Halime Kaptan
Öykü
Kocası askerde olan Halime oğlu Memiş ile birlikte kayınpederi Temel Reis ile birlikte yaşar.
Savaş halinde olunması sebebiyle ve ellerindeki her şeyin tükenmek üzere olmasından dolayı yiyeceksiz
kalmaktan endişelenen Temel Reis Cide’den İnebolu’ya geçmeye karar verir. Yumurtaları satıp, yerine
başka ihtiyaçlarını alacaktır. Temel Reis’i beklerken bir gece kapısına gelen adamın, kocası olduğunu
söylemesi üzerine kızarak kapıyı açmayan Halime, kocası Sabri’yi asker kaçağı olduğu için kabul etmez.
Ardından ateş ettiği Sabri’nin geldiğini neredeyse tüm köy duymuş olur. Köy Korucusu Çipil Reşit
tarafından yakalanan Sabri, diğer asker kaçağı eşkıya Halit’in peşinde olması gerektiğini kendisinin
peşinde olmamasını söyler. Reşit ile onu aramaya giderlerken bulurlar ve Reşit, asker kaçağını tek
kurşunla öldürür. Bu sırada sandalı Pontusçu Kara Niko’nun adamları tarafından saldırıya uğrayan
Temel Reis, her ne kadar korsanlar kurtulmayı başardı ise de çok fazla ıslandığı için hastalanır ve
İnebolu’da bir hastaneye yatırılır ve ölür. Eve kendisi değil de tayfaları tarafından sandalı gelen Temel
Reisin gelini Halime, kocasının eve girmesine izin verir, karnını doyurur ve teslim olmasını ister. Kocası
teslim olmaya ikna olunca Halime, tayfalar ile sandal başına geçer. Erkek kıyafetleri giyen Halime
kaptan, fırtına yüzünden yanaştığı kıyıda korsanlar tarafından ele geçince kurtulmak için çareler arar.
Mecburen Harun Reis’e uyarak korsanlardan kurtulan Halime, önce kendi hesabına tuz taşımaya
ardından da yürekten istediği Kuvayı-ı Milliyeci kuvvetlere cephane ve mühimmat taşımaya başlar.
Böylece Halime Kaptan “Kurtuluş Savaşı” boyunca Cide ve İnebolu arasında askere yardım etmiş olur,
herkes tarafından tanınır hale gelir. İşini yapmaya devam eden Halime’nin önüne çıkan İngiliz motoru
Halime’nin zekâsı sayesinde batırılır ve onlarda esir düşmüş olan Türk askerleri de Halime Kaptan
sayesinde kurtarılmış olur. Cide’ye geri dönerlerken yine bir saldırıya uğrayan Halime bu kez Kuvayı
Milliye subayı Teğmen İhsan sayesinde korsan Harun Reis’ten ve adamlarından kurtularak yoluna
devam eder.
Kişiler
Halime
Cideli Temel Reis’in gelini olan Halime kocası Sabri’yi savaş için askere gönderince çocuğu
Memiş ile yalnız kalır. Temel Reis’in yokluğunda dahi tüm evi tek başına çekip çevirebilen yürekli ve
güçlü bir kadın olan Halime, aynı zamanda becerikli biridir. Kocası askerden kaçtığında onu kabul
etmeyecek kadar gururlu ve onurludur. Değerlerine önem verir, saygılı ve düşüncelidir. Giriştiği tüm işleri
başarı ile yapan Halime, yiyecek için geri dönmeyen Temel Reis’in de yerini alarak işlerin başına
geçmeye karar verir. Çalışkan ve cesur bir kadın olarak Halime’nin kaptan oluşundaki süreçte
yaşadıkları kendisini Kuvayı Milliye’ye doğru itince vatanı uğruna yardım etmeyi, çalışmayı bir borç
bilerek dört elle işine sarılır.
Temel Reis Halime’nin kayınbabası. Denizcilik ile yaşamını sürdüren tecrübeli bir kaptandır. Sandalıyla
İnebolu’ya yük götürüp getirir. Temkinli ve akıllı biridir. Yokluğu süresi için gelinini öğütlemeyi ihmal
etmez. Yardımsever ve düşüncelidir. Yaşlandığı için romatizma ağrılarından rahatsız olmasına rağmen
bir de üzerine yiyecek almaya İnebolu’ya gideceği esnada şiddetli yağmura ve fırtınaya yakalanan Reis,
hastalanarak İnebolu’da hastaneye kaldırılır ve orada hastalığına yenik düşerek vefat eder.
Sabri
Temel Reis’in oğlu ve Halime’nin eşi olan Sabri, savaş nedeni ile tüm diğer erkekler gibi askere
alınır. Arkadaşı kaçak olan Sabri, adamın karısına sarkıntılık ettiği duyması üzerine askerden kaçarak
evine gelmeye çalışsa da karısı tarafından kabul görmez. Köy korucusu sayesinde yakalanan
kaçaklardan Halit mezara, Sabri ise görevini tamamlaması için askere gönderilir.
Muhtar Ali Efendi Köyün muhtarı olan Ali efendi genel olarak iyi biridir. Herkesin yardımına koşmaya
gayret eden muhtar içten ve sıcak biridir.
Harun Reis Halime’nin kaptanlık yaptığı sırada erkek kılığında tanıştığı Harun Reis, art niyetli bir
deniz korsanıdır. Memleketi düşman işgalindeyken korsanlık yaparak kendi halkını sömürmeye çalışan
adam Teğmen İhsan tarafından durdurulur.
Tema
Vatan Sevgisi
Kurtuluş savaşı yıllarını konu edinen “Halime Kaptan” adlı romanın teması “vatan
sevgisi” olarak göze çarparken kadın-erkek, çocuk-yaşlı demeden herkesin vatanı uğruna verdiği
mücadele dile getirilir.

