Necati (Orhan Kemal’in “Cemile” adlı Romanı) Mantıklı
Karakter
Zengin ve eğitimli bir aileye sahip olan kendisi de eğitimli olan Necati, fabrikadaki üç katipten
biridir. 24 lira 95 kuruşa çalışan Necati, fabrikada dönen ilişkilerden ve isyanlardan bihaber işine odaklıdır.
Kendi gibi olduğuna inandığı Cemile ile evlenmek isteyen Necati, ailesinin beklentileri ve kendi istekleri
arasında zor günler yaşar. Fabrika ortağı Kadir Ağa kendisini işten atmak isterken durumu izah ettiği diğer ortak
Numan tarafından babasının hatırına işe geri alınır. Necati, okumuş çocukları olmasını ve kimseye muhtaç
olmamalarını ister. Geleceğe umutla bakar, iyi niyetlidir.
Aktiviteler

Fabrikada iş başı yapan Necati arada içki içer. Kızlarla çok fazla konuşamaz, utanır.

ÖRNEK ANILAR
Utangaç
Necati genel anlamda çekingen biridir. İş yerinde dahi haklarını aramayacak, üzerinde durmayacak
kadar sakin davranır. Cemile’yi de başkası istemesin diye babaannesine istetmek ister fakat bunu Cemile’ye nasıl
soracağını bilmez: “- İki saattir is başında olması lazım. Bu kafayla gidersem konuşabilirim gibi geliyor bana…”
Umutlu
Eski hayatını istemeyen Necati, Cemile ile birlikte çoluk çocuğa karışacağı bir yuva hayali kurar: “
Oysa, artık bari, birkaç saat can ciğer olup sonra unuttuğu dostları sevmiyor, sevemiyordu. O istiyordu ki,
Cemile'yle evlensin, içkisiz, dalaveresiz, her türlü
hercailikten uzak bir aile yuvası kursun. Sabahleyin evden çıkarken karisi onu kapıdan uğurlasın, aksam üzeri
paydoslarda kapıda karşılasın... Derli toplu bir ev, tertemiz, saf bir kadın, tertemiz kadının ihtimamı, samimi
sevgisi...”
Fedakar
Fabrikadaki çıkarcı, sömürücü müdürlere katlandığı için kendine kızsa da Cemile için, kuracağı
yuvası için buna değeceğine inanır: “ Oysa, hiç de böyle olmak istemeyen bir şuuru vardı. Eğer Cemile olmasa,
24 lira 95 kurusa bile bos verir, masasındaki defter, kalem, hokka, hesap makinesi ne varsa herifin suratına
fırlatır, sonunu düşünmezdi bile.”
Kıskanç
Cemile’yi çok seven Necati, Deveci Çopur Halil’in sevdiği kız ile ilgili hain planlarını öğrenmesi
sinirlenmesine yol açar: “ Necati çılgına dönmüştü. Yeni bir cigara yaktı. Babaannesine birdenbire fena halde
içerledi. Kızı gidip görmesi, hatta babasından istemesi için kaç kere yalvarmıştı...”

