Hatçe (İnce Memed) Uzlaşmacı
Karakter Hatçe Memed’e aşık güzel bir kızdır ve gizlice onunla buluşur. Memed Çukurova’dan onu kaçırma
fikriyle geldiğinde hemen kabul eder ve kaçarlar. Ancak yakalanırlar ve Hatçe katil olarak cezaevine konulur.
Cezaevinde çamaşır yıkayarak para kazanmaya başlar. Bir süre sonra oğlu öldürülmüş yaşlı bir kadın cezaevine gelir.
Hatçe bu kadınla arkadaşlık etmek için elinden geleni yapar ve Memed onu kaçırmaya geldiğinde ikisini birlikte alır
ve dağa çıkarlar. Hatçe’nin hayatı dağdaki bir çatışmada sonlanır.
Aktiviteler Memed’le kaçmadan önce onu çoraplar örer ancak kaçma olayının ardından cezaevine konulduktan
sonra çamaşırcılık yapmaya başlar. Memed onu kaçırdıktan sonra dağda yaşamını sürdürür.
ÖRNEK ANILAR
Sadık
Memed’le birlikte kaçar ancak yakalanır. Yakalandıktan sonra Memed ortadan kaybolur ancak
Hatçe köye döner. Abdi Ağa onu yeğenini katili olmakla suçlayarak iftira atar. Yalancı şahitler yüzünden cezaevine
konulur. Ancak tüm bunlara rağmen Memed’i sevmekten vazgeçmez ve annesi ne zaman onu ziyarete gelse
Memed’i sormaya devam eder.
Arkadaş canlısı
Oğlu öldürülmüş yaşlı bir kadın cezaevine geldiğinde kadının mutsuzluğunu hemen fark
eder ve ona yardımcı olmak ister. Onu konuşturmak ve yemek yemesini sağlamak ister. Elinden geleni ardına
koymaz ve kadın için çabalar. Kadın onunla konuşmaya başladığında da çok sevinir. Kadının karnını doyurur,
hikayesini dinler sonra da kendi hikayesini anlatır ve onunla arkadaşlık kurar.
Cömert
Yaşlı kadın cezaevine geldiğinde ne yemek yer ne de su içer. Ölü bir yaşam sürer. Hatçe kadını
konuşturmayı başarır başarmaz hemen bir şeyler yemesini ister. Çamaşırcılık yaparak kazandığı parasıyla kadının
yiyebileceği bir şeyler satın alır ve onu doyurur.
Kırılgan
Memed ve Iraz’la birlikte dağda yaşamaya başlar ve bir süre sonra hamile kalır. Doğumun
gerçekleşmesine yakın Memed köye giderek gerekli olan şeyleri almaya karar verir, Iraz da ona katılmak ister.
Ancak Hatçe yalnız kalamayacağını söyleyerek kendisi de onlarla gitmek ister. Bunun üzerine Memed sinirlenir ve
tek başına çıkar gider. Öfkeyle çıktığı için karda bıraktığı ayak izlerini silmek için ardında sürüklediği kara çalıyı
almayı unutur ve bunun sonucunda kaldıkları yer jandarmalar tarafından bulunur.

