Abdi Ağa (İnce Memed) Vicdansız
Karakter Tüm köylünün kendisinden korktuğu ve herkesin onun için çalıştığı bir ağadır. En ufak bir karşı gelişte
herkesi genç yaşlı demeden döver. Eğer birisine kızdığı halde onu dövmüyorsa bu, başka bir planla intikam alacağı
anlamına gelir. Kendi çıkarları için elinden geleni ardına koymaz. Ancak Memed eşkıya olduktan sonra gücünü
yavaş yavaş yitirmeye başlar ve Memed’in kendisini öldüreceğini bildiğinden tüm çabasını kendini korumaya
yönlendirir.
Aktiviteler Köylünün kendisi için çalışmasını sağlar. Kendisine karşı bir hata yapıldığını düşündüğü zaman ceza
verir. Memed eşkıya olduktan sonra köy köy dolaşmaya başlar. Tek bir yerde kalamaz ve Memed’den korunmanın
yollarını arar.
ÖRNEK ANILAR
Zalim
Memed onun şiddetinden kaçıp gider ancak köylülerden birinin onu gördüğünde yaşadığı anlaşılır.
Bunun üzerine Memed’i yaşadığı yerden alıp tekrar köye götürür ve ceza olarak olanca güçleriyle çalışmış
olmalarına rağmen annesine ve Memed’e ürünlerinin dörtte birini verir. Onları açlıkla cezalandırmak ister ve
köylüye yardım etmelerini yasaklar.
Duyarsız
Memed zayıf bedeniyle dikenlerin olduğu bir bölgede çalışırken vücudu yara bere içinde kalır.
Ancak Abdi Ağa buna rağmen onu zorla çalıştırmaya devam eder, üstelik de daima döver. Ayrıca, Memed kaçtığında
onları açlıkla cezalandırdığı vakit hemen hiç malı olmayan Memed’in annesi, buzağılarını satmak istediğinde
Memed ve annesinin kendi emekleriyle ürettikleri ürünü hayvanları karşılığında satmaya razı gelir.
Düzenbaz
Memed Hatçe’yle birlikte kaçtığında Hatçe yeğeniyle nişanlı olduğu için Topal Ali’yi iz
sürmesi için zorlayarak peşlerine düşer ve yeğeni, Memed tarafından öldürüldüğünde Hatçe’yi katil ilan eder. Tüm
köylüyü yalancı şahitlik yapmaları için ikna eder ve yeğeninin intikamını Hatçe’yi cezaevine göndererek alır.
Korkak
Memed eşkıya olduğunda ne yapacağını bilemez. Bir dostunun evine taşınır, o ev ateşe verilince
başka köylere yerleşir ancak gittiği hiçbir yerde uzun kalamaz. Korkusunu yenmek için en son eski ahbabı Ali Safa
Bey’den yardım ister. Ancak onun Memed’i öldürmekle görevlendirdiği eşkıya öldürülünce tekrar korkmaya başlar.
Eşkıyalardan fayda göremeyeceğini anlayınca Ankara’ya telgraf çekmeye başlar ve eşkıyaları şikayet eder.
Yalancı
Ali Safa Bey’den yardım istediği sırada Memed’in ona neden düşmanlık ettiğini anlatırken asla
doğruyu söylemez. Memed’in Hatçe’yi kaçırmasını mesele yapmadığını ancak Hatçe’nin yeğenini öldürdüğünü,
Memed’e köyde rahatça kalabileceğini söylemesine rağmen ona sebepsiz yere düşman kesildiğini iddia söyler.
Memed’i kendi zevki için insan öldüren hasta ruhlu biri gibi aktarır.

