Güdük Necmi (Rıfat Ilgaz’ın “Hababam Sınıfı” adlı Romanı) Bilinçsiz
Karakter
Hababam Sınıfı’nın en küçük boylu öğrencilerinden biri olan Güdük Necmi, tıpkı diğer
arkadaşları kadar şakacı ve haylaz bir karakterdir. Çoğu kez İnek Şaban üzerinden dalga geçen Necmi,
oldukça da ağzı bozuk biridir. Lakayt bir tavrı olan Necmi’nin insanların özel eşyalarına karşı da saygısı
yoktur. Otlakçı ve arkadaşları kendisine pek güven duymaz. Elinde hap var diye müshil bile içiren Necmi,
çeşme suyunu da şişe suyu diye verebilen kendi faydasına çalışan biridir.
Aktiviteler
Cebinde sigara paketi ile dolaşan Güdük Necmi, arkadaşlarına bağlı biridir. Özellikle
İnek Şaban ile uğraşan Necmi disiplini ve hocaları pek iplemez. Arkadaşları ile dışarı çıkar, top oynar.
ÖRNEK ANILAR
Lakayt
Derslere ve hocalara karşı saygısız olan Güdük Necmi, gevezeliğini lakayt kelimeler
kullanarak sürdürür: “Güdük Necmi: Aman Hocam! Bırak şakayı… Ben vazgeçtim buzuldan muzuldan!”
Dalgacı
Dalga geçmek adına yaratıcı fikirlere sahip olan Güdük Necmi daha çok İnek Şaban ile
uğraşsa da arada hocalarını da faka bastırmadan edemez: “Maraton, tam zamanında sınıfa girmişti.
Sandalyasını çekip oturacağı yeri ayarlarken bir cayırtıdır koptu. Maraton Raşit boş bulunduğu için
pencereye doğru kendini zor atmıştı. Ama Güdük bir istihkâm subayı gibi öyle hesaplı bir mayın tarlası
hazırlamıştı ki, Maraton nereye bassa ateş alıyordu.”
Otlakçı
Küp Arif’ten şeker yürütüp çayına atarken, leblebi yerken de sigara içerken de otlakçılığı
seven Güdük Necmi, bu huyundan vazgeçemeyeceğini belirtir: “Hababam Sınıfı’nın sayılı
otlakçılarından Güdük, Necmi’ye bir taş vardı bunda ama, pişkinliğe vurdu: “Sigaranın paketi değil,
sigaranın teki bir papele çıksın, ben gene durmam içerim. Yavşak Şadi de içer, duramaz. Alışmış bir
kez!”
Küfürbaz
Sınıfa göre ağzı biraz daha bozuk olan Güdük Necmi, sinirlendiğinde küfür etmekten geri
kalmaz: “Güdük Necmi boyundan büyük bir küfür salladıktan sonra, bastı gitti. Atlet fanilası ile hapishane
elbisesini andıran yarı siyah, yarı beyaz pantolonu karanlıkta yok oldu.”
İşbirlikçi Arkadaşları ile işbirliği içinde olan Güdük Necmi yapılacak yaramazlıklara ortak olan kaçma
taktiklerini de iyi bilen bir öğrencidir: “ Güdük Necmi işi bitirince çıktı sınıfa, bir köşeye büzüldü. Ortaya
çıkamazdı zaten… Küp Arif neredeyse girecekti sınıfa, sıraların altına kaymak, Güdük’ün tek savunma
taktiğiydi.”

