
lunduğu belirtilmektedir. Kütüphane mü
dürü Mustafa Yahiç'in verdiği bilgiye gö
re kütüphanede halen 20.000'i aşkın 

matbu İslami eserle 20.000'i aşkın Boş
nakça ve Avrupa dillerinde yazılmış mat
bu eser mevcuttur. . Osmanlı dönemin
den bugüne kadar olan periyodik yayın
ların sayısı da 1400 ·den fazladır. Gazi 
Hüsrev Bey Kütüphanesi 'nde bulunan 
yazma ve matbu eserlerle ilgili olarak 
Mehmet Hanciç'in 1937'de başlattığı tas
nif çalışması onun vefatından (ı 944) son
ra Hazim Şabanoviç tarafından sürdü
rülmüştür. Şabanoviç'in 1950- 1953 yıl
ları arasında gerçekleştirdiği sadece yaz
maları kapsayan çalışma. Glasnik dergi
sinin 1950-1952 yıllarına ait sayılarında 
yayımlanmıştır. Kataloglama işi 1956'
dan itibaren Kasım Dobraça'ya verilmiş, 
yapılan çalışmalar sonunda Arapça, Türk
çe ve Farsça yazmaların katalogu üç cilt 
halinde neşredilmiştir (Katalog Arapskih, 

Turskih i Perzijskih Rukopisa, I, Sarajevo 

I963; II, Sarajevo I979 , III , Sarajevo I99I). 
Bu katalogun I ve ll. cildi Kasım Dobra
ça, lll. cildi onun vefatından sonra Zey
nil Fayiç tarafından hazırlanmıştır. Mus
tafa Yahiç'in belirttiğine göre katalogun 
IV ve V. ciltleri de neşre hazır olmakla 
birlikte 1991 savaşından dolayı henüz 
yayımlanamamıştır. Kütüphane 1972 yı
lından beri Anali Gazi Hüsrevbegove 
biblioteke adıyla bir de dergi çıkarmak
tadır. Dergide kütüphanenin tarihi ve ko
leksiyonlarıyla ilgili yazılar yanında Bos
na'da İslam dini ve kültürüne dair ma
kaleler de yer almaktadır. 
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GAZi MESTAN TÜRBESi 

Yugoslavya'da Kosova civarında 
bir meşhed- tür be. 

Priştine'den Mitroviça'ya giden yol üze
rinde. Kosova sahrasına hakim bir tepe 
üstünde olup hangi tarihte ve kimin için 
yaptınldığı hakkında kesin bilgi yoktur. 
Rumeli fetihlerine katılan ve belki de 
bunlardan birinde şehid düşen bir akın
cı için inşa edilmiş olabileceği tahmin 
edilmektedir. Rumeli'nin pek çok yerin
de genellikle tepelerde, böyle tarihi ki
şiliği açık surette bilinmeyen kahraman-

. lar için türbeter yapıldığı dikkati çekmek
tedir. Yerli halkın Bayraktar Türbesi ola
rak adlandırdığı türbe hakkında Evliya 
Çelebi de açık bilgi vermez. Sadece Hü
davendigar Meşhedi etrafında 10.000 
kadar şehidin yattığını bildirdikten son
ra bunlardan Alemdar Baba, Şehid Şeyh 
İlyas Dede, Timurpaşazade Yasavurun 
adlarını verir ( Seyahatname, V, 5 5 I ı Bay
raktar Türbesi en yakın ihtimalle bun
lardan Alemdar Baba ile aynı olmalıdır. 
Fetihlere katılmış gazi erenterin kabirie
ri genellikle açık türbeter halindedir. Bu
radaki kapalı türbenin yerinde aslında 
açık bir türbe varken daha geç bir dö
nemde şimdi görülen kapalı türbenin 
inşa edildiği tahmin edilmektedir. 

Gazi Mestan Türbesi, 3,50 m. kadar 
yüksekliği olan sekizgen biçiminde bir 
yapıdır. Dışı sıvalı ve badanalı idi. Bunun 
üstünde on iki köşeli bir kasnak vardır. 
1961'de görüldüğünde üstünü kurşun 
kaplı bir kubbe örtüyordu. Bu kasnağın 
köşeterindeki paye şeklinde az taşkın 

çık.ıntılar. türbenin hiç değilse dışının XIX. 
yüzyılda değişiklik ve yenileme gördü
ğünü belli etmektedir. İçeriyi dikdörtgen 
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GAZi MiHAL BEY CAMii 

biçimli, etrafiarı taş söveli pencereler 
aydınlatır. Türbede biri büyük, diğeri nor
mal ölçülerde iki sanduka vardı. Bugün 
türbenin ne durumda olduğu bilinme
mektedir. 

Gazi Mestan Türbesi'nin bulunduğu 
yer buradaki müslümanlar tarafından 
kutsal tanınmış, çevreden ve yoldan 
görülebilen türbenin etrafı kalabalık bir 
kabristan durumuna girmiştir. Mezar
lıkta kaba işlenmiş, biçim ve kavuk şe
killeri bilinenlerden oldukça farklı çok 
sayıda mezar taşı mevcuttu. Türbenin 
yanında bir de tekke olduğu söylenmek
teyse de 1961'deki ziyarette bir izine 
rastlanmamıştır. Kabristandaki mezar 
taşlarında yalnız ölünün adı, tarih ve Fa
tiha ibaresinin bulunuşu da dikkat çe
kici bir farklılıktır. Taşların en eskisi 
1223 (1808). en yenisi 1342 (1923-24) 
tarihlidir. 
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GAZi MİHAL 

(ö. 726 / 1326'dan sonra) 

Köse Mihal adıyla da anılan 
Osmanlı beyi 

ve Mihaioğulları ailesinin kurucusu 
(bk. MİHALOGULLARI). 

GAZi MİHAL BEY CAMii 

Edirne'de Tunca kıyısında 
XV. yüzyılın ilk yarısında 

yapılan cami. 

Kapısı üstünde bulunan üç satır ha
lindeki Arapça kitabeye göre ll. Murad 
döneminde 825 (1422) yılında Emirü'l
kebir Mihal b. Aziz tarafından yaptırıl
mıştır. K.itabede adı geçen Aziz (Bey [?] ) 

oğlu Mihal'in Köse Mihaloğulları soyun
dan olduğu kuwetle tahmin edilmekte
dir. Bu ailenin bilhassa Balkanlar'da pek 
çok hayratının varlığı bilinmektedir. Evli
ya Çelebi, 1063 Sabanında (Temmuz 1653) 
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