Memed (İnce Memed) Açık
Karakter Memed annesiyle birlikte yaşayan yalnız bir çocuktur. İnce yapılı, ufak tefektir. Abdi Ağa’nın ona ve
annesine uyguladığı şiddete dayanamaz ve kaçar. Abdi Ağa onu bulup geri getirir ancak Memed gitme fikrinden
tamamen vazgeçmez. Çukurova’yı ziyaret eder etmez kaçıp başka bir hayat kurmaya karar verir. Hatçe’yi
kaçırdıktan sonra yakalanmaları her şeyi alt üst eder. Sonrasında dağa çıkar ve Deli Durdu isimli eşkıyanın yanında
yaşamaya devam eder. Ancak Deli Durdu, Abdi Ağa’dan farklı değildir. Abdi Ağa’ya isyan ettiği gibi ona da isyan
eder. Kendi çetesini kurar ve en sonunda intikamını alır.
Aktiviteler Abdi Ağa’ya isyan etmeden önce onun topraklarında çalışır. Kaçtığında bir başkasının yanında
çobanlık yapar. Çukurova’yı ziyaret ettikten sonra ise köyün dışında bir hayat kurmak için uğraşır ancak mümkün
olmaz. Sonrasında dağlarda eşkıyalık yapmaya başlar. Soygunlara katılır ve gerektiğinde insan öldürür.
ÖRNEK ANILAR
Meraklı
18 yaşına gelir gelmez çocukluğundan beri dinlemiş olduğu Çukurova’yı görmek için arkadaşıyla
birlikte yola çıkar ve gezdikçe ağanın olmadığı daha özgür bir dünyayı görür. Gördükçe de daha çok merak eder. Bu
merak duygusu onu harekete geçirir ve Hatçe’yi Çukurova’daki yeni bir hayat için kaçırır.
Merhametli
Deli Durdu’nun çetesinden ayrılıp kendi çetesini kurduğunda soygun yapmaya başlar ve
karşısına Çukurova’da çalışarak para kazanmış iki adam çıkar. Yıllarca çalışıp biriktirdiklerini vermektense
öldürülmek isteyen bu iki adamı serbest bırakır ve Deli Durdu’nun çetesine karşı uyarır. Ayrıca, intikam almak için
Abdi Ağa’nın evine gittiğinde arkadaşı Recep Çavuş Abdi Ağa’nın oğullarını öldürmeye karar verir ve silahını
doğrultur. Memed, Abdi Ağa annesini öldürmüş olmasına rağmen Recep Çavuş’un silahını iterek çocuğu kurtarır.
Dikkatli
Cezaevindeki Hatçe’yi görmeye karar verdiğinde hırpani bir çocuk gibi giyinerek kasabaya gider
ve onun kardeşi olduğunu söyleyerek ona ulaşır. Aynı şekilde, Hatçe’yi ve Iraz’ı dağa kaçırdığında da dikkatle
davranır. Gerekli erzak için Iraz ve Hatçe mağarada kalırken ya köye gider ya da Topal Ali’nin dağın eteklerine
bıraktıklarını alır. Ancak mağaradan her ayrılışında karın üzerinde bıraktığı ayak izlerini silmek için ardından bir
kara çalı sürükler ve böylelikle izleri silmiş olur.
Cesur
Hatçe’nin Kozan’a nakledileceğini öğrendiğinde onu yoldan kaçırmaya karar verir. Arkadaşları
buna karşı çıkmasına rağmen gündüz vakti yakalanma ihtimaline karşı jandarmalara tek başına ateş açar ve Hatçe ve
Iraz’ı kaçırır.
Kıymet bilir
Deli Durdu ile birlikte olduğu zamanlarda bir çatışma sonrası yaralanırlar ve aç susuz
kalarak saatlerce dağlarda yürürler. Deli Durdu yardım bulmaları için Memed ile Cabbar’ı gönderir. Bir Yörük
ağasının çadırına gelen Cabbar ve Memed oldukça iyi karşılanırlar ve çok yardım görürler. Ellerinde erzak
torbalarıyla Deli Durdu’nun yanına geri dönerler. Cabbar ve Memed çadırın sahibinin zenginliklerinden bahsedince
Deli Durdu çadırı soymaya karar verir. Deli Durdu Yörük ağasını ayakları altına aldığında Cabbar ve Memed daha
fazla dayanamaz ve ona karşı çıkarlar. Memed Deli Durdu’yu vurur.
Kararlı
Hükümet af ilan edince Abdi Ağa köyüne geri döner. Abdi Ağa’nın döndüğünü öğrenen Memed
köye gelir ve Topal Ali’ye ağanın nerede yaşadığını sorar. Yerini öğrendikten sonra direkt evine gider, içeri girer ve
yattığı odaya girerek onu öldürür. Af ilanına rağmen işlediği bu suç nedeniyle tekrar dağa çıkar.

