduğu performansı bu karakterle duygudaşlık 
kurmamızı sağlar. Peckinpah -zaman zaman saçma/absurd düzeyine varan- 
mizah duygusunu sıklıkla sergiler, bunlar arasında belki de en akılda kalanı  
(kendi başına olağanüstü bir saçma mizah örneği olan Bennie’nin Garcia’nın 
kellesi ile kurduğu yol arkadaşlığını listenin dışında tutarsak) Benny’nin 
ödülünü almak için otel odasına geldiğinde kendisini içeride üzerinde iç 
çamaşırı ile koltuğuna oturmuş, pantolonu ayak bileklerine inmiş şekilde 
elinde kapağında Richard Nixon’ın resmi olan Time dergisini okurken iki 
sarışın kadına pedikür yaptırmakta olan ama gömlek, kravat ve ceketi üzerinde 
bir gangster ile karşılaştığı sahnedir.

Yol filmi hikâyelerin temel koşullarından birisi de ana karakter(ler)
in yola çıkış nedenlerinin-ne kadar tutarsız ya da saçma görünürse görünsün- 
olabildiğince net verilmesidir. Yukarıda da açıklamaya çalıştığımız gibi, yola 
herkes çıkabilir ama çıkış nedeninin ‘netliği’ seyirci açısından önemlidir. 
Özellikle iki kahramanlı yol filmlerinde bu özellik iyice önem kazanmaktadır, 
çünkü seyirci yol boyunca değişecek/aklanacak ve bir anlamda ‘gerçeği’ 
bulacak kahramana belli bir duygusal yatırım yapmak ihtiyacı içindedir ve 
tüm bu süreç hikâyeyi de sürükleyen son kertede de filmi seyredilir kılan 
şeydir. Zaten, yapısı gereği, yol filmleri sıkışık alanları (arabanın içi) ve az 
sayıda karakteri içerdiğinden sonuna gelindiğinde amaca da ulaşılmış (ya da 
ulaşılamamış) olmasının açık ve net bir biçimde gösterilmesi gerekmektedir. 
Bu sağlanamazsa, filmin akması için gerekli olan dramatik tansiyon 
yakalanamamış demektir. BOKG’de görünürde bir neden (hatta intikam 
motifini de eklersek iki neden) vardır, filmin yaklaşık yarısına kadar iki yolcudan 
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bahsetmek de mümkündür ama 
sonrasında hem ikinci yolcu/
arkadaş değişecektir hem 
de filmin sonu itibariyle ana 
kahramanın motivasyonunun 
arkasındaki nedenler. Bu 
açıdan baktığımızda her ne 
kadar başlangıçta Benny’nin 
yolculuğunun temel derdi 
para olsa da -Elita’nın mezarı 
açıp Garcia’nın kellesini 
alması- bu durum kısa sürede 
kendi iç dünyasına yaptığı 
bir yolculuğa dönüşür. Bu 
yolculuğun bir noktaya 
kadar bir ‘intikam’ yolculuğu 
olduğunu da söyleyebiliriz. 
Ama bu yolculuk aynı 
zamanda bir ‘kendini 
ispatlama’ yolculuğudur 
da. Benny filmin başlarında 
işverenleriyle görüşmeye 
geldiğinde9 onlardan neden 
Garcia’nın peşinde olduklarını 
öğrenmek ister. Ne de olsa söz 
konusu kişi ‘bir arkadaşının 
arkadaşı’dır. Grubun lideri 
‘sana ne, sonuçta derdin para 
değil mi yani?’ diye kendisini 
terslediğinde ‘evet ama dolaylı 

olarak, başka şeyler de var, mesela sağ kalmak gibi’ yanıtını verir. Odadaki 
grubun ikinci önemli kişisi izlenimini uyandıran karakter patrona dönerek  ‘a 
loser/baştan mağlup’ yorumunu yapar. Benny bu yorumdan hiç hoşlanmaz 
ama altta kalmamak için verdiği yanıt aynı zamanda hikâyenin kalanına 
yönelik önemli bir ipucunu da bize iletir: ‘nobody loses all the time/hiç kimse 
her zaman mağlup olmaz.”10 Ama bu çıkışı patronu pek de etkilememiştir. 
9 Belki bir ilginç rastlantı ama Benny odaya girdiğinde kendisinden otele geldiğinde 
verilen ‘başvuru numarası’nı söylemesi istenir. Numara 11’dir: ‘Şans numaram’ der Benny. 
Peckinpah’ın yönetmen olarak çektiği filmlere baktığımızda (televizyon dizileri ve 1965 tarihli 
adının yazılmadığı Glory Guys hariç) bu filminin 11. sinema filmi olduğunu görürüz. 
10 ‘Loser’ ifadesi özellikle Amerikan İngilizcesi açısından ‘cool’ kadar sorunlu bir sözcüktür. 
‘Kaybetmeye mahkûm, kaybeden, beceriksiz, zavallı, başarısız, hayatı kaymış, özgüveni 
olmayan, yenilmiş, ezik, bedbaht hatta tutunamayan’ gibi birçok yakın anlamı içermesi özellikle 
film altyazı çevirilerinde bir takım sorunlara yol açmaktadır. Önerilerimiz ya ‘umutsuz vaka’ ya 
da – buradaki bağlama (söyleyen, söylenen ve geçtiği ortam) daha çok uyduğunu düşündüğümüz 
ama hem ‘ağırlığı’ hem de devamında kullanılmasının getireceği dil zorlukları açısından tercih 

Dönem reklamlarından örnek.
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Önce gevrekçe güler ardından da odadan çıkmadan önce masraflar için 5.000 
dolar isteyen Benny’e ‘sana yeter de artar bile’ tavrıyla 200 dolar verdirir. 
Bu da yetmezmiş gibi sadece dört günü olduğunu ve ortalıkta görülmezse 
kendisini ziyaret edeceklerini de ekler.11 Bu noktaya kadar Benny’nin (ve Elita 
hariç hemen herkesin) tek derdi paradır ki zaten Peckinpah’ın dertlerinden 
birisi de paranın insanı tepeden tırnağa bozabilme potansiyelidir. Filmin 
neredeyse baştan aşağı kara tonunun bir nedeni de budur diyebiliriz. Para, 
filmin özetinde de vermeye çalıştığımız gibi, filmin bütün karakterlerini yok 
edecektir. Para yüzünden Benny bir insanı insan yaptığını düşündüğümüz 
birçok ahlaki prensibi yerle bir edecektir. Tıpkı iki motorcunun cesetlerini 
geride bırakıp hızla olay yerinden uzaklaşırlarken yolda Elita’ya niyetinin ne 
olduğunu net bir biçimde açıkladığı ve işverenlerine kanıt olarak Garcia’nın 
kellesini götüreceğini söylediğinde kadının kapıldığı dehşete gösterdiği 
tepkide olduğu gibi. Bu sahnede Benny’nin -10.000 dolar gibi bir rakamın 
etkisiyle- etik ve inanç gibi kavramları ciddi biçimde geride bıraktığını 
görürüz. Artık geri dönülmez bir yoldadır ve Rubicon’u geçmiştir:

Don’t give me that crap. There’s nothing sacred about a hole in the 
ground or a man in it… Or you. Or me. Listen, the church cuts off the feet, 
fingers, any other Goddamn thing from the saints, don’t they?  Well, what 
the hell, Alfredo’s our Saint. He’s a saint of our money. And I’m gonna 
borrow a piece of him./Duygu sömürüsü yapma! Yerin altına açılmış bir 
deliğin ya da orada yatan adamın, senin, benim hiçbir kutsal yanı yok! Dinle, 
kilise azizlerin ayaklarını, parmaklarını kesip almıyor mu? Alfredo’da bizim 
azizimiz. Paramızın azizi! Ve ondan küçük bir parçayı ödünç alacağım.12

Para her daim her şeye hâkimdir, öyle ki belki de en düşünülmemesi 
gereken noktada bile karakterlerin davranışının bir yansıması olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Filmin sonunda Benny artık işverenini de öldürmüştür 
ve hızla olay yerinden uzaklaşması gerekmektedir. Emin olamayız, ama 
büyük olasılıkla artık o noktadan sonra pek gidecek yeri kalmadığının da 
farkındadır. Bu sıkışık duruma rağmen kapıdan çıkmadan önce sanki son anda 

edemediğimiz- doğuştan şansız olma anlamında kullanımı olan ‘götten doğmuş’ olacaktır. 
11 Bu mekânın iç görüntüsü ve karakterlerin diziliş ve de davranış biçimlerinin David Lynch’in 
en tartışmalı -belki de en önemli- filmlerinden Blue Velvet’da (1986) ana karakterlerin bir 
araya geldiği ve Dean Stockwell’in palyaço makyajlı eşcinsel kıyafetinde Roy Orbison’un 
meşhur şarkısı In Dreams’i söyler gibi yaptığı randevu evinin iç dekorasyonuna ilham vermiş 
olabileceğini de göz önünde tutmak gerekir diye düşünüyoruz. 
12 Bu noktadan itibaren Türkçe çeviri, filmin MGM şirketince 2005 tarihinde piyasaya 
sürülmüş DVD versiyonundaki altyazılardan alınmıştır. Ama açıklanması gereken bir takım 
noktalar olduğunu düşünüyoruz. DVD’inin arka kapağındaki bilgiden diskteki altyazı 
seçeneklerinin (Amerikan baskısı) İngilizce, Fransızca ve İspanyolca olduğunu görüyoruz. 
Avrupa versiyonunda ise (Amazon.co.uk mağazasına göre) altyazılar Fransızca, Yunanca, 
İtalyanca ve İspanyolcadan oluşmaktadır. Bu yazı için kullandığımız kopya içindeki İngilizce 
altyazının varlığı nedeniyle çok büyük bir olasılıkla Amerikan versiyonunun bir kopyasıdır ama 
her iki bölge DVD’lerinde de Türkçe altyazı bulunmamaktadır. Buradan elimizdeki kopyanın 
altyazısının bağımsız bir çevirmen(ler?) tarafından kotarılmış olabileceği sonucuna varıyoruz. 
Çeviriye, filme ülkemizde daha sonra ulaşacakların da aynı versiyonu bulma olasılığının 
yüksek olması nedeniyle, bir altyazı birlikteliği oluşturma adına müdahalede bulunmuyoruz.
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aklına gelmişçesine döner ve El Jefe’nin cesedinin yanında donup kalmış olan 
kâhyaya sert bir bakış atarak para çantasını da alır ve salonu terk eder. Belki de 
halen o noktada bir çıkış yolu olabileceğini samimi olarak düşünmektedir. Söz 
konusu para tabii ki ‘boş ver, lanet olsun, bırak kalsın’ denilebilecek bir miktar 
değildir ve hiç şüphesiz Benny parayı son sentine kadar hak etmiştir. Yine 
de, o noktada, içeriye her an dalabilecek çok sayıda silahlı adamın karşısında 
neredeyse hiç şansı olamayacak birinin daha farklı davranması gerekirdi diye 
düşünebiliriz. Dahası, salonda kıyıma başlamadan hemen önce o paranın belki 
de sevdiği tek insan dâhil birçok kişinin ölümüne neden olduğunu söyleyen 
birisi için bu gerçekten anlaşılması zor bir davranış olarak karşımıza çıkmakta. 

Peckinpah’ın hiçbir filminde, ya da çok az sayıda başka filmde 
bu düzeyde -belki Abel Ferrara’nın bize göre baş eseri Bad Lieutenant’ı 
(1992) hariç tutulabilir- yıkıcı bir ahlak anlayışı ve aynı zamanda şüpheci 
bir fırsatçılığın su-nuluşuna rastlamak mümkün olabilir. Ama Benny bir 
şeylerin sonuna doğru gittiğinin farkındaymış gibi de davranmaktadır. 
Kısa bir soluklanma molası verdikleri kasabadan ayrılmadan önce Elita’ya 
söylediklerinden de bunu görmemiz mümkündür:
I got a chance… a ticket, we’re not gonna miss it! There ain’t no more chances./
Elime bir şans geçti ve bunu kaçırmayacağım! Bundan başka şansımız yok.
Bu ifade her ne kadar birçok şeyi açıklıyor gibi gözükse de yol filmi hikâyelerin 
temel koşullarından birisi de ana karakter(ler)in yola çıkış nedenlerinin -ne 
kadar tutarsız ya da saçma görünürse görünsün- olabildiğince net verilmesidir. 
Benny’nin ‘kurtuluş’ (redemption: kefaret, ıslah olma) için son çare olarak 
gördüğü Garcia’nın kellesini bulmak ve getirmek için çıktığı yol baştan sona 
acı ve ölümle doludur. Hikayede Benny için belki de tek kurtuluş/arınma 
ümidi olan Elita sonuçta Benny’nin ihtirası ve gözü dönmüşlüğü yüzünden 
ölür. Bu ölüm aslında Benny’nin yolculuğunun da sonuna gelmiş olduğunu 
göstermektedir. Sevgilisini eski sevgilisinin başsız bedeninin yatmakta olduğu 
tabutun içine koyarak olay yerini terk eden Benny aslında bir anlamda kendisini 
de mezara gömmüştür. Zaten kısa aralıklarla gördüğümüz Garcia’nın siyah 
beyaz resminin garip bir biçimde Benny’i andırması, sonrasında Benny’nin 
kesik başla -tabii ki akli dengesinin artık pek yerinde olmamasıyla da bağlantılı 
olarak sürdürdüğü diyalog bize bu yolculuğun sadece bir ödül için yapılan bir av 
olmadığı izlenimi ver-mektedir. Dahası, Benny mezarı kazıp tabutu açtığında 
-ki filmin ilk bir saati henüz dolmuştur- içinde yatmakta olan Garcia’nın 
yüzünü örten tülü kaldırıp baktığı sahne ve hemen sonrası ipuçlarıyla yüklüdür. 
Benny’nin bakmakta olduğu yüzü görmeyiz ama ekranı tümüyle kaplayan 
kendi yüzündeki ifade bir çeşit şok, gerginlik ve neredeyse donup kalma 
karışımı bir ifadedir. Geçirdiği tereddüt sonrasında çukurdan çıkıp gideceğini 
bekleriz ama Benny kararlıdır, yerden yola çıkmadan önce şehir pazarından 
aldığı büyük palayı alır, tekrar tabutun kapağını açar aynı tereddüdü bir kez 
daha geçirir. Tam palasını havaya kaldırmak üzeredir ki kafasına inen bir kürek 
darbesi ile kendinden geçer. Mezarlık sahnesi ve Benny’nin geçirdiği tereddüt 
bize içinde bulunduğu ruhsal ve ahlaksal tükenmişliğin ulaştığı son noktayı 
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göstermesi açısından önem 
taşımaktadır. Aslında tabutu 
açıp Garcia’nın yüzünü 
gördüğünde ‘yolculuk’ bitmiş 
durumdadır. Sonrasında 
-Elita ile birlikte gömüldüğü 
Garcai’nın mezarından son 
anda kurtulmayı başararak-   
yapacağı (geriye doğru) 
yolculuk kelleyi bulmak 
ve işverenlerine götürmek 
için olsa bile arabayı süren 
adam aslında ruhunu çoktan 
Garcia’nın mezarında 
bırakmış birisidir. Yolun geri 
kalan kısmında (El Jeffe’nin 
mekânında gerçekleşecek son 
çatışma sahnesi ve öncesinde 
Benny’nin iki tecavüzcü 
motosikletliyi hakladığı 
sahne de dâhil olmak üzere) 
sunulan şiddet o tarihe kadar 

Peckinpah’a haklı bir ün kazandırmış olan yüksek dozda ve ağır çekimle 
harmanlanmış şiddet dozunun oldukça altında olacaktır. Peckinpah’ın bu yola 
sapmasının ardındaki temel nedenin seyirciyi bü-yük olasılıkla ana karakterin 
(diğer yan ve kötü karakterleri de dâhil edebiliriz) içinde bu-lunduğu çıkmaz 
ve özellikle de yaşamakta olduğu ahlaki çöküntü üzerinde yoğunlaştırmak 
olduğu söylenebilir.
Benny’nin talihsiz Garcia’nın kellesini bir torba içinde tekrar ele geçirdiği 
ve yanındaki koltuğun üzerine fırlatıp atarak koyduğu 76. dakikadan itibaren 
BOKG ‘bir benzeri daha olmayan yol filmi’ unvanını kazanmaya aday 
olacaktır. Adrenalin seviyesi üst düzeye çıkan Benny yoldaşı ile ilk ilişkisini 
toz toprak içindeki yolda önüne çıkan hayvan sürüsünün içine dalmamak için 
aniden fren yaptığında koltuğun ön kısmına yuvarlandığında kurar. Torbayı 
tekrar koltuğa koyduğunda kullandığı “kusura bakma Al” ifadesi alaycı olsa 
da aradaki buz kırılmıştır artık. Ama torbayı sert bir hareketle düzeltip ‘kusura 
bakma!” demesinden de henüz Al’e karşı öfkesinin sürmekte olduğunu da 
anlarız. Yol boyunca rahatsızlık vermeyi sürdürecek olan sinek sürüsü de ilk 
kez bu noktada sahneye çıkacaktır. Artık vakit geçirme adına sohbet zamanı 
gelmiştir. Benny’nin kıskançlığı sürmektedir ve yol akıp giderken bilmeden 
aynı kadını paylaştığı Garcia’dan öfkesini çıkarmaya çalışmaktadır:
“What’s so special about you anyway, huh?/Seni bu kadar özel yapan şey 
nedir?
“You got something valuable inside, huh?/İçinde değerli bir şey mi var?

El Jefe

Benny piyanosunun başında.
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“Aw, come on, Al, cop it 
out, baby, you got jewels in 
your ears? Diamonds up 
your nose?/Hadi, Al, nedir? 
Kulaklarında mücevher mi 
var? Burnunda elmas mı var?
“Son of a bitch. It wasn’t worth 
it, baby. It wasn’t worth ‘er 
and I’ll be damned if she’s not 
keeping the best part o’ you 
company./Orospu çocuğu! 
Buna değmezdi, bebeğim. 
Değmezdi. Ve, eminim sen de 
onu çok istemiştin.
“You low life bastard!”/ 
“Seni, adi piç kurusu!”

Soluklanmak için 
yol üstündeki gariban bir 
kasabada durduğunda bile 
öfkesi henüz geçmemiştir. 
Arabadan çıkıp etrafına 
bakarken ilk sözü “Three 
days and three nights, huh? I 

hope you enjoyed her… I did/ Üç gün ve üç gece. Umarım eğlenmişsindir. Ben 
eğlendim.” olacaktır. 

Küçük bir kafedeki masaya oturmadan önce camdan içeri bakıp “Hell, 
it wasn’t your fault, I know that. But we’re going to find out. You and me./ 
Bu, senin hatan değildi. Biliyorum. Ama her şeyi öğreneceğiz. Sen ve ben.” 
demesi de artık kendisiyle (ve Garcia ile) bir çeşit barış yaptığını gösterecektir 
bize. Kellenin sıcakta kokmasını ve sinek istilasını biraz olsun önleyebilmek 
için mola yerinden aldığı buzu torbanın içine koyan Bennie yoluna devam 
eder.13 Tepesinde kızgın güneş, iki yanından akmaya devam eden Meksika 
panoraması eşliğinde bir şişe içkinin desteğiyle yoluna devam etmeye çalışan 
Bennie içkisini yol arkadaşına da ikram etmeyi ihmal etmez ve şişenin bir 
kısmını ‘başından aşağı’ boca eder: “Have a drink, pal!/Bir içki iç, dostum”. 
Bu sahnelerin tamamına yakın bir bölümünü yol filmlerinin adı konmamış 
kuralı gereği ya arka koltuğa ya da ön camın tamamını içine alacak şekilde 
yerleştirilmiş kameraların sağladığı açılardan izleriz. 

Yolu rahmetlinin aile fertleri tarafından kesilen Benny bu badireden 
de şansının ve işverenlerinin desteği ile sıyrılmasını bilir ama yolun o noktası 
bu hesaplaşmadan sonra adeta bir mezarlığa dönmüş ve ailenin en yaşlı 
13 Yakın tarihli bir başka üstün yapım, The Three Burials of Melquiades Estrada (Üç Defin, 
Tommy Lee Jones, 2005), Meksika sınırları içinde bir Amerikalının yanında taşımak zorunda 
olduğu bir cesedi hedefine ulaştırıncaya kadar çürümesini engelleme çabasını oldukça farklı 
ama bize göre oldukça yoğun bir Peckinpah etkisiyle anlatmıştı. 

Benny ve ‘Al‘ yolda.

Filmin tek duygusal sahnesi Benny ve Elita piknikte.



Sam Peckinpah’dan Bir Yol Filmi Klasiği YAKIN

251

üyesi hariç kim var kim yoksa yolun sonuna gelmiştir. Filmin son kısmında 
Bennie’yi, detaylarını görmediğimiz ama kısa sürdüğünü tahmin ettiğimiz bir 
uçak yolculuğu ile, kiraladığı bir arabayla El Jefe’nin malikanesine yaklaşırken 
görürüz. Artık yolun sonuna gelinmiştir, Bennie durumu Garcia’ya da açıklar:
“There’s a guardhouse coming up. Somebody’s waiting for us. Take it easy, Al/
Önümüzde bir nizamiye var. Birileri bizi bekliyor. Sakin, Al.”

El Jefe beklediği haberi aldığında çok sevinir hatta mutluluğu katlanır 
çünkü kızı doğum yapmış ve bağrına basacağı bir erkek torunu olmuştur. 
Hemen parayı Bennie’ye teslim ederek mekânı terk etmesini ister. Ama 
Bennie için geride bıraktığı yolun ve yaşamakta olduğu saçma ve de vahşi 
dünyanın halen bir anlamı olmalıdır: “Sixteen people are dead because of 
Him… and you. And me. And one of ‘em was a damn good friend of mine!/
On altı kişi, senin yüzünden öldü. Senin ve onun. Ve benim. Ve bir tanesi de, 
benim çok iyi arkadaşımdı!”

İçeride her şey bittikten sonra El Jefe’in kızını izleyerek olay yerinden 
ayrılmaya hazırlanırken Benny dostunu orada bırakmayı düşünmemektedir. 
Bir şeylerin sonuna geldiğini anlarcasına bir yüz ifadesiyle torbayı masadan 
alır:
“Come on, Al, we’re going home.”/“Hadi Al, eve dönüyoruz.”

Ama Peckinpah’ın dünyasında genellikle kazanan ve ‘evine dönebilen’ 
bulunmamaktadır. Kaderinizi (ya da cezanızı) erkek gibi kabullenmeniz 
gerekmektedir. Tam bir western tutkunu olan Peckinpah, bu dünyada zamanı 
oldukça kısıtlı (anti) kahramanların davranışlarına çok ilgi duyan, ama o bir 
dönemin Western geleneklerinin ya da davranış kalıplarının ve de etiğinin 
yitip gittiğinden de (bkz. The Wild Bunch) haberdardı. İşte bu farkındalık 
Peckinpah’ın öyküsünü klasik western döneminde geçirmek istemeyişinin 
belki de en önemli nedeni olabilir çünkü büyük olasılıkla yukarıda vermeye 
çalıştığımız ayrıntıların önemli bir kısmı, özellikle Bennie/Alfredo ilişkisi ve 
yolda hızla giden arabaların yarattığı zamanın akıp gidişi, perdeye hakkıyla 
yansıtılamayacaktı. 

Peckinpah’ın her şeyiyle baştan sona sahiplendiği tek film olan 
BOKG’de anlatılan yolculuğun fiziksel kısmının tamamına yakını açık 
havada ve parlak, acımasız Meksika güneşi altında geçmesine rağmen son 
derece karanlık, sert ve ümitsiz bir filmdir. Ana karakter bir anlamda içine 
hapsolduğu o neredeyse hiç ışığın girmediği (Bennie güneş gözlüklerini 
odasında yatarken bile çıkarmamaya meyillidir) dünyadan sadece tek bir çıkış 
yolu olduğunu kavradığı anda tam bir nihilist ve varoluşçu karaktere dönüşür. 
Hayal kurmanın anlamı ve de faydası yoktur ama bu durumun kavranışı 
aynı zamanda bir öfke (ve intikam) krizine de yol açacaktır. Yukarıda bu 
filmin Peckinpah’ın belki de en kişisel ve yönetmen olarak en özgür filmi 
olduğunu belirtmiştik. Yolun Bennie (ve öyküye karışan, El Jefe’nin kızı ve 
bebeği hariç, hemen herkes) için bitmesi Peckinpah’ın içinde bulunduğu o 
çok yoğun yokçuluk (hiççilik) duygusunun açık bir yansıması olduğunu da 
eklemeliyiz. Film aynı zamanda, özellikle Benny’nin Al’le kurduğu arkadaşlık 
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çerçevesinde,  üst düzey bir 
kara mizah örneği olarak 
da karşımıza çıkmaktadır. 
Diğer örnekler arasında öy-
künün başlarında Bennie’nin 
sabah uyandığında külotunun 
içinde kasıkbiti bulması 
ve komodinin üzerinde 
duran içkiyi üstüne dökerek 
kurtulmaya çalışması ya da 
Garcia’nın ailesi Bennie’nin 
yolunu kestiğinde yardımına 
gelen vurucu tim üyeleriyle 
birlikte toplam on kişinin bir 
kellenin başında toplanmış 
olmaları ve bu da yetmezmiş 
gibi tam o sırada yoldan 
geçmekte olan bir tur 
otobüsündeki turistlerin bir 
şeyin farkına varmaksızın 
neşeyle etrafı fotoğraflamaları 
ve yoldaki grubun da onlara 
selam vermesi sayılabilir.

Yol filmlerinin -tıpkı kült filmler gibi ama zaten çok sayıda yol 
filmi aynı zamanda kült filmlerdir de- sınırlı sayılabilecek bir seyirci kitlesi 
tarafından seyredilmiş olması (imdb.com sitesinin gişe ölçüm raporları 
bu konuda oldukça ayrıntılı bilgi vermektedir) bu tarzın olabildiğince 
mainstream/anaakım/popüler sinemadan uzak olduğunu da göstermektedir. 
Tabii bu durum birçok tanınmış oyuncunun, yazarın ve de yönetmenin bu 
tarzda film üretmesini engellememiş, az sayıda da olsa düzgün gişe yapmış ( 
o tarihte ‘yol filmi’ olarak algılanmamış) ve sinema sanatı açısından hak ettiği 
övgüyü almış yol filmleri de seyircisiyle buluşmayı sürdürmüştür.  Sonuç 
olarak BOKG, yol filmleri gibi sinema dünyasının en nevi şahsına mün-
hasır türünün bir örneği olarak değerlendirilse de -ki birçok kaynak için bu 
söz konusu değil- hem kategori üstü bir yol filmi olma hem de türün artık 
klasikleşmiş örnekleri arasında yer alan filmlere neredeyse hiç benzememesi 
ile ayrı bir yere sahiptir. Yol filmleri, yapısı gereği, diğer bütün film türleri 
ile yakın ilişkide olup duruma göre tüm o türlerden destek almaktadır ve 
bunun belki de en iyi yansımalarından birini BOKG’de görmekteyiz. Dahası, 
yönetmen Peckinpah’ın -sonradan birkaç film daha çekmiş olsa da- bir 
biçimde, hem olumlu hem olumsuz anlamda- kariyerinin sonu olarak kabul 
edilen bir çalışma olarak nitelendirilmesi de sinema tarihi adına önemli nottur. 
Gerçekten de, yukarıda da belirttiğimiz gibi, Peckinpah’ın sonraki çalışmaları 
aslında bu filmi ile artık sanat yolunun sonuna gelmiş olduğunu gösteriyor 

İntikam.

Eşcinsel paralı katiller.
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bize. Çevresine, film yapımcılarına ve belki de en çok kendisine kızgın bir 
adam olan Peckinpah BOKG ile bu kızgınlığını, bıkkınlığını gösterebilmek 
için son kez yolculuğa çıkıyor ve bek-lenebileceği gibi ortada sağ kalan yok. 

Özet: Sam Peckinpah (1925-1984) Amerikan savaş sonrası sinemasının en aykırı 
ve sonraki nesilleri etkileyen yönetmenlerinden birisidir. Stüdyo sistemi içinden 
gelmesine rağmen eline geçen her fırsatta söz konusu sistemin sınırları dışında filmler 
çekmeye çalışmış ve başarabildikleri ile kendine has bir çeşit alt-tür yaratmayı ve 
imzasını silinmeyecek şekilde atmasını bilmiştir. Kendi ifadesi ile ‘en bağımsız’ 
filmi olan Bana Onun Kellesini Getirin (1974) yönetmenin belki de en çok eleştirilen 
ve değeri en geç anlaşılan filmi olma özelliği taşımaktadır. Genel olarak ‘yol filmi’ 
kapsamında ele alınmamış, daha çok bir ‘intikam’ ya da ‘kaçıp kovalamaca soslu 
macera’ filmleri kategorilerinde değerlendirilmiştir. Oysa bir ‘kült’ film olmasının dı-
şında bu yapım birçok alt metin okumalarının yapılabileceği, o tarihe kadar çekilmiş 
olan tipik yol filmlerinden ana kahramanı ve konusu itibariyle ciddi biçimde ayrılan 
ama bir taraftan da söz konusu türün özelliklerini kullanmayı ihmal etmeden tam 
manasıyla yol filmi olabilmeyi becermiş bir çalışmadır da. Bu makale filmi ait olduğu 
bu tür çerçevesinde detaylı bir şekilde irdelemeyi ve söz konusu türün özelliklerinin 
anlatıya nasıl yedirildiğini göstermeyi amaçlamaktadır.

Anahtar sözcükler: Sam Peckinpah, Yol Filmleri, Amerikan Yol Filmleri, Şiddet, 
Kefaret, Bana Onun Kellesini Getirin, Meksika.

What The Hell Am I Doing In This Place: A Road Movie Classic From Sam 
Peckinpah “Bring Me The Head Of Alfredo Garcia”

Abstract:  Sam Peckinpah (1925-1984) is one of the most influential and controversial 
film makers of the post World War II American cinema. Even though he achieved 
fame through studio system, Peckinpah used every opportunity to make movies 
outside the boundaries of Hollywood industry and by doing so created a style and 
genre of its own. Bring me the Head of Alfredo Garcia (1974) is, in his own words, 
was the most personal and independent film he had ever managed to produce without 
the restrictions imposed on him by any movie giants located in Los Angeles. It is also 
probably the least understood and heavily criticized Peckinpah movie, more than his 
other well known shockers like Straw Dogs or The Wild Bunch. This particular movie 
is not usually analyzed within the road movie genre but rather examined within the 
context of ‘revenge and adventure’ flicks. Yet, despite being a ‘cult’ movie, it is rather 
a curious example of a road movie which does not contain usual types and characters 
of the genre but still functions as one with its multiple sub-texts. This article will try 
to analyze this movie strictly within the road movie genre and also try to single out 
those characteristics which are embedded into its structure.

Key words: Sam Peckinpah, Road Movies, American Road Movies, Violence, 
Redemption, Bring me the Head of Alfredo Garcia, Mexico.


