
KÖPRÜLÜ KÜTÜPHANESi 

rülü Ktp., nr. 2491 / 16, s. 2•: aynı sayfada 
1254 [ 1838[ yılında, Takvim-i Vekayi' ga
zetesinin a l ındığına dair de bir kayıt var
dır) . Bu husustaki kaydın başlığı "mesa
rif-i gayr-i mu'tad" olduğuna göre kütüp
hane için pek kitap satın alınmamaktay

dı. Dört yıllık masraf listesinde kitap satın 
alınmasıyla ilgili sadece üç kayıt bulun
ması da bu görüşü desteklemektedir. 

Köprülü vaktiyesinde ödünç vermeye 
dair şartlarda önceki kütüphane vaktiye
lerine göre "kütüphanecilik tarihimizde 
kitap iaresi gibi ileri bir hamle" (Cunbur. 
Xl/1-2 [1962[. s. 17) değil. belki birkaç 
asırdan beri yapılan bir uygulamayı bazı 
esaslara bağlama isteğinin ortaya kon
muş olduğu görülür. Vaktiyede önce "taş
ra ihraç etmeyip ve ettirmeyip" şeklinde 
bir yasaklama getirilmişse de diğer kü
tüphanelerdeki uygulama ve muhteme
len öğrencilerin hala ödünç aldıkları ki
tapları istinsah ederek kitap ihtiyaçlarını 
giderdikleri düşünülmüş ve kitapların dı
şarıya çıkarılmaması kaidesine bazı istis
nalar getirilmiştir. Zaruret halinde vakıf 
mütevellisinin bilgisi dahilinde güvenilir 
kimselere sağlam bir kefil veya rehin kar
şılığı ödünç kitap verilebilecek, medrese 
talebeleri de hafız-ı kütübden rehin veya 
kefil karşılığında ödünç kitap alabilecek
lerdir. 

Köprülü Kütüphane·si'nde son derece 
kıymetli ve nadir eserler bulunmaktadır. 
Devlet adamlığı yanında ilmi konularda 
da söz sahibi olan Fazı! Ahmed Paşa seç
kin bir koleksiyon meydana getirmişti. Bu 
kütüphanedeki Arapça. Türkçe ve Fars
ça nadir eserlerin yanında birçok meşhur 
alimin müellif hattı eserleri de mevcut
tur (Şeşen, ı. 22-25) . Köprülü Kütüphane
si'nin biri ll. Abdülhamid devrinde, diğeri 
son dönemlerde Ramazan Şeşen ve arka
daşları tarafından hazırlanmış iki katalo
gu bulunmaktadır. 
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KÖPRÜLÜ MEHMED PAŞA 
(ö . 1072/1661) 

Osmanlı sadrazamı. 
_j 

Arnavutluk'un Berat sancağına bağlı 
Rudnik (Ruznik) köyünde doğdu . Devşiri

lerek istanbul'a getirildikten sonra Ende
run'da yetişti ve matbah-ı amirede gö
revlendirildi. IV. Murad zamanında En
derun'da büyükodalı oldu. Ardından Ha
zine-i Amire hademeleri arasında bulun
du. Muhtemelen geçimsizliği yüzünden 
kısa zamanda suvari bölüklerinden biri
ne taşra çıkarıldı. O dönemde Amasya'ya 
bağlı Köprü (Vezirköprü) kasabasına gidip 
Ayşe Hanım'la evlendi. Burada bulunması 
sebebiyle Köprülü olarak tanındı. Eskiden 
tanıştığı Hüsrev Paşa sadrazamlığa geti
rilince onun hazinedan oldu. Hüsrev Pa
şa'nın katlinden sonra kısa bir müdd_et 
Amasya sancak beyliği yaptı, ardından ls
tanbul'a döndü. Çeşitli voyvodalıklarda, 
ihtisab ağalığında, Tophane nazırlığında, 
sipah ve silahdar ağalıklarında bulundu. 
Çorum sancak beyi iken Bağdat seferine 
katıldı ( 1048/1638). Kemankeş Kara Mus
tafa Paşa'nın sadaretinde rikab-ı hüma
yun kapıcılar kethüdası ve mirahur oldu. 
Yeniden Amasya sancak beyliğine getiril
di. Bu sıralarda veziriazam olan Sultanza
de Mehmed Paşa tarafından vezirlik veri
lerek Trabzon valiliğine tayin edildi. 1 057'
de (1647) Şam mütesellimi oldu. Varvar 
Ali Paşa'nın isyanı üzerine Karaman bey
lerbeyi olarak isyanı bastırmakla görev
lendirildi. Çankırı yöresinde Ali Paşa'ya 
yenilerek ve esir düştü. Bu sırada kuwet
leriyle yetişen İpşir Mustafa Paşa tarafın
dan kurtarıldı. Ertesi yıl Celali Katırcıoğlu 
Mehmed'e karşı gönderildiyse de onu af 
dilemeye razı edip savaşı önledi. 

Köprülü Mehmed Paşa bir mü?det 
Köprü kasabasında vakit geçirdi. lpşir 
Mustafa Paşa'nın sadaret makamına ge
lişi üzerine Trablusşam eya! eti kendisine 
verildi, fakat buraya gitmeden görev elin
den alındı ve yeniden Köprü kasabasına 
döndü. Bu arada Valide Turhan Sultan'ın 
kethüdası olan memleketlisi Mimar Ka
sım Ağa. Köprülü'yü sactarete aday gös
termekteydi. Nihayet kubbe vezirliğine 
tayin edilerek sadaret yolu açılmış oldu. 
26 Zilkade 1 067'de (5 Eylül 1657) Boynu
eğri Mehmed Paşa'nın yerine sactarete 
tayin edildi. Ancak Köprülü, gerek Valid e 
Turhan Sultan'a gerek Padişah IV. Meh
med'e bazı şartlar ileri sürerek mührü 
öyle kabul edebileceğini ifade etti. Köprü-

lü'nün şartları özetle şunlardır: 1. Huzura 
sunulacak her telhisin mutlaka uygulan
ması, aykırı emir verilmemesi. 2. En kü
çük rütbeden en büyüğüne kadar yapıla

cak tayiniere karışılmaması. 3. Devlet er
kanından birinin teşvikiyle yetkilerinin sı 

nırlandırılmaması ve icraatına müdahale 
olunmaması. 4. Kendisini sevmeyenlerin 
sözlerine önem verilmemesi. Padişah ile 
valide sultan bu şartları yeminle benim
sediler. Daha önce hemen hiç dikkat çek
memiş olan yaşlı bir vezirin s adaret ma
kamına getirilmesi, saray çevrelerinde 
şaşkınlıkla karşılandı. Fakat Köprülü da
ha ilk icraatında nasıl bir veziriazam ola
cağının işaretini verdi. IV. Murad devrin
de istanbul'da başlayan. Kadızade Meh
med Efendi taraftarlarıyla süfi temayül
lü Şeyh Abdülmecid Sivasi taraftarları 
arasındaki dini tartışmalar sebebiyle or
taya çıkan karışıklığa müdahale ederek 
bu olayın elebaşılarını Kıbrıs'a sürgüne 
gönderdi. Ardından Bozcaada muhafızı 
iken savunmada aciz kalıp adayı Venedik
liler'e teslim eden Abaza Ahmed Paşa'yı 
cezalandırdı. Bundan başka dini telkin
lerle cahil halktan para sızdıran Şeyh Sa
lim de aynı akıbete uğradı. Eflak voyvoda
sına mektup yazıp Osmanlı Devleti aley
hine birtakım tertipler düzenlediği gerek
çesiyle Patrik lll. Partenios'u idam ettirdi. 
istanbul'da fesat çıkaran sipahi zorbaları 
da dağıtıldı. Köprülü bundan sonra Ve
nedikliler'in eline geçmiş olan Bozcaada 
ve Limni'yi geri almak üzere karadan se
fere çıktı. Bozcaada ve Li m ni geri alına
rak Çanakkale Bağazı'nın güvenliği sağ
landı. 

Bir süreden beri Erde! Beyi ll. Rakoczy 
György, Leh krallığını elde etmek için gizli 
bir faaliyet içindeydi. isveç kralı ile anlaş
m ış, bu gizli faaliyete Eflak ve Boğdan 
beylerini de karıştırmak istemişti. Os
manlılar. Lehistan ve Erdel'den oluşan 
güçlü bir kuzey komşuyu siyaseti icabı uy
gun görmüyordu. Rakoczy, kendisini ita
ate davet eden üç fermanı da dinlemeyip 
Lehistan'a saldırdıysa da Kırım kuwetle
rine mağ!Op olup dönmek zorunda kaldı. 
Köprülü Mehmed Paşa Erde! beyi üzeri
ne sefere çıktı (Ramazan 1068 1 Haziran 
1658). Osmanlı ordusuna Kırım ve Kazak 
k.,uwetleri katıldığı gibi Leh kralı da 12.000 
kişilik bir kuwet göndermişti. Osmanlı 
ordusu Belgrad üzerinden Yanova'ya yü
rüyerek bu önemli şehri aldı. Ancak Ra
koczy'yi yakalamak mümkün olmadı. Köp
rülü harekata devam etme niyetinde ol
masına rağmen CelaliAbaza Hasan Paşa 
isyanı üzerine dönmek zorunda kaldı. Er-



del işini Kenan Paşa'ya havale etti. Barc
say Akos da Erde! beyliğine getirildi. 

Köprülü Mehmed Paşa, Abaza Hasan 
Paşa'nın Anadolu 'da sebep olduğu karı
şıklıkların farkındaydı. Önce onu Anado
lu'dan uzaklaştırmak için Diyarbekir'den 
Halep valiliğine tayin ettirdi. Abaza Ha
lep'e gitmeyince kendisini Erde! seferine 
davet ederek ortadan kaldırmayı planladı. 
Fakat Ab aza sefere de katılma dı. Köprü
lü'nün zulmünden kaçan birçok üst rüt
beli görevlinin Abaza'nın yanına gitmesi
nin de bunda rolü olmuştu (Nihadl, vr. 
189b) . Bundan sonra Ab aza ve maiyeti 
sadrazamı kolayca azlettirebileceklerini 
düşünüp çeşitli baskılarda bulundularsa 
da bunu başaramadılar. 

Köprülü Edirne'ye gelip padişahın hu
zurunda ayak divanına katıldı. Şeyhülis
lamdan fetva alınarak Diyarbekir Beyler
beyi M urtaza Paşa'nın emrinde bir kuvve
tin Celalller üzerine gönderilmesine karar 
verildi. Abaza, Köprülü'ye bir suikast dü
zenlediyse de o bunu casusları vasıtasıyla 
öğrenip tedbirini almıştı. Murtaza Paşa 
ise emrindeki ordu ile Abaza'nın peşine 
düştü, fakat Ilgın'da yenilgiye uğradı ( 15 

Reblülevvel 1069 1 ll Ara lık 1658). Abaza 
Hasan Paşa bu galibiyetten sonra kış
lamak için önce Antep'e gitti. Fakat baskı 
ve erzak kıtlığı yüzünden orada tutuna
mayıp Halep'e çekildi. Burada yanında 
Köprülü Mehmed Paşa'ya muhalif paşa
lar da bulunduğu halde bir tertip sonucu 
yakalandı ve Köprülü'nün emriyle hepsi 
idam edildi (23-24 Cemaziyelevvel 10691 

16-17 Şubat 1659) Böylece Köprülü önem
li muhaliflerini ortadan kaldırmış ve ikti
darı tam anlamıyla eline geçirmiş oldu. 
Ayrıca isyanı destekleyen Şam'daki yerli 
kulu teşkilatını ağır şekilde cezalandırıp 
buraya yeniçeri birlikleri gönderilmesini 
sağladı. Bundan sonra Anadolu'da Ce
lali ve tüfek teftişi başlattı. Teftişte bin
lerce insan katiedildL Halktan 80.000 ka-

Köprülü 
Mehmed 
Paşa'nın 

temsiiT 
bir resmi 

dar tüfek toplandı (Naima, VI. 402-405). 

Bu teftişte askeri zümreden birçok kim
se cezalandırıldığı gibi müderris ve kadı 
gibi ilmiyeden de çok kişi aynı akıbete uğ
ramıştı. Köprülü Mehmed Paşa bu kat
liamdan dolayı çağdaş tarihçilerin ağır 
tenkitlerine uğramıştır. 

Anadolu'da sükCınetin sağlanması üze
rine Köprülü Mehmed Paşa padişahla bir
likte Bursa seyahatine çıktı (Şewal ı 0691 
Temmuz 1659) Rakoczy'nintekrar Erde! 
beyliğine tayini için Bursa'ya gelen Avus
turya elçisinin istekleri kabul edilmedi. 
Zira Rakoczy. Eflak Beyi Mihnea ile birlik
te isyana devam ediyordu. Silistre Valisi 
Can Arslan Paşa, Kırım kuvvetlerinin de 
katılmasıyla Mihnea'yı mağ!Cıp etti. Bu
din Beylerbeyi Seydi Ahmed Paşa da Ra
koczy üzerine gönderildi. Rakoczy yenil
giye uğradı. Ardından Kaptanıderya Köse 
Ali Paşa Avusturya işgalinde bulunan Va
rat üzerine serdar tayin edildi. Çok müs
tahkem olan bu kale kırk beş günlük mu
hasaradan sonra alındı. Osmanlı Devleti'
nin Erde! ve Eflak işleriyle uğraşmasını 
fırsat bilen Venedik, bazı Avrupa devlet
lerinden topladığı 120 gemilik bir donan
ma ile Han ya önlerinde asker çıkardı. Ser
dar Katırcıoğlu Mehmed Paşa'nın sert 
mukavemetiyle karşılaşan Venedikliler bir 
müddet sonra adayı terketmek zorunda 
kaldılar. 

Köprülü yaşının bir hayli i lerlemiş ol
masından dolayı hasta ve yorgundu. Bu 
sebeple padişaha, kendisine halef olarak 
Halep beylerbeyiliğine tayin edilen oğlu 
Fazı! Ahmed Paşa'yı telkin etti. IV. Meh
med bunu kabul etti. Fazı! Ahmed Paşa 
hemen çağrılıp sadaret kaymakamı oldu. 
Köprülü Mehmed Paşa padişahla birlikte 
bulunduğu Edirne'de vefat etti (7 Reblü
levvel ı 072131 Ekim 1661) Bazı Osmanlı 

kaynaklarında öldüğü sırada seksen altı 
yaşında olduğu belirtilir (Silahdar, ı. 226) 

Cenazesi İstanbu l'a getirilerek Çember
litaş'ta yaptırdığı külliyede defnedildi. 

Köprülü Mehmed Paşa. beş yılı aşan sa
da retinde siyasi ve askeri disiplinin tesi
sinde büyük bir dirayet gösterdi. Sactareti 
bazı şartlar ileri sürerek kabul etmesin
deki maksat devleti içine düştüğü durum
dan kurtarmaktı. Köprülü'nün sactareti
ne kadar geçen sekiz yıllık zaman içinde 
on üç sadrazam değişmiş olmasına rağ
men muktedir bir sadrazam bulunama
mıştı. Bunların arasındaki iş bilir sadra
zamlar ise etrafın baskısı yüzünden azle
dilmişlerdi. Burada padişah ve valid e sul
tanla sadrazam arasındaki karşılıklı gü
vene işaret etmek gerekir. Bu sayede 

KÖPRÜLÜ MEHMED PASA 

Köprülü durumunu sağlamlaştırıp ken
disine rakip olabilecek devlet erkanını sin
dirdi. Rakiplerini ortadan kaldırmakta te
reddüt etmedi. Köprülü, kendisine halef 
olarak düşündüğü oğlu Fazı! Ahmed Pa
şa'ya daha güvenli bir ortam bırakınayı 
düşünmüş olmalıdır. Abaza Hasan Paşa 
isyanının bastırılmasından sonra Anado
lu'da uygulanan teftişte öldürülenler için 
kaynaklarda verilen büyük rakamlar abar
tılıdır. Bazı kaynaklarda çok kan döktüğü 
gerekçesiyle ağır bir şekilde itharn edilir. 
Nitekim Silahdar Fındıklılı Mehmed Ağa 
onu "hunhar" diye niteler ve öldürttüğü 
insanların mallarını gasbederek elde et
tiği servet! e hayrat yapan bir vezir olarak 
gösterir (a.g.e., ı. 226). Bazı kaynaklarda 
ise memleketi hainlerden temizleyen ha
yırlı bir idareci şeklinde nitelendirilmiştir 
(Defterdar Sarı Mehmed Paşa, s. 6; Tay
yarzade Ata Bey, ll, 69-70). Özellikle Naima 
onu devleti içinde bulunduğu zor durum
dan çıkaran, refah ve huzuru sağlayan 
büyük bir devlet adamı olarak görür. 

Veziriazamlığı sırasında Yeniçeri Oca
ğı'nı disiplin altına alan Köprülü Mehmed 
Paşa u!Cıfe tevziindeki yolsuzluklara el 
koymuş ve iktidarını sağlamlaştırmak için 
daha sactaretinin başlarında kendisine 
bağlı bir casus teşkilatı kurmuştu . Gemi
lerdeki kürekçilerin mağduriyetini önle
mek üzere kürekçi akçesi adı altında bir 
ödenek ihdas etmiş , her cuma divan top
lantısından sonra mevali ve müderrisle
rin sadrazam ı Arz Odası'nda ziyaretlerini 
lüzumsuz bulup kaldı rm ış, ku b be vezir
lerinin sayısını da azaltmıştı. Bozcaada ve 
Limni'nin istirdadından sonra Çanakkale 
Bağazı'ndaki istihkamları tamir ve yeni
den inşa ettirdiği gibi Kazak eşkıyasına 
karşı Karadeniz' e çıkış yolu üzerinde ted
birler almıştı. Köprülü Mehmed Paşa ay
rıca Turhan Valide Sultan'a çok büyük bir 
hürmet göstererek padişah üzerinde et
kili olmuştur. Müellifler onu devlet ida
resinde tecrübeli , kurnaz ve şi ddetli bir 
mizaca sahip olduğunu belirtirken İcra
atlarını daima ön plana çıkarırlar. Köprü
lü Mehmed Paşa, kendisinden sonra sa
daret makamına geçecek olan oğulları , 

akrabaları ve damatlarıyla XVII. yüzyılın 
ikinci yarısından itibaren devlet idaresin
de ön safta yer almış Köprülüler ailesinin 
de kurucusu olmuştur. 

Köprülü Mehmed Paşa hayır eserleri
nin çokluğu ile dikkati çekrnektedir. Boz
caada Venedikliler'den kurtarıldıktan son
ra tahribata uğramış olan Mıhçı Camii ve 
Muallimhanesi Köprülü tarafından yeni
den inşa edilmiştir. Ayrıca adada mescid 
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ve mektep de yaptıran Köprülü bunlar 
için hamam. dükkanlar, yel değirmenleri 
ve han vakfetmiştir. Bunlardan başka Ya
nova' da, Rudnik'te. 1\.ırhal'da , Vezirköp
rü'de, Lefke'de. Şam eyaletinde Cisrişu

gur'da, Gümüşhacıköy'de, Bolu sancağın
da Taraklı kasabasında, Erdel 'de Arad 
kasabasında hanlar. camiler, mescidler. 
mektepler, çeşmeler gibi hayır eserleriyle 
Macaristan'da Körös nehri üzerinde de
ğirmen yaptırmıştır. Bunlara gelir sağla
mak üzere Limni, Yan ova. Köprü, Osman
cık , Merzifon, Akhisar. Bilecik ve başka 
yerlerdeki mülk köylerinin bütün resim
leriyle hasılatını vakfetmişti r. Vezirköp
rü'de su yolu, Hendek ile Sapanca arasın
da uzun bir köprü ile Hakim Hanı ve An
talya' da vakıfları da bulunmaktadır. Zev
cesi Ayşe Hanım adına Vezirköprü'de bir 
de çeşme inşa etti rmiştir. istanbul'da in
şasını başlattığı külliyenin bazı bölümleri 
daha sonra oğlu Fazı! Ahmed Paşa tara
fından yaptınımıştır (bk. KÖPRÜLÜ KÜL

LİYESi). 
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KÖPRÜLÜzADE 
FAziL AHMED PAŞA 

(ö. 1087 / 1676) 

Osmanlı sadrazamı . 
_j 

1 045 ( 1635-36) yılında Amasya'nın Köp
rü (Vezirköprü) kasabasında doğdu . Köp
rülü Mehmed Paşa'nın oğludur. Annesi 
b uranın voyvodası Yusuf Ağa'nın kızı Ayşe 

Hanım 'dır. Yedi yaşında iken babasıyla 
birlikte istanbul'a gitti; burada dönemin 
ünlü ilim adamlarından ders aldı ve Ka
raçelebizade Abdülaziz Efendi'den mü
lazım oldu. On altı yaşından itibaren Ah
med Paşa . Kasım Paşa , Sahn- ı Sernan ve 
Sultan Selim medreselerinde "paşazade" 

unvanıyla müderrislik yaptı. Ancak alim
ler arasındaki ihtilaf ve dedikodular yü
zünden ( DefterdarSarı Mehmed Paşa, s. 7) 
on yıla yakın devam eden bu meslekten 
babasının sevkiyle ayrılarak mülkiyeye 
geçti. 1 069 (1659) yılından itibaren Erzu
rum ve Şam valiliklerinde bulundu. Şam'

da yaptığı bazı vergi indirimleriyle halkın 

Köprülüzade 

Fazı ı 

Ahmed 

Paşa'nın 

temsili 
birresmi 

sevgisini kazandığı gibi bu bölgedeki ta
nınmış ailelerden Şihab ve Ma'noğulları'

nı sindirip devlete vergi vermelerini sağ
ladı. Bu arada Sayda. Beyrut. Safed dolay
Iarını ayrı bir beylerbeyilik haline geti
rerek doğrudan merkeze bağladı. Daha 
sonra Halep beylerbeyiliğine tayin edilen 
Ahmed Paşa, henüz görevinin başına geç
meden merkeze çağrılarak istanbul kay
makamlığına getirildi. Ancak iki ay kadar 
sonra babasının rahatsızlanması üzerine 
Edirne'ye gitti ve öncesadaret kayma
kamı oldu , babasının vefatı üzerine de 
vezlriazamlığa tayin edildi (8 Reblülevvel 
1072 / ı Kasım 166 1). 

Babasından iç meseleleri önemli ölçü
de halledilmiş bir ülke devralan Ahmed 
Paşa, on beş yıl süren sadrazamlığı döne
minde daha ziyade dış meselelerle meş
gul oldu. Önce Erde! meselesini çözmeye 
çalıştı. Avusturyalılar'ın Erde! prensi yap
mak istedikleri Kemeny Janos'un (Kem
yanoş) Avusturya'dan aldığı yardım kuvve
tiyle Osmanlılar' ın beyliğe getirdiği Apafy 
Mihaly'ye karşı yürümesi üzerine bir yan
dan Mihaly'ye mektup gönderirken öte 
yandan Yanova Beylerbeyi Küçük Meh
med Paşa'yı Erdel'i ve Apafy'yi korumak
la görevlendirdi. Ardından Avusturya'ya 
karşı sefer kararı alındı. S Ramazan 1073 ·
te (13 Nisan 1663) Edirne'den hareket 
eden Ahmed Paşa Belgrad'a ulaştığında 
Avusturya'dan barış talebi geldi. Eszek'
te yapılan iki toplantıda Avusturya elçile
rine imparatorlarının Erdel'e saldırarak 
burada Szekelyhid ve Kolajvar kalelerini 
zaptettiğini , Kanije civarında Zrinyvar 
(Yenikale) Kalesi 'ni yaptırdığını söyleye
rek bunlardan birincisinin iadesini. ikin
cisinin yıktırılmasını , esir alınan müslü
manların hemen serbest bırakılmasını, 
Kanuni Sultan Süleyman dönemindeki gi
bi Avusturya'nın Osmanlı Devleti 'ne her 
yıl30 .000 altın vergi ödemesini istedi. Bu 
talepler reddedildi. Budin'e vanldığında 
yapılan istişarede 1605 yılında alınıp Er
del Krallığı ' na bağlanan , fakat bir süre 
önce Avusturya işgaline uğrayan Uyvar 
üzerine gidilmesi kararlaştırıldı. Kale ku
şatma altına alındı. Bu sırada imparato
run ünlü kumandanlarından İtalyan asıllı 
Montecuccoli kumandasındaki Avustur
ya ordusu mağiQp edilmiş, Kırım kuvvet
leri Viyana önlerine kadar uzanmıştı. So
nunda kale kumandanı Forgacs, 21 Safer 
1074 (24 Eylü11663) tarihinde müdafile
rin can ve mailarına zarar gelmemesi, 
ağırlıkların nakli için 400 kadar araba tah
sisi, bir günlük erzak verilmesi gibi şart
larla Uyvar' ı teslim etti ( Raş id , ı. 48) . Biz-


