Talat - (Reşat Nuri Güntekin'in “Miskinler Tekkesi” Romanı) Çalışkan
Karakter Kocabaş'ın evkafta tanıştığı Talat, zor koşullar altında kendini yetiştirmiş, çalışkan bir çocuktu. Hayatta
çalışmak ve kazanmaktan başka çaresi yoktu, fakat Talat, üstlendiği her cazifeyi en iyi şekilde yapmak için didinirdi.
Bazen kurnazlık yapması gereken haller vuku bulur, akıllı ve idareci karakteri ile hallederdi. Talat daima, gururunu ön
planda tuttu. Ne kadar zorlansa da karakterinden taviz vermedi.
Aktiviteler Talat'ın hayatı daima çalışarak geçti. Çalışmadan, kendi parasını kazanmadan zaman geçirmedi. Kendi
keyfince yaşamak, sevdiği şeyleri yapmak için kendine zaman ayıramadı. Ailesinin büyümesi ile daha da artan
masraflara karşı Talat, daha da fazla çalışmak mecburiyetinde kaldı. Emekliliği ve Kocabaş ile birlikte dükkan
açmasıyla ilk defa memuriyet haricinde severek, isteyerek zaman geçirme fırsatını buldu.
ÖRNEK ANILAR
Çalışkan Hayatı çalışmak ve kazanmak ile kuruluydu Talat'ın fakat çalışkanlık Talat'ın özünde, karakterinde vardı.
“Talat, çok çalışkan ve becerikli bir memurdu.Sadece kendi işlerini değil, bizimkilerini de o çıkarır, bütün kalemlerde
her başı sıkışan ona koşardı diyemeyeceğim, fakat hademe ile onu çağırtırdı. Talat'ın durup dinlenmeden işlemesi bazan
bizim sükun zevkimizi bozar; hatta doğrudan doğruya bizim için uğraştığı bazı zamanlarda, deniz tutmuş gibi elimizi
gözlerimize götürerek: 'Aman, Allahaşkına dur biraz!' diye onu azarlardık.”
Geçimli Talat, kimseye karşı huysuzluk, hırçınlık bilmezdi. Yumuşak huylu, geçimli bir adamdı. “Sakallı Talat, aynı
zamanda çok geçimliydi. Gerçi, ' Olmaz da neyapardı? Denebilir amma, hiç değilse bazı uygunsuz muamelelere karşı
surat asmak kabildir ya. Halbuki o, en ağır haraketleri iltifat gibi karşılar ve bir teşekkür etmediği kalırdı.”
Kurnaz Talat'ın yaşadığı zor koşullar, O'nu kurnazlık yapmaya mecbur bırakmıştı. “Talat, Hukuk'u bitirdikten sonra
Darülfünun'un bir başka şubesine kaydolmuştu. Fakat, bana izah ettiğine göre bu, sırf bir kurnazlıktan ibaretti. Haftada
üç sabah 'Darülfünun'a gidiyorum' diye Evkaf'taki amirlerini kafese koyuyor ve Aksaray taraflarında bir hususi
mektepte üç yüz kuruş aylıkla hesap ve Farisi hocalığı yapmaya gidiyordu.Bununla beraber gayretli çocuk, boş
zamanlarında gene formalardan Darülfünun derslerine çalışıyor ve her sene olmasa bile iki senede bir sınıf geçiyordu.”
Gururlu Talat, ne kadar çok çalışsa da, hasta karısının masraflarına yetişemiyordu. Sırf dertleşmek için arkadaşlarına
içini açtığında, istemediği cevaplar alıyordu. Son derece gururlu karakter sahip olan Talat için bu, kabul edilebilir bir
durum değildi. “Bir gece afaki bir konuşma esnasında bana karısının bir türlü neticeye bağlanamayan hastalığını
anlatıyordu. Yeni bir ilaç için o akşamüstü tanıdıklarından birine yüzünü kızdırdığını, 'Yarın belki bir çaresine bakarız'
diye garip bir cevap aldığını söyledi. Ben: 'Şu çekmecede bir miktar para var. Sen al onlardan ilaca yetecek kadar. Ay
başında getirir, verirsin' dedim. Talat'ta bir horozlanma alameti göründü: 'Para istemiyorum! Bazı dostların acayip
hallerinden şikayet için söyledim.'
Akıllı Talat, nerede ne yapılması gerektiğini, kime nasıl davranacağını kolay idrak ederdi. “Talat da zaten meşhur olan
kalem efendisi nezaketiyle ondan geri kalmıyor ve karşımda bazen adeta ortaoyunu oynanıyordu. Bununla beraber,
ikisinin nezaketi de büsbütün hesapsız değildi. Talat, Mesule bacıyı tutmak, bu evde suyun başını tutmak demek
olduğunu çabucak sezmişti.”
Fedakar Talat, tüm ailesinin maddi ve manevi yükünü omuzlamış, fedakar karakterde bir adamdı. “Nesini attık, dedi,
büyüğün kocasını işinden kovdular. Altı aydan beri karı-koca başımdalar. Oğlan da aşağı yukarı öyle. Aylıklarını ayın
onbeşine kadar yerler; bohçalarını ve iki çocuklarını alarak benim başıma ekşirler...Kovacağım, fakat çocuklara
dayanamıyorum. Ah, bilsen torun ne tatlı şey...Vallahi insan, kendi evlatlarından fazla seviyor onları...Ortanca kız
evlenmek için benden para bekliyor. Ötekilerin boğazları, üst başları vesair masrafları...Kadın uzun zamandan beri
hasta, yani daha doğrusu kötürüm gibi bir şey...Çaresiz ev işlerinden tekaüt ettik. Fakat buna rağmen iki çocuk daha
çıkardı...”

