Zehra
Karakter Saygın bir ailenin kızı olarak hayata başlayan Zehra son derece kıskanç bir kızdır. Ailesi kızlarının bu
durumunda rahatsız olmakta ve endişe duymaktadır. Kıskançlık duyguları, ruhsal hastalıklı bir hal alan Zehra, dini
hisleri kuvvetli olsa da, vicdansız, kinci ve plancıdır.
Aktiviteler Zehra, Suphi ile evlilik hayatında sabahın erken saatlerinde kalkıp, köşkün bahçesinde kahvaltı
ederek,Suphi ile beraber geçirirdi. Kişisel bakımlarına önem verirdi. Kocasından ayrı kaldığı zamanlarda ise,
kanaviçieleriyle uğraşır, dantel yapardı. Düzenli olarak müzik dersi alır, haricindeki zamanlarda ise müzik tekrarı ve
çalışmaları yapardı. Ayrılığın ardından zevk aldığı her şeyden elini çekti.
ÖRNEK ANILAR
Kıskanç Küçük yaşlarından itibaren kıskanç halleri, Zehra'nın ailesini endişelendiriyordu. Bu hastalıklı durumun
normal olmadığı aşikardı. “Zehra çocukluğundan beri gayet kıskançtı. Hele kendisinden iki yıl sonra doğan Bedri'yi o
derece kıskanırdı ki birkaç kereler çocuğu adeta boğmak, kafasını ezmek gibi vahşetlere kadar cüret ettiği görülmüştü.
Kızın bu huyu Şevket'i ciddi olarak düşündürmekteydi. Bu yaratılıştakilerin özellikle kadınsalar ilerde gayet feci
olaylara sebep olacaklarını biliyordu. Belki zaman, kızın şu vahşi mizacını değişir ümidiyle bir müddet bekledi.
Zehra'nın yaşı ilerledikçe kıskançlığı da artmaktaydı.”
Ruhsal yönden hastalıklı Zehranın çevresindeki herkes, ileri derecede kıskanç olan bu kızın durumunun hastalık
olduğunu, O'nun normal olmadığını biliyordu. “Bazı defalar merhametin bu derecesinden usanarak gözleri önünde
gezinen karmakarışık hayali zihninden çıkarmaya çalışırdı. 'bir kıskanç deli kızla bu kadar uğraşmak! Yetişir yetişir...'”
Kinci Zehra, kendisine yapılan kötülüğü unutacak, bağışlayacak tabiatta bir kadın değildi. Acımasızca planlar yapardı
ve kusursuz uygulardı. “ Zehra işin sonuna kadar gitmek, intikamını tam almak için yemin etmişti. Yeminini bozmayı
aklına bile getirmiyordu.” Zaman zaman, planlarını beğenmez, daha etkili ve trajik sonlar hazırlardı. “Suphi için, Ürani
vasıtasıyla hazırlamakta olduğu intikamı yeterli görmemeye başlamıştı. Birkaç gündür zihninde büyük bir plan
hazırlıyordu.” Zehra, kocasını Sırrıcemal'e kaptırınca, Sırrıcemal'e de kinlenmişti. Sırrıcemal, yaşadığı hazin olayların
neticesi olarak intihar etti, Zehra için ise bu kadar hazin bir son ise kini yanında önemli değildi. “ 'Bakırköy'de istasyon
civarında bir evde, Sırrıcemal Hanım adında birisinin kendisini evin sarnıcına atarak intihar ettiği duyulmuştur. ' İşte
Zehra'nın intikamı,m birer birer alınmaktaydı.”

