Rüştü Kobaş (Çakırcalı Efe) Rasyonel
Karakter Memed Efe’yi yakalamak için atanmış kararlı bir komutandır. Memed Efe’yi yakalamak için kendine
söz verir ve eğer yakalayamazsa onun gibi eşkıya olmaya kararlıdır. Memed Efe’yi yakalamak için sistematik olarak
çalışır ve onun nasıl biri olduğunu öğrenmek için her şeyi yapar. Onu, diğer komutanların yaptığı gibi küçümsemez
ve detaylara olan ilgisi sayesinde yakalar.
Aktiviteler Bir birlik kurar ve devletten diğer komutanların istemediği bazı imtiyazlar ister. Bunlar işlerini
kolaylaştırmak içindir. Memed Efe’ye dair araştırma yapar ve karısı Iraz’ı ziyaret ederek kocasını eşkıyalığı
bırakması için ikna etmesini ister. Köylülerle ve Memed Efe’nin destekçileriyle konuşurken şiddete başvuran diğer
komutanların aksine onlara saygıyla yaklaşır.
ÖRNEK ANILAR
Organize
Memed Efe’yi takip etmeye başlamadan önce onun hakkında araştırma yapar ve onun gündelik
hayatına dair her detayı öğrenir. Memed Efe’nin diğer arkadaşlarından farklı giyinmesi en önemli detaydır ve bu
sayede onu tanır.
Nazik
Iraz’ı ziyaret ettiğinde diğer komutanların yaptığının aksine ona saygıyla davranır ve Memed Efe’yi
yozlaşmış bir çete lideri gibi görüp küçümsemektense onun yiğitliğini ve cesaretini övücü konuşmalar yapar.
Uyanık
Efe Karıncalıdağ yolunda birini öldürdüğünde onun Karıncalıdağ’a değil de tersi istikamette
bulunan Madran’a gittiğinden şüphelenir ve Karıncalıdağ’a gidiyor gibi görünmesine rağmen Madran’a gitmeye
karar verir. Yol üzerinde Hüseyin isimli bir gençle karşılaşır ve genç Memed Efe’nin Madran’da olduğunu söyler.
Rüştü Kobaş buna inanmasa da Madran’a gider çünkü Memed Efe’nin onu kandırdığını düşünmesini ister.
Bilge
Ahmet Ağa, Memed Efe’nin destekçilerinden biridir ve öldürseler bile yerini söylemeyecek kadar
ona bağlıdır. Rüştü Kobaş bunu bilir ve Hüseyin’i ona karşı kullanmaya karar verir. Ahmet Ağa Hüseyin’i
tanıyordur. Onu da alarak Ahmet Ağa’ya giderler ve Hüseyin’i dışarıda bekletirler. Rüştü Kobaş Ahmet Ağa’nın
anlamayacağı Abaza dilinde konuşarak arkadaşlarından Hüseyin’i içeri getirmelerini ve Ahmet Ağa’yla Hüseyin’in
göz göze gelmelerini engellemelerini ister. Hüseyin’i içeri sokarlar ve hemen sonra dışarı çıkarırlar. Rüştü Kobaş,
Hüseyin öyle bir şey dememiş olmasına rağmen, Memed Efe’nin yerini bilen kişinin Ahmet Ağa olduğunu
Hüseyin’den öğrendiklerini söyler. Bunun üzerine Ahmet Ağa Rüştü Kobaş ve arkadaşlarını Memed Efe’ye
gönderir.

