Topal Ali (İnce Memed) Vicdanlı
Karakter Topal Ali iz sürme konusundaki becerikliliğiyle tanınan topal bir köylüdür. Abdi Ağa’nın yeğeniyle
nişanlı olan Hatçe Memed’le birlikte kaçtıktan sonra Abdi Ağa’nın isteği üzerine yerlerini tespit eder. Ancak diğer
köylüler gibi yalancı şahitlik yapmaz. Memed’e ve Hatçe’ye kötülük yaptığını düşünerek pişman olur. Memed onu
tekrar bulduğunda öldürüleceğini düşünür ancak Memed ondan Abdi Ağa’nın izini sürmesini isteyince bunu seve
seve kabul eder. Abdi Ağa’nın yerini bulur ve ona Memed’den haber getirmiş gibi davranarak güvenini kazanır. İkili
bir oyun içerisinde Memed Abdi Ağa’yı öldürene kadar onun yerini Memed’e bildirir. Hatçe’yi görmek için
kasabaya indiğinde onu takip ederek korur ve Hatçe’yi kaçırmak istediğinde de ona lojistik destek sağlar.
Aktiviteler Topal Ali saatlerce yürüyebilecek bir adamdır ve iz sürmeye karşı bir zaafı vardır. Hatçe’ye karşı
yalancı şahitlik yapmayı reddettiğinde ağa tarafından sürülür fakat Memed onu bulur ve sonrasında Memed’in Abdi
Ağa’yı bulup intikam alması için ona yardımcı olur.
ÖRNEK ANILAR
Başarılı
Memed Hatçe’yle birlikte kaçtığında Abdi Ağa onu izlerini bulması için zorlar çünkü köylüler iz
sürme konusundaki becerisini över. İlk başta kararsız kalan Ali Abdi Ağa onun becerisini küçümseyince izleri sürer
ve Memed ile Hatçe’yi bulur. Aynı şekilde Memed Abdi Ağa’yı bulması için onu çağırdığında da Abdi Ağa’yı
kolaylıkla bulur.
Dürüst
Memed ve Hatçe birlikte kaçtıklarında Memed ağanın yeğenini öldürüp ortadan kaybolur ancak
Hatçe köye geri döner. Abdi Ağa tüm köylüyü Hatçe’nin katil olduğuna dair şahitlik yapmaları konusunda örgütler.
Ancak Topal Ali yalan söylemeyi reddeder ve ağa tarafından köyden sürülür.
Yardımsever
Memed Hatçe’yi görmek istediğinde kılık değiştirerek kasabaya iner. Topal Ali,
Memed’in başına bir şeyin gelmemesi için onu takibe alır. Memed cezaevinde Hatçe’yle buluşur ancak heyecanından
dolayı tek kelime edemez. Ali Hatçe’nin yanına gider ve sonraki hafta Kozan’a nakledileceğini öğrenir. Bunun
üzerine Memed Hatçe’yi kaçırmaya karar verir fakat arkadaşlarından destek göremez. Topal Ali onun kararını
destekler ve ona at getirerek daha hızlı kaçmasına yardımcı olur.
Bilge
Memed onu Abdi Ağa’yı bulması için çağırdığında bunu hemen kabul eder ve yola çıkar. Bir gün
sonra ağanın bulunduğu köye varır ancak işini sağlama almak için Abdi Ağa’dan af diler ve onun tarafındaymış gibi
davranır. Memed eve gelir ancak ağayı öldüremez. Ancak daha sonra Ali’nin ağaya olan yakınlığını kullanarak
ağanın yerini bulur ve onu öldürür.
İşbirlikçi
Memed, Hatçe ve Iraz’ı kaçırdığında dağda bir mağaraya sığınırlar. Memed erzak ve diğer
ihtiyaçlar için ara sıra köye iner ve Ali’yi bulur. Ali, Abdi Ağa’nın erzağını Memed’le paylaşır. Bir süre sonra
Memed’in köye inmesini engellemek için Ali erzağı Memed’in bulunduğu dağın eteklerine bırakmaya başlar.

