Memed Efe (Çakırcalı Efe) Açık
Karakter Memed Efe babasının intikamını aldıktan sonra eşkıya olmak zorunda kalır. Ancak adil ve cömert bir
eşkıya olmak için çabalar. Onun bu karakteri, onu ve arkadaşlarını kovalayan devlet görevlilerine karşı koruyucu bir
kalkan olur çünkü insanlar ona saygı duyar ve onun devletin yozlaşmış memurlarından daha çok adalet dağıttığına
inanır.
Aktiviteler Memed Efe dağlarda yaşar ve yaşamını yağmayla sürdürür. Kazancını kendine saklamaz ve
zenginlerden elde ettiğini ihtiyacı olanlara dağıtır. Tüm hayatı kaçma ve kovalamacadan ibaret olduğu için sürekli
olarak peşinde onları aldatmak için yeni hileler bulmak için uğraşır.
ÖRNEK ANILAR
Bilge
Dağlarda yaşamaya başladığı dönemde ilk olarak bir ağayı soymaya karar verir ve sonrasında
ağanın evinde zamanını nasıl geçirdiğini öğrenir. Uygun zaman olduğunu düşündüğünde de eve baskın yapar ve
soygununu gerçekleştirir. Arkadaşları ele geçirdikleri altınlardan dolayı mutlu olmasına rağmen Memed Efe altınları
evlenmek üzere olan genç erkek ve kadınlara bölüştürür. Cömertliğiyle insanların sadakatini elde edeceğini ve
böylece onu kovalayan muhafızlara onun hakkında hiçbir şey söylemeyeceklerini bilir.
Zalim
Devletin tanıdığı af sonrasında köyünde yaşamaya başlar ancak muhafızlar silahını vermesini
istediğinde bunu reddederek tekrar dağa çıkmaya karar verir. Ancak bundan önce hapishanede tanıştığı bir adamın
intikamını almaya karar verir. Adamın erkek kardeşi, o hapisteyken karısıyla evlenmiştir. Memed Efe onların
yaşadığı köye gider ve herkesin ortasında önce onları döver ve önce adamın kollarını keser sonra da kadının başını.
Duyarlı
Kel Halil isimli bir bey dul bir kadının kimsesizliğinden faydalanarak kadının arazisine el koyar.
Kadın önce resmi makamlara şikayette bulunur ancak Kel Halil’in rüşvetleri nedeniyle kimseden destek alamaz.
Bunun üzerine Memed Efe’ye gelip derdini anlatır ve Memed Efe hemen araziyi geri alıp kadına iade eder.
Şüpheci
Posluoğlu yiğitliğiyle bilinen bir eşkıyadır ve Memed Efe onunla tek bir cephe oluşturmak için onu
davet eder. Posluoğlu daveti kabul eder ancak otururken silahının ucunu Memed Efe’ye doğrultarak oturur. Bunun
üzerine Memed Efe rahatsız olur ve gece Posluoğlu’yla arkadaşları sarhoş olduğunda hepsini öldürür. Eğer bunu
yapmasaydım bir gün o beni öldürecekti diyerek ağlar.
Cesur
Deli Yörük hapishanede herkesi haraca bağlamış bir zorbadır ve herkes ondan korkmaktadır.
Memed Efe çok tecrübesiz genç bir adam olmasına rağmen haraç ödemeyi reddeder. Sonrasında da Deli Yörük’e
saldırmak ve onu alaşağı etmek için iyi bir plan yapar. Planını uygulayıp onunla dövüşür ve dövüşü kaybeden Deli
Yörük itibarını kaybeder.
Bağımsız
Tevfik, bölgenin sayılı beylerinden birinin oğludur ve Memed Efe dağlarda yaşamaya başladığında
ona erzak sağlar. Ancak iş yaparken içine düştüğü bir ihtilaftan kurtulmak için Memed Efe’yi çağırtır. Memed Efe
gelir ve onu kendi evinde tokatlayarak onun uşağı olmadığını söyler.
Çabuk
Tevfik Bey, İsmail Efe isimli bir başka eşkıyayı desteklemeye başlar ve devlet eşkıya arasında
aracılık ederek eşkıyaya özel af talep eder. Memed Efe bu haberi alır almaz onu öldürmek için Tevfik Beyin evine
gider ancak onu evinde bulamaz. Sonrasında İsmail Efe’nin yaşadığı köy oldukça uzak olmasına rağmen yürüyerek
oraya gider ve evini ateşe vererek onu yakarak öldürür.
Yaratıcı
Kara Sait Paşa uzun bir süre Memed Efe’yi kovalar ancak yüzünü bile göremez. Memed Efe
paşaya bir iyilik edip onunla yakından çatışmaya karar verir ve bir köye gider. Yakın köylerden birine baskın yapar
ve geriye dönüp paşanın gelmesini bekler. Akşama doğru paşa tuzağa kanar ve gelir. Gece yarısı Memed Efe’yi
bulunduğu evde sıkıştırır ve tam yakalamaya ramak kalmışken Memed Efe taş dolu çuvalları pencereden evin
önündeki nehre fırlatır. Paşa, Memed Efe ve arkadaşlarının atladığını zannederek nehre yönelir, fakat Memed Efe ve
arkadaşları o sırada evin arka tarafından kaçıp gider.

