Hacı Mustafa (Çakırcalı Efe) Vazifeşinas
Karakter Hacı Mustafa, Memed Efe’ye babası Ahmed Efe gibi silah kullanmayı öğreten kişidir ve Ahmed
Efe’nin eski bir arkadaşıdır. Silahı ustalıkla kullanır ve Memed Efe’yi eşkıya olması için destekler. Memed Efe
eşkıya olma kararı aldığında onun sözünden çıkmaz. Memed Efe’den daha yaşlı olmasına rağmen verilen emirleri
titizlikle uygular.
Aktiviteler Memed Efe’yle birlikte dağlarda yaşar ve tüm eylemlerinde onu takip eder. Memed Efe’ye bir
öğretmen gibi davranır ve sonrasında da onun sağ eli olur. Gerektiğinde insanları organize eder ve Memed Efe’yle
birlikte yağma ve soygunlara katılır. Memed Efe’nin emirlerini uygulayarak elde ettiklerini ihtiyacı olanlara dağıtır.
Birilerini öldürme emri verildiğinde de öldürür.
ÖRNEK ANILAR
Yardımsever
Memed Efe’yle Hacı Eşkıya için tütün kaçakçılığı yaparken tanışır ve jandarmalar
tarafından kuşatıldıklarında Memed Efe’yi alarak dağa kaçar. Orada ona silah kullanmayı öğretir. Memed Efe pes
edip onun kadar iyi bir nişancı olamayacağını düşündüğünde ona babasını hatırlatır ve çalışmak için onu motive
eder. Hacı Mustafa, Memed Efe’nin, babasının geçmişinden ötürü, eşkıya olmaktan başka bir şansı olmadığını ve
babasını öldüren Hasan Çavuş’un onu da öldüreceğini bilir. Memed Efe’ye silah kullanmayı, sabırlı olmayı ve
hayatta kalabilmek için ihtiyacı olan her şeyi ona öğretir.
İşbirlikçi
Karısı tarafından terk edilen Hacı Eşkıya Memed Efe’den intikamını almasını istediğinde Hacı
Mustafa, Memed Efe’ye katılır ve sonrasında birlikte cezaevine konulurlar. Cezaevinde Deli Yörük isimli bir
zorbaya meydan okur ve onu alaşağı etmek için plan yapar. Hacı Mustafa Kürt olmasına güvenerek cezaevindeki
tüm Kürtler’le arkadaşlık kurar ve onları organize ederek Deli Yörük’e karşı uygulayacakları plan için gerekli zemini
hazırlar.
Eli sıkı
Memed Efe ilk defa soygun yaptığında Hacı Mustafa ele geçirdikleri altınların kendileri için
olduğunu düşünür ancak Memed Efe altınların köylüler arasında dağıtılmasını emreder. Hacı Mustafa isteneni biraz
çekinerek yapar. Zamanla insanlar Memed Efe’nin namını korumaya başlar ve ancak o zaman Hacı Mustafa Memed
Efe’nin ne yapmak istediğini anlar.
Uyumlu
Kara Sait Paşa uzun bir süre onları takip eder ve Memed Efe onunla yüzleşmeye karar verir.
Memed Efe, Hacı Mustafa ve arkadaşları bir evde saklanır ve paşa geldiğinde bir çatışma başlar. Sonunda Memed
Efe kuşatılmış evden kaçmak için bir yol bulur. Hacı Mustafa Memed Efe, paşayla yüzleşmeye karar verdiği noktada
onun kurnazlığına güvenerek bunu kabul eder ve aslında hiçbir zaman şikayet etmez.
Dikkatli
Memed Efe’nin arkadaşı Kara Ali devlet görevlileri tarafından yakalanır. Mahkemede ölümle
cezalandırılır ancak bu arada Memed Efe de bir çatışmada vurulur ve Kara Ali’nin idam edileceğinden habersizdir.
Hacı Mustafa bunu bilmesine rağmen Ali’nin durumuyla ilgili ona hiç bilgi vermez çünkü Memed Efe’nin tedavi
olmadan ayaklanıp onu kurtarmaya gideceğini ve yakalanacağını bilir.

