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Eşkıya Şikago’ya Hükümdar Olmaz: 

Neo-sosyal Eşkıyalar Olarak  
Cazcı Kardeşler 

 
 

 
 

 

Orhun YAKIN
* 

 
“It’s 106 miles to Chicago, we’ve got a full tank of 
gas, half a pack of cigarettes, it’s dark and we’re 
wearing sunglasses.” 

“Hit it.” 

“Chicago’ya mesafe150 kilometre, depomuz dolu, ya-
rım paket de sigaramız var; etraf karanlık ve güneş 
gözlüklerimiz takılı vaziyette.”  

“Öyleyse bas gaza.” 

“Eşkıyalık özgürlüktür” (Hobsbawm, Eşkıyalar, 
2011). 

 
The Blues Brothers filmi (John Landis, 1980/Cazcı Kardeşler, 1983) döneminin 

en pahalı filmlerinden birisi olarak (yaklaşık 30 milyon Amerikan doları) masra-
fını rahatlıkla karşılayıp, ticari açıdan oldukça büyük bir kâr getirerek (dünya 
genelinde yaklaşık 120 milyon Amerikan doları) yapımcısının (Universal 
Pictures) yüzünü kara çıkarmamıştı1. Dönemin arşivlerine bakıldığında sinema 
eleştirmenlerinin nasıl ve hangi kategoride değerlendireceklerini pek de bileme-

                                                 
* Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Mütercim-Tercümanlık Bölümü 
1 Yönetmen Landis filmin ülke dışında ülke içinden daha fazla gişe başarısı sağlayan ilk Ame-
rikan filmi olduğunu ifade etmişti. 
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diklerini (yol filmi, komedi, müzikal, macera2) ve film için pek de iç açıcı olma-
yan yorumlarda3 bulunduklarını görmek mümkün4. Ama yıllar içinde Cazcı Kar-
deşler (metin içinde CK) bir çeşit “kült” film niteliğine kavuşmuş hatta pek de 
umulmayan kaynaklardan övgüler almıştı5. 

Filmin, ismi neredeyse şehirle özdeşleşmiş olan valisi Richard J. Daley tara-
fından uzun süre (yaklaşık 1950’lerin ortasından 70’li yılların sonlarına kadar) 
hiçbir projeye ev sahipliği yaptırılmamış olan Chicago’da6 yaklaşık üç buçuk 
ayda çekilmiş olması7 ve diğer belli bir bütçenin üzerindeki Hollywood filmleri-
ne kapıyı açmış olması, Ray Charles’dan James Brown’a, Aretha Franklin’den 
Twiggy’e, Steven Spielberg’den John Lee Hooker’a birçok sanatçının irili ufaklı 
rolleri paylaşması, John Belushi ve Dan Aykord’un film boyunca neredeyse hiç 
çıkarmadıkları güneş gözlükleri ve 50’li yılların jazz albüm kapaklarından esin-
lendikleri siyah takım elbiseleri, filmin başlarında gerçekleşen neredeyse sonuna 
kadar açılmış bir köprünün ayakları arasından arabayla atlayış, filmin sonlarında 
-yetkili kurumlardan bin bir zorlukla alınan iznin ardından- gerçekleşen, yaklaşık 
1500 metreden boşluğa bırakılan Neo-Nazilerin kullandığı araba, tam sayısının 
belirlenemediği kadar çok sayıda polis arabasının (CK’in eski bir polis arabasının 
özel olarak tasarlanmış ve güçlendirilmiş versiyonu olan Bluesmobile’i şehir içinde 
kovalayan polis arabası sayısı 70’in üzerinde olabilir) özellikle filmin sonlarına 

                                                 
2 Yönetmen John Landis filmin “tam anlamıyla bir müzikal komedi” olduğunu söylüyor. 
John Belushi ise filmin “siyah Amerikan müziğine bir övgü” olduğu kanısındaydı: 
http://bluesbrotherscentral/movies/the-blues-brother/about. 
3 Bazı kaynaklar, filme döneminde gösterilen tepkilerden çok rahatsız olan John Belushi’nin 
sürmekte olan uyuşturucu tüketimini arttırdığını ve beklenmeyen ölümünü hızlandırdığını 
ileri sürmektedir. 
4 http://rogerebert.suntimes.com/apps/pbcs.dll/article?AID=/19800101/REVIEWS/1010306  

ya da 
http://movies.nytimes.com/movie/review?res=9C05E6D61638F933A15755C0A966948260 
5 Vatikan’da yayımlanmakta olan ve “Papa’nın Gazetesi” olarak da bilinen 
L’OsservatoreRomano gazetesi filmin 30.yılı dolayısıyla 2010 yılı ortalarında yayımladığı bir 
yazıda, birçok örnek de vererek, filmi her açıdan tam bir klasik Katolik filmi olarak nitelemiş 
ve Katolikler tarafından mutlaka seyredilmesi gereken İsa’nın Çilesi (ThePassion of theChrist, 
2004) ve On Emir (The Ten Commandments, 1956) gibi filmler listesine dâhil etmiştir. Jake ve 
ElwoodBlues kardeşlerin, sonradan dini ve ahlaki öğretilerden biraz uzaklaşmış olsalar da, 
yetiştirildikleri Katolik yetimhanesini sahip oldukları tek aile ortamı olarak görüp her ne 
pahasına olursa olsun kurtarmaya çalışmaları gazete açısından Katolik’çe davranış ve yaşam 
biçimi adına (buna hapisten çıkmış olan Jake’in günahlarından arınma isteği de eklenebilir: 
“We’re on a missionfromgod/Bizi tanrı görevlendirdi”) mükemmel bir örnek oluşturmuş 
olsa gerek  
http://www.examiner.com/article/vatican-recommends-blues-brothers-l-osservatore-romano 
http://www.guardian.co.uk/world/2012/jun/20/popes-newspaper-praises-blues-brothers 
http://www.telegraph.co.uk/culture/film/film-news/7835639/Vatican-declares-the-Blues-
Brothers-a-Catholic-classic.html 
http://www.webcitation.org/mainframe.php 
6 http://chicago.straightdope.com/sdc20091015.php 
7 Filmin çekim izni o tarihte vali olan Jane M. Bryne tarafından verilmiştir. Ama bu izinde 
Belushi ve Aykord’un filmin bitiminden sonra bir hayır cemiyetine 50.000 dolar bağışlama 
garantisi vermelerinin de katkısı olduğu yadsınamaz. 
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doğru hurdaya çıkarılması, şehir merkezinde valinin adını taşıyan meydanda 
geçen sahneler için, altı kamera ekibi, yüzlerce polis ve figüran, Ulusal Muhafız 
Birliği’nden yüz asker, dört adet Sherman M4 tankı, iki helikopter ve beş yangın 
söndürme arabası gibi birçok detay filmle ilgilenmiş olanların sıklıkla karşılaştık-
ları bilgiler arasında yer almaktadır. 

Bu bilgilere, senaryoyu yönetmen Landis ile birlikte yazan Dan Aykord’un 
filmin hikâyesi için ilhamını ABD’nde yayımlanan dönemin popüler televizyon 
şovu Saturday Night Live’da John Belushi ile birlikte sundukları performanslar-
daki karakterlerden alması8, o tarihe kadar hiç senaryo yazmamış olan 
Aykord’un hiçbir noktayı atlamamak için normal bir senaryonun yaklaşık üç 
katına denk gelen 324 sayfalık doğal olarak da kullanılmayan) bir metin üretmiş 
olması gibi filmin meraklıları ve hayranları arasında sıklıkla telaffuz edilen ayrın-
tıları da katabiliriz.  

Kazandığı gişe başarısını göz önüne aldığımızda ortada başarılı bir film oldu-
ğu kesin olmakla birlikte filme yönelik olumlu ve olumsuz eleştirilere/yorumlara 
bakıldığında9 filmin genel olarak, yukarıda da belirtildiği gibi, bir sınıflamaya 
sokulamaması, gereğinden uzun tutulmuş olması ve özünde bir komedi filmi 
olması gibi ortak bir takım görüşler çerçevesinde değerlendirildiğini görüyoruz. 
Tüm bu değerlendirmelerin, bilebildiğimiz kadarıyla,  değinmediği nokta ise 
CK’in özünde bir eşkıya hikâyesi olduğudur. Bu yaklaşım Eric J. 

                                                 
8 Blues Brothers’ın isim babası Howard Shore olup, karakterleri ve geçmişlerine yönelik 
ayrıntılar filmin öykü danışmanı Ron Gwynne’nin katkılarıyla oluşturulmuştur. Ama bu 
konunun daha az bilinen bir yönü karakterlerin, özellikle de  John Belushi’nin canlandırdığı 
“Jolieté” Jake Blues karakterinin nasıl ortaya çıktığına yönelik ayrıntılardır. Belushi, 1977 
yılında çekmekte olduğu Animal House filmi için geldiği Oregon eyaletininin Eugene şehrinde 
daha sonar büyük ün kazanacak olan blues guitarist ve vokalisti Robert Cray ve grup 
üyelerinin de kalmakta olduğu otelde kalmaktadır. Bir gün yolu grubun solistlik görevini 
Cray ile paylaşan armonikacı Curtis Salgado ile kesişir. İkili iyi anlaşır ve o güne kadar -
Şikago’lu olmasına rağmen- blues ile fazla bir ilgisi olmayan Belushi hem bu müzik türü hem 
de Salgado’nun sahne performansı üzerine önemli ölçüde bilgiedinir. Salgado, Belushi’nin 
verdiği konserlerde ve daha sonra da CK’de sergilediği hemen her şeyin kendi performansı 
ve fikirlerinden oluştuğunu ifade etmektedir. Anlattıklarının büyük kısmı Robert Cray ve 
yönetmen John Landis tarafından da doğrulanmaktadır  
http://www.csse.monash.edu.au/~pringle/bluesbros/article.html . 
9 http://www.efilmcritic.com/review.php?movie=1260  
http://www.theindependentcritic.com/blues_brothers 
http://www.bigscreen.com/ReaderReview.php?movie=7257 
http://www.rottentomatoes.com/m/blues_brothers/ 
http://www.retrohound.com/50-greatest-movies-the-blues-brothers-1980/ 
http://www.lowcomdom.com/film/b/blues_brothers.html 
http://www.hometheaterinfo.com/the_blues_brothers.htm 
http://filmhead.com/video/2000/030800.html  
http://www.filmthreat.com/reviews/1467/ http://www.cinemablend.com/review.php?id=1117 
http://www.almostfabulous.com/movies/reviews/2003/02/000292.php 
http://homevideo.about.com/od/comedy/fr/BluesBrothersDa.htm 
http://claytonandtheresa.com/BluesBrothers.html 
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Hobsbawm’ınEşkıyalar (Bandits, 1971, 1981 ve 2000, Türkçe çeviri: Osman 
Akınhay, Agora, 2011) metni temel alınarak gösterilmeye çalışılacaktır. 

 

I. Hobsbawm ve Eşkıyalık 

Hobsbawm, eşkıyayı tanımlamaya, eşkıya’nın-özgül bir fenomen olarak- kar-
şısında kendisine meydan okuyan bir sosyo-ekonomik ve siyasal düzen, huku-
kun işleyişini ve kaynak dağıtımını ellerinde tutan güçler olduğu sürece var ola-
bileceğini belirterek başlar (Hobsbawm, 8). Eşkıyalık, varlığı gereği, toplumsal 
düzene karşı bir kafa tutuşu ifade etmekte olup kendi tarihi açısından da üç 
bölümde incelenebilir. İlk dönem sınıflı olmayan toplumların sınıflı toplumlara 
karşı direnç göstermeye başladıkları zaman dilimidir (Hobsbawm, 9-10). İkinci 
dönem, köylü toplumlarında para sahiplerinin çiftçileri geniş pazarlara bağlayan 
kişilere ya da kesimlere karşı duyulan nefretin sonucu olarak ortaya çıkmış olan 
eşkıyalıktır ama bundan başka her iki dönemde de dikkati çeken ortak nokta-
özellikle Ortaçağ ve erken modern yüzyıllarda- açlık faktörüdür (Hobsbawm, 
10-1). Üçüncü döneme geçildiğinde, yani on dokuzuncu ve yirminci yüzyıl eşkı-
yalığında (ABD, Arjantin, Avustralya gibi bölgeler) artık insanlar açlık sınırında 
yaşamıyorlardı ama Brezilya ve Çin gibi bölgelerde görülen kuraklık ve sebep 
olduğu açlık yoğun bir eşkıyalık faaliyetini de beraberinde getirmiştir 
(Hobsbawm, 11-2).  

Hobsbawn, belli dönemlerde eşkıyalığın adeta sosyal/kitlesel bir patlama gibi 
gerçekleştiğini –on altıncı yüzyıl sonu on yedinci yüzyıl başlarında Akdeniz hav-
zasında olduğu gibi- ve birçok coğrafyaya yayıldığını belirterek bundan dolayı 
gücün (yani eşkıyalığın) insanlar ve kaynaklar üzerinde zora başvurarak kontrol 
sağlama kapasitesinin çok daha geniş bir değişkenlik içinde ele alınarak değerlendi-
rilmesi gerektiğini öne sürer (Hobsbawn,13-4, vurgu bana ait). Eşkıya-tanımı 
gereği-boyun eğmeye yanaşmaz, iktidar alanı dışında duru, fiili gücü uygulayan 
konumunda olup bu nedenle de potansiyel asi durumundadır (Hobsbawn, 15). 
Zaten, İtalyancadaki özgün ismiyle-bandito- hangi sebeple olursa olsun “ka-
nunun dışında kalmış” kişidir ve bu kişinin bir soyguncuya dönüşmesi de o 
kadar zor olmayacaktır (Hobsbawn, 14-5, vurgu bana ait). Hobsbawn eşkiyayı,  
benzer biçimde, kanuna göre “şiddet kullanarak başkalarına saldıran ve onları 
soyan bir gruba ait olan herkes eşkıyadır” diye tanımladıktan sonra, günümüzde 
bu tür insanlara, üzerinde hiç düşünülmeksizin, ‘terörist’ yaftasının yapıştırıldı-
ğını da ekler ve bu durumun yirminci yüzyılın ikinci yarısında eşkıya imgesinin 
nasıl bir tarihsel gerilem içine girdiğinin de bir göstergesi olarak algılanması 
gerektiğini söyler (Hobsbawn, 25). 

Metinde halkın gözünde sıradan soyguncular/suçlular olmayan kişilerden 
bahsedilmesi bu yazının çıkış noktalarından birini oluşturmaktadır ki bu kişiler 
toplumları içinde tek başına ya da azınlık bir kesim olarak başkaldırıyı seçmiş-
lerdir ve aralarında kökenleri/bağlılıkları itibarıyla köylü olmayan ama yoksul-
laşmış beyefendi-soyguncu kategorisine giren çok sayıda ‘kır haydutları’da bu-
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lunmaktadır ve CK (Jake ve Elwood biraderler) bu tanımlamaya uyan davranış-
lar sergilemektedirler. 

Sosyal eşkıyalara adaletin savunucuları, halk kahramanları yani kendilerine 
her halükarda hayranlık duyularak yardım edilen ve desteklenen kişiler olarak 
bakılması da CK’de karşımıza çıkan olgulardan birisidir. Sosyal eşkıyalığın büyük 
ölçüde başkalarının, yani lordların, şehirlerin, hükümetlerin, hukukçuların hatta 
bankaların sömürüsü, zulmü ve idaresi altında yaşayan toplumların olduğu yer-
lerde rastlanan genel bir özellik olduğunu ifade eden Hobsbawn (29), eşkıyalığın 
asil soyguncu Robin Hood, ilkel direniş savaşçıları yani haydutlar ya da etraflarına 
dehşet saçan intikamcılardan oluşan gerilla birimlerinden oluştuğunu belirtir (29). 
Eşkıyalık, yoksullaşmanın arttığı dönemlerde ve ekonomik kriz zamanlarında 
yaygınlaşma eğilimi göstermektedir10.  

Eşkıyalar sadece içgüdüleriyle hareket eden bir güruh olmaktan uzak, doğ-
dukları coğrafyanın ortaya çıkarmış olduğu sosyal ve kültürel olumsuzlukları bir 
biçimde düzeltmeye soyunmuş insanlardır. Hobsbawn bu durumu bir ‘prog-
ram’a benzetir ve eşkıyalar eliyle olayların geleneksel düzeninin savunulması ya 
da yeniden tesis edilmesi, haksızlıkların düzeltilmesi ve doğru yolun gösterilme-
si, adaletsizliklerin öcünün alınması ve bunu yaparlarken de zenginler ile yoksul-
lar, güçlüler ile zayıflar arasında geçerli olacak şekilde daha genel bir hak ve 
adilanelik ölçütünü benimseme gayreti olarak yorumlar (Hobsbawn, 38-39). 
Belirli çizgilerin gerisinde kalmak şartıyla, zengin yoksulu sömürmeye devam 
edebilir ama zengin (lord) sorumluluklarından kaçacak olursa bu durum kendi-
sine hatırlatılacaktır, bu açıdan bakıldığında sosyal eşkıyalar devrimci değil re-
formcu çizgide durmaktadırlar. Ama dikkat edilmesi gereken nokta reformist ya 
da devrimci olup olmadıklarından ziyade eşkıyaların kendi başlarına toplumsal 
bir hareket oluşturmadıklarıdır (Hobsbawn, 39, vurgu yazarın).  Eşkıyalık büyük 
bir hareketle birleştiğinde, toplumu değiştirebilecek bir gücün parçası haline 
gelebilir ama sosyal eşkıyanın ufku-köylülere benzer biçimde-dar ve de sınırlı 
olduğundan parçası oldukları müdahalelerin sonuçları da, bekledikleri sonuçları 
doğurmayabilir hatta tam tersi sonuçlar da doğurabilir (Hobsbawn, 43).  

                                                 
10 Amerika birleşik Devletleri’nin tarihi boyunca yaşadığı ekonomik kriz ve duraklama dö-
nemleri içinde 1980-82 dönemi birçok yorumcu ve ekonomiste göre en ağırı olma özelliğini 
taşımaktadır. 1970’li yılların sonunda etkisini iyice göstermeye başlayan ve sonrasında “kriz” 
niteliği kazanan bu durum filmin senaryosunda da yansımasını bulmuştur. CK’in kurtarmaya 
çalıştığı yetimhane ödeyemeyeceği kadar büyük bir vergi yükünün altındadır ve kapanma 
tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştır.  Katolik kilisesi ise bu şubesini gözden çıkarmış gibi 
gözükmektedir. Dini kurumların vergiden muaf olması nedeniyle bu ayrıntı filme yönelik 
bazı eleştirilerin de içinde yer almıştır ama arşivler aynı tarihlerde bu verginin konulup 
konulmaması üzerine ateşli tartışmalar yapıldığı ve sonrasında vazgeçilmiş olduğu gerçeğini 
ortaya koymaktadır.  
http://www.sjsu.edu/faculty/watkins/rec1980.htm 
http://countrystudies.us/united-states/history-137.htm 
http://www.britannica.com/blogs/2009/01/the-economy-is-bad-but-the-80s-were-worse/ 
http://www.manythings.org/voa/history/224.html 
http://www.shmoop.com/reagan-era/economy.html 
http://en.wikipedia.org/wiki/Early_1980s_recession 
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Sosyal eşkıyalığın-yaşayıp yaşamadığı ya da bir ‘kahraman’ sayılıp sayılamaya-
cağı konuları saklı kalmak şartıyla- en önemli karakterlerinden birisi olan Robin 
Hood, köylü eşkıyaların olmak istedikleri bir model olarak ortaya çıkar ama çok 
az köylü eşkıya bu rolün gerektirdiği idealizme ya da toplumsal bilice sahiptir. 
Peki, kimler eşkıya olur/olabilir? Ekmeğini kazanmak için toprakla uğraşmak 
durumunda olan çiftçi ‘çalışırken fiziksel olarak eğik olduğundan sırtı sosyal 
olarak da eğri kalacağından’ dolayı ender durumlar haricinde bu işe giriş(e)mez. 
Aynı tip toplumlarda, Çin örneğinde de görüldüğü gibi, kendi başlarına pek de 
zararlı olmayan gençler birlik oluşturabildiklerinde yirmi-otuz kişilik çeteler 
oluşturarak ‘evlilik ve aile yükünün altına girmeden önceki o kısa dönem boyun-
ca’ kendilerini olabildiğince özgür hissederek eşkıyalığa soyunabilmektedirler11. 
Diğer potansiyel eşkıya adayları arasında asker ve emekli/eski askerler, dağlarda 
eşkıyalarla bir araya geldiklerinde akıllarına kendilerinin de eşkıya olup olmaya-
cağına yönelik sorular düşen çobanlar, köylülerin miskin ve edilgin toplumsal 
rollerini benimsemek/kabullenmek istemeyen, dik başlı, serkeş ve kararlarını tek 
başlarına alan asiler, köylüler dâhil dışarıdan gelen herkesin kendi haklarına saygı 
göstermesini dik durup, dövüşerek sağlayan (eski dönem Çin’de köy kabadayısı 
olarak nitelendirilen) ve silahını elinden eksik etmeyen bireyler de sayılabilir 
(Hobsbawn, 50-2). Bu kişiler genel olarak kırsal bölgelere ve köylü toplulukları-
na ait eşkıya nüfusunu oluşturma potansiyelini içeren insanlardır.  

Bu yazının ele aldığı film karakterleri ise köylü eşkıyalarla aralarında oldukça 
keskin bir ayırımın söz konusu olduğu, şehirli ya da serseri kişilerin yer altı dün-
yasına mensup, tanımları gereği (suçlu oldukları için) dışlanmış, ayrı bir topluluk 
oluşturan kişilerdir. Konformist olmayıp pratikte ve ideolojik olarak anti-
konformistlerdir (55-6). CK’i, Robin Hood özelinden yola çıkarak, asil soygun-
cu/eşkıya sınıfına sokmak mümkündür; Hobsbawn bize bu nitelemeyi doğrula-
yabilecek özellikleri maddeler halinde şöyle sunmaktadır: 

Asil soyguncu, kanun dışı hayatına bir suç işleyerek değil, adaletsizliğe kurban gittiği 
ya da onlar tarafından suç sayılan-ama halkın bu gözle bakmadığı-bir fiilden dolayı 
kovuşturmaya uğradığı için başlamıştır. 

“Haksızları düzeltmek” gibi bir amacı vardır. 

Zenginlerden alıp yoksullara verir. 

Nefsi müdafaa ya da açıktan intikam alma durumları haricinde hiçbir zaman kim-
seyi öldürmez. 

Eğer hayatta kalmayı başarırsa onurlu bir yurttaş ve topluluk üyesi olarak halkının 
arasına geri döner. Zaten topluluğundan tam anlamıyla ayrılmış da değildir. 

Halkınca hayranlık duyulan, yardım edilen ve kollanan birisidir. 

İçinden çıktığı topluluğun mensupları yetkili makamlar karşısında onu ele vermeye-
cekleri için ya eceliyle ölür ya da bir ihanetten dolayı. 

                                                 
11 Bu olgunun bir olası nedeni de ülkenin bazı bölgelerinde kız bebeklerin seçilerek öldürül-
mesi sonucu erkek nüfusun kadın nüfusa göre yüzde yirmilere varan oranda fazla olması ve 
başıboş genç erkek sayısının çokluğudur (Hobsbawn, 48). 
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En azından teoride görünmez ve yaralanmaz bir varlıktır. 

Adaletin kaynağı olan kralın ya da imparatorun düşmanı değil, sadece yerel beylerin, 
din adamlarının ya da başka zalimlerin düşmanıdır (Hobsbawn, 62-3). 

Yukarıdaki maddelerin tamamı CK’e uygulanamasa da anlatılan hikâyenin ve 
iki ana karakterin sosyal/asil/şehir eşkıyaları olarak değerlendirilebileceği yö-
nünde bize sağlam bir temel sunabileceklerini görmek mümkündür. Bunun yanı 
sıra, CK’da o tarihe kadar benzerine rastlanmamış ölçüde sergilenen ‘yıkım’ ve 
‘tahribat’ unsurlarını Hobsbawn’nın  “gerçek eşkıyaların genel olarak ‘vahşi bir 
adalet ruhu’ sergilemeleri” biçiminde ifade ettiği (64) yaklaşım çerçevesinde 
değerlendirmek de mümkündür.  Sebepsiz yere şiddete başvurmamak (kötü 
ünlü Amerikan haydutları/kovboyları Jesse James ve Billy the Kid gibi) ve ancak 
şereflerini korumak, nefsi müdafaa ya da diğer kaçınılmaz durumlarda silaha 
davranmaları bu insanlara-ve onlardan önce aynı yoldan geçmiş diğer birçok 
kanun dışı karaktere haklı bir ün kazandırmıştır ama bu kişilerin gerçekten de bu 
biçimde davranıp davranmadıkları-en azından Hobsbawn’a göre- biraz şüpheli-
dir. 

Bu bölümü Hobsbawn’nın kitabının yeni baskısına eklediği ilavedeki bir be-
lirlemeden alıntı yaparak bitirmenin uygun olacağını düşünüyorum:  

“Eşkıyalığın cazibesinin ABD gibi apaçık biçimde kapitalist bir toplumda bi-
le (tabii sosyal eşkıyalık efsanesin halk kültürünün bir parçası olduğu bir toplu-
mun söz konusu olması şartıyla) yok olmadığı da aynı derecede makul bir görüş-
tür. Seretan şöyle yazıyor: “1930’lu yılların en göze çarpan kanun kaçakları bir 
geleneğe ait olduklarının çok iyi bilincindeydiler: ortaya çıkışları ve gelişmelerin-
de geleneğin büyük etkisi vardı; hem sözleri hem de eylemleriyle çizginin dışına 
çıkmıyorlardı ve fazla sürmeyen görkemli serüvenleri son kertede o gelenek 
tarafından belirlenmekteydi.” AlvinKarpis, BonnieParker ve ClydeBarrow gibi 
simaların gözünde, RobinHood ve Jesse James hâlâ canlı ve faaldiler, otomobil-
lerde yollarda cirit atıyorlardı! (247-8). 

 

II. Ara Başlık: “Sweet Home Chicago” ya da Blues seven pe-
şimden gelsin! 

Illinois eyaletinin kuzey kısmının tek hâkimi, ABD’nin üçüncü kalabalık şeh-
ri Chicago Amerika’nın güneyinde akustik gitar, armonika ve vokal ile icra edi-
len ‘klasik/Delta’ blues’u bir anlamda kendisine uydurmuş, gitarı elektriklendir-
miş, ses yükselticisine bağlamış, davul, bas, piyano, saksafon ya da trompet ilave 
ederek bir anlamda şehirleştirmiştir.  Delta tipi blues’u şehre getirenler 1910-
1970 arasında güney bölgelerindeki on dört eyaletten ülkenin kuzeyine ve batı-
sına iç göçü gerçekleştiren yaklaşık 6 milyon Afrika kökenli Amerikalı siyah 
kitledir. Başlangıçta sokak köşelerinde sunulan bu müzik önce şehrin güney 
bölgesindeki kulüplerde siyahlar tarafından ağırlıklı olarak siyahlara sunulurken 
zamanla bu bölgeye gitmeye çekinen beyazların da göstermeye başladığı ilgi 
sonucu kuzey bölgesinde yeni açılan ve beyaz blues sanatçıları tarafından beyaz 
seyirciye sunulan bir akım haline gelmiştir. Bu gelişmenin sonucunda ise daha 
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sonra özellikle İngiltere’de ileride küresel ölçüde üne kavuşacak olan çok sayıda 
sanatçı ve grubun da bu müziği duymalarını sağlayacak olan birçok önemli plak 
şirketi de kapılarını bu siyah sanatçılara açmaya başlamışlardır. CK’in başarısının 
ardında yatan belki de en önemli neden Elwood Blues karakterini de canlandı-
ran senarist Dan Aykord’un geleneksel Amerikan siyah ritim ve blues müziğine 
olan hayranlığını ifade etmek istemesi sonucu yarattığı senaryoda bu müziğe 
neredeyse başrolü vermiş olması ve yukarıda da belirtildiği gibi, alanının bir çok 
önde gelen isminin özel koreografiler eşliğinde bu besteleri seslendirmiş olması-
dır. Chicago’nun Amerikan toplumunun demografik yapısını en iyi yansıtan 
şehirlerden birisi olması, yakın geçmişinde-özellikle içki yasağının hüküm sürdü-
ğü 1920’li yıllarda, Al Capone gibi önemli gangsterlere ev sahipliği yapmış olma-
sı da dikkate alındığında CK’in çekimleri için en uygun mekân olduğu görülebi-
lir.  

 

III. Cazcı Kardeşler ve Eşkıyalık 

Filmin hikâyesi seyirciye CK’in geçmişlerine yönelik çok detay vermiyor. Bu 
anlamda karakterlerin kafamızda tam olarak oturduğunu söylemek zor ama 
zaten filmin de böyle bir derdi olmadığı daha ilk sahnelerden görülüyor. Karde-
şini hapishaneden teslim alan Elwood’un sürdüğü araba Jake’in çok sert eleştiri-
lerinin hedefi olunca biraderi onu ikna etmenin yolunun arabanın en az eski 
arabaları kadar iyi olduğunu kanıtlamaktan geçtiğini düşünür ve neredeyse ayak-
ları sonuna kadar açılmış olan bir köprünün bir ayağından ötekine atlar. Bu 

 
 

Soldan sağa: Blues Mobile, Elwood Blues ve Jake ‘Joliet’ Blues 
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umursamaz tavır filmin kalan süresinde görülecek olan birçok ‘otoriteye/düzene 
başkaldırı’ örneklerinden ilki olma özelliği taşımaktadır12.  

İki temel karakterin geçmişlerine yönelik öğrenebildiklerimiz arasında belki 
de en önemli olanı biraderlerin şehrin Batı kısmında bulunan bir Katolik yetim-
hanesinde (Saint Helen Orphanage), pek de uygun olmayan koşullarda yetiştiril-
dikleri bilgisidir. Hem yetimhanede hem de yer aldığı bölgede ciddi bir fakirlik 
ve yoksulluk söz konusudur, zaten biraderler şehre dönüp bu mekânı ziyarete 
gittiklerinde gördüğümüz semt görüntüleri bize yeterli ipucu vermekte13. Ama 
biraderlerin aile yuvası olarak bildikleri tek yer de bu yetimhane ve başındaki 
yöneticilik görevini de üstlenmiş olan başrahibe14 (takma adı penguen) ile idari 
görevli Curtis’dir. Daha sonra öğrendiğimiz geçmişe yönelik bir başka ayrıntı da 
Jake’in arkadaşlarını kurtarmak/borçlarını ödemek için bir anlamda kendini feda 
ettiği ve hapse girdiği gerçeğidir. Yukarıda genel çizgileri ile verilmiş olan sosyal 
eşkıya tanımına Jake’in bu özelliği uymaktadır ana karakterimiz ve hapishane 
geçmişi olmasa bile biraderi Elwood birçok irili ufaklı suç dosyasının sahibidir15. 
Yetimhane, ödenmemiş 5000 dolarlık vergi borcu yüzünden 11 gün sonra ka-
panma tehlikesi ile karşı karşıyadır, dahası içindeki çocuklar da sahipsiz biçimde 
Chicago’nun soğuk ve rüzgârlı sokaklarına düşeceklerdir. Rahibenin aşağılama-
larına (bu serseri tavırlarınızı kullandığınız küfürlü ifadeleri düzeltmeden dönmeyin bir 
daha buraya) aldırmayan biraderler gerekli parayı bulma sözü vererek kolları sı-
varlar16. Curtis’in zorlamasıyla gittikleri bir kilisede ki gösteriden ciddi biçimde 

                                                 
12 Oldukça uzun süren hapishaneden tahliye sahnesinin sonunda Jake hapishane emanetin-
den eşyalarını teslim alır ve imza yerine “X” harfini kor. Belki ilk “karşı çıkış” ifadesi olarak 
bu sahne kabul edilmelidir. 
13 Aslında filmin hemen açılışında yer alan Chicago görüntüleri de, karanlık, büyük bir alana 
yayılmış durumdaki fabrikalardan ve santrallerden yükselen devasa duman bulutları, bize 
oldukça olumsuz/ümitsiz bir tablo çizmektedir. 
14 Filmin geneline damgasını vurmuş olan “hiçbir şeyden etkilenmeme/algılamama” duygusu 
ilk dakikalardan itibaren kendisini hissettirmeye başlayacaktır. Bu uhrevi mekânda kapılar 
kendi kendine açılıp kapanmakta, rahibe ise ayakları yerden kesilmişçesine süzülerek hareket 
etmektedir. Ama tüm bunlar biraderler üzerinde anlık bir duraklama dışında etki yapmamak-
tadır.  
15 Grubun en önemli elemanlarından birini tekrar çalmaya ikna etmek için çalışmakta olduğu 
lüks restorana gelen biraderlerden Jake derdini anlatırken Elwood’un kıymetli yemek takımı 
parçalarının sergilenmekte olduğu cam dolabı etrafa belli etmeden yokladığını görürüz. Fil-
min sonlarına doğru benzin almak için beklemek zorunda kaldıkları yakıt istasyonunda da 
Elwood’u istasyonun içinde sergilenmekte olan araba aksesuarlarından birkaç tanesini ceke-
tinin altına yerleştirirken görürüz. Dahası, istasyona yakıt almak için gelen, kendisini oranın 
çalışanlarından birisi sanan ve baştan çıkarmaya çalıştığı bir kadın sürücüden de benzin ve 
bakım ücreti olarak 94 dolar alır. Sonuç ortadadır: hırsızlık virüsü Elwood’un kanına girmiş 
durumdadır.  
16 Filmde ve daha sonra çıkan DVD versiyonlarında bulunmayan ama filmin orijinal fragma-
nında yer alan bir sahne oldukça önemlidir. Curtis yetimhanenin derdini anlattıktan sonra 
biraderlere şu soruyu yöneltir: “Birilerini kazıklamadan 5000 doları 11 günde nasıl bulacaksı-
nız?”. Sorunun önemi “modern şehir eşkıyaları” olan biraderlerin aslında yapmaları gereken 
şeyi bize göstermesi açısından önemlidir, hak etmeyenden parayı-pek de kabul edilemeyecek 
yöntemleri kullanarak- almak ve bunu hayırlı bir iş için kullanmak. 



kebikeç / 34 • 2012  

236 

 

ilham alan Jake, parayı bulmanın yolunun kendisini hapse girmesiyle dağılmış 
olan grubu tekrar bir araya toplamak ve büyük bir konser vermekten geçtiğini 
anlar. Dönüş yolunda kırmızı ışığı ihlal eden Elwood hapse girmektense kaçma-
yı tercih eder ve filmin ilk büyük ölçekli yıkım sahnesi devreye girer. Peşlerinde-
ki devriye arabalarından kurtulmak için yolları üzerindeki bir alışveriş merkezine 
giren biraderler bir taraftan piyasada hangi ürün ve modellerin bulunduğunu 
seyirciye aktarırken diğer taraftan da bina içinde önlerine çıkan birçok dükkânı 
yerle bir ederler. Ama burada dikkat edilmesi gereken belki de en önemli nokta-
tüketici kültürüne yapıldığını varsayabileceğimiz bir saldırı yorumu dışında-
geleneksel eşkıyalık davranışı çerçevesinde o büyük kargaşa ve yıkım sırasında 
hiçbir sivilin/masumun yaralanmaması ya da yaşamını yitirmemesidir. Elwood 
geceyi geçirmek için kardeşini kalmakta olduğu tam anlamıyla sefil bir otele 
götürür. Otelin girişinde daha sonra birkaç faaliyetine daha tanık olacağımız17 
esrarengiz bir kadın biraderlerin üzerine beş roket fırlatır ama isabet ettiremez. 
Otelin girişi büyük zarar görür ama yıkıntının altından kalkan biraderler hiçbir 
şey olmamış gibi merdivenleri çıkmaya başlarlar. Merdivenlerde uyuklayan bir 
otel sakini ve otelin lobisinde oturan kalabalık da dışarıda meydana gelen olaya 
tam anlamıyla yabancı kalmışlardır. Dahası, Elwood o büyük gün boyunca ote-
lin bir gediklisinin kendisine vermiş olduğu peynir siparişini de unutmamış ve 
istediği krem peynirini almıştır. Tüm bu ve benzeri diğer ‘olağanüstü’ olaylar 
zinciri bir taraftan seyirci adına eğlence unsurunu artırırken diğer taraftan hikâ-
yenin sembolik amacını ortaya koymaktadır. Biraderler aslında mitik karakter-
lerdir, kendilerine benzer (zor) durumdaki kitlelerin var olmasını isteyeceği tür-
den kahramanlardır.  

Yollarının düştüğü şehrin oldukça pahalı ve itibarlı Chez Paul restoranında 
zengin kişilerin arasında son derece aykırı bir görüntü çizerler. Yanlarındaki 
masada aile fertleri ile yemek yemeye çalışan varlıklı bir vatandaş, gruba katılma-
sı için ikna etmeye çalıştıkları mekânda şef garson olarak çalışmakta olan arka-
daşlarını yanına çağırarak masasını değiştirmek istediğini söyler. “Şu beylerden 
daha uzak bir masaya lütfen” der. Rahatsız mı ettiler sizi sorusuna ise hayır diye 
cevap verir. “Kokuyorlar sadece. Ama son derece berbat kokuyorlar.” Bu nok-
tada zengin-fakir farkı iyice ortaya konmuş durumdadır ama eşkıyalarımızın 
faaliyetleri devam etmektedir. İkna sürecini hızlandırmak için Jake sandalyesini 
yanlarındaki masaya yaklaştırır ve ailenin reisine sorar: “küçük kız için kaç para 
istersin? Kızların için ne kadar vereyim? Kadınların kaç para? Sat kadınlarını 
bana!”.  Bu umursamaz ve “haydutça” tavır zenginden alıp fakire veren eşkıya 
profiline oldukça uygundur. Grubun bütün üyelerini “razı etmek” sorunun bir 
kısmını çözerse de konser ayarlamak ve bu konserden yeterli miktarda para 
kazanmak kolay bir iş değildir.  

                                                 
17 Aynı günün sabahı esrarengiz kadın bütün oteli havaya uçurur ama biraderler yıkıntının 
altından çıkıp yollarına devam ederler. Daha sonra biraderlerin telefon etmek için girdikleri 
telefon kulübesini alev makinesiyle havaya uçurur ama yere çakılan kulübeden çıkan 
Elwood’un ilk işi yere dökülen bozuk paraları toplamak olur. 
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Jake’in spontane biçimde ayarladığı ilk konser tam bir hezimetle sonuçlanır 
ve grup tükettiği içkilerin parasını da mekan sahibine takarak olay yerinden hızla 
uzaklaşır. Ama artık peşlerinde üç azılı düşman grubu vardır: peşlerini yukarıda 
aktarılan ehliyet kontrolü ve alışveriş merkezi yıkımından beri bırakmayan iki 
polis, yollarının kesiştiği ve araba ruhsatı üzerindeki sahte ikametgâh adresi sa-
yesinde kurtuldukları Illinois Eyaleti Neo-Nazi Partisi’nin gözü dönmüş üyeleri 
ve yalan söyleyerek yerlerini aldıkları country & western müzik grubu Good Ole 
Boys’un üyeleri ile kullandıkları karavan. Biraderler şantaj yoluyla eski menajer-
lerinden bir konser mekânı koparmayı başarırlar. Şehrin kuzey bölgesinde büyük 
bir balo salonunda yapılacak konser için 24 saatten az zamanları kalmıştır. Du-
rumu kurtarmak için bir çeşit “mucize” gerekmektedir. Bu noktada hikâyede 
başlangıçtan beri yer almış hemen her karakterin biraderlerin konser duyurusu 
için seferber olduklarını görürüz. Gidilebilecek hemen her yere ulaşmaya çalışan 
biraderler dışında bu kişiler/karakterler haklı bir dava içinde olduklarını bildikle-
ri eşkıya kardeşlere ellerinden gelen desteği esirgemezler. Ama biraderlerin şansı 
da yaver gitmektedir. Salon tümüyle dolmuştur ve seyirci heyecanlı bir bekleyiş 
içindedir. Konser bir biçimde başlar ama peşlerindeki gruplar- Neo-Naziler 
hariç-salondadır ve biraderlerin tek kurtuluşu bir an evvel kaçmaktan geçmekte-
dir. Konserin başlarında sahne arkasında bir plak yapımcısıyla karşılaşırlar ve bir 
mucize daha gerçekleşir. Yapımcı çok beğendiği biraderlere tam on bin dolar 
avans vererek kendisi için albüm yapmalarını ister. Vergi borcu artık kâğıt üs-
tünde çözülmüştür. Biraderler peşlerindeki acımasız kadın sorununu da çözdük-

 
 

Cazcı Kardeşler grup üyelerini ikna turunda. 
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ten sonra vergiyi ilgili daireye yatırmak üzere Chicago’ya doğru arkalarında bir 
polis ordusu olduğu halde yola çıkarlar. Yukarıdaki alıntıda da belirtildiği gibi, 
biraderler altlarında arabaları yollarda adeta cirit atmakta ve kendilerine has 
eşkıyalık geleneğini devam ettirmektedirler. Bu kaçıp kovalamaca sırasında kul-
lanılamayacak hale gelen onlarca polis arabasında hayatını kaybeden ya da sakat 
kalan polis memurlarına yönelik bir bilgi verilmeyişi yine geleneksel bağlamda ve 
de sosyal eşkıyalığın “gerekmedikçe” silaha davranmama/karşılık vermeme 
prensibi içinde değerlendirilebilir. Yukarıda sözü edilen “araba düşürme” sahne-
sinin bir çizgi film mantığıyla verilmiş olması, ortada “gereksiz” bir can kaybı 
olmadığını düşündürmektedir. Biraderlerin bin bir zahmetle ulaşmaya çalıştıkları 
vergi dairesine doğru yol alışları esnasında peşlerinde gördüğümüz devasa kanun 
gücü ve olay takip merkezinden haklarında yapılan  “çok tehlikeli olup, şiddet 
kullanımı onaylanmıştır” duyurusu hâkim gücün kendilerine kelimenin tam 
anlamıyla “eşkıya” olarak baktığının en net göstergesidir. 

 

IV. Sonuç 

Filmin sonunda görevlerini yerine getiren biraderleri yenilmiş (yakalanmış) 
ama vazgeçmemiş bir şekilde konuldukları hapishanede grup üyeleri ile mah-
kûmlara konser verirken görürüz. Bu sahnenin önemi biraderlerin artık mit 
düzeyinde kahramanlıklarının ve konumlarının tescillenmiş olmasıdır. Hapisha-
nenin o sıkı ve acımasız koşullarında bile kendilerini çalan müziğin büyüsüne 
bırakan mahkûmlar (ve ellerinde ağır silahlar çevrelerinde adeta isyan edercesine 
dans etmeye başlarlar. Hem biraderlerin ve grubun hem de mahkûmların sergi-
ledikleri bu coşku aynı zamanda bu durumun bir son olmadığı, içerde bile olsa-
lar ruhlarını korumaya devam edeceklerinin bir işareti olarak yorumlanabilir.  

Biraderler, bir haksızlığı düzeltmişler, bir anlamda zenginden alıp fakire ver-
mişler, hiç kimsenin – Neo-Nazi grubunun üyeleri belki bir istisna oluşturmuş-
tur- canına kıymamışlar, herhangi bir yara almamışlar, görevleri-
ni/sorumluklarını yerine getirirken çevrelerinden-buna konsere gelen 5000 civa-
rındaki seyirciyi ve zorla da olsa konseri ayarlayan eski menajerlerini de eklemek 
mümkün-yardım almışlar ve sistemin tümüne değil sadece sorunları olan kısmıy-
la mücadele etmiş ve belli bir düzeyde başarılı olmuşlardır. Yine bu çerçevede 
biraderleri modern zamanların sosyal eşkıyaları sınıfına da sokarak değerlendir-
mek yanlış olmayacaktır. 

 
Öz: Blues Brothers (John Landis, 1980/Cazcı Kardeşler) filmi kategorize edilmesi zor film-

lerden biri olarak birden fazla okumaya açık bir yapıttır.  Çekildiği dönemin en masraflı 
filmlerinden birisi olup, çekildiği Chicago şehrini film dünyasına yeniden kazandırmış, rol 
alan birçok sanatçıyı tekrar müzik gündemine sokmuştur. Bu yazı, söz konusu filmin (müzi-
kal) komedi genel başlığı altında güçlü bir adalet duygusunu vermeye çalıştığı fikrinden yola 
çıkarak bu okumayı, Hobsbawm’ın Eşkıya kitabında ifade ettiği biçimde, eşkıyalık kavramı 
üzerinden yapmaya çalışmakta ve filmin ana kahramanlarının modern dönem sosyal şehir 
eşkıyaları olarak da değerlendirilebileceğini öne sürmektedir.  
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Blues Brothers as Neo-Social Bandits 

Abstract: The Blues Brothers (John Landis, 1980) has always been a difficult movie to be 
classified. It does not easily fit into one or two main film categories. A very expensive movie 
of its time, it has been revitalised the careers of many of the artists who took part and also 
re-placed the City of Chicago on Hollywood’s map. This article starts from the idea that the 
said movie, under the disguise of comedy, tries to convey the idea of a kind neo-bandit 
tradition-as explained by Eric J. Hobsbawm in his book Bandits, via its main characters, the 
Blues Brothers, and that the movie could also be interpreted as a story of social bandits in 
today’s modern conditions within a modern city environment. 

Keywords: The Blues Brothers, City of Chicago, Bandits, Eric J. Hobsbawm, Rhytm 
and Blues 
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