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İNCE MEMED
Yaşar Kemal
Öyku
İnce Memed annesiyle birlikte zalimliğiyle bilinen Abdi Ağa’nın Değirmenoluk köyünde
yaşamaktadır. Bu köy Demirmendüzü’nde bulunan beş köyün en büyüğüdür. Diğer köylüler gibi Memed
de Abdi Ağa’nın toprağını ekip biçer ancak bu toprak çakırdikenlikle doludur ve Memed çakırdikenliğe ne
zaman girse vücudu yara bere içinde kalır. Bu yetmezmiş gibi bir de Abdi Ağa Memed’i sürekli döver.
Memed bir gün bu koşullara dayanamaz ve köyden kaçar. Aklında ağası olmayan bir başka köye gitmek
vardır ancak yolda Süleyman isimli birinin evine misafir olur ve sonrasında da Süleyman’ın yanında
çobanlık yapmaya başlar. Süleyman onu uyarmasına rağmen bir gün hayvanları otlatırken bir tepenin
ardına geçer ve kendi köyünden Hösük’ü tarlada çalışırken görür. Onu görür görmez dayanamaz ve
kendini gösterir, tüm köylü onun öldüğünü düşünmektedir. Hösük onu görünce şaşırır ve köye dönünce
Memed’in annesine oğlunun yaşadığını söyler. Çok geçmeden Abdi Ağa da bu haberi duyar ve
Süleyman’ın evine giderek Memed’i alır. Annesini ve Memed’i aç bırakır ve köylülere de yardım etmelerini
yasaklar. Memed 18 yaşına geldiğinde arkadaşıyla birlikte bir günlüğüne Çukurova’ya gider ve ağanın
olmadığı, herkesin kendi hesabına çalıştığı ve insanların görece özgür olduğu ortamı görünce köyündeki
sevdiği Hatçe’yi kaçırmaya karar verir. Hatçe, Abdi Ağa’nın yeğeniyle nişanlıdır ve Memed onu
kaçırdığında tüm köy ayaklanır. İz sürmekle ünlü Topal Ali’nin yardımıyla yerleri tespit edilir ve çıkan
çatışmada Abdi Ağa’nın oğlu Memed tarafından öldürülür, Abdi Ağa da yaralanır. Memed Hatçe’yi köye
gönderip kendi de yıllar önce evinde misafir olduğu Süleyman’ın evine gider. Abdi Ağa Hatçe köye
gelince tüm köylüleri organize ederek yeğenini Hatçe’nin öldürttüğüne şahitlik ettirtir ve Hatçe’yi cezaevine
gönderir. Memed ise jandarmalardan kaçmak için Süleyman’ın aracılığıyla Deli Durdu adlı bir eşkıya ile
tanışır ve dağlarda yaşamaya başlar. Deli Durdu, Abdi Ağa’dan farksızdır ve keyfi insan öldürür. En
sonunda Memed ve arkadaşı Cabbar, kendilerine yardım eden bir Yörük ağasını soymaya kalkan Deli
Durdu’ya isyan eder ve onu vurur. İnce Memed, Cabbar ve Recep Çavuş’la birlikte kendi çetelerini
kurarlar. Bu arada Hatçe cezaevinde oğlu Ali Safa Bey isimli bir başka ağa tarafından toprak için
öldürülmüş bir kadınla tanışır. Iraz, Hatçe’yi kızı gibi benimser ve Memed ikisini de dağa kaçırır. Iraz,
Hatçe ve Memed bir dağın doruğunda bir mağarada yaşamaya başlarlar. En sonunda Hatçe bir
çarpışmada öldürülür, yeni doğduğu bebeğini de Iraz alır gider. Hükümetin af ilan ettiği gün Memed, Abdi
Ağa’yı öldürür ve tekrar dağa çıkar.
Temalar
İntikam
Memed, kendisini her fırsatta döven, aç bırakan ve Hatçe’yi kaçırdığında peşlerine düşen
Abdi Ağa’dan onu öldürerek intikam almak ister. Onu ilk vurduğunda öldüremediğini öğrenince çok üzülür
ve kimseyi incitmek istememesine rağmen Recep Çavuş’un koca bir köyü yakmasına göz yumar. Deli
Durdu’nun çetesinden ayrılır ayrılmaz arkadaşlarını intikamını almaya sevk eder. Memed’in intikam hırsı o
kadar güçlüdür ki hükümet tarafından affedildiğini bilmesine rağmen Abdi Ağa’yı öldürerek intikamını alır
ve tekrar dağlara çıkar.
Baskı
Abdi Ağa kendi emri altında bulunan köylülere zulmeder. Toprakların tek sahibi
kendisiymiş gibi davranır ve ekinin çoğunluğunu kendine ayırtıp geri kalanını köylüye bırakır. Herkesi karşı
gelmesi halinde açlıkla tehdit eder. Resmi bir olay söz konusu olduğunda köylülere kendi istediği şekilde
şahitlik yaptırır.
Boyun Eğme
Abdi Ağa’dan korkan halk, başka bir dayanakları olmadığı her vakit o ne derse
yapmaya hazır bulunur. Memed kaçtığında onu ve annesini açlıkla cezalandıran Abdi Ağa köylüye yardım
etmeyi de yasaklar, gizlice yardım edenler çıksa da köylüden çıkan ses Abdi Ağa’nın haklılığı yönünde
olur. Hatçe yeğenini vurmadığı halde Abdi Ağa’nın istediği gibi şahitlik ederek genç bir kızın katil damgası
yemesine ses çıkarmazlar.
Hukuksuzluk
Hükümet ağalığa son vermek için uğraşırken kimi ağalar eski gücünü kaybeder.
Bunlardan biri de ali Safa Bey’dir. Hukuk okur, avukatlık yapar ancak sonra babasının topraklarını geri

almak için çeşitli düzenbazlıklar yapar. Hukuki yollar tıkanınca da eşkıyalara başvurur. Ali Safa Bey’in
topraklarını ele geçirmek için uğraştığı Vayvay Köyü Ali Safa Bey’e karşı devlete gitmektense İnce
Memed’e sarılır ve çareyi onda bulur.
Vicdan
Deli Durdu’nun nankörlük ederek kendisine ve çetesine yardımda bulunmuş bir
ağayı soymaya kalkması Memed ve arkadaşı Cabbar’ı Deli Durdu’ya karşı harekete geçirir. Hatçe’nin
cezaevine girmesi ve Memed’in de dağlara çıkması da Topal Ali’yi Abdi Ağa’ya karşı harekete geçirir.
Memed ve Cabbar Deli Durdu’nun hakkından gelmeye çalışırken Topal Ali de Abdi Ağa’nın öldürülmesi
için Memed’e yol göstererek hatasını telafi etmeye çalışır.
Kişiler
Memed
Annesiyle baş başa kalmış yalnız bir çocukken Abdi Ağa’nın zulmüne dayanamayarak
kaçan fakat sonrasında geri dönmek zorunda kalan Memed’in intikam hırsı Hatçe’yi kaçırmasıyla tetiklenir.
Abdi Ağa’nın yeğenini öldürdükten sonra Abdi Ağa’yı da öldürmeye kesin kararlıdır. Eşkıyalık yapmaya
başladığında da Abdi Ağa gibi insanlara zulmeden Deli Durdu’ya isyan eder. Adalet duygusu diğer
eşkıyalara göre daha gelişkindir. Abdi Ağa’dan nefret eden tüm köylünün desteğini alır ve gizli bir toplu
isyanın ete kemiğe bürünmüş haline dönüşür. Hükümet tarafından affedildiği gün intikamından vazgeçmez
ve Abdi Ağa’yı öldürür. Kendisini eşkıyalığa sevk eden ilk nedeninden vazgeçmeyerek kararlılık gösterir.
Abdi Aga
Abdi Aga köylünün kendisinden korktuğu zalim ve düzenbaz bir adamdır. Memed
kaçtığında onu alıp getirir ve annesiyle onu açlıkla cezalandırır. Memed, Hatçe’yi kaçırdığında yeğenini
öldüren kişinin Hatçe olduğunu söyleyerek iftira ile Hatçe’yi cezaevine gönderir. Memed eşkıya olduğunda
korkusundan kendi gibi zalim bir ağa olan Ali Safa Bey’den yardım ister. Onun güdümündeki eşkıyalardan
çare gelmeyeceğini anlayınca tüm eşkıyaları devlete şikayet eder. Hayatta sahip olduğu her şeyi kendi
çıkarları için kullanmaya alışkın bencil bir insandır.
Deli Durdu
Deli Durdu deliliğiyle ünlü bir eşkıyadır. Zengin fakir ayırt etmeden herkesi soyar
ve soyduğu herkesi iç çamaşırlarına kadar soyup çırılçıplak bırakmasıyla tanınır. İnsanlara karşı
merhametsiz davranır ve nankördür. Kendi çetesine yardımı dokunan bir Yörük ağasını soymaya
kalkıştığında Memed tarafından vurulur.
Topal Ali
Topal Ali iz iz gördüğünde izi sürmekten kendini alamayan bir köylüdür. Memed,
Hatçe’yi kaçırdığında Abdi Ağa’ya onları bulması için yardım eder. Ancak sonrasında pişman olur ve İnce
Memed’e gizlice yardımlarda bulunur. Memed, Abdi Ağa’nın peşine her düştüğünde Topal Ali sayesinde
yerini öğrenir. Topal Ali Memed ile Hatçe’yi yakalattığı için duyduğu pişmanlıktan dolayı hatasını hep telafi
etmeye çalışır.
Hatçe
Hatçe, Memed’in sevdiği kızdır ve silahlardan çok korkar. Memed’le kaçıp iftira sonucu
cezaevine girdiğinde çamaşır yıkayarak para kazanmaya başlar. Sonrasında da Iraz ile tanışır ve ona
arkadaşlık eder. Memed onu ve Iraz’ı kaçırınca da dağlarda yaşamaya başlar ancak Memed’i
kaybetmekten ötürü çok korkar. Her ağladığında Iraz tarafından sakinleştirilir.
Iraz
Iraz, oğlu öldürüldüğünde katillerin evini baltayla basar ve cezalandırılır. Cezaevine
girdiğinde Hatçe’yle tanışana kadar hayattan tamamen kopmuş gibidir. Memed onu ve Hatçe’yi kaçırınca
silah kullanmayı öğrenir ve çarpışmalarda Memed’in destekçisi olur. Hatçe öldürülünce de Hatçe’nin yeni
doğurmuş olduğu bebeği alarak köye gider.
Cabbar
Cabbar Deli Durdu çetesinden Memed’le birlikte ayrılan bir eşkıyadır. O da tıpkı Memed
gibi Deli Durdu’nun aşırılıklarına kızgındır. Memed’in Abdi Ağa’yı öldürmesi için ona yardımda bulunur, her
kararını destekler ta ki Memed Hatçe’yi kaçırmaya karar verene kadar. Memed’in gündüz vakti Hatçe’yi
jandarmalardan kaçıracağını öğrenince yakalanmaktan korkarak Memed’e destek vermez ve yollarını
ayırırlar.
Recep Çavuş
Cabbar ve Memed Deli Durdu’ya karşı geldiğinde onlarla birlikte çeteden ayrılır.
Eşkıyalığa nasıl başladığı kimse tarafından bilinmez. Abdi Ağa’nın bulunması için Memed’e yardım eder.
Abdi Ağa’nın evini bastıklarında evdeki çocukları öldürmek üzereyken Memed tarafından durdurulur.

Memed’e fazla merhametli olduğu için kızar. Abdi Ağa’nın evini tespit ettiklerinde evi çevirerek ateşe verir
ve bu nedenle tüm köy yanar. Ancak Recep Çavuş buna aldırış etmez. Çatışmada yaralanır ve
sonrasında da ölür.
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.
Abdi Ağa

(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.
Iraz

(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.
Hatçe

(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.
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Cabbar

(Vicdanlı)

Karakter Cabbar Deli Durdu’nun çetesindeki elemanlardan biridir. Deli Durdu kendilerine yardım eden
bir Yörük ağasını soymaya kalktığında Memed isyan eder ve Cabbar da ona katılır. Bu olaydan sonra
kendi çetelerini kurarlar. Memed’in Abdi Ağa’yı öldürmesi için onunla birlikte köy köy gezer. Ancak
Memed’in gündüz vakti Hatçe’yi jandarmaların elinden almaya karar vermesi üzerine ona yardımcı
olamayacağını söyler ve yollarını ayırırlar.
Aktiviteler Deli Durdu ile adam soyar ve çatışmalara katılır. Memed kendi çetesini kurunca aynı şeyleri
onunla da yapar ancak ona Abdi Ağa’yı öldürmesi için de yardım eder. Onunla birlikte gezer ve ev basar.
ÖRNEK ANILAR
Kıymet bilir
Jandarmalar tarafından sarıldıkları bir gün dağa yönelirler ve kurtulurlar. Ancak
çok yorgunlardır ve karınları da çok açtır. Cabbar ve Memed yardım istemek için Yörük çadırlarına
giderler. Bir Yörük ağası onları ağırlar ve arkadaşlarına da yemek gönderir. Durdu gönderilen yemeği
yerken Cabbar ve Memed’in Yörük ağasının zenginliğinden bahsedişini dinler. Sonrasında da ağayı
soymaya karar verir ve soyar. Fakat tam bu noktada Memed dayanamaz ve isyan eder. Cabbar , Deli
Durdu’nun eski arkadaşı olmasına rağmen Memed’le taraf olur.
Teselli edici
Abdi Ağa’nın yerini öğrendiklerinde eve giderler ve Recep Çavuş evi ateşe verir
ancak daha sonra Abdi Ağa’nın yaşadığı anlaşılır. Bunun üzerine Memed ve bazı köylüler üzülürler.
Cabbar Memed’i ve onları Abdi Ağa’nın bugün veya yarın mutlaka öleceğini söyleyerek onları teselli eder.
Korkak
Memed Hatçe’yi jandarmaların arasından kaçırmaya karar verdiğinde bunu gündüz vakti
yapmasının mümkün olmadığını ve yakalanabileceğini düşünerek ona karşı çıkar. Memed’in kararlı
olduğunu görünce de ona yardımcı olamayacağını söyler. Bundan sonra Memed ile Cabbar’ın yolları da
ayrılmış olur.

İşbirlikçi
Memed, Hatçe ve Iraz dağda yeni bir hayat kurduktan bir süre sonra jandarma Memed’i
bulur ve takip etmeye başlar. Memed onları kandırmaya çalışır ancak onu asıl kurtaran Cabbar olur.
Jandarmanın tüm dikkatini üstüne toplayarak Memed’i serbest bırakmalarını sağlar.
Deli Durdu

(Vicdansız)

Karakter Deli Durdu çılgınlıklarıyla meşhur bir eşkıyadır. Soyduğu herkesi iç çamaşırına kadar
soymasıyla tanınır. Memed’in evden kaçtığında kendisine sığındığı Süleyman vasıtasıyla Memed’le
tanışır. Deli Durdu, Memed için dağlarda yaşayan bir Abdi Ağa’dır nitekim zengin fakir ayırt etmeden
herkesi soyar. Jandarmalar tarafından sarıldıkları bir gün kendilerine yardım eden Yörük ağasını soymaya
yeltenmesi Memed için son damla olur ve ona ateş açarak kendi çetesini kurmak için iki arkadaşıyla
birlikte ondan ayrılır.
Aktiviteler Soygun yapar, gerektiğinde çatışmaya girer. Soygunların hemen hepsinde insanları
çırılçıplak bırakır ve bunu kendine eğlence edinmiştir.
ÖRNEK ANILAR
Zalim
Durdu ve çetesi yoldan geçecek bir kurban beklerken Çukurova’da yıllarca çalışarak para
biriktirmiş yaşlı bir adam görürler. Durdu adama durmasını ve soyunmasını emreder. Adam ağlar, yalvarır
çünkü geri döndüğünde ailesinin onu bu şekilde görmesini istemez fakat Durdu aldırış etmez. Adam
soyunmaya başlar, o sırada uzaktan görünen atlılar Durdu’nun daha zengin bir av elde ettiğini
düşünmesine neden olur ve adama gitmesi için izin verir.
Takıntılı
Soymaya çalıştığı adamın ardından görmüş olduğu atlılar yakınlaştığında onlardan da
durmalarını ve soyunmalarını ister. Adamlar soyunur ancak iç çamaşırlarını çıkarmazlar. Durdu paralarını
almış olmasına rağmen çamaşırlarını da çıkarmadan onları bırakmaz. Bunun üzerine Adamlar iç
çamaşırlarını da çıkarır ve giderler.
Sorumsuz
Dağa yürüdükleri bir gün Durdu ormanın içinden gitmek için ısrar eder. Arkadaşları orman
yolunun tehlikeye daha açık olduğu konusunda onu uyarır ancak hepsine karşı çıkar ve başka yere
kıpırdanmamasını emreder. Bir süre sonra gerçekten de etrafları sarılır ve jandarma üstlerine ateş açar.
Nankör
Çatışmadan kurtulup dağa sığınırlar ancak karınları açtır. Bunun üzerine Memed ve
Cabbar Yörük çadırlarının olduğu yere giderler. Kerimoğlu isimli bir Yörük ağası onları karşılar ve ağırlar.
Karınlarını doyurduktan sonra arkadaşlarına da götürmeleri için onlara erzak hazırlar. Memed ve Cabbar
Durdu ve arkadaşlarının yanına döner dönmez Yörük çadırının zenginliğinden bahsederler. Bunun
üzerinde Durdu Yörük ağasını soymaya karar verir ve soyar.
Topal Ali

(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.
Recep Çavuş

(Açık)

Karakter Recep Çavuş, neden eşkıya olduğu bilinmeyen bir eşkıyadır. Deli Durdu’nun çetesinin
elemanıyken Memed ve Cabbar’a katılarak çeteden ayrılır. Çeteden ayrıldığında yaralı olmasına rağmen
hiç şikayet etmez ve Memed’in Abdi Ağa’yı öldürmesi için ona yardım eder. Abdi Ağa’nın kaldığı evi ateşe
verdikten sonra da vefat eder.
Aktiviteler Deli Durdu’nun çetesinde bulunduğu süre boyunca çatışmalara ve soygunlara katılır.
Memed ve Cabbar ayrıldıktan sonra da yine soygunlara katılır ve Memed’in intikamı için ona yardım
etmek adına elinden geleni yapar.
ÖRNEK ANILAR
Şikayet etmeyen
Deli Durdu, çetesindeki herkes ormandan kayalılara geçip oradan yürümek
konusunda ısrarcı olmasına rağmen ormanda yürümeye devam eder ve sonrasında jandarma tarafından
sarılırlar. Çatışma uzun zaman devam eder ve Recep Çavuş vurulur. Deli Durdu’ya sinirlenmesine rağmen
üstelemez ve çarpışan arkadaşlarıyla birlikte yürüyerek kayalıklara çekilir.
Plancı
Abdi Ağa’nın kaldığı köyü öğrendiklerinde Memed ve Cabbar’la birlikte yola çıkarlar.
Recep Çavuş yaralı olmasına rağmen bundan hiç şikayet etmeden gittikleri köyü onlardan daha iyi bilmesi
nedeniyle Cabbar ve Memed’e çetenin kendisinden sorumlu olduğunu ve sözlerine itaat etmeleri
gerektiğini söyler. Onları yönlendirerek köye kadar getirir ve kapıyı ilk tıklayan da o olur.
Umursamaz
Memed ve Cabbar ile birlikte Deli Durdu’ya karşı geldikten sonra Abdi Ağa’yı
öldürmek için Memed’in köyüne gider. Abdi Ağa’nın evde olmadığını görünce oğlunu vurmaya kalkar
ancak Memed tarafından durdurulur. Daha sonra Abdi Ağa’nın yerini öğrenip kaldığı eve gittiklerinde Abdi
Ağa evden çıkmayıp çatışmaya tutuşunca tüm evi ateşe verir ve bu ateş nedeniyle tüm köy yanar. Memed
köyün yanmasına çok üzülür ancak Recep Çavuş hiç umursamaz.

