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KİŞİLER 
 
Ali Tunç  Asıl mesleği makine mühendisliği olan Ali Tunç, gazetecilik yapmaktadır. Birçok farklı alanda 
becerikli olduğundan çevresi çok geniştir ve herkes tarafından sevilmektedir. Bir gece zaman geçirmek 
için gittiği kumarhanede, gizemli ve oldukça güzel bir kadın olan Nilüfer’i görür. O geceden itibaren bütün 
işlerini bırakarak Nilüfer’in kimliğini öğrenmek ve onunla tanışmak için uğraşmaya başlar. Nilüfer’e aşık 
olmuştur. Ancak gizemli bir kadın olan Nilüfer, Ali Tunç’u hiç beklemediği bir ilişkiler ağına dahil 
edecektir. 
 
Nilüfer  Dikkat çekici güzellikte bir kadın olan Nilüfer, Gürcü asıllı bir casustur. Uluslararası bir şebeke 
tarafından Türkiye’deki casusluk faaliyetleri için kullanılmaktadır. Ali Tunç’un kendisinin peşinden ısrarla 
koşması, Nilüfer’i etkilemiştir. Zira hayatında ilk kez bir erkek, araya birilerini sokmadan cesaret ve 
maharetle Nilüfer’in peşinden gelmektedir. Ali Tunç’un bu kararlı duruşu, Nilüfer’in bağlı olduğu örgütün 
planlarını suya düşürür zira Ali Tunç gibi yetenekli bir adamı, düşman örgütlerin casusu zannederler. En 
sonunda Nilüfer, Ali Tunç’a aşık olur ancak sevdiği adama zarar gelmemesi için ondan uzaklaşmak 
zorunda kalır. 
 
Solmaz  Ali Tunç’un nişanlısıdır. İstemeyerek de olsa, Ali Tunç’un bulaştığı kirli işlere dahil olur. Örgüt, 
Ali Tunç’u Nilüfer’den uzaklaştırmak için Solmaz’a uyarılarda bulunur. Güçlü bir kadın olan Solmaz, Ali 
Tunç’u kıskanmaz ancak ona bir zarar gelmesinden korkmaktadır.  
 
Zülfü Şahin Örgütün İstanbul işlerine bakan Zülfü Şahin, bir kumarhane işletmektedir. Nilüfer’i örgütün 
pençelerine düşüren kişidir. Ayrıca Ali Tunç ve Nilüfer de ilk kez Zülfü Şahin’in kumarhanesinde 
birbirlerini görmüşlerdir. Ali Tunç’un olaylara karışmasıyla birlikte Zülfü Şahin için de olaylar ters gidecek 
ve ortadan kaybolacaktır. 
 
ÖYKÜ 
 
Ali Tunç kumarhanede Nilüfer’i görür Kumara meraklı olmayan Ali Tunç, o gece arkadaşı Necmi’nin 
davetiyle kumarhaneye gelmiştir. Zülfü Şahin’in işlettiği kumarhaneye aniden çok güzel, çekici bir kadın 
girer. Herkesin gözü bu kadındadır. Ali Tunç da bu kadından gözünü ayıramaz ve her hareketini 
izlemeye koyulur. Kadın kumar oynamaya başlar. Parmağında dikkat çekici güzellikte bir yakut yüzük 
bulunmaktadır. Parası bitince parmağındaki yakut yüzüğü Zülfü Şahin’e rehin bırakıp avans olarak para 
almak ister. Ancak kadına büyük bir saygı gösteren Zülfü, yüzüğü kabul etmez ve kadına istediği parayı 
verir. Bu durum Ali Tunç’un daha da dikkatini çeker ve kadının peşine düşmeye karar verir. Kadın 
kumarhaneden bir arabaya binip ayrılır. Ali Tunç, arabanın plakasını kaydetmiştir. 
 
Ali Tunç Nilüfer’in peşinde Ali Tunç’u uyku tutmamaktadır. Sabahın erken saatlerinde uyanıktır ve 
kumarhanede gördüğü kadını düşünmektedir. Bu gizemli ve güzel kadın dışındaki her şeyi, gazetedeki 
işini ve nişanlısı Solmaz’ı boş vermiştir. Dışarı çıkınca taksicilerin sabahladığı bir kahveye girer. Kadının 
bindiği arabayı bulmak istemektedir. Taksicilerin olduğu kahvede tesadüf eseri eskiden tanıştığı İsmail 
adında bir şoföre rastlar. Asıl mesleği makine mühendisliği olan Ali Tunç’un, zamanında arabası bozulan 
İsmail’e çok yardımı dokunmuştur. Şimdi yardım etme sırası İsmail’dedir. Ali Tunç İsmail’e takip ettirmek 
istediği arabanın numarasını verir. Kumarhaneden çıktıktan sonra arabanın nerelere uğradığını 
öğrenmek istemektedir. İsmail samimiyetle Ali Tunç’a yardım etmeyi kabul eder. 
 
Arabanın izi bulunur Kısa bir süre sonra İsmail, arabanın izini bulur. Kumarhaneden sonra araba iki  
apartmana uğramıştır. Bu apartmanların adresini alan Ali Tunç hiç beklemeden apartmanları 
incelemeye gider. İlk apartmana gittiğinde kapıcıyı bularak onun ağzını aramaya koyulur. Kiracıymış gibi 
davranarak apartman hakkında bilgi almaya çalışır ancak ilk apartmana ilişkin kapıcıdan bilgi almayı 
başaramaz. Galatasaray’daki ikinci apartmanda şansı yaver gider. Nitekim kapıcıyı konuşturarak genç 
ve güzel bir kadının bu apartmanda daire kiralamak istediğini öğrenir. Bu kadın Nilüfer’dir. Dahası 



Nilüfer’in buraya yabancı bir adamla geldiğini de öğrenir. Bunun üzerine Ali Tunç da bu apartmandan 
daire kiralamaya karar verir. Nilüfer hakkında her şeyi öğrenmeye ve ona yakın olmaya kararlıdır. 
 
Solmaz’a gelen mektup Ali Tunç, sürekli bir şekilde Nilüfer’i düşünmektedir. Genç kadın hakkında bilgi 
almak için Zülfü Şahin’in kumarhanesine gider. Ancak o geceden sonra kumarhanenin zabıtalar 
tarafından basılıp kapatıldığını görür, kumarhanenin kapısı mühürlenmiştir. Böylece Ali Tunç’un gizemli 
kadın hakkındaki şüpheleri git gide artar. Uzunca bir süredir yazıhanesine uğramadığı ve işleri de ihmal 
ettiği için kısa bir süreliğine çalıştığı gazeteye gider. Gazetedeki arkadaşlarına hasta olduğu için 
gelemediğini söylemiştir. Ofise vardığında bir kadının ısrarla kendisini aramış olduğunu öğrenir. Bu 
kadın Ali Tunç’un nişanlısı Solmaz’dır. Her şey gibi Ali Tunç, Solmaz’ı da ihmal etmiş ve hiç arayıp 
sormamıştır. Bu nedenle çok geçmeden Solmaz’la buluşur. Ancak Nilüfer hakkında telaşlıdır, Solmaz’ın 
olup biteni öğreneceğinden korkmaktadır. Sonunda korktuğu başına gelir. Solmaz’la görüştüğünde ona 
gelen bir mektup olduğunu öğrenir. Samimi bir karakter olan Solmaz, kendisine gelen mektubu Ali 
Tunç’a okur. Mektupta kimliği belirsiz bir şahıs, Solmaz’ı Ali Tunç hakkında uyarmaktadır. Zira mektubu 
yazan kişi Ali Tunç’un, bir kadının peşinde olduğunu söylemektedir ve bu kadının tehlikeli bir kişi 
olduğunu belirtmektedir. Solmaz, Ali Tunç için endişelenir.  Ali Tunç da şoka girmiştir zira Nilüfer’i takip 
ettiğinin bilinmesine anlam verememektedir. Bunun tek anlamı, birilerinin Ali Tunç’u gizlice takip ettiğidir. 
 
Ali Tunç ve Nilüfer’in otobanda karşılaşmaları Ali Tunç, gelen gizemli mektuptan sonra yılmadan 
Nilüfer’i takip etmeye devam eder. Bir gün şoför arkadaşlarından Kadir, Nilüfer’in bindiği arabayı İstinye 
civarında gördüğünü haber verir. Bunun üzerine Ali Tunç Kadir’in arabasına atlayarak İstinye’ye gider. 
Uzunca bir süre boyunca Nilüfer’in aracını bekler. Ancak Nilüfer bindiği özel aracı terk etmiş ve başka 
bir taksiye binmiştir. Bunun üzerine Ali Tunç ve Kadir, Nilüfer’in olduğu aracı takibe başlarlar. Hızlı bir 
takibin sonunda Ali Tunç ve şoförü, bilinçli bir şekilde araçlarına ufak bir kaza yaptırıp diğer aracın önünü 
keserler. Bunun üzerine Nilüfer ve diğer arabanın şoförü arabadan inerler. Bu sırada Ali Tunç, eski bir 
makine mühendisi olduğundan Nilüfer’in gözü önünde maharetlerini sergileyerek arabayı tamire koyulur. 
Nilüfer, Ali Tunç’un maharetinden etkilenmiştir. Ali Tunç, Nilüfer hakkında daha fazla bilgi almak için 
kendi şoförü Kadir’i Nilüfer’in arabasına bindirir. Araba kaza yaptığı için Nilüfer yardım niyetiyle Ali 
Tunç’un şoförünü gideceği yere kadar bırakmaya ikna olur. Sonradan öğrendiğine göre Nilüfer, Ali Tunç 
hakkında Kadir’e sorular sormuştur ve onun maharetlerinden etkilenmiştir. 
 
Ali Tunç, Solmaz ve Nilüfer gazeteciler balosunda Ali Tunç, gazeteciler balosunda davet edilmiştir. 
Her ne kadar nişanlısı Solmaz’la beraber gitmek istemese de onu kırmayıp baloya götürmeye ikna olur. 
Solmaz, güzelliğiyle herkesi etkilemektedir. Ali Tunç da bu balo vesilesiyle nişanlısının ne kadar kıymetli 
olduğunun farkına varır. Solmaz ve Ali Tunç, romantik ve mutlu bir şekilde eğlenmekte, dans 
etmektedirler. Ancak bir anda Ali Tunç buz gibi kesilerek şoka girer, zira baloya Nilüfer’in geldiğini görür. 
Solmaz, kıskanç bir kadın değildir ancak aldığı mektuptan beri Ali Tunç için endişelenmektedir. Bu 
nedenle neşesi kaçsa da, Ali Tunç’un Nilüfer’i görünce verdiği tepkiye ses çıkarmaz. Hatta onun 
soğukluğundan canı sıkıldığı için başka arkadaşlarının yanına giderek Ali Tunç’u yalnız bırakır. Bu 
durumu fırsat bilen Ali Tunç Nilüfer’in yanına gider ve ikili arasında samimi bir sohbet başlar. 
 
Ali Tunç ve Nilüfer baş başa kalırlar Ali Tunç, baloda Nilüfer’le konuşurken Solmaz’ı yalnız bıraktığı 
için telaşlanır ve nişanlısının yanına gitmek için Nilüfer’den ayrılır. Ancak Solmaz, Ali Tunç’a bir not 
bırakarak balodan erken ayrılmıştır. Bu fırsatı da kaçırmak istemeyen Ali Tunç tekrar Nilüfer’in yanına 
gider. Herkesin gözü Nilüfer’in güzelliğindedir. Ali Tunç’la birlikte dans etmeye başlarlar. Çok kısa bir 
süre sonra Nilüfer, Ali Tunç’la birlikte balodan ayrılmak ister. Ali Tunç bu teklife çok şaşırmıştır. İyice 
heyecanlanır. Nilüfer özellikle Ali Tunç’un bildiği bir yere gitmek istemektedir. Bunun üzerine Ali Tunç 
genç kadını bir otele götürür. Otele girdikleri sırada Nilüfer resepsiyona giderek bir telefon açar. Kısa bir 
süre sonra odaya dönüp Ali Tunç’la birlikte şampanya içmeye başlar. İyice kendilerinden geçmiş olan 
ikili daha da yakınlaşır. Nilüfer, Ali Tunç’un başını kendi dizlerine yaslar ve onun kim olduğunu öğrenmek 
ister. Sürekli bir şekilde Ali Tunç’a kim olduğunu ve kendisini neden takip ettiğini sorar. Ali Tunç yanıt 
olarak ona aşık olduğunu söyler. Nilüfer de Ali Tunç’u sevmeye başlamıştır. Ancak, Ali Tunç’u 
sevemeyecek kadar tehlikeli bir kadın olduğunu söyler. Dudak dudağa gelirler, Ancak Nilüfer Ali Tunç’un 
kendisine büyük bir zarar vermek üzere olduğunu söyler. Sonrasında resepsiyondan kendisine gelen 
telefona gider ve aceleyle oteli terk eder. 
 
Gizemli yakut yüzük Nilüfer aceleyle otelden çıktığı için parmağındaki görkemli yakut yüzüğü tuvalette 
unutmuştur. Nilüfer’in güzelliğinden başı dönmüş olan Ali Tunç, yüzüğü görünce çok şaşırır. Otelde 
geçirdikleri geceden sonra iyice Nilüfer’e bağlanmıştır. Yüzüğü kendisiyle birlikte tutmaya karar verir. 
Eğer Nilüfer’i tekrar görürse ona yüzüğü verecektir. Ancak oteldeki geceden sonra uzunca bir süre 



Nilüfer’i göremez. Yeni apartmanına taşınmış olan Ali Tunç, artık Nilüfer dışındaki bütün işlerini boş 
vermiştir. Bir gün Zülfü Şahin çat kapı Ali Tunç’u ziyarete gelir. Kapanan kumarhanesi için Ali Tunç’tan 
yardım istemeye gelen Zülfü Şahin, kumarhaneyi tekrar açmak niyetinde değildir ancak sadece mühürlü 
evde kalan birkaç önemli evrakı almak için mührü kaldırtmak istemektedir. Ali Tunç Zülfü Şahin’e yardım 
edecektir ancak karşılığında Nilüfer hakkında bilgi ister. Ali Tunç’un Nilüfer hakkındaki soruları cevapsız 
kalmaktadır zira Zülfü Şahin kadın hakkında bilgi vermek istemez. Konuştukları sırada Ali Tunç boş 
bulunup cebinde taşıdığı yakut yüzüğü çıkararak masaya koyar. Bu hareketten sonra Zülfü Şahin müthiş 
bir telaş duyarak evden kaçıp gider. 
 
Ali Tunç’un evine giren yabancılar Ali Tunç taşındığı yeni apartmanda kalfasıyla birlikte yaşamaktadır. 
Sık sık dışarıda Nilüfer’in izini sürdüğünden eve uğrayamamaktadır. Bir gece eve döndüğünde odasının 
karıştırıldığını ve didik didik arandığını görür. Hiçbir şey çalınmadığı için eve gelenlerin hırsızlık niyetinde 
olmadıkları bellidir. Ali Tunç, eve kimin geldiğini kalfa kadına sorar. Kalfa kadının olan bitenden haberi 
yoktur zira Ali Tunç’tan bir yazılı not aldığı için evi terk etmiştir. Fakat Ali Tunç, eve herhangi bir not 
göndermemiştir. Kalfa kadının söylediğine göre bir çocuk, Ali Tunç’tan gelen bir notu kendisine 
getirmiştir, notta kalfa kadının Ali Tunç’un akrabalarını ziyarete gitmesi söylenmiştir. Bunu duyan Ali 
Tunç, kendisini takip eden gizemli adamların oyun oynadıklarının farkına varır. Kalfayı bu bahaneyle 
evden uzaklaştırıp evi aramışlardır. Ancak aradıkları şeyin ne olduğu belli değildir. 
 
Eve giren kişinin kimliği: Zülfü Şahin Ali Tunç evine yabancıların girmesi sonucunda gizemli adamları 
bulmak için araştırmaya koyulur. Ancak polise gitmez zira işlerin büyümesini istememektedir. Bu 
nedenle polislerle yakın ilişki içerisinde olan bir arkadaşını ziyaret edip ondan yardım ister. Takip 
edildiğini ve adım adım izlendiğini düşünmektedir. Bu nedenle arkadaşından kendisini takip etmesini ve 
gizemli adamları bulmasını ister. Görüşme sırasında Ali Tunç’un arkadaşı, hırsızlık vakalarının 
arttığından ve geçenlerde mühürlenmiş bir kumarhaneye girip birkaç evrakın çalındığından bahseder. 
Evraklar dışında hiçbir şeye dokunulmamış olması polislerin dikkatini çekmiştir. Bu olayı duyan Ali Tunç, 
kumarhaneye ve kendi evine giren kişinin Zülfü Şahin olduğundan emin olur. Zira Zülfü Şahin’in yakut 
yüzüğü görünce verdiği tepkiden, bu yüzük için eve girdiği sonucu çıkarmıştır. 
 
Ali Tunç ve Solmaz İstanbul boğazında Nilüfer’le karşılaşırlar Ali Tunç, Nilüfer’e ayırdığı zaman 
boyunca nişanlısı Solmaz’ı ihmal ettiğini düşünmektedir. Bu nedenle yeni bir motor alıp, Solmaz’a boğaz 
turu sürprizi yapar. “Marmara Martısı” adını verdikleri motorla boğazda bir gezintiye çıkarlar. Ali Tunç, 
Nilüfer’i düşünmeyi bırakıp Solmaz’la mutlu olmak istemektedir. Ancak kısa bir süre sonra boğazda 
kırmızı renkli bir başka motor görünür. Motorun içindeki kadın Nilüfer’dir. Solmaz ve Ali Tunç, Nilüfer’i 
fark ederler. Ali Tunç yeni aldığı motoru denemek amacıyla kırmızı motorla bir kovalamaca yarışına 
girer. Solmaz da buna ikna olmuştur. “Marmara Martısı”nın kaptanı çevik hamlelerle kırmızı motoru 
kovalasa da en sonunda başarısız olur ve motoru kaybeder. Daha sonra Ali Tunç Marmara Martısı’nın 
yetenekli kaptanına, kırmızı motorla ilgili her şeyi öğrenmesini söyler. Uzun bir arayışın sonunda kaptan, 
kırmızı motorun sahibinin, yabancı uyruklu bir kişi olduğunu öğrenmiştir. Nilüfer’in kimliği hâlâ gizemini 
korumaktadır. 
 
Nilüfer’in bıraktığı mektuplar Kaptanın kırmızı motor hakkında yaptığı araştırmalardan kısa bir süre 
sonra Ali Tunç Nilüfer’den bir mektup alır. Mektupta Nilüfer, konuşmak için Ali Tunç’u Sirkeci tren garına 
çağırmaktadır. Nilüfer’in İstanbul’u terk edeceğini düşünen Ali Tunç, onunla birlikte kaçmaya karar verir 
ve heyecanla Sirkeci’ye gider. Ancak Nilüfer ortalıkta yoktur zira İstanbul’u çoktan terk etmiştir. Ali Tunç 
üzgün bir şekilde geri dönecekken, genç bir adamın uzattığı iki mektubu alır. Mektupları gönderen 
Nilüfer’dir. İlk mektupta İstanbul’dan ayrıldığını yazmıştır ve ikinci mektupta kendisi hakkında itiraflarda 
bulunduğunu ve her şeyi açıkladığı yazmaktadır. Nilüfer, Ali Tunç’tan ikinci mektubu dikkatle okumasını 
istemektedir. 
 
Nilüfer’in kimliği Ali Tunç eve döndüğünde ikinci mektubu açarak okumaya başlar. Mektupta Nilüfer 
bütün hayat hikayesini anlatmıştır. Aslen Gürcü olan Nilüfer, babasını erken yaşta kaybetmiş ve gençliği 
boyunca sefalet içerisinde yaşamıştır. Lazar adında uzaktan bir akrabasıyla evlense de yoksulluktan 
kurtulamamıştır zira kocasının kumara ve alkole düşkünlüğü durumlarını daha da kötüleştirmiştir. Zülfü 
Şahin gibi tehlikeli bir adamla da Lazar’ın kumar merakı nedeniyle tanışmışlardır. Zaman içerisinde 
Zülfü, Nilüfer’i ve kocasını pençelerinin arasına almıştır. Kısa bir süre sonra Nilüfer, Zülfü Şahin’in daha 
büyük ve tehlikeli bir örgütün elemanı olduğunu öğrenmiştir. Bu örgüt, Zülfü Şahin aracılığıyla Nilüfer’i 
ve Lazar’ı casus olarak eğitip kullanmaya başlamıştır. Nilüfer’i Paris’e gönderip orada casusluk için 
eğittikten sonra bir Türk kadını rolü vererek Türkiye’ye göndermişlerdir.  
 



Solmaz ve Ali Tunç’un nişan yüzüğü olarak Yakut Yüzük  Nilüfer casusluk hikayesini üzgün bir 
tavırla yazmıştır zira Ali Tunç’a aşık olmuştur. Şimdi bu aştan zarar görmemeleri için İstanbul’u terk 
etmiştir. Ali Tunç’un Nilüfer’in peşinden gelmesi, örgütü telaşlandırmıştır. Zira Nilüfer’in bağlı olduğu 
örgüt, Ali Tunç gibi becerikli bir adamı başka bir örgütün casusu sanmışlardır. Bu nedenle örgütün Nilüfer 
üzerinden yürüttüğü bütün planlar suya düşmüştür ve Nilüfer’i İstanbul’dan uzaklaştırmaya karar 
vermişlerdir. Bardağı taşıran son damla da Ali Tunç’un yakut yüzüğü Zülfü Şahin’e göstermesi olmuştur. 
Zira yakut yüzük, örgüt elemanları arasındaki bir şifredir. Ali Tunç şaşkınlıktan ne yapacağını şaşırmış 
bir halde nişanlısı Solmaz’la görüşür. Solmaz’a da Nilüfer’den bir mektup gelmiştir. Mektupta Nilüfer, 
Solmaz’ı kıskanmadığını, aksine Ali Tunç  böyle güçlü bir kadınla birlikte olduğu için mutlu olduğunu 
yazmıştır. Aynı mektupta Nilüfer, Solmaz’dan son bir ricada bulunur; Ali Tunç’ta kalan yakut yüzüğü 
kıskanmamasını ister. Nilüfer’in hayat hikayesini duyunca en az Ali Tunç kadar üzülen Solmaz, Ali 
Tunç’tan yakut yüzüğü ister. Bu yüzük, Solmaz’la Ali Tunç’un nişan yüzüğü olacaktır. 
 
TEMALAR 
 
Casusluk / Polisiye Romanın birincil önemdeki teması casusluktur. Nitekim gizemli bir karakterin, 
meraklı bir gazeteci tarafından sürükleyici bir şekilde takip edilmesini konu edinir. Ali Tunç, Nilüfer’i takip 
ettikçe tehlikeli ilişkiler ağına dahil olur. Dahası roman, dönemin İstanbul’unda uluslararası casusluk 
faaliyetlerinin hangi dinamiklerle sürdürüldüğüne dair okuyucuya dikkat çekici gözlemler sunmaktadır. 
 
Aşk Roman diğer yandan aşk, sevgi ve bağlılık temalarını işlemektedir. Ali Tunç, Nilüfer’i görür görmez 
aşık olmuştur. Bu aşk nedeniyle Nilüfer’i inatla takip eder. Ali Tunç’un karakterinden etkilenen Nilüfer’de 
ona aşık olur. Ancak, Nilüfer’in tehlikeli durumu nedeniyle bu bir imkânsız aşktır. Bu nedenle Ali Tunç, 
kendisini gerçek bir bağlılık duygusuyla seven Solmaz’la evlenecektir. Bu durumdan Nilüfer de  
memnundur zira Ali Tunç’un Solmaz gibi sadık bir kadınla mutlu olacağını düşünmektedir. 
 
KARAKTER ANALİZİ 
 
Ali Tunç (Özgüvenli / Maharetli) 
 
Karakter Makine mühendisliği konusunda uzman olan Ali Tunç, aslen eğitim aldığı bu mesleği yapmak 
yerine gazetecilik yapmaktadır. Özgüveni yüksek olan, kendine güvenen yetenekli bir karakterdir. Bu 
özellikleri nedeniyle çevresindekiler tarafından sevilmekte ve takdir edilmektedir. Nilüfer’in ilgisini de 
özgüvenli ve maharetli oluşu sayesinde kazanmıştır. 
 
Aktivite Bir gazete bürosunda gazeteci olarak çalışmaktadır. Fakat aynı zamanda makinelere olan ilgisi 
nedeniyle, çevresindeki dostlarına araç bakımlarında yardım etmektedir. Nilüfer’i gördüğü günden beri 
bütün bu uğraşlarını bırakmış, kendisini Nilüfer’i tanımaya adamıştır. Tek uğraşı, Nilüfer’e yakın olmak 
ve onun kim olduğunu öğrenmektir. 
 
ÖRNEK ANILAR 
 
Özgüvenli Ali Tunç, uzun uğraşları sonucunda Nilüfer’in dikkatini çekmeyi başarmıştır. İkili bir otel 
odasına yalnızken Nilüfer, Ali Tunç’a duyduğu ilginin nedeni olarak özgüvenli oluşunu gösterir. “Seni ilk 
defa Zülfü Şahin’in evinde gördüğümü hatırlıyorum… Bir kadın, kendisine bakan gözlerdeki manaları 
derhal sezer. Senin bakışını da sezmiştim. Fakat ben, bakışların her şeklini gördüğüm için, fazla aldırış 
etmemiştim. Yalnız seni öbürlerinden ayıran şey, kendine güvenerek bakışındı. Bu hoşuma gitmemişti 
değil!” 
 
Maharetli Nilüfer’in Ali Tunç’a duyduğu ilginin bir diğer nedeni de Ali Tunç’un birden fazla alanda usta 
olan bir karakter yapısına sahip olmasıdır. Nilüfer, Ali Tunç’un mahareti hakkında şunları söyler: “Medeni 
terbiye görmüş, medeni bir adamsın. Bir kadınla tanışma şartlarını mükemmel biliyorsun. […] 
Gazeteciliğe eksantrik bir hevesle girdin diyelim. O meslekte de çalışmıyorsun ki… Elektrik, makine 
mühendisi oluşun da zoraki mi? Zoraki olsaydı, onu bu kadar ilerlemezdin; bunda da ustasın…” 
 
Nilüfer (Gizemli /İradeli) 
 
Karakter Uluslararası bir şebekenin casusluğunu yapan Nilüfer, oldukça gizemli bir kadındır. Herkes 
saygıyla önünde eğilmekte ve koruduğu gizemden etkilenmektedir. Uzun yıllar boyunca geçirdiği 
yoksulluk nedeniyle iradesine hâkim olmayı ve insanları kontrol etmeyi öğrenmiştir, iradeli bir kadındır. 



 
Aktivite Nilüfer, bağlı olduğu uluslararası örgütün İstanbul’daki görevlerini yerine getirmekle meşguldür. 
Bu niyetle güzelliğini kullanarak, örgütün ihtiyaç duyduğu insanları yönetmekte ve hayatlarına dahil 
olarak casusluk yapmaktadır. Ali Tunç’un kendisini ısrarla takip etmesi sonucu ondan hoşlanmaya 
başlamıştır. 
 
ÖRNEK ANILAR 
 
Gizemli Ali Tunç Nilüfer’i ilk gördüğü günden beri onun izini sürmektedir. Ancak hiçbir ipucu bulamaz 
zira Nilüfer’in hareketleri şüpheli ve gizemlidir. Örneğin, Nilüfer’in daha önce girdiği apartmanı bulmuştur 
ancak apartmanda hiç kimse yaşamamaktadır. “Boş apartmandan, nasıl çıkar? Yoksa bu işte benim 
anlayamadığım bir sır mı var? Nilüfer, benim kendisinin peşine düşeceğimi evvelden anladı da mahsus 
şaşırtmak için numaralar mı hazırladı?” 
 
İradeli Ali Tunç’la bir otel odasına baş başa kalan Nilüfer, iradeli karakterinin etkisiyle Ali Tunç’a her 
istediğini yaptırmakta ve onun gözünü korkutmaktadır. “Genç kadın, yavaş yavaş başını doğrultmuştu, 
boş kadehi bir müddet havada tuttu, baktı, sonra duvara fırlattı. Kadeh duvara çarpmış bir avuç su gibi 
serpilerek yere dökülüverdi. […] Eliyle Ali Tunç’un başını, dizlerinden itecekti, baktı.. ‘Kalk, seninle 
konuşacaktım, sana soracaklarım var.’ Genç adam sendeleyerek kalkmıştı, fakat genç kadının kızarmış 
yüzünden, zümrüt yeşili gözlerinin meşum alevinden ürktü.” 
 
Solmaz (Samimi / Kuvvetli) 
 
Karakter Solmaz, nişanlısı Ali Tunç’u koruyup kollamaktan çekinmeyen güçlü bir karakter yapısına 
sahiptir. Kıskanç bir kadın olmadığı için Ali Tunç’un Nilüfer’i takip etmesine ses çıkarmaz, ancak yine de 
onun için endişelenmektedir. Düşündüğü her şeyi Ali Tunç’a açık bir şekilde ifade eden samimi bir 
karakterdir. 
 
Aktivite Ali Tunç’un Nilüfer’in peşinden sürüklenmesi nedeniyle Solmaz da olaylara dahil olmuştur. 
Nilüfer’in bağlı olduğu şebeke, Ali Tunç’u takipten vazgeçirmek için Solmaz’a mektup yazmıştır. Bu 
nedenle Solmaz da nişanlısı Ali Tunç’u korumak ve ona göz kulak olmakla uğraşmaktadır.  
 
ÖRNEK ANILAR 
 
Samimi Solmaz, Nilüfer’in bağlı olduğu örgütten uyarı mektubu aldığında Ali Tunç için endişelenip onu 
görmeye gider. Bütün düşüncelerini samimiyetle ifade edip, Ali Tunç’tan kendisine dikkat etmesini ister. 
Ali Tunç, Solmaz’ın samimiyetinden etkilenir. “’Kendine dikkat edeceğini bana vadet. Seni telefonla 
sormayacağım ve kendim de gelip aramayacağım. Yalnız sen, ara sıra bana telefon edecek olursan 
beni çok sevindirirsin. Dostluğumuz namına, bu kadarını istemekliğim hakkımdır, değil mi?’ Rikkat ve 
samimiyetle parlayan soluk elâ gözlerin candan dostluğu karşıında Ali Tunç, eriyivermişti.” 
 
Kuvvetli Solmaz, Nilüfer’in nişanlısı Ali Tunç’u hileyle elinden almaya çalıştığını düşünmektedir. Ancak 
bundan korkmaz ve gerekirse kendi elleriyle Ali Tunç’u Nilüfer’e verebilecek kadar güçlü bir kadın 
olduğunu belirtir. “Ali Tunç’u benim elimden almak mı istiyor? Hile ile, manevralarla mı alacak? Onun 
kuvveti, burada değil mi? Ne cılız, ne aciz, ne zavallı kuvvet. Ali Tunç’un nişanlısı, hileye, manevraya 
tenezzül etmez. Ben, Ali Tunç’u, elimle, ona hediye edebilirim. İşte, benim kuvvetim burada.” 
 
Zülfü Şahin (Dalavereci) 
 
Karakter Zülfü Şahin, Nilüfer’i örgütün tuzağına düşürmeyi başarmış olan dalavereci, yalancı bir 
karakterdir. İşlettiği kumarhanede kirli işler dolayısıyla insanları aldatmanın yolunu bulmuştur. Aynı 
zamanda davranışlarıyla çevresindeki insanları tedirgin eden bir tiptir. 
 
Aktivite Bağlı olduğu örgütün planları doğrultusunda bir kumarhane işletmektedir. Ali Tunç, Nilüfer’in 
peşine düşünce Zülfü Şahin de Ali Tunç’la uğraşmaya başlamıştır. Onda gördüğü yakut yüzüğü geri 
almak için örgütün emriyle Ali Tunç’un evine gizlice girmiş olan kişidir. 
 
ÖRNEK ANILAR 
 



Dalavereci Zülfü Şahin, kumarhanesi kapandıktan sonra içeride kalan birkaç gizli evrakı alabilmek için 
Ali Tunç’tan yardım istemeye gelmiştir. Böylesine dalavereci bir adamın, yardım isterken çekingen bir 
tutum takınması Ali Tunç’un garibine gitmiştir. “Neden? İşi sıkılmamazlık olan bu adam, neden sıkılıyor? 
Onun gibi attığını vurur, tuttuğunu koparır; saman altından su yürüten bir adam, nasıl olur da dünyada 
dalavere nedir bilmeyen, içi dışı bir, dümdüz, dosdoğru bir insandan yardım ister? Onun işleri gibi 
ruhundaki eğrilik, çarpıklık, dolambaçlık, düzlüğe, doğruluğa nasıl katlanır?” 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


