ACTA TURCICA

Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi
Online Thematic Journal of Turkic Studies

www.actaturcica.com

Yıl VI, Sayı 2, Temmuz 2014 “Kültürümüzde Efe”, Editörler: Emine Gürsoy Naskali, Hilal Oytun Altun

1

Türk Sinemasında “Sosyal İsyancı” Efeler: Atçalı Kel Mehmet ve Dokuz Dağın Efesi
Social Rebel Efes in Turkish Cinema: Atcali Kel Mehmet and Dokuz Dağın Efesi

Nigar Pösteki

Özet
Bu çalışma efelerin Türk sinemasına yansımasını ele almaktadır. Dokuz Dağın Efesi:
Çakıcı Geliyor (Metin Erksan, 1958) and Atçalı Kel Mehmet (Asaf Tengiz, 1964) filmleri
detaylı incelemeye konu edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sinema, Türk sineması, efe filmleri, Atçalı Kel Mehmet, Dokuz
Dağın Efesi.
Abstract
This study investigates how efes are reflected in Turkish cinema. Two films are chosen for
detailed analysis: Dokuz Dağın Efesi: Çakıcı Geliyor (Metin Erksan, 1958) and Atçalı Kel
Mehmet (Asaf Tengiz, 1964).
Keywords: Cinema, Turkish cinema, efe films, Atçalı Kel Mehmet, Dokuz Dağın Efesi.

Giriş
Efeler son dönemlerde özellikle yeni kuşaklar için bayramlarda, törenlerde geçit resminin
bir ögesi olarak görülmektedir. Oysa ki efe ve zeybek kültürü haksızlığa karşı başkaldırıyı ve
mertliği temsil eden, kendine özgü kanunları olan özel bir kültürdür. Genellikle eşkıyalık ile
aynı kefeye konmuş ya da türküleri ve dansları ile yüzeysel bir biçimde değerlendirilmiştir.
Otorite boşluğundan faydalanarak çeteleşenleri olmasına rağmen; kültürü yaşatarak dağa
çıkanların vatan savunmasına katkıları yadsınamaz. Türklük, vatan sevgisi, haksızlığa
başkaldırı, yaman olma, gururlu aşık gibi olguları akla getiren bu kültürün folklor unsuru
olma dışında da anlamları olduğunu hatırlamak gerekmektedir. Kahramanlığın bir ifade
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biçimi olarak kullanılan zeybeklik,1 daha çok Batı Anadolu’ya atfedilmektedir. Halkın içinden
çıkan kişilerdir. Devlet-halk arasındaki ilişkiler gerilediği zamanlarda dağa çıkarak halkın hak
arama ümidi olmuşlardır. Yasalar karşısında eşkıya ya da yasadışı topluluk olarak
değerlendirilseler de halkın ümidi oldukları için romantik hikâyelere ve türkülere konu
olmuşlardır. Kendi içinde hiyerarşisi olan zeybekler bir lider ve grup üyelerinden oluşan
çeteler kurmuşlardır. “Zeybekliği silahlı direniş toplulukları haline dönüşmüş biçimiyle, 16.
yüzyıldan ötelere götürmek [...] zor görünmektedir. Bununla birlikte [...] toplumsal ilişkileri,
yapılanması, tören ve davranış biçimleri bakımından zeybeklik, Ege dağlarında kökeni çok
eskilere dayanan belki de eski Anadolu uygarlıklarından beri süregelen bir geleneğin
devamıdır [...] Ege dağları her dönemde zeybeklik ve türevlerinin yatağı olmuştur.”2 Bazı
kaynaklarda zeybekliğin 10. yüzyılın sonunda Yusuf Paşa ile başladığı, 17. yüzyılda Sivri
Bölükbaşı, 19. yüzyılda Atçalı Kel Mehmet3 ile devam ettiği, 20. yüzyılda Demirci Mehmet
Efe ve Yörük Ali Efe ile sona erdiği belirtilmektedir.4 Anadolu’ya gelen Oğuz
Türkmenlerinin Gaziyan kolu oldukları söylendiği gibi, Anadolu’da kurulan güvenlik
örgütleri, Egeli deniz korsanları, Osmanlı’ya başkaldıranlar, dağların sahibi yiğitler ya da
Kuva-yi Milliye direnişçisi kahramanlar olarak değerlendirildikleri görülmektedir.5
16. yüzyılda Aydın vilayeti dolaylarında köylünün üzerindeki ağır vergiler, bozulmaya yüz
tutan merkezi idare ve halka zulmeden yerel vali, asker kaçakları ile birleşen isyancıların
sayısının artmasına yol açmıştır. Dağa çıkan bazı eşkıyaların yöresel niteliklere bürünerek
diğer eşkıyadan ayrıldığı ve bir çeşit toplumsal çete haline geldiği görülmektedir. Ortaya
çıkan sonuç ise; haksızlığa başkaldıran kahraman, zenginden topladığını fakire dağıtan,
gençleri evlendiren, köprüleri onaran gönlü tok eşkıyadır.6 “Anadolu coğrafyasında,
iktidarların devlet belgelerinde Celaliler olarak adlandırdıkları sosyal isyancı ya da erdemli
soyguncu tipleri, hayranlık beslenen kahramanlara dönüşmüştür. [...] Bu tanım Türk halk

1

Dağa çıkan isyancı topluluklarına çete denmektedir. Çetenin üyeleri zeybeklerdir. Efe ise çetenin başındaki
zeybeğe denmektedir. Efenin adamları da “kızan” denmektedir. Yol yordam bilen zeybekler, yol kesen, dağa kız
kaldıran, yolsuz çetelerden farklıdırlar. Bu tarz eşkıyalara halk arasında “çalıkakıcı” denmektedir. (Ali Haydar
Avcı, Zeybeklik ve ve Zeybekler Tarihi.) “Zeybek hırsız değildir. Sâil ise hiç değildir. Zeybek yalnız ve yalnız
bıçağının ekmeğini yiyen ‘şövalye’dir.” (Halil Dural, Bize Derler Çakırca, s. 80.)
2
Ali Haydar Avcı, Zeybeklik ve Zeybekler Tarihi, Barış Kitap, Ankara 2012, s. 153.
3
Bazı kaynaklarda Atçalı Kel Memet de denmektedir.
4
http://wowturkey.com/forum/viewtopic.php?t=33127 (erişim tarihi: 20 Temmuz 2013.)
5
Ali Haydar Avcı, age., s. 21.
6
Mehmet Ekizoğlu, “Efeler ve Zeybeklik Hakkında”, http://www.turkuler.com (erişim tarihi: 20 Temmuz 2013.)
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edebiyatı bağlamında düşünüldüğünde akla otoriteyle sürekli mücadele eden, baskı ve zulme
karşı çıkan Köroğlu, Pir Sultan Abdal ve Dadaloğlu gibi kimlikleri getirir.”7
Osmanlı yönetimi ile zeybeklerin arası pek iyi değildir. Osmanlı yönetiminde ortaya çıkan
boşluklar efelerin düzen koyucu ya da koruyucu olarak Anadolu’da devreye girmelerini
gerektirmiştir. Bulundukları yörelerde eşkıyalık yapan bazı efeler ise halk tarafından
sevilmemiş ve zalimliklerinden korkulmuştur. Milli mücadelede düzenli ordunun kurulmasına
kadar Yunanlılara karşı savaşan çeteler arasında efelerin önemi büyüktür. Kurtuluş Savaşı
sırasında yaptıkları kahramanlıklar ile zeybeklik Kuva-yı Milliye’ye dönüşmüştür. Osmanlı
ile arası kötü olan zeybekler, Türkiye Cumhuriyeti tarafından kurtarıcı olarak görülmüşlerdir.
“Çetelerin faaliyetleri, günlük tepkiler olarak değil, belirli ölçüler içerisinde de olsa, planlı bir
faaliyetin parçaları olarak gerçekleştirilmişlerdir.”8 Vatanın savunmasında önemli görevler
üstlenen efeler ile bu kurum üzerindeki olumsuz görüşler de değişmiştir: “Gerilla savaşının
her türlü yöntemini uygulayan (zeybeklerin de bulunduğu) Kuva-yı Milliye birlikleri sınırlı
sayıdaki savaşçısı ve silah gücü ile düzenli ordu kuruluncaya kadar batı cephesinde Yunan
ordusunu oyalama görevini başarıyla yerine getirmişlerdir. [...] Aydın Sancağı’nın bulunduğu
bölge Kuva-yı Milliye sürecinin en canlı yaşadığı bir yerdi. İlk direniş hareketleri asker sivil
bu bölgede gelişip hayat bulmuştur. Aydın’da başlayan direnişin mimarları Yörük Ali Efe,
Demirci Mehmet Efe, Durmuş Ali Efe, Mesutlarlı Mestan Efe, Sökeli Cafer Efe, Danişmentli
İsmail Efe, Sancaktarın Ali Efe, Zurnacı Ali Efe, Tekeli İsmail Efe, Orhaniyeli Kara Durmuş
Efe, İmamköylü Çete Ayşe...”9 gibi efelerdir. Düzenli orduya geçildikten sonra kontrolden
çıkan Demirci Mehmet Efe, Çerkes Ethem gibi efelerin bazı olumsuzluklar ortaya
koymalarına karşın efelerin milli mücadeleye katkıları nedeniyle Cumhuriyetin ilanından
sonra İstiklal Madalyası ile onurlandırıldıkları görülmektedir. Efeler savaş sonrasında yasadışı
eylemlerini sonlandırmışlar ve zaman içinde dansları ve giyimleri ile törenlerin vazgeçilmez
ögeleri arasında yer almışlardır.
Zeybeklerin dağa çıkış nedenleri genellikle ortaktır. Ezilip, itilmiş, haksızlığa uğradığını
düşünen kişilerdir. Kendilerine göre direnişleri ile toplumsal sorunları çözmeye çalışmışlardır.
Bir anlamda İngilizlerin meşhur Robin Hood’u gibi zenginden alıp, fakire dağıtmaktadırlar.
Aydın İhtilâlini gerçekleştirerek yörede toplumsal düzeni sağlamaya çalışan Atçalı Kel
7

Hazel Melek Akdik, “Sözlü Kültürden Modern Edebiyata Bir Köroğlu Anlatısı: Simavne Kadısı Oğlu Şeyh
Bedreddin Destanı”, Millî Folklor, Yıl: 24, Sayı: 96, 2012, s. 131. http://www.millifolklor.com/tr/sayfalar/96/13.pdf (erişim tarihi: 13 Eylül 2013.)
8
Nesimi Yazıcı, “Millî Mücadelede Bir Mücahit veya Pıtır Hüseyin Efe'nin Anıları”, Ankara Üniversitesi Türk
Inkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, Sayı: 29-30, Mayıs-Kasım 2002, s. 180.
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/45/816/10356.pdf (erişim tarihi: 18 Eylül 2013.)
9
Günver Güneş, Kuva-yı Milliye Hareketinde Efe ve Zeybekler, http://zeybekatesi.com/?p=339 (erişim tarihi:
25 Temmuz 2013.)
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Mehmet Efe ya da yoksulları zalimlere karşı koruyan Çakırcalı Mehmet Efe gibi zeybekler de
kendi adalet anlayışlarını oluşturmuşlardır. Dağlar isyan edenler için kurtuluş kapısı
olmuşlardır. “Batı Anadolu’da haksızlığa boyun eğmeyen ve ‘yoksul yandaşı savaşçılar’
olarak görülen zeybekler, baskıya, haksızlık ve zorbalığa başkaldıran, yani adaletsizliğe
‘hayır’ diyen kişilerdir.”10 Şartların getirdiği toplumsal bir alt grup olarak özgürlüklerine
düşkün kişilerdir.
Türk kültürünün önemli ögesi olan zeybeklik, sinema için de önemli bir motif olmuştur.
Özellikle köy filmlerinin yoğun olarak çevrildiği dönemde kahramanlığın ve otoriteye karşı
durmanın temsili olarak sinema içerisinde yer almıştır. Efeler zulme baş eğmemenin ötesinde;
emir almaz, kabına sığmaz tutumları ile sinemanın sevdiği, seyircinin özdeşleşmekten
hoşlanacağı karakterler yaratmada yaratıcılara büyük olanaklar sağlamışlardır. Toplumsal bir
sanat olan sinema, kültürün aynası ve koruyucusu olarak önem taşımaktadır. Bir ülkenin
sinemacısının yaşadığı ülkenin sorunlarına, kültürüne, toplumuna arkasını dönmesi
beklenemez. Sinemacı farkına varmadan dahi içinde bulunduğu kültürü sinemasına
yansıtacaktır. Ancak bu yansıtıcılığın ne derece doğru olduğu araştırmacının konusudur.
“Sinema yalnızca toplum üzerine bir fikir sunmaz, resmettiği toplumun ayrılmaz bir
parçasıdır [...] yalnızca bir dış gerçekliği yansıtmaz/eğip bükmez, aynı zamanda toplumsal
yaşamın önüne muazzam bir olanaklar evreni serer.”11 Bir toplumun anlaşılmasında
kullanılacak önemli bir kaynak haline gelir. Aynı zamanda bir ülkenin sinemasının kodlarını
oluşturan da kendi kültürüdür. Böylece iki taraflı bir etkileşimin ortaya çıktığını görmekteyiz.
Sinemacı filmini meydana getirirken kültüründen etkilenmektedir. Ortaya çıkan eserin
insanlar üzerindeki etkisi de ortak bilişşel düzeye ne derece hitap ettiği ile ilgilidir. Sinema
“yığınlarda tarih boyu oluşmuş, oluşturulmuş mitosları, kalıpları, imgeleri kullanarak
onlara”12 seslenmektedir. Çekim teknikleri, yıldız oyuncu kullanımı, konusu, mekânları ile
geniş kitlelerde aynı duyguları uyandırabilmektedir. Ancak unutulmamalıdır ki toplumsal
değişim ile sinema arasındaki ilişki her zaman paralel gitmeyebilecektir. “Gelişkin nitelikteki
sanat ve kitle iletişim araçlarının toplumsal yapı değişmelerine öncülük ettiği durumlar
olabileceği gibi, bazen de bu araçlar toplumdaki değişmelerin gerisinde kalır.”13 Bu anlamda
Türk sinemasının da öncülük olmasa da toplumdaki değişmeleri ve yapıyı aktarmada görev
üstlendiğini söylemek mümkündür. Sinema, doğası gereği eğlencelik bir oyundan hayatın
gerçeklerini de yansıtan bir sanata hızlı bir biçimde evrilmiştir.
10

Avcı, age., s. 75.
Bülent Diken, Carsten B. Laustsen, Filmlerle Sosyoloji, çev. Sona Ertekin, Metis, İstanbul 2010, s. 24.
12
Atilla Dorsay, Sinema ve Çağımız, Remzi Kitabevi, İstanbul 1998, s. 48.
13
Gülseren Güçhan, “Sinema ve Toplum İlişkileri”, Kurgu, Sayı: 12, 1993, s. 62.
11

5

Türk sineması 1950’lerin ortalarına kadar toplum ile bağı zayıf bir sinemadır. Sonrasında
toplumu halkın gelenekleri, dili ve kültürü ile yansıtan filmler yapılmaya başlanmıştır. Hem
ulusal hem de dönemini yansıtmaya çalışan filmler ile toplumcu bir sinema anlayışı
oluşturulmaya çalışılmıştır. Metin Erksan, Lütfi Ö. Akad, Memduh Ün, Ertem Göreç, Halit
Refiğ, Atıf Yılmaz gibi yönetmenlerin sinemasını toplum ile buluşmaya çalışan ilk örnekler
olarak değerlendirmek mümkündür. Dönemin özelliğine bakarsak yaratıcılarının da etkisiyle
politik bir sinema var olduğu gibi, göçün hızlanmaya başladığı yıllardır. Kentleşmenin yeni
yeni ortaya çıkması nedeniyle sinemada da köy filmleri daha ağırlıklıdır. Hayat köylerdedir.
Nüfusun çoğunluğu da. Türk sinemasında efeleri ve efe dünyasını anlatan filmlerin
çoğunlukla köy filmlerinin ağırlıklı olarak yapıldığı dönem olan 1980’lere kadar olan yıllarda
çevrildiklerini görmekteyiz.
Mertlik, dürüstlük, kahramanlık duygusunun erkek karakterler için önemli olduğu Türk
sinemasında efeler bir dönem popüler bir konu olmuştur. Jön oyuncuların yıldız kimliklerinin
oluşturulmasında korkusuz, haksızlıklara baş eğmeyen, yiğit karakterler olarak sunulmaları
seyircinin özdeşleşmesinin kolay olması açısından önem taşımaktadır. Bu bağlamda efe
kavramının da yenilmez kahraman, vatansever, haksızlıkların düşmanı olarak yüceltildiği
görülmektedir. Örneğin Dağlar Bizimdir Yörük Efe (Nejat Saydam, 1964) adlı filmin
başlangıcında Yörük Ali’nin dağa çıkışı şöyle ifade edilmektedir: “Yepyeni bir güneş
doğuyordu. Bu güneş iyi insanların güneşiydi. Yörük Efe idi bu güneşin adı.” Efeler adaleti
sağlayamayan

kolluk

kuvvetlerinin

yerini

alan

vatan

kurtarıcıları

olarak

değerlendirilmektedir. Sinemanın bu yüzeysel tutumu efelerin sağlıklı irdelenmesini
zorlaştırdığı gibi, bazı örneklerde görüldüğü gibi efeleri karikatürize de etmektedir. Efe
filmlerinin tarihi ilginçliklerle doludur. Efelerin Efesi (Şakir Sırmalı, 1952) filmi aşk ve
intikam üzerine kurulu bir filmdir. Ancak sansüre takılır. Filmin gösterimine ancak bir
anlatıcının şu sözleri eklenerek izin verilir: “Sırf aşk uğruna dağa çıktığı için Osman Efe’nin
namı pek anılmaz. Çünkü gerçek efe hak uğruna dağa çıkmış ve mücadele etmiştir. İstiklal
Savaşı’mızda bütün gücüyle yardım eden adsız efelerimizi hürmetle anarız.”14 Görüldüğü gibi
hak uğruna dağa çıkanla, intikam ya da aşk için dağa çıkan arasında fark olduğu
vurgulanmaya çalışılmıştır.
Çalışmada Türk sinemasının efelere bakışını ve bu kültürü ne kadar yansıttığını
araştırırken; aynı zamanda seçilen iki örnek üzerinden Türk sinemasının kendi belleği içinde
bu filmlerin yerleri ortaya konulmaya çalışılacaktır: Dokuz Dağın Efesi: Çakıcı Geliyor

14

Fikret Hakan, Türk Sinema Tarihi, İnkılap Kitabevi, 2008, 254.
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(Metin Erksan, 1958) meşhur efelerden Çakıcı Mehmet’in öyküsünü ele alırken; Atçalı Kel
Mehmet (Asaf Tengiz, 1964) filmi de bir toplum ayaklanması yapmayı deneyen Atçalı’nın
öyküsünü anlatmaktadır. Filmleri analiz etmek için içeriklerindeki siyasal ve toplumsal
konular, zeybeklik/efelik sembolleri, karakterlerin yansıtılış özellikleri, kullanılan mekânlar
gibi özelliklere dikkat edilecektir. Sinema filminin doğası gereği hem görsel hem işitsel
göstergeleri bulunmaktadır. Ses ve görüntü mesaj aktarımında birlikte görev üstlenirler. Bu
nedenle filmlerin kullandıkları efe türküleri de iletilerinin aktarımında önem kazanmaktadır.
Dokuz Dağın Efesi Çakırcalı Mehmet Efe: Yol Ver Çakırcalı, Yaban Değiliz!
Çakırcalı Mehmet Efe, gene bir efe olan Çakırcalı Ahmet Efe’nin15 oğlu olarak 1872
yılında Ödemiş’te doğmuştur. 1911’de de öldürülmüştür. Babası zaptiyelerce öldürülünce
1893’te dağa çıkmıştır. Halk arasında efsaneleşen Çakırcalı Efe, zenginlerden alıp, fakirlere
vermesiyle ün salmıştır. Köprüler, çeşmeler yaptırmıştır. Bu yaptıkları ile de ünü giderek
artmıştır. Dolayısıyla halktan almış olduğu destek de. “Çakırcalı Mehmet Efe, zeki, haddinden
fazla cesur, fedakâr, ciddi, salabetli […] çok otoriter bir şahsiyet, iyi bir liderdi. Ne yazık ki,
bu güzel kıymetlerini müsbet sahada kullanamamış, hep menfi işlere sarf etmişti.”16
Çakırcalı’nın başarısı yaptıkları ile halkı yanında yer almaya ikna etmesinde gizlidir. Bunun
yanında Çakırcalı’nın babası Efe Ahmet’in 93 Harbi’ne katılması ya da Kurtuluş Savaşı’nda
efelerin düşmana karşı mücadele etmeleri gibi olaylar da efelerin vatanseverliklerini
göstermiş ve halkın onlara sempati ile bakmalarına neden olmuştur. Çakırcalı’nın ölümünden
sonra da efeliğin zayıflamasıyla Rum çeteler kuvvetlenmeye başlamıştır. “Çakırcalı dağda
bulunduğu sürece soyguncu zenginlere, tefecilere, zalimlere, kötülük yapanlara aman
vermemiş; mazlumları, yoksulları sonuna kadar korumuştur. Ege dağlarında yıllar yılı adeta
Avrupa gazetelerinin deyimiyle ‘dağlar kralı’, kendi deyimiyle ‘bir dağ yöneticisi’ gibi
yaşamış;

hükmünün

geçtiği

yerlerde

kend

koyduğu

‘dağ

kanunları’nı

ödünsüz

uygulamıştır.”17 Hatta üç kez Osmanlı ile istediği şartlarda anlaşma yaparak yüze inmiş,
ancak ona bulunduğu yerde bağımsız yöneticiymiş gibi davranmasını sağlayacak şartları ihlal
edilince tekrar dağa çıkmıştır.18 Devletçe ezildiği bir ortamda halkın Çakıcı gibi efelere bel
bağlaması doğaldır. Kendisini koruyup, kollayanlara karşı yardım ettiği için de efeler toplum
15

Baba oğulun lakaplarının “Çakırcalı” oluşunun nedenini Halil Dural şöyle açıklamaktadır: Karısı ve oğlunu
öldüren “Çakır Ahmet”in namı köylerde yürümüştür. Baba Ahmet Efe de huyu nedeniyle “Çakır Ahmet” gibi
olacak diyerek büyütülür. Oğlu Mehmet doğunca lakaplar karışmasın diye ona “Çakırca” demeye başlanır.
Zaman içerisinde gazetelerde bu lakap “Çakıcı”ya dönüşür ve “Çakırcalı” olarak da söylenmeye başlanır. (Halil
Dural, Bize Derler Çakırca, s. 10-12.)
16
Halil Dural, Bize Derler Çakırca 19. ve 20. Yüzyılda Ege’de Efeler, yayıma hazırlayan: Sabri Yetkin, Tarih
Vakfı Yayınları, s. 80.
17
Ali Haydar Avcı, age., s. 188.
18
age., s. 213-217.
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içerisinde kabul görmüşlerdir. Çakıcı, “Bir eşkiyabaşı (efe), belki de daha iyi bir deyimle
Anadolu halkının yüreğine seslenen bir tür isyancıbaşı idi. Sanki o, Anadolu halkı için
Köroğlu’nun yeni bir yansıması idi [...] Güvenilir ve korkusuz, asaletli ve cesur olarak, ama
yönetimin ve tefecilerin en büyük düşmanı ve başkesici, ancak ezilenlerin ve tefecilerin en
büyük düşmanı olarak biliniyordu.”19 Çakırcalı, Osmanlı’nın çekindiği bir efe olmuştur.
Sultan Abdülhamid’in Çakırcalı’dan çok korktuğu bilinmektedir. Merkezi hükümetin zayıflığı
eşkıyalığın uzun süre devamlılığını sağlamıştır. “Endüstrileşme, iletişim, ulaşım ve genel
sağlık konularında, yani altyapının yaygınlaştırılması aşamasına denk düşen modern devletin
ikinci dönemi eşkıyalığı beslendiği kaynaklardan yoksun bırakmıştır [...] eşkıyalık [...]
Osmanlı Devleti’nde 20. yüzyılın başlarına kadar devam etmiştir. İttihat ve Terakki’nin
iktidarıyla örtüşen bu topraklardaki ilk modern ulus-devlet inşası son eşkıyanın yok oluşuyla
da kesişmektedir. Batı Anadolu’nun çoklu etnik yapısının yarattığı kriz ortamından beslenen
ve hem Osmanlı’nın hem de diğer devletlerin bölgedeki denetim heveslerinden yararlanan
Çakırcalı Mehmet Efe 1911’de öldürülmüştür.”20 Ancak devlet tarafından çapulcu, eşkıya
olarak değerlendirilen Çakırcalı, zalimlerin düşmanı, zulüm görenin koruyucusu olarak 15 yıl
boyunca sosyal bir haydut olmuştur.

Dokuz Dağın Efesi, Çakıcı Geliyor
Yönetmen/Senaryo: Metin Erksan
Yapımcı: Özdemir Birsel
Müzik: Nedim Otyam
Oyuncular: Fikret Hakan, Serpil Gül, Kadir Savun, Hayati Hamzaoğlu, Hayri Esen
Yapım Yılı: 1958
Süre: 1.47
“Dokuz Dağın Efesi, Çakıcı Geliyor”21 filminde Çakıcı Mehmet’in öyküsü ele alınmıştır.
Daha önceden de Çakıcı ile ilgili filmler yapılmıştır. Ancak hem Türk sinemasının en önemli
yönetmenlerinden Metin Erksan çevirdiği için hem de çevrildiği yıl büyük tartışmalara neden
olduğundan bu film incelenmiştir. Filmin öyküsünün Çakırcalı’nın bilinen öyküsü ile paralel
gittiğini söylemek mümkündür. Ancak Çakıcı’nın dış ülkelere kadar nam salan ününün altının
çok fazla çizilebildiğini söylemek zordur. Film, Çakıcı’nın babasının namaz kıldığı sırada
19

age., s. 218.
Bünyamin Bezci, “İsyanın Sosyo-Politik Tarihselliği: Eşkiyalar, Partizanlar ve Teröristler”,
http://www.usakgundem.com/makale/ (erişim tarihi: 15 Eylül 2013.)
21
1987 yılında yönetmen Fikret Uçak aynı senaryonun tekrar çevrimini “Çakırcalı Mehmet Efe” ismi ile
yapmıştır.
20
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Hasan Çavuş tarafından öldürülmesi ile başlamaktadır. Fikret Hakan’ın oynadığı efe, delikanlı
çağındadır ve annesi, öldürülen babasının intikamını almasını ister. Mehmet, en delikanlı
çağında karşılaştığı bu olay karşısında kendisinden beklenmeyecek bir olgunluk sergiler.
Hasan

Çavuş

annesine

de

zulüm

yaptığında

ona

dağa

çıkmaktan

başka

çare

bırakmayacaklardır. Bunu öngördükleri için göz dağı vermek amacıyla Çakıcı’yı bir yıl hapse
atarlar. Çakıcı hapiste daha da bilenir. Bunu söylediklerinden anlarız: “Ulen Hasan Çavuş,
babamı kahpece öldürüp, anamın karnına tüfek uzatırsın ha, bana da iftira edersin, ver
bakalım hesabını.” Salıverildiğinde pala bıyıklarıyla delikanlılıktan çıkmış, intikam için
bilenmiş bir Çakıcı vardır artık.
Efelik şanında dağa çıkmak şaşırtıcı bir şey değildir. Mangal gibi yüreği olanlar, zor şartlar
altında geçecek, tehlikelerle dolu bir ömrü göze almaktadırlar. Çakırcalı’nın da dağa çıkması
şaşırtıcı değildir. Kızanları ve baş zeybeği de onunla birlikte intikam için dağa çıkmaya
gönüllüdürler. Efeliğin belli ritüelleri olduğunu filmden de görmek mümkündür. Dağlarda
eşkıyalık yaparak, zeybekliğin şanını da ayaklar altına alan, köylüye eziyet yapmaktan,
geceleri kadın oynatıp, içki içmekten başka bir şey yapmayan Kamalı ile girdikleri bir
mücadelede birbirlerini kızıştırmak için sözlü dalaşa girerler. Kamalı, efeyi kışkırtıp, ortaya
çıkarmak için seslenir: “Tuttum mu başına avrat donu geçirip, ibret-i alem için seni
oynatmazsam bana da Kamalı demesinler!” Avrat gibi olmak bir efeye yapılacak en büyük
hakarettir. Erkeklikte böyle bir şey yoktur. Hacı Zeybek, Çakırcalı’yı durdurur: “Aldırma efe,
bakma o ite sen, müsademede adettir, söylenir.” Kamalı vurulur. Böylece efe kılığında
dolaşan, ancak efeliğin namına yakışmayan bir eşkıya ile mücadelesi de başlamış olur.
Efeliğin en önemli ritüellerinden biri de kendisine sadık kızanlarının olmasıdır. Çakırcalı da
namını taşıyabilecek kızan toplama işine başlar. Filmde efelerin sadece devletin haksızlığına
karşı olduğunu gösteren başka bir sahne ile karşılaşırız. Kızanlarına hitaben efe şöyle der:
“Askere kurşun atmak yok, hükümet malına da dokunulmayacak, zira tüyü bitmemiş yetim
hakkına el sürmüş oluruz. Başkasının namusuna el sürüp, namımıza kara çalanın vay haline.
Gerisi sizin bileceğiniz.” Çakırcalı köylünün eksiklerini gidererek, kendisine yandaş ve yatak
toplamaya başlar. Yörenin zenginlerine haber salarak köprü isteyenlerin köprüsünü, cami
isteyenlerin camisini yaptırır.
Çakırcalı’nın öyküsü parçalar halinde, atlayarak anlatıldığından kahraman ile özdeşleşmek
zorlaşmaktadır. Filmde anlatıcı kullanılması -ki yankılı, uhrevi biri biçimde konuşurkahramanlık filmlerinde Türk sinemacılarının genel bir uygulamasıdır. Böylece anlatılan
öyküde bir efsaneleştirme söz konusudur. Ancak filmde anlatıcı kullanılması seyircinin
öyküye yabancılaşmasına ve filmle arasına mesafe koymasına neden olmaktadır.
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Çakırcalı’nın nam salan bir efeye dönüşmesi küçük öyküler halinde anlatılırken; olaylar
arasındaki bağlantıyı anlatıcı sağlamaktadır. Filmde ne kadarlık bir sürenin anlatıldığını
kestirmek zordur. Ancak öykünün seyrinden anlaşıldığına göre Çakırcalı’nın 10-15 yıllık bir
süreçte nam salmış bir efeye dönüşümü ele alınmaktadır. Bu kadar uzun bir zamanın
anlatılması da filmde dramatik anlatı konusunda kopukluklara neden olmaktadır.
Çakırcalı’nın namı yürüyünce bundan rahatsızlık duyan Osmanlı, Bayındırlı Mehmet
Efendi’yi Çakırcalı’nın işini bitirmek üzere görevlendirir. Ancak ulaşımın çok zor olduğu,
çeşitli tuzaklarla dolu sarp dağlarda, yöreyi iyi bilen efeyi yakalamak imkânsızdır. Onu yüze
düzenli hayat isteği indirebilecektir. Filmde, gerçek hayatta da ilk eşi olan Iraz’ın aşkının
efeyi hükümet ile pazarlığa ikna ettiği görülmektedir. Çıkarılan aff-ı şahane’yi kabul eder ve
yüze iner. Dağlarda hükümet adına eşkıya nöbetine giden kır serdarlarından biri olmayı kabul
eder. Yaşadığı köye zaptiye girmemesi şartı ile efe kıyafetlerini de çıkararak düzenli hayata
geçer. Filmde diğer evliliklerinden bahsedilmemektedir. Annesinin öldürülmesi, silah
bırakmasını istemeleri, efenin tekrar dağlara çıkmasına neden olur. Zaten yüze inen bütün
efelerin dağa geri dönme tehlikeleri nedeniyle sürekli bir tedirginlik yarattığı bilinmektedir.
Arka arkaya meydana gelen bu olaylar karşısında Çakırcalı, “Zeybek kısmı elindeki silahı
vermez. Gelir alırsın.” diyerek ehlileştirilmediğini gösterir. Osmanlı ile bu yüze inme
pazarlıklarını görmemize rağmen; Çakırcalı’nın Avrupa’ya kadar yayılan namının, gazetelere
haber olmasının, padişahın ona karşı olan korkusunun altının tam çizilemediğini görmekteyiz.
Yıkılmakta olan bir İmparatorluğun içinde ayrı bir kuvvet olarak devlete kafa tutan Çakırcalı,
işgal kuvvetleri tarafından kendi lehlerine kullanılmak da istenmiştir. Anlatıcının filmin
sonunda dediği gibi; “sayısız iyilikler, sayısız fenalıklar” yapan Çakırcalı’nın peşine düşen
zaptiyeler ile mücadelesi sonucunda biraz da şans ile Bayındırlı tarafından öldürüldüğünü
görmekteyiz. Efenin, Hacı Efe’ye vasiyeti üzerine öldüğü anlaşılmasın ve namı yürüsün diye
başı kesilir. Öldürülenin Çakırcalı Efe olduğunu karısı Iraz sırtındaki beninden teşhis eder.
Filmin içeriğindeki siyasal ve toplumsal konular
Çakırcalı, temelde babasının öldürülmesi üzerine dağa çıkmıştır. Devlete kök söktürmüş,
köylüleri himayesine almış, yabancı devletlerin de dikkatini çekmiştir. Sinemada efelerin
sosyal yönü fazla vurgulanmamıştır. Filmde de bu yönün daha çok kahramanın devletten
korkmamasının, mert ve adil oluşunun vurgulanması açısından belirtildiği görülmektedir.
Çakırcalı dağa yeni çıktığı dönemde gittiği Madran’da yaşayan köylüler köprü, cami
istediklerinde bunların sözünü verir. Yörenin zenginlerini tehdit ederek köylünün eksiklerini
tamamlar. Zengin toprak sahipleri köylüyü ezen, yozlaşmış insanlar olarak gösterilirken;
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Osmanlı da düzeni sürdürmek adına zenginler ile işbirliği yapan adaletsiz devlet
konumundadır.
Zeybeklik/efelik sembolleri
Zeybekliğin kendine özgü kuralları vardır. Bunlar yerleşmiş ve herkesin uymasının
beklendiği yazılı olmayan kurallardır. Çetelerin her biri, karşı çete ile bu kurallar çerçevesinde
ilişki kurar. Sınırları belli olmayan dağlarda karşılaştıklarında birbirlerine saygılı davranmak
zorundadırlar. Tabii ki bunlara uymayan kişiler olacaktır. Genelde de iyi efe/kötü efe
zıtlığının dramatik anlatı açısından filmlerde tercih edildiğini görmekteyiz. Çakırcalı çok
kızmasına rağmen Kamalı’yı kıstırdığında cezalandırmak amacıyla oynattığı köçeğe
dayanamaz. Bir efe bu hale düşmemelidir der. Efeler erkekliğin sembolü kişilerdir çünkü.
Efelik ile özdeşleşmiş olan “Zeybek Oyununda” da sert hareketler, kartal gibi hayvanların
tasvir edildiği oyunlar ile erkeklik vurgulanmaktadır. İyi zeybek oynamak, efeliğin de
şanındandır. Filmde de Çakırcalı, Iraz ile düğününde Tavas Zeybeği oynayarak bu konudaki
hünerini gösterir. Bunun dışında zeybek olmak için bir efenin kızanı olmak lazımdır. Bu
nedenle de her hal ve şartta itaat yemini etmeleri gerekir. O andan sonra Efe ve Baş Zeybek
ile kızanlar yönetim düzeninden oluşan çete içine kabul edilirler. Çakırcalı da ilk iş kızan
toplamaya başlar. Dağa çıkıldığı anda üniforma yerine geçen zeybek kıyafetlerinin giyilmesi
gerekmektedir. Filmde Çakırcalı’nın kompozisyonunda yiğitliğin sembolü olan kuşak,
hasretin sembolü olan başlığa sarılan oyalar, kısa pantolon, cepken, tüfek, çizme (Aslında dağ
efesi çizme giymez, tozluk kullanır. Milli mücadelede çizme kullanılmıştır), pala bıyıklar gibi
zeybeklik sembollerinin kullanıldığını görmekteyiz. Meşhur Çakıcı türküsü de tema müziği
olarak filmin başından sonuna kadar kullanılmıştır.
Karakterlerin yansıtılış özellikleri
Filmin odağında Çakırcalı Mehmet Efe vardır. Babasının öcünü almasından korkulduğu
için gözdağı vermek adına haksız yere hapse atılması, bu süre içerisinde kızgınlığının
bilenmesine neden olmuştur. Kurnaz, çok akıllı ve savaş taktikleri geliştirmiş bir efe olarak
bilinen Çakırcalı’nın bu yönü fazla vurgulanmamıştır. Sinemanın seyirciyi çekmek için
kullanmayı çok sevdiği aşk temasının vurgulanması daha önemli hale gelmiştir. Sevgisine
sadık bir adamdır Çakırcalı. Hatta bütün tedbirleri bir kenara bırakarak Sevdiği kız Iraz’ın
yaşadığı eve onu görmeye gider. Yüze inmeyi kabul etmesinin nedeni de Iraz’a olan
sevdasıdır. Akşamları sıcak bir evde, sırtı döşekte yatmak onun için büyük bir lükstür. Ancak
dağ özlemi ve efeliğin şanından olan silahını geri istemeleri tekrar dağa çıkmasına neden olur.
Kullanılan mekânlar
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Film, Ege bölgesinde gerçek mekânlarda çevrilmiştir. Kırsal bölgenin öyküye uygun olarak
kullanıldığını görmekteyiz. Bu da filme gerçekçilik katmaktadır.
Film, gösterime çıktığı dönemde sinema çevrelerinden ağır eleştiri almıştır. Yönetmen Elia
Kazan’ın

Viva

Zapata

(1952)

filmine

benzediği

söylenmiştir.

Fikret

Hakan’ın

kompozisyonunun da filmin oyuncusu Marlon Brando’ya benzediği belirtilmiştir.22 İki film
arasında kahramanların öykülerindeki benzerlik dışında bire bir aktarmadan söz etmek
mümkün değildir. Çakırcalı da, Zapata da gerçekte yaşamış kişilerdir ve haksızlığa
başkaldırmışlardır. Bu açıdan direniş merkezli öyküler olmalarından dolayı bir benzerlik olsa
da; filmin senaryosunda, oyunculukta ve anlatımda ortak noktalar yok denecek kadar azdır.
Su Elin, Çeşme Elin, Tekne Atçalı Kelin!
Aydın’ın Atça kasabasında doğan Kel Mehmet, fakir bir köylüyken; ihtilal lideri olmuştur.
II. Mahmut zamanında 1829 yılında zalimlere karşı ortaya koyduğu mücadelesinde Aydın
vilayetinde (İzmir, Muğla, Denizli, Manisa, Antalya, Isparta, Aydın sancaklarından oluşur) bir
halk hareketi ortaya koymuştur. 1830 yılında isyanı bastırılmış ve öldürülmüştür. Dağa
çıktıktan sonra halkın ezildiği tüm konulara karşı çıkarak ayaklanma başlatmıştır: vergileri
kaldırmış, eşit kanunlar istemiş, askerliğin yeni esaslara bağlanmasını talep etmiştir. Bu
talepleri halktan da iltifat görünce etrafı birden kalabalıklaşmıştır. Halkın koruyucusu
olmaktan isyana giden bu hareket, devlet içinde devlete doğru gitmiştir: “Vali-i vilayet,
hademe-i devlet, Atçalı Kel Mehmet” diye mühür bastırmıştır. “Aydın ihtilâli, Osmanlı
tarihindeki halk eylemleri içerisinde bağımsız, istem ve eğilimleriyle benzeri fazla olmayan
bir halk eylemidir [...] dar olanaklar ve elverişsiz koşullar içerisinde hem kalabalık ve
donanımlı Osmanlı güçleriyle baş edebilmek, hem toplumu ezilmişlikten, baskı ve
yılgınlıktan kurtarabilmek kolay iş değildir. Zeybeklerin böylesine önemli bir eyleme
giriştikleri net olarak görülmelidir.”23 Ege’deki zeybeklerin kendi aralarındaki dayanışma ve
savunma örgütlenmesi özgür kararlar alabilmelerini kolaylaştırmış, yoksulların yandaşları
olarak, sosyal isyancı konumuna gelmişlerdir. Yokluktan geldikleri için kaybedecek bir
şeyleri yoktur. Bu anlamda da zeybeklerle ezilenlerin dayanışması sınıfsal boyutlu dayanışma
olarak adlandırılabilmektedir.24
Mehmet çelimsiz, saçları olmayan, Arpaz’da annesiyle birlikte karın tokluğuna çalışan bir
gençtir. Sürekli “Kel Mehmet” diye çağrılır. Bilinmeyen bir nedenden dolayı, tahmini oalrak
1817-1818 dolaylarında Atça’ya bir yakınlarının yanına giderler. Burada ağanın kızını
22

“Fikret Hakan’ın da Çakıcı Efe kompozisyonunu Zapata-Marlon Brando’ya benzetmeye çalışması sebepsizdi.”
Kim dergisi, 12 Haziran 1959 (Akt. Fikret Hakan, Türk Sinema Tarihi, İnkılap Kitabevi, 2008, s. 254).
23
Ali Haydar Avcı, Atçalı Kel Mehmet İsyanı, E Yayınları, İstanbul 2004, s. 30.
24
age., s. 30-34.
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istemesi ve aşağılanması üzerine, girdiği kavgada birilerini de yaralayınca daralanın kaçtığı
dağlara sığınır. Beylerden fidyeler, altınlar alıp, halka dağıtmaya başlar.25 Film de aynı
öyküyü aktarmaktadır. Atçalı’nın bir kere yüze indiği bilinmektedir. Ancak filmde bundan
bahsedilmez. Efenin “gerçek kişiliğini bulması, bilinçli, etkin ve güçlü bir kimlik olarak
ortaya çıkması, hedeflerini genişleterek toplumu ilgilendiren hedefler haline getirmesi [...]
ikinci dağa çıkış dönemine rastlamaktadır.”26 Dönemin koşullarına bakıldığında yönetimden
ümidi kesen halkın Atçalı’nın “Aydın İhtilâli”ne destek verdiği görülmektedir. Osmanlı
dönemindeki ilgi çeken özgürlük mücadelelerinden biri olan isyan, Atçalı’nın adına ferman
çıkarma cüretine rağmen Osmanlı’nın hareketin altında yatan gerçek nedenleri tam anlamıyla
anlayamadığını da göstermektedir. Çaresiz kalan toplumun umut çırpınışları olarak
değerlendirilebilecek zeybek kurumunun içinde Atçalı’nın hareketi geniş bir kesimin
desteğini almasıyla dikkati çekmektedir. Avcı’nın verdiği bilgiye göre; “Arpaz, Atça,
Köşkderesi, Sard, Yenipazar, Yenişehir, Kütahya’ya bağlı Kula ve Eşme kazaları, İzmir’e
bağlı Ödemiş, Manisa’ya bağlı Alaşehir, Denizli’ye bağlı Buldan kazaları...”27 ele geçirilmiş
ve yeni bir yönetim kurularak, Osmanlı’ya karşı bir başkaldırı başlatılmıştır. İsyan
Osmanlı’nın geniş çaplı bir operayonuyla ancak sona erdirilebilmiştir. Ancak zeybeklik
kurumunun daha sonraları da kuvvetlenerek devam etmesi yönetimin efeleri çözemediğinin
de göstergesidir.

Atçalı Kel Mehmet
Yönetmen: Asaf Tengiz
Senaryo: İlhan Engin (Eser: Murat Sertoğlu)
Yapımcı: Şevket Aktunç, Muharem Aktunç
Müzik: Sadi Yaver Ataman
Oyuncular: Fikret Hakan, Tijen Par, Hayati Hamzaoğlu, Atıf Kaptan
Yapım Yılı: 1964
Süre: 1.55
Filmde diğer efe filmlerinde olduğu gibi haksızlıklar nedeniyle çaresiz kalarak dağa çıkma
temasının işlendiği görülmektedir. Annesiyle birlikte bir ağanın yanında ırgatlık yapan Kel
Mehmet, annesi rahatsızlanınca işini bırakarak ona yardıma koştuğu için kahya tarafından
kovulur. Yalvarmaları işe yaramaz. Fakirlikte işsiz kalmak açlık demektir. Atça’ya giderek

25

age., 37-38.
age.,s. 39.
27
Ali Haydar Avcı, Zeybeklik ve Zeybekler Tarihi, s. 410-411.
26
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kendisine ve annesine barınacak bir yer arar. Niye Atça köyünü seçtiği çok açık değildir.
Filmin burasında bir türkü eşliğinde uzun bir sekans vardır. Sırtına annesini alan Atçalı’nın
sadece yürüyen ayaklarını görürüz. Sinema dili açısından gereksiz bir sekanstır. Geldiği bu
yörede muhtarın yardımıyla kır bekçiliği yapmaya başlar. Kendi halinde, çekingen, küçükken
kafasına bir zabit tarafından tekme atıldığı için başında yara izi kalan ve “kel” diye dalga
geçilen bir gençtir. Aşağılanmakta, dalga geçilmekte, sövülmektedir. Bu arada etrafında
birtakım haksızlıkları da gözlemeye başlar. Bir gün köyde düze inen ve kızanları ile kır
serdarlığı yapmaya başlayan Kızıl Efe’yi görür. Neler olduğunu sorduğu köylü, serdar’ın
ağadan çaldığını, ağanın da köylünün ensesinde boza pişirdiğini söyler. Bu arada efe
filmlerinde görüldüğü üzere bir aşka kapılır. Yörenin ağası Hacı Hüseyinoğulları’nın kızı
Emire’ye talip olur. Bu cüreti ağır şekilde eleştirilir. Onun gibi bir yanaşmanın, ağa kızı ile
evlenmesi söz konusu bile değildir. Ancak Kel Mehmet inatçı ve hırslıdır. Kızı almak için ne
kadar yükselmesi gerekiyorsa yükselecektir. Üstüne çok gidilmesi üzerine iki kişiyi bıçaklar.
Dağa çıkmaktan başka şansı kalmamıştır. Yanına daha önceden yardım ettiği Çopur’u da
alarak çeteciliğe başlar. Gözüpek ve korkusuz oluşu ile yavaş yavaş korku salmaya ve çeşitli
haksızlıklara uğrayarak, dağa çıkanları çetesine katarak büyümeye başlar. Başının ezilmesi
için Uzun Efe’den yardım istenir. Bu efe, zıt karakterdeki efelerdendir. Paragöz, kötü,
zenginle işbirliği yapan, zamanını alemler yaparak değerlendiren bir eşkıyadır. Emire de
Yusuf Ağa’nın oğluna verilir.
Atçalı cahilliği yüzünden kendini hep eksik hissetmiştir. Bu nedenle zenginlerden topladığı
altınları halk yararına kullanmayı planlayarak sosyal bir çeteci olmaya başlar. “Mektep
yaptırcam. Çocuklar benim gibi cahil kalmasın.” demektedir. Oysa mektep işi devletin işidir.
Devletten ümit kesildiği için kendisi bir şeyler yapma peşindedir. Emire, sevdiğine hiçbir
zaman kavuşamayacağını düşünür. Ancak Atçalı, onu babasının rızası ile, telli duvaklı alacağı
konusunda ısrarcıdır. Bunun için vali olacak halin yok diyen Emire’ye inat, en üst seviyeye
çıkana kadar uğraşacağı sinyalini verir. Kafasının hükmettiğini yapan bir adamdır çünkü.
Filmin Atçalı’nın valiliğe kadar giden isyanını bir aşk inadına bağlaması anlatımı
sığlaştırmaktadır. Kurnazlığı ile valiliğe kadar yükselişi, peşine düşen efeleri yeniş öyküsünün
arkasında kalmaktadır. Adına ferman çıkarması yüzeysel ele alınmıştır. Cahil bir adam oluşu
nedeniyle devlet işlerinden anlamaması ve memurların maaşlarını zamanında ödeyememesi
canını sıkar. Bu çarkı bilmediğini, bildiği tek çarkın Arpazlı’nın çiftliğindeki çark olduğunu
söyler. Dediğini yapmıştır. Ancak onun yeri dağlardır. Bayram Paşa kuvvetleri üzerine
yürüyünce, halkın zararına olduğu için isyanından vazgeçer. Yenilgiyi kabul eder. Bir
anlamda kendini feda ederek, halkın zarar görmesini engeller. Dışarı çıkarak, dağlara
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yürürken Emire ile birlikte öldürülür. Burada Atçalı’ya söyletilenler önemlidir: “Kasabadan
geçerken yüzlerce çocuk oynuyordu. Hepsi bir Atçalıydı. Yarın onlar da başkaldıracak. Her
haksızlığın karşısında silahını çekip dikiliverecekler. Haksız da olsalar bunu yapmaya
çalışacaklar. Balık baştan kokar Emire. Biz Aydın’ı düzeltmiştik. Osmanoğullarının elinde
yüzlerce Aydın şehri var. Hepsini kurtaramadıktan sonra neye yarar? Bir gün başka bir insan
çıkacak. Büyük. Çok okumuş bir adam. O bizim çocuklarımızı da, bütün bir milleti de
kurtaracak.” Böylece film, gelecekteki Atatürk’ü işaretlemekte ve efelerin Kurtuluş Savaşı
içerisinde aldıkları rolün nedenini de ortaya koymaktadır.
Filmin içeriğindeki siyasal ve toplumsal konular
Osmanlı’nın haksızlıklarından çok yörenin zenginlerinin menfaatleri doğrultusunda devlet
mekanizmalarını kullanması üzerinde durulmuştur. Aydın İhtilalini başlatacak kadar büyük
bir sosyal uyanış ortaya koyan Atçalı’nın hareketinin bu yönü filmde ikinci planda
kalmaktadır. Zengin-fakir çatışması, fakir ama gururlu genç motifi daha ağır basmaktadır.
Atçalı’nın en büyük derdi Emire’nin babası tarafından kabul görmek ve elini öpebilmektir.
Atçalı’nın beyin kızını istemesi filmde karşılıksız değildir. Ancak gerçek öyküde kızın bu
evliliğe gönüllü olup, olmadığı bilinmemektedir.
Zeybeklik/efelik sembolleri
Filmde Atçalı dağa çıkınca efe giysilerine bürünür. Ancak çetelerin gelenekleri, özellikleri
üzerinde durulmaz. Filmde bilindik efe müzikleri dahi kullanılmamıştır. Düğünde efe
dansının edildiği görülmektedir. Ancak genel olarak efelik vurgusu siliktir.
Karakterlerin yansıtılış özellikleri
Atçalı, inatçı, gözüpek, korkusuz, cahilliği yüzünden ezik bir karakterdir. Kurnazlığı ve
ısrarcılığı ile isyan çıkaracak kadar cesurdur. Ancak halkın zarar göreceğini anladığında,
kendini feda edip, aklının bir yere kadar yettiğini kabul edecek kadar da olayların farkındadır.
Kullanılan mekânlar
Film gerçek mekânlarda çekilmiştir. Bu da filme gerçekçilik katmaktadır. İç mekân
kullanımlarında dekor tercih edildiği görülmektedir.
Son Söz
Zeybeklik kurumu, özellikle Ege Bölgesi’nde uzun yıllar varlığını sürdürmüş ve
günümüzde de folkloru ile yaşatılmaya çalışılan bir gelenektir. Türkülere, halk hikâyelerine
konu olduğu gibi Türk sinemasının da bir dönem önemli temalarından biridir. 1990 sonrası
sinemanın ilgisini çekmese de özellikle Yeşilçam’ın 1950-1960’lı yıllardaki çok filmin
üretildiği, seyircinin ilgisinin büyük olduğu popüler döneminde önemli bir temadır.
Kahramanlık öykülerinin, mertliğin, dürüstlüğün vurgulandığı filmlerdir bunlar. Ancak Türk
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sineması efeleri yüzeysel ele almıştır. Basit kahramanlık öyküsü düzeyine indirgemiştir.
Dramatik anlatı gereği kahramanların öykülerini yoğunlaştırma zorunluluğu birçok ayrıntının
atlanmasına neden olurken; aşkın temel başkaldırı nedenlerinden biri olarak ortaya konulduğu
görülmektedir. Bunda seyircinin aşk temelindeki öyküleri severek izlemesinin de etkisi
büyüktür. Sıradan kahramanlık öyküleri içerisinde konuyu ele alışları ile farklılık gösteren
Dokuz Dağın Efesi ve Atçalı Kel Mehmet filmleri incelenerek; sinemanın efeleri ele alışı
incelenmeye çalışılmıştır. Bu iki filmde de başrolü Fikret Hakan üstlenmiştir. Dönemin yıldız
oyuncusu olarak karakterlere oyunuyla katkıda bulunduğu bir gerçektir.
Dokuz Dağın Efesi filminin yaratıcısı Metin Erksan, film yüzünden ağır eleştiriler ile
karşılaşmıştır. Filmde efeyi ele alış tarzı Viva Zapata filmine benzetilen Erksan, aslında
öyküyü başka türlü de çevirebileceğini ancak efenin kahraman yönü ile ele alınmasını tercih
ettiğini belirtmiştir. Konu ile ilgili yaptığı açıklamada bu durumu şöyle belirtir: “Metin
Erksan’ın bütün iç yüzünü bilmesine rağmen Çakıcı’nın sosyal, ekonomik yanlarını daha da
derinden anlatmasını örneğin yabancı sermaye ile olan bağıntılarından söz etmesini beklemek,
haksızlık olmaz mıydı? Ben Çakıcı’yı dağa bir adamın ancak zorla itilebileceğini, dağda da
devamlı olarak evinin ve insanca yaşamanın hasretini çekeceğini göstermek için çevirdim.
Dünya görüşüm sonucu, Çakıcı’yı olumlu bir tip gibi ele aldım. Başka türlü de yapamazdım.”
Efelerin bazılarının işgal kuvvetleri tarafından Osmanlı aleyhine kullanılmaya çalışması
bilinen bir gerçektir. Ancak arşiv konusundaki eksiklerimiz efelerin kendi tarihleri açısından
da öykülerini tamamlamak adına araştırmacıları zorlamaktadır. Atçalı Kel Mehmet filmi ise
konu ile ilgili çalışmaları bilinen Murat Sertoğlu’ndan senaryolaştırılmıştır. Atçalı’nın öyküsü
filmde aynen takip edilse de özellikle isyanının film içerisinde etkili bir biçimde ele
alınmadığını görüyoruz. Aşk temelli bir öykü üzerinden ve aşkını elde etmek uğruna valiliğe
kadar yükseldiği anlatılmaktadır. İsyanının sosyal yönü üzerinde çok durulmamıştır.

Ekler
Ek 1
Benzersizdir, Atçalı Kel Memed Efe
Ahd ettik zaptiyenin tüfenginden
korkmamaya.
Ceberrut maşadarlarını
dağda-düzde, yazıda, kahredip;
“Valiyi Vilayet,
Hademe-i devlet,
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Atçalı Kel Memed”
mührümüzü adilâne kullanmaktı
Ulu Hakan adına.
Dersaadet anlamadı
sadakat bağımızı.
Tekmil üstümüze gelende
Osmanlı kültü günahsız kulu
telef olmasın diye.
Ne de olsa kardeşlerimizdir,
asakiri hâkanî
hak bulduk Âhiret yolunu
...
Tanrı bağışlar mı ki?
Atçalı Kel Memed kulunu?
Fikret Hakan

Ek 2:
Efe Filmleri
Efe Aşkı (Şadan Kamil, 1948)
Çakırcalı Mehmet Efe (Faruk Kenç, 1950)
Çakırcalı Mehmet Efe’nin Definesi (Faruk Kenç, 1952)
Efelerin Efesi (Şakir Sırmalı, 1952)
Kara Efe (Muharrem Gürses, 1952)
Sarı Zeybek (Münir Hayri Egeli, 1953)
Yanık Efe (Semih Evin, 1954)
Dokuz Dağın Efesi (Metin Erksan, 1958)
Binnaz (Mümtaz Ener, 1959)
Dağlar Şahini Yörük Efe (Muharrem Gürses, 1959)
Peçeli Efe (Faruk Kenç, 1959)
Kahraman Üçler (Semih Evin, 1961)
Sevdalı Efe (Nuri Akıncı, 1961)
Dağlar Bulutlu Efem (Semih Evin, 1962)
Harmandalı Efem Geliyor (Çetin Karamanbey, 1962)
Dağlar Kralı (Mehmet Dinler, 1963) köroğlu
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Harmandalı efenin İntikamı (Çetin Karamanbey, 1963)
Atçalı Kel Mehmet (Asaf Tengiz, 1964)
Çapkın Efe (Semih Evin, 1964)
Dağların Aslanı Ali Efe (Yavuz Yalınkılıç, 1964)
Dağlar Bizimdir (Nejat Saydam, 1964)
Kamalı Zeybek (Nuri Akıncı, 1964)
Kara Dağlı Efe (Nuri Akıncı, 1964)
Yalnız Efe (SemihEvin, 1964)
Kanlı Kale (Yavuz Yalınkılıç, 1965)
Hızır Efe (Mehmet Aslan, 1966)
İslamoğlu (Kemal Kan, 1966)
İzmir’in Kavakları (Sırrı Gültekin, 1966)
Kır Atlı Efe (Nuri Akıncı, 1966)
Efenin İntikamı (Yavuz Yalınkılıç, 1967)
Kartal Efe (Kayahan Arıkan, 1967)
Katırcı Yani Efenin Definesi (Yavuz Yalınkılıç, 1967)
Koca Dağlı (Kemal Kan, 1967)
Efelerin Öcü (Cevat Okçugil, 1968)
Çakırcalı Mehmet Efe (Yılmaz Atadeniz, 1969)
Dağlar Şahini (Ertem Göreç, 1969)
Eşkıya Aşkı (Semih Evin, 1969)
Kara Efe (Nuri Akıncı, 1969)
Osman Efe (Semih Evin, 1969)
Kara Peçe (Memduh Ün, 1970)
Kamalı’nın İntikamı (Nuri Akıncı, 1972)
Çakırcalı Mehmet Efe (Fikret Uçak, 1987)
Efeler Diyarı (Fikret Uçak, 1987)
Efe (Muzaffer Çağlar İşgören, 2011-vizyona girmedi)
Atçalı Kel Mehmet Efe (Ümit Efekan, çevrilme aşamasında)
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Atçalı Kel Mehmet filminde Hayati Hamzaoğlu, Osman Türkoğlu, Mahmure Handan, Fikret
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Dokuz Dağın Efesi filminin afişi
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Atçalı Kel Mehmet filminin afişi

