Zekiye - (Namık Kemal’in “Vatan Yahut Silistre” Tiyatro Eseri) Uyumlu
Karakter
Genel olarak Zekiye, vatansever ve milliyetçidir. Vatan aşkı duyan sevgilisine işitmek için de olsa
daha yaşı on beş olmasına rağmen cepheye gider. Kendini İslam Bey’e adayan Zekiye oldukça anlayışlıdır. Çok
aşık bir yapı içerisinde görülen Zekiye, duygusal kararlar alarak yaşar. İnsanlara yardım etmekten hoşlanır,
merhametlidir.
Aktiviteler Boş vakitlerinde kitap okuyan Zekiye cepheye gider ve insanlara her işin ucundan tutabileceğini
anlatmaya çalışır. Cephede ihtiyacı olanlara yardımcı olur.
Kişiler Zekiye, İslam’ı çok beğendiği için âşık olur ve en fazla onunla konuşur veya iletişime geçer. Babası
Sadık’ı da onun peşinden gittiğinde bulur. Erkek kardeşini, annesini, ninesini kaybetmiş olan Zekiye’nin
sıkıntıları şöyle dursun, ona bakan, büyüten Hanife ile iletişimdedir.
ÖRNEK ANILAR
Fedakar
Zekiye aşkı için İslam’ın peşinden cepheye giderek kendini tehlikeye atma fedakârlığını gösterir.
Sevdiği adam, cepheye gitmek üzere yola çıkacakken içten içe kan ağlayan Zekiye ona bir şey demek yerine
acısını içinde yaşayarak: “Onun vatanı var. Vatanına hizmet edecek” diye düşünür.
Âşık
Zekiye fikren her ne kadar vatanını sevse de İslam Bey’e duyduğu aşk her şeyden öte gelir. Sevgi
dolu, aşkla çarpan kalbi onu tam olarak aşkın kollarına hapseder: “Ah, sen vatanını düşündükçe ne kadar
büyüyorsan; ben de seni düşündükçe gönlümde o kadar büyüklük görüyorum. Söyle! Bana böyle sözler söyle.
Sanki işittikçe hayatım artıyor, artıyor da vücudumdan taşacak gibi oluyor. Gönlümde güller açılıyor.
Düşüncemde güneşler doğuyor.
Adanmış Hayatta hiçbir sevdiği kalmayan hepsini bir bir kaybeden Zekiye için İslam Bey’e duyduğu aşk çok
önemlidir. Bu nedenle de bulduğu aşkı kaybetmeyi göze alamayarak adanmışlığı tercih eder: “Önceden yaşamak
nedir bilmezdim; yine yaşamayı herkesten çok severdim. Şimdi hayatımın değerini iyice biliyorum. Yine senin
için ölmeyi yaşamaya tercih ediyorum. Hakikatsiz, sen ölümü benden çok seviyorsun, ben de seni canımdan çok
seviyorum.”
Yardımsever Zekiye çevresine duyarlı bir kızdır. Hem İslam Bey’e hem de vatana yardım etme bilinci ile her
konuda kendini öne atmaktan geri kalmaz. Düşman cephesine birilerinin gönderilmesi gerektiğini öğrenince :
“İki kişi gerekiyorsa, biri de ben olurum” diyerek korkusuzca askerlere yardım etmeyi ister. Kendisinin hem dil
bilmesi hem de kolay kılık değişebilmesi nedeniyle teklifi de kabul edilir.
Cesur
Sevdiği, aşık olduğu adamın arkasından attığı her adımda sonunu düşünmeden, gözü kara bir halde
kararlar alır. Verdiği kararlar da adeta İslam’ın vatan aşkına duyduğu aşk kadar kuvvetlidir: “Ben size canımı
sunuyorum. Siz bana yaşımın küçüklüğünü söylüyorsunuz. Buraya adam öldürmek için mi geldiniz? Ölmek için
mi? Öldürmek içinse beni de öldürün. Ölmek içinse, emin olun ki sizden daha kolay, daha rahat ölürüm.”

