Temel Reis (Rıfat Ilgaz’ın “Halime Kaptan” adlı Romanı) Bilinçli
Karakter
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.
Aktiviteler
Denizi seven biri olan Temel Reis’in hayatı sandalında geçer. Oğlunu askere verdikten
sonra gelinin ve torunlarının yükünü omuzlayan ihtiyar adam çalışkan ve boş durmayan biridir.
ÖRNEK ANILAR
Geleneksel
Tıpkı atalarından öğrendiği gibi kadın ve erkek için geleneksel yaşamı benimsemiş olan
Temel Reis her iki cinsin görevlerini birbirinden ayırır ve erkek gücü gerektiren işlerde kadınların yeri
olmadığını savunur: “…Olmaz! Karı kısmı çift sürmez. Erkek işi çift sürmek…”
İnatçı
Kendi tecrübe ve fikirlerini ön planda tutan bir yapısı olan Temel Reis’i fikirlerinden kimse
kolay kolay caydıramaz. Denizcilik için bambaşka bir şey olduğunu düşünen yaşlı adamdan her ne kadar
sandalı satılmak istense de o kabul etmez: “…Bu sandal, içi geçmiş karpuz gibi dağılsa gene de satışa
çıkarmam. Varsın denizde dilim dilim parçalansın. Ben gemici doğdum, gemici öleceğim...”
Tecrübeli
Hem yaşı hem de işi gereği denizcilik konusunda engin bilgileri olan Temle Reis Bekir’e
kendi kazandığı yol tecrübelerini aktarmaktan çekinmeyerek kendinden emin olarak deniz hakkında bilgi
vermeye çalışır: “ ...Yoo! O kadar kabadayılık istemem. Denizden korkulur. Gemici dediğin denizin
oyunundan korkmalı. Korkmalı ki tetikte durabilsin! Yani demem şu ki Karadeniz’in karayelinden,
yıldızından çekineceksin!...”
İlkeli
İşi konusunda oldukça ciddi davranan Temel Reis kendine özgü prensipleri benimseyerek
yaşadığı için etrafındakilerden de bu prensipler doğrultusunda davranmasını bekler: “Ben senin
kaptanın, reyizinim artık! Dede yatakta kaldı. Bundan sonra reyiz diyeceksin bana, anladın mı, Temel
Reyiz. Sen yabancı değilsin, Reyiz Dede de diyebilirsin. Ama reyizsiz dede istemiyorum ’Şimdi dinle
beni!...”

