Y
Kromozomuyla
Geçmiflin ‹zinde
“Cengiz Han, benim büyük büyük
büyük büyük ... ... babam olur!” Yak›n
bir geçmiflte yap›lan bir araflt›rma sonucundaki tahminlere göre, yeryüzünde flu anda bu cümleyi söyleyebilecek
yaklafl›k 16 milyon insan var. Onlardan biri olmad›¤›m›z› varsayarak, biz
kendi aile a¤ac›m›z› nereye kadar çizebiliriz? A¤ac›n dallar›n›n bizi bir ‹skoçya düküne ya da bir engizisyon yarg›c›na, belki de bir Hun imparatoruna
yönlendirmeyece¤inden emin olabilir
miyiz? Baflka deyiflle, DNA’m›z›n bizden binlerce y›l önce yaflam›fl bir fok
avc›s›n›n DNA’s›ndan parçalar içermedi¤ini söyleyebilir miyiz? Bir noktada
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tak›l›p kalaca¤›m›z, o noktadan öncesine ait ipuçlar› bulmam›z›n da çok zor
oldu¤u kesin. Ancak, kendi ailesel geçmiflimize iliflkin verilerin bulan›klafl›p
sonra da yok oldu¤u, tüm insanl›¤a
iliflkin arkeolojik bulgular›n yetersiz,
tarihsel kay›tlar›n da eksik kald›¤› bir
noktada, imdada yine kendi kromozomlar›m›z yetiflebilir.
Bir antropolojik genetikçi olan
Spencer Wells, insano¤lunun kökleri,
özellikle de Orta Asya’daki kökleri
üzerinde önemli çal›flmalar yapm›fl bir
araflt›rmac›. Nadide koleksiyonunu
saklad›¤› yerse, evindeki buzdolab›; daha kesin bir tarifle, süt kutular›n›n al-

t›ndaki raf. Koleksiyon pek al›fl›lm›fl
türden de¤il: Orta Asya’da yaflayan
2500 kifliden al›nm›fl DNA örnekleri!
Bunlar, onun gözünde bu DNA’n›n
al›nd›¤› kiflilerden ötesini, insanl›¤›n
büyük bir bölümünün köklerini de
temsil ediyor. Yaln›zca erkeklerde bulunan Y kromozomlar›ysa Wells’in oldu¤u kadar, baflka birçok antropolojik
genetikçinin de özel ilgi alan›. Çünkü
babadan o¤ula neredeyse oldu¤u gibi,
ç›kmaz bir iz gibi aktar›lan Y kromozomunun, populasyon geneti¤i alan›nda
özel bir önemi var. Bu alandaki bulyaplar›n, yerine konan her bir parças›ysa geçmiflimizin genetik izlerini sür-

mede bir ad›m daha ‘geri’ gidebilmemizi, köklerimize biraz daha yaklaflmam›z› sa¤l›yor.
Do¤al seçilim, herhangi bir canl›
grubunun, bulundu¤u ortam›n sundu¤u koflullarda yaflayabilmesini sa¤layan genlerin lehine gerçekleflir. Az günefl ›fl›¤› alan bölgelerde beyaz ten rengini sa¤layan genlerin, yeterli D vitamini al›m›na yard›mc› olmas› gibi. Farkl›
bölgeler, canl›lar için farkl› koflullar ve
engeller sunar. Bu nedenle de do¤al
seçilimin ye¤ledi¤i genler de, tropik
bir ormanda, çölde ya da sulak bir bölgede farkl› olacakt›r. Kuflaklar sonras›ndaysa, farkl› bölgelerde yaflayan insanlar›n özellikleri kadar, genomlar›
da çeflitlilik gösterir. Çeflitli canl› gruplar›yla yap›lan çal›flmalar, populasyonlar›n hastal›k, açl›k ya da benzeri bir
nedenle çökmesi durumunda da, kalan
birkaç birey taraf›ndan yeniden canland›r›labildiklerini gösteriyor. Bu birkaç birey, ya do¤rudan, ya da yeni bir
bölgeye göçederek yeni bir populasyonun do¤umuna önayak oluyorlar. Genleri de, seçilim aç›s›ndan herhangi bir
avantaj tafl›masalar bile, ister istemez
bu yeni populasyonun bask›n genleri
haline geliyor. Wells’e göre, DNA’da
genetik çeflitlilik ad›na görülen ne varsa, ço¤u bu tür nüfus olaylar› sonucu
ortaya ç›km›fl olabilir.

S›rlar,
Y Kromozomunda
1994 y›l›nda, antropolojik geneti¤in
babas›, Stanford Üniversitesi’nden Luigi Luca Cavalli-Sforza ve ekibi, iki farkl› kiflinin genomlar›nda, ikisi de ayn›

noktada bulunan DNA mutasyonlar›n›
h›zl› bir biçimde bulmak için yeni bir
teknik gelifltirmifller. Bu mutasyonlar
bir anlamda, normal diziden sapmalar›
gösteren birer “iflaretleyici”. Bu nedenle sözkonusu teknik, insan göçünü izlemek için kullan›lan yararl› bir araç
haline gelmifl durumda. Kendili¤inden
oluflan mutasyonlar›n ço¤u ne yararl›
ne de zararl›. Bunlar yaln›zca, bir nesilden di¤erine aktar›ld›kça, teker teker genom üzerinde yerlerini al›yor ve
zaman içinde birikiyorlar. Sonuç: Grup
içindeki bütün bireylerde var olan bir
mutasyon, bireylerin ortak atas›ndan
gelen bir mutasyon olmal›. ‹flte, populasyona ait aile a¤ac›n›n gövdesi! Bu
durumda, bundan sonraki her bir mutasyon da birer dallanma noktas›n› belirliyor olacak. Ta ki a¤ac›n ucundaki
en küçük dal parçalar›na; yani tek tek
insanlara gelene kadar. Adli genetikçiler, bu dallar›n daha çok uç k›s›mlar›ndaki iflaretleyicilerden yararlan›rken,
populasyon genetikçileri de büyük dallara odaklanm›fl durumdalar. Bu iflaretleyicilerden yararlanma ilkeleriyse
gayet basit: Sözgelimi Asya’da neredeyse herkeste varolup, Afrika’da da
neredeyse hiç kimsede bulunmayan
bir mutasyona, zaman›n içinde bir yerlerde, bu iflaretleyiciyi tafl›yan küçük
bir grubun Afrika’y› terkedip Asya’da
yeni bir populasyon oluflturduklar›n›n
bir iflareti gözüyle bak›labilir.
‹lkece basit olsa da, her konuda oldu¤u gibi, burada da ortal›¤› buland›ran bir etken var: cinsiyetler. DNA’y›
tafl›yan kromozomlar, bir iplikçi¤i anneden, di¤eri babadan olmak üzere,
çiftler halinde bulunuyorlar. Bir yumurta ya da sperm hücresinin yap›m›n-

daysa bir çifti oluflturan iki iplikçik,
belli noktalardan biraraya gelerek büyük DNA parçalar›n› de¤ifltokufl ediyorlar. Kuflaktan kufla¤a aktar›lan bu
kromozomlar, her seferinde gerçekleflen parça al›flverifline ba¤l› olarak, zamanla bütün atalar›n katk›lar›yla oluflmufl bir ‘yamal› bohça’ya dönüflüyorlar. Böyle bir kromozom, size Buzul
Ça¤› atan›z›n bir Orta Asyal› oldu¤unu, sonraki bir atan›z›n da ABD’de bir
vali oldu¤unu söyleyebilir; ama onlar›n
‹ngiltere’den geçifllerini de büyük olas›l›kla atlam›fl olacak, sonuçta hikaye
de fazla birfley ifade etmeyecektir. ‹flte
Y kromozomu, antropolojik genetik
araflt›rmac›lar›n›n imdad›na bu noktada yetifliyor.
‹nsandaki 23 çift kromozomun son
çifti olan cinsiyet kromozomlar›, kad›nlarda XX, erkeklerde XY biçiminde ortaya ç›k›yor. Bu, kad›nlar›n anneden
de babadan da birer X kromozomu
al›rken, erkeklerin anneden X, babadan Y kromozomu almalar› demek. Di¤er bütün kromozomlardan farkl› olarak, Y kromozomunun efli yok; X kromozomuyla parça al›flveriflinde bulundu¤u tek bölgeyse uçlar›. Sonuçta Y
kromozomu, babadan o¤ula, o¤uldan
toruna vs. geçerken büyük ölçüde korunmufl oluyor. Her durakta yap›s›na
kat›lan, en fazla bir ya da iki mutasyon. Ortaya ç›kan sonuç, oldukça ilginç: fiu an yeryüzünde yaflayan bütün
erkeklerin Y kromozomlar›n›n, 50.00060.000 y›l önce yaflayan bir ortak atan›n Y kromozomuyla % 99,99’dan fazla benzerlik tafl›yor olmas›. Aradaki minicik de¤iflikliklerse, insan türünün gezegen üzerindeki yay›l›m öyküsünün
kay›tlar›n› sunan iflaretleyicilerin ta
kendileri!
X Kromozomu

Y Kromozomu

‹nsanda bulunan 23 çift kromozomdan 23. kromozom çifti, kad›nlarda XX, erkeklerde XY biçimindedir. Bütün di¤er çiftler, hücrenin mayoz bölünmesi s›ras›nda birbirleriyle büyük DNA parçalar›n› de¤ifltokufl ederken, erkeklerdeki 23. çiftte,
X ve Y kromozomlar› aras›ndaki parça al›flverifli
yaln›zca uç k›s›mlarda ve çok düflük oranda gerçekleflir. Bunun sonucu olarak Y kromozomunda
ortaya ç›kan herhangi bir mutasyon, bir sonraki
kufla¤a oldu¤u gibi geçebilir.
Ocak 2005
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‹lk ata
GÜNEY AMER‹KA
H‹NT OKYANUSU
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GÜNEY ATLANT‹K
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‹LK ‹NSANLARIN GÖÇLER‹:
“M” harfiyle gösterilen genetik iflaretleyiciler, farkl›
Y kromozomu soylar›n›n dünya üzerinde ne zaman
ve nas›l yay›ld›¤›n› anlamam›z› sa¤l›yor.
M168
M130
M89
M9
M175
M45
M173

: 50.000 y›l önce
: 50.000 y›l önce
: 45.000 y›l önce
: 40.000 y›l önce
: 35.000 y›l önce
: 35.000 y›l önce
: 30.000 y›l önce

M20
M242
M122
M3
M172
M17

: 30.000 y›l önce
: 20.000 y›l önce
: 10.000 y›l önce
: 10.000 y›l önce
: 10.000 y›l önce
: 10.000 y›l önce

Neden Orta Asya?
Wells’in buzdolab›na flimdi bu gözle bakt›¤›m›zda, büyülü bir de¤iflime
tan›k oluyoruz. Süt kutular›n›n alt›nda
duran örnekler, ç›lg›n bir bilimadam›n›n koleksiyonu olmaktan ç›k›p, belki
de tüm insanl›¤›n öyküsünü bar›nd›ran bir kütüphaneye dönüflüyor...
Orta Asya, genetikçilerin gözünde
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GÜNEY PAS‹F‹K OKYANUSU

insan çeflitlili¤inin ikinci büyük yol ayr›m›. Genetik ve yan›s›ra baflka birçok
disiplinin ortak bir ç›kar›m› da, yaflayan bütün insanlar›n ortak atas›n›n,
yüzbinlerce y›l önce Afrika’da ortaya
ç›km›fl oldu¤u. Y kromozomu a¤ac›n›n
kök ve gövdesinin Afrika’da yer ald›¤›,
1990’larda Arizona Üniversitesi ve
Stanford Üniversitesi araflt›rmac›lar›nca gösterilmifl. Mitokondriyal DNA
(yaln›zca anneden al›nan ve kuflaktan
kufla¤a çok az de¤ifliklikle geçen, kromozomal olmayan bir DNA türü) ile
yap›lan daha önceki baz› çal›flmalar,
‘ilk kad›n’›n da Afrika’da yaflad›¤› sonucunu vermifl. Kimi araflt›rmac›lar›n
gözünde, genifl alanlar› ve hayvan bollu¤uyla Afrika savanalar›n› oldukça
and›ran Orta Asya, Afrika’y› 50.00060.000 y›l kadar önce terkeden insano¤lunun yerleflip de “gürbüzleflti¤i”

yer olabilir. “Buras› onlar için bir et
deposuydu” diyor Wells. “Tonlarca yiyecek... Ve tabii bu da onlara, yeterli
nüfus yo¤unlu¤una ulaflma ve yay›lma
olana¤›n› tan›d›.” Yay›lma önce bat›ya
(bat› Asya) do¤ru gerçekleflmifl, zamanla do¤u, kuzey ve güney yönlerine de
sürmüfltü. Bat› kolu, sonunda Avrupa’ya, do¤u kolu da Bering Bo¤az›’n›
geçerek Kuzey Amerika’ya ulaflm›flt›.
Bu iki kol 1492’de burada yeniden biraraya geldiler. Bu zamana kadar, görünüfl bak›m›ndan birbirlerinden oldukça farkl› hale de gelmifllerdi. ‹nsanlar›n gezegen üzerinde nas›l yay›ld›klar› ve bu farkl›l›klar› nas›l kazand›klar›n›n izleriyse, Y kromozomunda gizlenmifl durumda.
Ancak, bu eski göçe ait kay›tlar›n
kaybolmas›na çok da zaman kalmad›.
Unutmamak gerek ki, atalar›m›z›n ge-

zegen üzerinde yay›lmalar› on binlerce
y›l alm›flt›. Ancak flimdi oldukça uzak
mesafeleri katetmek için saatler yeterli.
Yaflam art›k çok h›zland› ve gidip gelmelerin, yerleflmelerin, gruplaflmalar›n
vb. genetik aç›dan izlenmesi çok zor.
Bunun getirdi¤i tehlike, genetik geçmiflimize ait ipuçlar›n›n da çok kalmadan
silinip süpürülecek olmas›. Genetikçiler, çok eski bir kütüphanenin kal›nt›lar›na benzetilebilecek olan genlerimizi
kaz›p bulmaya çal›fl›rken, kaz› yerine
sanki birden bir havaalan› infla edilece¤i söyleniyor. Tek yapabilecekleri, acil
bir kurtarma operasyonuyla kaz› alan›ndan bulabildiklerini ç›karmak. Yani,
bulabildikleri bütün ata genlerini.
1991 y›l›nda Cavalli-Sforza taraf›ndan bu amaçla önerilen ve dünyadaki
yüzlerce populasyondan DNA örnekleri toplamay› hedefleyen “‹nsan Genom
Çeflitlili¤i Projesi”, özellikle de daha
küçük gruplar›n küresel kültür içinde

kaybolmaya yüz tuttuklar› bir zamanda, tüm insanl›¤a ait kay›tlar› toplayacakt›. Ancak, kanlar›n› kimbilir hangi
amaçla kullanacak olan Bat› biliminin
hizmetine verme düflüncesine büyük
tepki gösteren kimi gruplar›n da etkisiyle, öneri büyük tart›flmalara neden
oldu, ABD hükümetiyse projeyi desteklemedi. Ancak araflt›rmalar yine de
sürdü. Cavalli-Sforza’n›n önerileriyle,
içlerinde Wells’in de oldu¤u araflt›rmac›lar, öncelikle hakk›nda genetik aç›dan hiç bir fley bilinmeyen Orta Asya’ya yöneldiler.

Y Kromozomunun
Anlatt›klar›
Y kromozomu içinde yaz›l› olan tarihsel bilgi nas›l okunuyor? Araflt›rmadan birkaç örnek: Kazakistan’da, M45
olarak an›lan bir Y kromozomu iflaret-

leyicisine rastlan›yor (Hat›rlatmak gerekirse bu iflaretleyiciler, Y kromozomunda görülen mutasyon bölgeleri).
M45, insan aile a¤ac›ndaki önemli ayr›m noktalar›ndan biri. Dallardan biri,
kökleri Bat› Avrupa’da olan birçok kifli taraf›ndan paylafl›lan M173’e; di¤eri
de birçok yerli Amerikal›da bulunan
M3’e yöneliyor. Avrupal› ve Amerikal›larda da M45 var; ancak Orta Asya’da
M45’e sahip olup daha sonraki iki iflaretleyiciye sahip olmayan, onun yerine
farkl› birçok mutasyon içeren kifliler
de bulunuyor. Bunun anlam›, Orta Asya’n›n, M45’in ortaya ç›kt›¤› yer oldu¤u; ayr›ca hem Avrupa, hem de yerli
Amerikal›lar›n ortak köklerinin de burada bulundu¤u. M45’ten sonraki mutasyonlar›n say›s›ysa, araflt›rmac›lara
bu iflaretleyicinin yaklafl›k 35.00045.000 yafl›nda oldu¤unu düflündürüyor. M173’ün, yaklafl›k 30.000 y›l önce
ortaya ç›kt›¤› görülüyor (yaklafl›k olaOcak 2005
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rak, Fransa’da bulunan ilk ma¤ara resminin tarihi). M3 ise yaln›zca yerli
Amerikal›larda var; bu nedenle insanlar›n Bering Bo¤az›’n› ilk geçip de
Amerika’ya vard›klar› zamandan sonra
ortaya ç›km›fl olmal›. Bunun kesin zaman› arkeologlarca hâlâ tart›fl›lmakta
olmas›na karfl›n, Wells ve ekibi, benzeri ipuçlar›yla yaklafl›k 17.000 y›l öncesine iflaret edebiliyorlar. 1492’den sonra, insanl›¤›n 30.000 y›l kadar önce ayr›lan iki büyük kolu ve dolay›s›yla da
genleri, yeniden biraraya gelmeye bafll›yor. Araflt›rmac›lar, yerli Amerikal› erkeklerin % 17’sinin, buna ba¤l› olarak
Avrupal›lardan miras kalm›fl Y kromozomu tafl›d›¤›n› tahmin ediyorlar.
fiuras› kesin ki, insan gen havuzunun tek belirleyicisi do¤al seçilim de¤il. Tarihsel olaylar›n da az›msanmayacak bir etkisi var.

Cengiz Han’›n Damgas›
2003 fiubat›nda yay›mlanan ve 23
araflt›rmac›n›n kat›l›m›yla gerçekleflen
bir araflt›rmaya göre, bundan yaklafl›k
800 y›l kadar önce yaflayan Mo¤ol ‹mparatoru Cengiz Han, yaln›zca tarihe
de¤il, epeyce bir Y kromozomuna da
hat›r› say›l›r bir damga basm›fl olabilir.
(Bilim ve Teknik, Mart 2003, s.5; “Cengiz Han’›n 16 Milyon Torunu”) Araflt›rmac›lar, flu anda Asya’daki 12 erkekten 1’i, dolay›s›yla da dünyadaki her
200 erkekten 1’inin (yaklafl›k 16 milyon), Mo¤olistan’da 1000 y›l kadar önce ortaya ç›km›fl bir Y kromozomunu
tafl›d›¤›n› düflünüyorlar. Bunca y›l önce ortaya ç›km›fl bir kromozomun günümüzde görülme s›kl›¤› aç›s›ndan, 16
milyon oldukça flafl›rt›c› bir rakam.
Araflt›rmay› yürüten Chris TylerSmith ve ekibi, Orta Asya’da yaflayan
2123 erke¤in Y kromozomlar›n› incelemifl ve inceleme kapsam›na mikrosatellit DNA dizilerini de katm›fllar. (Mikrosatellitler, DNA’n›n k›sa ve tekrarlamal› dizileri; CACACACA gibi. Tekrarlamalar›n say›s› genellikle bir kuflaktan di¤erine de¤ifliyor.) Bireylerin
%90’dan fazlas›nda Y kromozomlar›n›n birbirinden epeyce farkl›, ancak
%8’inde de neredeyse t›pat›p ayn› oldu¤unu görmüfller. Bunun anlam›, bu
%8’e giren bireylerin görece yak›n bir
geçmiflte ortak bir atalar›n›n oldu¤u.
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yon say›s›ndan yola ç›karak da, bu Y
kromozomunu tafl›yan ilk erke¤in yaklafl›k 1000 y›l kadar önce yaflam›fl olabilece¤i sonucunu ç›karm›fllar.
Mo¤ollar› birlefltirmek için baflta
Çin olmak üzere Asya ülkelerinin ço¤unu fethetmifl olan Cengiz Han, gücüyle oldu¤u kadar kad›nlara olan düflkünlü¤üyle de tan›n›r. Alt› Mo¤ol kar›s›n›n yan›s›ra, fethetti¤i ülkelerin hükümdarlar›n›n k›zlar›n› da haremine
katt›¤› biliniyor. Bu koflullar alt›nda,
istila etti¤i bölgenin geniflli¤i de gözönüne al›n›rsa, kromozomlar›n›n da
epeyce yay›lm›fl olmas›na flaflmamak
gerekir. Fethetti¤i ülkelerdeki erkekleri öldürme gelene¤i (ki bu da onlar›n Y
kromozomlar›n› safd›fl› b›rak›p, yerine
kendininkileri koymas› demek), ayr›ca
say›s›n› bugün de bilmedi¤imiz (kendisinin de bilmedi¤i kesin!) o¤ullar›n›n Y
kromozomunu yayma konusundaki
az›msanmayacak katk›lar› da hesaba
kat›l›rsa, Cengiz Han’›n, insanl›¤›n gen
havuzunda bomba etkisi yaratt›¤› pek
kuflku götürmüyor. Araflt›rmac›lar›n,
tahminlerine göre 16 milyon kiflide t›pk› bir do¤um lekesi gibi bar›nmakta olan bu Y kromozomunun kayna¤› olarak Cengiz Han’› aday göstermelerinin
nedeni de bu. Sonuçta, kromozomun
bu kadar k›sa zamanda bu kadar büyük bir alana yay›lm›fl olmas›n›n koflullar›n›, Cengiz Han’dan iyi sa¤layan bir
aday yok. Ancak kendilerinin de vurgulad›klar› nokta, bu Y kromozomunun ilk sahibinin baflka bir kifli de olabilece¤i. Tahminen kendisinden birkaç
kuflak önce yaflam›fl bir ata.
Tabii bu tahmin, Cengiz Han’›n mezar› ortaya ç›kar›l›p da kendi DNA’s›
incelenene kadar kesinlik kazanamayacak. Kimi genetikçilerse tüm bunlar›n varsay›mdan öteye geçemeyece¤ini
savunuyorlar. Öne sürdükleri bir neden, Cengiz Han’›n, flu anda akrabas›
oldu¤u belgelenebilecek herhangi birinin bulunmay›fl›. ‹kincisiyse “1000 y›l
öncesi” sonucunun, ele al›nan mutasyon s›kl›¤› ve h›z›na ba¤l› olarak de¤iflebilece¤i, bu rakam›n 2000 de, 3000
de olabilece¤i gerekçesi.
Cengiz Han’›n torunu olup olmamak kim için ne kadar önem tafl›r, bilinmez; ama bu örnek, hiç birfley için
olmasa, geçmiflimizle ilgili ortaya ç›kabilecek çok fleyin varl›¤›n› göstermesi
bak›m›ndan önemli. Geçmifli bilmek istemekse, insan›n kaçamayaca¤› bir

Orta Asya’ya yapt›klar› üç ayr› araflt›rma gezisinde
Spencer Wells ve ekibi, 2500’den fazla Orta Asyal›
erkekten kan örnekleri alarak, bunlardan DNA içeren beyaz kan hücrelerini ay›rm›fl ve Y kromozomlar› üzerinde incelemelerde bulunmufllard›.

dürtüsü. Ancak küreselleflme, bu bilginin, en az›ndan genlerin sa¤layabilece¤i kadarki k›sm›n› sonsuza kadar kaybetme tehlikesiyle karfl› karfl›ya b›rak›yor bizi. Antropolojik genetikçiler, “ya
flimdi, ya da hiç bir zaman” diyorlar.
Öyle bir zamanda yafl›yoruz ki, genlerimizde yaz›l› tarihsel kay›tlar› okumaya
yeni bafllam›flken, onlar› silmeye de
bafllad›k. Wells, Asya’da buldu¤u belki
de bütün soylar›, New York’taki tek bir
gece kulübünde birarada görmenin
mümkün olabilece¤ini söylüyor. Onun
benzetmesiyle, buradan örnek almaya
kalk›flacak bir genetikçinin durumu,
nefis bir flarap içen, ama içti¤i flarab›n
ne oldu¤unu bile bilmeyen bir flarap
uzman›n›n durumu gibi. Elinin alt›nda
arad›¤› herfley var; ama onlar› o gece
kulübünde mucizevi bir flekilde biraraya getiren büyülü geçmifli, olaylar› ya
da göçleri anlayacak her türlü araçtan
yoksun. “Bir tek insanl›k tarihi var” diyor Wells. “Kendi geneti¤imizi de¤ifltirmeye bafllamadan önce, onun hakk›nda bilecebilece¤imiz herfleyi bilebilmek, hiç de fena olmazd›.”
Zeynep Tozar
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