Iraz (İnce Memed) Duygusal
Karakter Iraz’ın kocası öldükten sonra erkek kardeşleri topraklarına el koyar ancak Iraz’ın oğlu Rıza geri almayı
başarır. Gece gündüz tarlada çalışmaya başlayan Rıza bir gece öldürülür. Iraz amcalarının yaptığını bildiği halde
bunu ispatlayamaz ve bir baltayla evlerine saldırır sonra da evi ateşe verir. Bu nedenle cezaevine gönderilir ve orada
Hatçe’yle arkadaşlık etmeye başlar. Memed’le dağa çıkınca bir eşkıya gibi yaşamak konusunda kendini eğitir. En
sonunda ise Hatçe’nin ölümü üzerine bebeğini alarak köye döner.
Aktiviteler Cezaevine girmeden önce tarlada çalışır. Cezaevi deneyiminden sonra dağlarda bir eşkıya gibi
yaşamaya başlar ve Memed’in gözetiminde çatışmalara katılır.
ÖRNEK ANILAR
Kontrolsüz
Kocasından kalan topraklara kardeşleri tarafından el konulmasının ardından oğlu Rıza
miras davası açarak toprakları geri almayı başarır. Kendi toprakları olduğu için gece gündüz tarlada çalışan oğlu bir
gece başı ezilerek öldürülür ve katilin amcaları olduğunu bildiği halde kanunen, amcaları başka yerde olduklarını
ispat ettikleri için hiçbir şey yapamaz. Eli kolu bağlı durmaktansa eline balta alarak evlerine saldırır ve evi ateşe
verir. Sonrasında da cezaevine konulur.
İşbirlikçi
Memed onu ve Hatçe’yi dağa götürdüğünde Iraz kendini eğitmeye başlar ve silah
kullanmayı öğrenir. Zaman içinde kabiliyetli bir eşkıya gibi silah kullanır. Dağda saklandıkları yer jandarmalar
tarafından tespit edildiği bir gün Memed’le birlikte çatışmaya katılır.
Uyanık
Dağda saklandıkları yer tespit edildiğinde jandarma ateş açar ve Memed’in kurşunu bittiğinde artık
pes eder ve beyaz mendil göstererek öne çıkar. Ancak o sırada Hatçe doğum yapmıştır. Jandarmanın başındaki Asım
Çavuş yukarı çıkar ve Memed’in yanına gelip onu tutuklamak ister. Iraz o an çavuşa Memed’in teslim olmasının asıl
nedeninin kendisi değil Hatçe’nin yeni doğurduğu bebek olduğunu söyler ve bebeğin üzerindeki örtüyü kaldırır.
Bebeği gören Asım Çavuş Memed’in önüne kurşun atıp onu tutuklamaktan vazgeçer ve arkadaşlarının yanına geri
döner.
Merhametli
Hatçe bir çatışmadan öldürüldükten sonra bebek dağlarda kalakalmıştır. Memed’e bebeği
kendisine vermesini, onu oğlu gibi büyüteceğini yoksa öleceğini söyler. Memed razı olur ve bebeğine son defa
bakarak Iraz’a teslim eder. Iraz bebeği alır ve köye döner.

