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پوختە
لە نێو مێژووی ئەدەبیاتی كوردیدا هێشتا زۆر نووسەر و شاعیر هەن ،تەنیا
ناون و شتێكی ئەوتۆ سەبارەت بە ژیان و بەرهەمەكانیان دەست ناكەوێ.
ئەم لێكۆڵینەوە بە سایەی گەڕان لەنێو ئەرشیڤی عوسمانیدا ،تیشك دەخاتە
سەر چەند الیەنێكی ژیانی ڕەسوول مەستی ی ئەدیب ،پەروەردەكار ،زانا
و فیزیاناسی كورد ،تێیدا بۆ جاری یەكەم بە زمانی كوردی چەند الیەنێكی
تاریكی ژیانی لەبەر سێبەری بەڵگەنامەكانی عوسمانی ڕوون دەكاتەوە و
لەگەڵ ئەوەشدا هەر لە ڕێی ئەرشیڤ و سەرچاوەكانەوە ،كتێبە چاپكراو و
ونبووەكانی دەخاتە ڕوو ،هەروەها ئەزموونی شیعری و پەیوەندیی شیعری
ئەو لەگەڵ شێخ ڕەزای تاڵەبانی و ڕۆڵی وەك شاعیرێك لە ڕێی
كۆكردنەوەی ئەو چەند شیعرەیەوە نیشان دەدات .وێڕای ئەوەش لە هەوڵی
داهێنەرانەی زانستی و وێستگە جیاوازەكانی ژیانی لە بواری پەروەردە
دەكۆڵێتەوە و لەو ڕێگەیەوە مێژووی پەروەردە لەنێو كۆمەڵگەی كوردیدا بە
شێوەی نووسین وێنە دەگرێ.
وشەی كلیلی :ڕەسوول مەستی ،شیعر ،فیزیا ،پەروەردە ،بەڵگەنامەی
عوسمانی
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Osmanli Arşiv Belgelerine Göre Resûl Mestî’nin
(1823-1908) Hayati ve Eserleri
ÖZ
Kürt edebiyatı tarihinde birçok yazar ve şair halen birer isimden ibaret olup
onların hayat ve eserlerine dair kayda değer bulgular elde edilememiştir. Bu
çalışmada Osmanlı arşiv belgelerinin incelenmesi sayesinde Kürt edebiyatçı,
eğitimci, alim ve fizikçi Resûl Mestî’nin hayatının kimi yönlerine ışık
tutulmuştur. Osmanlıca belgelere istinaden ilk defa onun hayatının karanlıkta
kalan kimi yönleri aydınlığa kavuşturulmuş ve tümüyle belge ve kaynaklara
bağlı kalınarak onun basılı ve kayıp eserleri gün yüzüne çıkarılmış ve benzer
şekilde onun şiir denemeleri, Şeyh Rızâ Tâlabânî ile olan edebî münasebetleri
ve derlenen birkaç şiiri vasıtasıyla bir şair olarak oynadığı rol gösterilmiştir.
Öte yandan onun bilimsel mucitlik çabaları ve hayatının eğitim sahasını
alakadar eden önemli aşamaları incelenmiş ve bu yolla Kürt toplumu
içerisinde eğitim tarihinin ne suretle şekillendiği betimlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Resûl Mestî, Şiir, Fizik, Eğitim, Osmanlı Belgeleri.

Rasul Masti (1823-1908) His Life and Works in
Ottoman Archives
ABSTRACT
In the history of Kurdish Literature, there are so many authors and writers
who are still known by their names, that is, not so much information of their
lives and works can be obtained. In this paper, based on the searches in
Ottoman Archives, some aspects of Rasul Masti's life are described. Rasul
Masti was a Kurdish tutor, educator, scientist, and physicist. The paper
attempts to shed a light on his life and works relying on Ottoman Archive
documents and references. Also, according to these references and documents,
the paper demonstrates his published books and lost works. It also shows his
poetic experience, his relation with the poet, Sheikh Razay Talabani through
collecting some of his poems. Despite of all that, the paper studies his creative
scientific efforts and various stages of his life in education, in this way, it
depicts in writing style, the history of education in Kurdish society.
Keywords: Rasul Masti, Poetry, Physics, Education, Ottoman Documents

پێشەكی
 چ مێژووی ڕۆشنبیریی بەگشتی یان،لەنێو مێژووی نووسراوی كوردیدا
 تەنیا ناویان، هێشتا نووسەر و كەسایەتیی كاریگەر هەن،مێژووی ئەدەبیاتدا
 تەنانەت لەو بەرهەمانەی.دیارە و شتێكی ئەوتۆیان لەبارەوە نازانرێ
 یانیش تەنیا ناوی هەندێ لە، زۆر جار یان دیار نین،نووسیویانە
 لەنێو مێژووی دەوڵەتی عوسمانیدا زۆر.بەرهەمەكانیان تۆمار كراوە
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كەسایەتیی كورد پلەو پایەی كارگێڕییان هەبووە و بەو هۆیەوە بەشێك لە
ژیان و بەرهەم و چاالكییەكانیان لەنێو ئەرشیفخانەی عوسمانیدا پارێزراوە.
یەكێك لەو كەسایەتییانەی كە لە بواری كارگێڕی ،پەروەردەیی ،ئەدەبی و
زانستییەوە ڕۆڵێكی دیاری هەبووە ڕەسوول مەستی ئەفەندی بووە .لەو
سۆنگەیەوە ئەم توێژینەوەیە تیشك دەخاتە سەر وێستگە گرنگەكانی ژیان و
بەرهەمەكانی لە چوارچێوەی ئەرشیفی عوسمانیدا.

245

هۆكاری هەڵبژاردنی ئەم بابەتەش بۆ ئەوە گەڕایەوە كە تا ئێستا بە زمانی
كوردی لەناوهێنانی بترازێ ،توێژینەوەیەكی سەربەخۆ لەسەر ئەم كەسایەتییە
نەنووسراوە ،وێڕای ئەوەش لە بارەی وێستگە گرنگەكانی ژیانی ناوبراو
تەنیا بۆچوون هەبوو ،بێ ئەوەی هیچ بەڵگەنامەیەك پشتڕاستی زانیارییەكان
بكاتەوە .بۆیە گرنگی ئەم بابەتە لەوەدایە بۆ یەكەم جار ئەو كەمە شیعرانەی
كۆ دەكاتەوە و شەن و كەوی بەرهەمە چاپبوو و ونبووەكانی بەگوێرەی
بەڵگەنامەكانی عوسمانی دەكات و چەند الیەنێكی ژیانی كارگێڕی و
مامۆستایەتی و زاناییەكەی لە بواری داهێناندا دەخاتە ڕوو .سەرچاوە
سەرەكییەكانی توێژینەوەكەش بەڵگەنامە و ئەرشیفی عوسمانییە و لەگەڵ
ئەوەشدا بۆ پشتڕاستكردنەوەی بۆچوونی نێو بەڵگەنامەكان و كۆكردنەوەی
شیعرەكانی ،پشت بەو سەرچاوانە بەستراوە كە لە بواری فەرهەنگی
كەسایەتی و شاعیرەكان لەنێو كورددا نووسراون.
باسەكە سێ تەوەری سەرەكیی لەخۆ دەگرێت ،لە تەوەری یەكەمیاندا
بەكورتی لەسەر ئەو بەرهەمانە ڕادەوەستێ كە لەبارەی مەستییەوە
نووسراون ،ئەگەر چی زۆربەیان فەرهەنگ و كتێبی ژیاننامەن ،بەاڵم بە
ڕیزبەندی مێژووییەوە ناویان دەهێنێ و وەسفیان دەكات.
هەرچی تەوەرەی دووەمە بۆ ژیان و مردنی تەرخان كراوە و تێیدا بەوردی
لەبەر تیرێژی بەڵگەنامەكانەوە ،ناو و لەدایكبوون و خوێندنی و
زمانزانییەكەی دەخاتەڕوو ،پاشان لەسەر وێستگە گرنگەكانی ژیانی لە
بواری وەزیفەدارییەوە لە هەر یەكە لە ڕەواندوز ،موسڵ ،كەركوك ،بەسڕە،
ئەستەنبوڵ و وان دەوەستێ و بە گوێرەی بەڵگەنامەكان چی زانیاری هەبێ
لەو قۆناغانەدا باس دەكات .وێڕای خزمەتەكانی ،هۆكاری لەكارالدانی و
هەوڵی گەڕانەوەی بۆ سەر كار و داهێنانەكەی لە بواری فیزیا و سەفەرەكانی
بۆ میسر و ئەوروپا دەخاتە بەر باس.
Studies

The Journal of Mesopotamian

Periodical Journal for Kurdish, Arabic and Syriac Studies
Vol. 5/2 Summer 2020

ڕەسوول مەستی ( )1908-1823ژیان و بەرهمی لە ئەرشیفی عوسمانیدا

تەوەری سێیەم بۆ بەرهەمەكانی تایبەت كراوە ،تێیدا بەرهەمەكانی وەك
كتێب ،جا چ چاپكراو یان بەرهەمی ونبوو ،بە گوێرەی بەڵگەنامە و
سەرچاوەكان دەناسێنێ و پاشان لە بەرهەمە شیعرییەكانی و پەیوەندیی
شیعری لەگەڵ شێخ ڕەزای تاڵەبانی دەكۆڵێتەوە .لە كۆتاییشدا بە چەند خاڵێك
ئەنجامەكانی توێژینەوەكە خراونەتە ڕوو ،لەگەڵ نیشاندانی نموونەی هەندێ
لەو بەڵگەنامە و وێنەی بەرگی كتێبەكانی ناوبراو.

 .1چی لەبارەی مەستییەوە نووسراوە؟
تااا ئێسااتا بە شااێوەی سااەربەخۆ هیچاای لەبااارەوە نەنووسااراوە ،ئەوەناادە هەیە
یەكەمااین سااەرچاوە كە لەنێااو مێااژووی ئەدەباای كوردیاادا ناااوی مەسااتی تێاادا
هاااااتبێ ،شاااایعرەكانی شااااێخ ڕەزای تاڵەبااااانییە ،چ لە دەسااااتخەت یااااان دیااااوانە
چاااپكراوەكەی لە چەنااد شااوێنێكدا ناااوی هاتووە(مسااتەفا .)2010 ،بەاڵم وەك
نووساااین ساااەبارەت بە نااااوبراو لەنێاااو كتێبانااادا ،كتێبااای (تااااریخی سااالێمانی و
وەاڵتااای)ی (ئەماااین زەكااای بەگ)ە (زەكااای بەگ )2006،و ئەو دوو الپەڕی
كتێبەكەی بۆ مەستی تەرخان كردووە و وێڕای خوێنادن و وەزیافەی ئیاداری،
باسی تەنیا دوو كتێبی ناوبراو دەكات ئەوانیش هەر یەك لە (حوادث عناصر)
و (سیر زلزلة)ن .هەر نااوبراو لە كتێبای (مشااهیر الكارد وكردساتان) كاورتە
ژیانەكەی مەستی دەنووسێتەوە و چەند زانیارییەكی تر لەبارەی زێدی دەخاتە
ڕوو(زكاای .)217 :2005،دواتاار ئەو كتێبااانەی بااۆ مێااژووی ژیااانی زانایااان
نووسراون ،2هەموویان پشتیان بە كتێبەكەی ئەمین زەكی بەگ بەستووە ،تەنیا
كتێبی (گوڵچنی گیو)ی گیوی موكریانی (موكریانی )2019 :كورتەی ژیاانی
نووساایوە و پشااتی بە زانیارییەكااانی ڕەشااید مەسااتی كااوڕی و تۆفی ا وەهباای
كچەزای مەستی بەستووە .بە زمانی توركیش تا ئێساتا ئەوەنادەی ئاگاادار باین
تەنیااااااااا ریسااااااااالەی (سااااااااپر زلاااااااازلە) لە الیەن د .نااااااااو ئەرسالنتاشااااااااەوە
( )Arslantaş, 2007كراوەتە التینی و لە پێشەكییەكەدا بە پشت بەستن بە
تۆماری عوسمانی كورتەیەكی ژیانی نووسیوە.

 .2ژیان و كار و مردنی:
 .1.2ناو و لەدایك بوون و خوێندنی:
 2لەوانە :مێژووی ناودارانی كوردی بابەشێخ ئەمین رۆحانی ،مێژووی زانایانی كوردی مەال تاهیر
بەحركەیی ،الموسوعة الكبری لمشاهیر الكرد عبر التاریخ ی محمد علی عونی ،ناودارانی كورد ی میر
بەصری و أعالم الكرد ی جەمال بابان.
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ڕەسوول مەستی ئەفەندی كوڕی مەحموود بەگە .لەنێو بەڵگەنامەكانی
عوسمانی بە مەال عەبدولرەسول و رەسوول مەستیش ناوی هاتووە .ساڵی
1240ی كۆچی لە قەسەبەی سلێمانییەی سەر بە ویالیەتی موسڵ 3لە گوندی
سەراوهگوندی دەڤەری هەڵەبجە هاتۆتە دونیاوه ، 4لە ده ساڵیدا باوكی نەماوه،
كەوتۆتە دهست زڕباوكەوه ،چەند ساڵ شوانی و بەرخەوانی و كارهوانی پێ
كردووه ،ژیانی منداڵی زۆر بە ناخۆشی و پەرێشانی ڕابواردووه .ڕۆژێك
هەر لەخۆوه گوتویەتی :تاكەی شوانی ئەو كابرا جافە بكەم؟ بخوێنم باشتره.
مەستی لەسەر ئەو بڕیاره چووه بۆ گوندی هانەسووره لە مەدرهسەیەك كە
خاوهنەكەی دۆستی باوكی بووه دهستی بە خوێندن كردووه .مامۆستایەكەی
زۆر بەئەمەك بووه ،بەخێویشی كردووه و قورئان و چەند كتێبێكی فارسیشی
پێ خوێندووه .لە پاشان لە مزگەوتەكانی هەوراماندا و لەالی مەال سەید
عەبدولرهحیمی مەولەوی زانست و زانیاری وهرگرتووه و زمانی تاتیان/
هەورامیش فێربووه .چۆتە سنە لە مزگەوتی دارولئیحسان شەش سااڵن
ماوهتەوه ،ناوبانگێكی چاكی پەیداكردووه و ئەمانوڵاڵ خان 5ی والی سنەیش
گەلێك ڕێزی لێناوه و كۆمەكی كردووه .دواتر ڕووی لە موفتی زههاوی
بەغدا كردووه و زۆر نەماوهتەوه و چۆتە رهواندز و گشت زانستەكانی الی
مەالی خەتێ 6بە كۆتا هێناوه و ئیجازهی وهرگرتووه( .موكریانی:2019 ،
)347

 .2.8زمانزانینی مەستی:
3 DH.SAİDd... 76 - 79
 4تۆفی وەهبی بەگ كچەزای ڕەسوول مەستی جیاواز لە سەرچاوەكانی تر باسی مەستی و زێدەكەی
دەكات و دەڵێ :پێی گوتراوە ڕەسوول بەگ ،لە بنەڕەتدا لە بنەماڵەی خدر بەگی بابانە كۆنەكانە ،خدر بەگ
دەستەاڵتداری بابانەكان بوو و لە (مەرگە) دادەنیشت و لە ساڵی 1000ی كۆچی مردووە .ئیدی دوای
وەفاتی ئەو ،نەوەكانی لە گوندەكانی قلیجە و میرەدێی باشووری سلێمانی نیشتەجێ بوونە .بەشێكی ئەو
بنەماڵەیەش لە سلێمانی نیشتەجێ بوونە .بەاڵم ڕەسوول بەگ لە قلیجە لەدایك بووە و لە سلێمانی
دانیشتووە .بڕوانە (دەستنووسی تۆفی وەهبی ،ل)2
 5ئەمانوڵاڵ خانی دووەم كۆتا حوكمداری ئەردەالنەكان بووە ،كە ناوەندەكەی شاری سنە بووە.
حوكمدارییەكەی لە ساڵی  1284-1265ی كۆچی بووە .دوای ئەو حكومەتی ئێران فەرهاد میرزای كردە
والی سنە و كۆتایی بە دەسەاڵتی ئەردەالنەكان هات( .زكی)119 :2005،
 6مەالی خەتێ ناوی مەال محەمەد كوڕی مەال ئەحمەد كوڕی عەبدولرەحمان كوڕی ئیسماعیل كوڕی
شێخ سلێمانە ،لە ساڵی  1785ز لە گوندی خەتەی خۆشناوەتی لەدایك بووە .،بە محەمەد ئەفەندی یان
محەمەد خەطی ئەفەندی ناسراوە ،الی زانایانی ناوچەی ڕواندز خوێندویەتی ،لە الی مەال عەبدولرەحمانی
ڕۆژبەیانی ئیجازەی عیلمی وەرگرتووە .دەچێتە بەغدا و نێوانی لەگەڵ داود پاشا خۆش بووە .لە ساڵی
 1815محەمەد پاشای ڕواندز دەیكاتە موفتی گشتی هەموو ناوچەی سۆران .چەند دانراوێكی هەیە .لە
ساڵی  1860كۆچی دوایی كردووە و لە گۆڕستانی گەردەگەرد ئەسپەردەی خاك كراوە( .بەحركەیی،
.)49 :2010
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ٍەستی ئەفەّذی وێڕای ئەوەی ىە ثەرهەٍەمبّیذا سٍبّەمبّی عەرەثی و تىرمی
ثەمبرهێْبوە ،ىە تۆٍبری گطتیی فەرٍبّجەراّذا ئبٍبژە ثەوە دراوە مە سٍبّەمبّی
عەرەثی و فبرسی و تىرمی ثە ّىوسیِ و خىێْذّەوە و هەروەهب سٍبّەمبّی
فڕەّسی و مىردیص ثە قسەمزدُ دەساّێ (.)DH.SAİDd. 76 - 79
هەروەهب خۆی ىەو فۆرٍەی مە دووثبرە ثۆ داٍەسراّذّەوەی ىە سبڵی 1320
پێطنەضی مزدووە ،ئبٍبژە ثەوە دەدا مە سٍبّەمبّی تىرمی /عىسَبّی،
عەرەثی و فبرسی دەساّێ ( .)BEO.001836.137627.003هەر ىەّێى ئەً
دۆسیەیەدا و ىە الپەڕەیەمی سەرثەخۆ ،وەك ئەوەی ّبوثزاو تبقی ثنەّەوە و
ئەویص پەیَبُ و ثەڵێِ ثذات ىەسەر سٍبُ ساّیْەمەی ،ثە هەر سێ سٍبّی
عەرەثی و فبرسی و تىرمی ئبٍبژە ثەوە دەدات مە“ :داعینٌ ٍِ حو اعزف
ىسبُ اىعزثی واىفبرسی اىقذیٌ ثقىاعذە وضىاهذە.
داعی فقیزش سثبُ عذة اىجیبُ عزثی و فبرسی را ٍیذاٌّ و در یِ سثبّهب
اضعبر و اثیبت و ٍصْفبت ...دارً“
دەثیْیِ ىە ثەضی عەرەثی و فبرسییەمەدا ئبٍبژە ثەوە دەمبت مە سٍبّی عەرەثی
و هەروەهب سٍبّی فبرسیی مۆُ و ّىێ ثە هەٍىو ثبرەمبّییەوە دەساّێ ،ىەگەڵ
ئەوەضذا ثەو هەردوو سٍبّە ضیعز و ئەدەثیبت و ّىوسزاوی ّىوسیىُ.
ىە ثەضە تىرمییەمەضذا خبڵی گزّگتز ثبص دەمبت ،ئەویص ثبسی سٍبّی
فەڕەّسییە ،دەڵێ“ :سٍبّی تىرمی ثە هەٍىو ثْەٍبمبّییەوە وەك ئەوەی پێىیستە
دەساٌّ .هەروەهب سٍبّی فەڕەّسیص جىاُ جىاُ وەردەگێڕً و ىەگەڵ
وەرگێڕاّەمەدا دەتىاٌّ قسەضی پێ ثنەً ،تىاّیٌ حنَت طجیعیە و حىادث
وەرثگێڕً“
فڕەّسییەوە
ىە
سىشىە
سپز
و
عْبصز
( .)BEO.001836.137627.004ئەٍە ثەڵگەیەمی ڕووّە مە متێجە
ساّستییەمبّی ىە فڕەّسییەوە وەرگێڕاوُ ،مەچی ىە ّێى متێجەمبّذا ئبٍبژەی ثە
وەرگێڕاُ ّەمزدووە.
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 .3.2قۆناغەكانی ژیان و وەزیفەی:
 .1.3.2لە ڕواندوزدا:
دوای ئەوەی ئیجازەی زانستیی لە ڕواندوز الی مەال محەمەدی خەتێ
وەردەگرێ ،هەر لەو شارەدا دەمێنێتەوە و تەنانەت ماوەیەكی زۆریش الی
عوسمانییەكان هەر بە مەال ڕەسوول ،یەكێ لە زانایانی ڕواندوز ناسرابوو.

249

ڕواندز ئەو كاتە قەزایەكی سەر بە ویالیەتی موسڵ بووە ،مەستی لەم
قۆناغەدا دوو كتێبی نووسیون ،وا دیارە بابی عالی لێ ئاگادار كراوەتەوە و
ئەویش داوای پاداشتی كردووە و فەرمانی پاداشتكردنی بۆ دەرچووە.
دۆسیەیەكی بەڵگەنامەكان كە پێنج الپەڕەیە و مێژووی 1276/4/3ی كۆچی
كە دەكاتە 1859/10/31ی میالدی لەسەر نووسراوە ،چەند نووسراوێكی
تێدایە لەنێوان وەزارەت و ویالیەتی موسڵ و وەزارەتی مەعاریف
ئاڵوگۆڕكراون ،تێیدا باس لەوە دەكەن كە لە زانایانی ڕواندوز رەسوول
مەستی ئەفەندی هەر دوو كتێبی تشریح االفالك و ریسالەی إثبات واجب ی
نووسیون و نووسراو بۆ وەزارەتی مەعاریفی گشتی كراوە و ئەوانیش لە
ئەنجومەنی وەزارەت بڕیاریان لەسەر داوە كە ناوبراو لە فوزەاڵی عەسرە و
هەبوونی جێی شانازییە و نووسراوەكانی زۆر پەسەندن و ئەو لە ویالیەتی
موسڵ خەریكی دەرسدانەوە و خزمەتی عیلمە و لەسەر ئەو بنەمایە
بڕیاردراوە كە لە دارایی ویالیەتی موسڵەوە ئەندازەی  150قڕووش
مووچەی مانگانەی بۆ ببڕدرێتەوە و هەروەها لە پای نووسینی ئەو دوو
كتێبەشی بە بڕی  1500قڕووش عەتییەی سەنییەی پێ ببەخشرێ .لەبەر
ئەوە نووسراو حەواڵەی وەزارەتی دارایی و ئەنجومەنی وااڵش كراوە.
()İ..MVL. 423 - 18572
هەر لەم ماوەیەدا هەوڵێكی دیكەی نووسینی مەستی هەبووە ،لە
بەڵگەنامەیەكدا كە مێژووی 1277/2/29ی كۆچی كە دەكاتە /9/16
1860ی لەسەر نووسراوە و ئەو كاتە مەستی ئەفەندی لە ڕواندوز بووە.
بەڵگەنامەكە لە قەڵەمی موهیممەی بابی ئاسەفەوە بۆ قائیمقامییەتی ڕواندز
نێردراوە و تێیدا هاتووە كە مەستی ئەفەندی ریسالەیەكی نووسیوە و لەبەر
چاپە كە وەاڵمێكە بۆ قەشەیەك كە لە بارەی شتە حەرامكراوەكان كتێبێكی
نووسیوە .لە بەلگەنامەكەدا پەسنێكی زۆری مەستی ئەفەندی كردووە كە
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كەسێكی بە هیممەت و غیرەتە و توانیویەتی ئەو بەرهەمە بنووسێ(.
)A.}MKT.MHM. 195 – 38

 .2.3.2لە ئەستەنبوڵدا:
لە قۆناغی ئەستەنبوڵدا ،سەرچاوەكان باس لەوە دەكەن مەستی ئەفەندی دوای
ڕەواندوز چۆتە ئەستەنبوڵ ،سەرەتاكەی سەفەرێك بووە و بەهۆی زستانی
سەخت و ساردی ڕێگاوە داوای درێژكردنەوەی مۆڵەتی هاتنەكەی بۆ
ئەستەنبوڵ دەكات .لەم ڕووەوە بەڵگەنامەكە نامەیەكی مەستی ئەفەندی تێدایە
و نووسیویەتی لەبەر مەترسی الفاو و سەختی وەرزی زستان و ترسان لەم
دووانە ،دوعاگۆتان دەمێنێتەوە و بەو هۆیەوە داوای درێژكردنەوەی ماوەی
سەفەرم بۆ دوو مانگی تر بۆ درێژبكەنەوە( A.}MKT.NZD. 301 -
 .)33دواتر نووسراو بۆ وەزارەتی دارایی كراوە بۆ ڕەزامەندینواندن و
مێژووی نامەكەش 1276/6/18ی كۆچییە كە دەكاتە 1860/1/12ی
میالدی.
ئەم مانەوەیەی ناوبراو لە ئەستەنبوڵدا كاتی بووە ،چونكە لە بەڵگەنامەیەكدا كە
مێژووی 1278/2/25ی كۆچی لەسەر نووسراوە ،نووسراو بۆ قائیمقامی
سلێمانی كراوە كە بڕە پارەیەك وەك پاداشت بدرێتە رەسوول مەستی
( .)A.}MKT.UM.. 495 - 94دەرفەتی مانەوەی لە ئەستەنبوڵ ،دەبێتە
هۆكاری ئەوەی چەند كەسایەتییەك و كاربەدەستێكی گەورەی عوسمانی
بناسێ .هەر بۆیەش ئەم قۆناغی ئەستەنبوڵە دەبێتە وێستگەیەكی مانەوەی
ناوبراو و گۆڕانكاریی لە ژیانیدا .سەرچاوەكانیش ئەوە باس دەكەن لە
(دارولموعەلیمینی ڕوشدییەدا خوێندنی تەواو كردووە) (زكی)218 :2005،
لەو ماوەیەدا كتێبێكی لە بواری زانستی فیزیا نووسیوە و بە هۆی
عەبدولرەحمان سامی پاشا 7ی وەزیری مەعاریف پێشكەشی سوڵتان
عەبدولعەزیزی عوسمانی كردووە و سوڵتانیش مووچەیەكی  150قڕووشی
 7عەبدولرەحمان سامی پاشا كوڕی نەجیب ئەفەندی یەكەم وەزیری مەعاریفە لە دەوڵەتی عوسمانیدا ،ساڵی
1794ی زایینی لە مۆرا لەدایك بووە و ساڵی  1882لە ئەستەنبوڵ كۆچی دوایی كردووە .سەرەتا الی
باوكی خوێندوویەتی ،دواتر لە الی زانایانی ناوچەكە بەردەوام بووە لە خوێندن و لە تەمەنێكی زوودا
زمانەكا نی عەرەبی ،فارسی ،فڕەنسی ،یۆنانی ،عیبری و التینی فێر بووە .لە ڕاپەڕینی ڕۆمەكاندا خۆی و
خانەوادەی بە دیل دەگیرێن و دواتر باوكیشی دەكوژرێت و دەست بەسەر ماڵەكەیاندا دەگیرێ و ماڵیان
دەكرێتە كڵێسا .دواتر بە خێزانەوە دەچنە میسر 25 .ساڵ لە میسر دەمێنێتەوە و دواتر بۆ ئەستەنبوڵ دوور
دەخرێتەوە .لە ناو دەوڵەتی عوسمانیدا كار دەكات و دەبێتە پشكنەری ویالیەتەكانی بۆسنە و ترابزۆن.
ساڵی  1856دەبێتە ئەندامی ئەنجومەنی تەنزیمات .ساڵی  1857دەبێتە سەرۆكی كاروباری مەعاریف و
دواتر دەبێتە وەزیری مەعاریفی گشتی و لە ساڵی 1861دا دەست لەكاردەكێشێتەوە .بۆ زیاتر زانیاری
بڕوانە)Subaşı,2019:269-286( :
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بۆ بڕیوەتەوە و دوای ساڵێك بۆتە مامۆستای منداڵەكانی وەزیری
مەعاریف) A.}MKT.NZD. 297 - 21(.

 .1.2.3.2مووچە وەرگرتن و هەوڵی زیادكردنی:
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وەك پێشتر ئاماژەی پێ درا لە بەرامبەر خزمەتەكانی مەستی ئەفەندی،
دەوڵەتی عوسمانی ئەندازەیەك یارمەتی بۆ ناوبراو بڕیوەتەوە ،ئەو كاتیش وا
بووە دەبوایە چاوەڕێی مردنی فەرمانبەرێك بكەن ،كە مرد پارەی ئەو ببێتە
هی فەرمانبەرێكی تازە .لەو سۆنگەیەوە مەستی هەوڵی داوە مردنی كەسێك
بكاتە دەرفەت بۆ خۆی .لە بەڵگەنامەیەكدا كە مێژووی 1276/5/6ی كۆچی
لەسەرە ،نامەیەكی مەستی ئەفەندی هەیە ،لە نامەكەدا ناوبراو باس لەوە
دەكات كە مانگانە مووچەكەی  150قڕووشە و ئێستا بۆتە خاوەنی ماڵ و
منداڵ و مووچەكەی هەر وەك خۆیەتی ،وەك زانیویەتی كە خۆجە محەمەد
ئەفەندی قوبڕسی لە مزگەوتی بایەزید وەفاتی كردووە ،داوا دەكات كە لە
مووچەكەی ئەو وا بكەن بەشێكی بخەنە سەر مووچەكەی من
( .)A.}MKT.NZD. 297 - 21وا دیارە ئەوسا مووچە زیاد نەبوو،
مەگەر كەسێك وەفاتی كردبا و لە مووچەكەی ئەو هی هەندێكی تری پێ زیاد
كرابا .دواتر لەسەر بنچینەی ئەو نامەیە نووسراو بۆ وەزارەتی دارایی كراوە
و ڕەزامەندی لەسەر ئەو زیادكردنە دراوە.
ئەوەی لەم بەڵگەنامەیە دەخوێنرێتەوە ،ئەوەیە كە مەستی ئەفەندی لەم قۆناغەدا
خاوەنی ژن و منداڵ بووە .ئەم قۆناغەش نزیكەی پێنج ساڵ بووە ،واتە
لەنێوان سااڵنی 1283-1278ی كۆچی بەرامبەر 1867-1862ی میالدی
بووە.

 .3.3.2لە مووسڵدا:
قۆناغی موسڵ قۆناغی مامۆستایەتیی ڕەسمیی مەستی ئەفەندییە دوای ئەوەی
خوێندن لە ئەستەنبوڵ تەواو دەكات ،لە 14ی ڕەمەزانی ساڵی 1283ی
كۆچی بەرامبەر 8ی كانوونی دووەمی ساڵی 1282ی ڕۆمی بە مووچەی
 225قڕووش لە مەكتەبی ڕوشدییەی موسڵ بە مامۆستا دامەزراوە
( .)DH.SAİDd. 76 - 79ئەو ماوەیەی كە لە مووسڵ بووە بە گوێرەی
نووسراوی كاتی خانەنشینبوونی ،لە 8ی كانوونی دووەمی 14 -1280ی
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مایسی 1289ی ڕۆمی (1873/5/26-1865/1/20ز) لە مەكتەبی
روشدییەی موسڵ وەك موعەلیمی ئەووەل بە مووچەی  625قڕووش
دامەزراوە ،ماوەی خزمەتی  8ساڵ و  4مانگ و  7ڕۆژ بووە
(.)ŞD.01109.00045.001

 .4.3.2لە كەركووكدا:
مەستی هەر بە مامۆستایەتی لە 29ی مانگی رەبیعی یەكەمی ساڵی 1290
ی كۆچی بە مووچەی  600قڕووش لە هەمان ویالیەت كە موسڵە بۆ
مەكتەبی ڕوشدییەی سنجاقی كەركووك گواستراوەتەوە 8.ئەو كاتەی كە لە
كەركووك بووە ،بار و گوزەرانی باش نەبووە و بەو هۆیەوە داوای یارمەتی
كردووە .لە بەڵگەنامەیەكدا لە جیاتی ناوی كەركوك ،ناوی شارەزوور
هاتووە ،تێیدا هاتووە كە رەسوول مەستی ئەفەندی موعەلیمی یەكەمی
مەكتبەی ڕوشدییەی شارەزوور دووچاری خراپی گوزەران هاتووە و
پێویستی بە یارمەتییە .نووسراوەكە وەزارەتی مەعاریف بۆ ویالیەتی بەغدای
كردووە و مێژووی 1291/12/6ی كۆچی لەسەر نووسراوە ( MF.MKT.
.)24 - 37
ئەو ماوەیەی مەستی ئەفەندی لە كەركووك بووە ،چاالكیی نووسینیشی هەر
بەردەوام بووە ،بۆیە لەو قۆناغەدا لە ساڵی  1290كتێبی (حوادث عناصر)
ی ناوبراو بۆ چاپ دەچێ و چاپ دەكرێ (.)MF.MKT. 13 - 97
بە هەمان شێوە بەڵگەنامەیەكی دیكە مێژووی 1291/11/22ی كۆچی
بەسەرەوەیە ،زەینەل ئەفەندی موعەلیمی دووەم لە مەكتەبی ڕوشدییەی
شارەزوور لە بەردەمی رەسوول مەستی ئەفەندی دەستی لە كار
كێشایەوە(.)MF.MKT. 23 - 73
ماوەی خزمەتەكەی مەستی ئەفەندی لە كەركووك لە 15ی مایسی -1289
4ی كانوونی دووەمی 1292ی ڕۆمی بەرامبەر (-1873/5/27
1877/1/6ز) مامۆستای مەكتەبی روشدییەی كەركووك بووە ،بە مووچەی
 600قڕووش ،ماوەی  2ساڵ و  7مانگ و  20ڕۆژ خزمەتی
كردووە(.)ŞD.01109.00045.001
 8لە بەڵگەنامەیەكی سەربەخۆ ئەم زانیارییە پشت ڕاست كراوەتەوە و مێژووی 1290/11/22ی كۆچی
لەسەرە .بۆ زیاتر زانیاری بڕوانە:
A.}MKT.MHM. 472 - 31
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 5.3.2لە بەسڕەدا:
لە بەڵگەنامەیەكدا كە مێژووی 1294/1/14ی كۆچی بەسەرەوەیە ،تێیدا
هاتووە مەكتەبی ڕوشدییەی شارەزوور موعەلیمی ئەووەل رەسوول مەستی
ئەفەندی وەك مامۆستا بۆ مەكتەبی ڕوشدییەی شاری بەسرە گواستراوەتەوە
بە مووچەی هەزار قڕووش .ئەم بەڵگەیەش لە بەشی وەزارەتی
مەعاریفە(.)MF.İBT. 10 - 19
ناوبراو لە مەكتەبی ڕوشدییەی بەسرە مووچەكەی  1000قڕووش بووە ،لە
5ی كانوونی دووەمی 14 -1292ی شوباتی 1296ی ڕۆمی بەرامبەر
(1881/2/26-1877/1/7ز) خزمەتی كردووە ،ماوەی خزمەتی  4ساڵ و
 1مانگ و  10ڕۆژ بووە(.)ŞD.01109.00045.001
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دوای ئەو ماوەیە ،بۆ ماوەیەك هیچ وەزیفەیەكی نییە ،واتە لە 15ی شوباتی
17 -1296ی مایسی 1298ی ڕۆمی بەرامبەر (-1881/2/27
1882/5/29ز) بۆ ماوەی  1ساڵ و  3مانگ و  3ڕۆژ خاڵییە و وەزیفەی
نییە(.)ŞD.01109.00045.001

 .6.3.2لە وان دا:
لە دوای بەسڕە و مانەوەی زیاتر لە ساڵێك بە بێ كاری فەرمانبەریی
دەوڵەت ،مەستی ئەفەندی ئەمجارە لە ویالیەتی وان و لە پشكنەرایەتی
مەعاریفی ئەو شارە دادەمەزرێتەوە .لە 18ی مایسی 9 – 1298ی
تەممووزی 1301ی ڕۆمی ،بەرامبەر (1885/7/21 -1882/5/30ز) بە
مووچەی  1500قڕووش ،ماوەی خزمەتی  3ساڵ و  1مانگ و  22ڕۆژ
بووە(.)ŞD.01109.00045.001
ئەو ماوەیەی كە لە شاری وان بووە ،بەڵگەنامەیەكی ئەوتۆ نییە جێی
باسكردن بێ.
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 .7.3.2گەڕانەوە بۆ موسڵ:
 1.7.3.2مامۆستای دارولموعەلیمین:
دوای سیبتز ىە سێ سبڵ خشٍەتنزدُ ىە ضبری واٍُ ،ەستی ئەفەّذی
دەگەڕێتەوە ٍىسڵ و دەثێتە ٍبٍۆستبی داروىَىعەىیَیِ .ڕۆژی 1882/5/31
ی ٍیالدی دەست ثەمبر دەثێت.
ئەو ٍبوەیەی ٍبٍۆستبی داروىَىعەىیَیِ ثىوە ،سۆر چبالك ثىوە ،ثەو هۆیەوە
مەسبّێل هەثىوّە دژایەتییبُ مزدووە .ىە ثەڵگەّبٍەیەمذا مە ّىوسزاوی فبئیق
ٍستەفبی واىیی ٍىسڵە ثۆ وەسارەتی ٍەعبریف و تێیذا ئبٍبژەی ثەوە مزدووە
مە ىە ژٍبرەی 1494ی ڕۆژّبٍەی طزیق ّىوسیْێل دژی ٍبٍۆستبی
داروىَىعەىیَیْی ویالیەتی ٍىسڵ ثەڕێش رەسىوه ٍەستی ئەفەّذی ّىوسزاوە،
دوای ئەوەی ىێنۆڵیْەوەً ىەثبرەی ّىوسیْەمە و ّىوسەرەمەی مزد ،ثۆً
دەرمەوت مە ئەٍە دەیەوێ ئبژاوە و خزاپەمبری ثاڵوثنبتەوە ،چىّنە رەسىوه
ٍەستی ئەفەّذی یەمێنە ىە ساّب پبیەثەرسەمبُ و خبوەّی فەسڵ و مەٍبىە و ئەو
ضتبّە ىەو ّبوەضێتەوە .ئەً ثەڵگەّبٍەیە ٍێژووی 1305/12/19ی مۆچی
ىەسەر ّىوسزاوە(.)MF.MKT. 100 - 92
ئەسٍىوّی ٍەستی ىە ضبری ٍىسڵ ،وێڕای ّبسزاوی پێطتزی ىە ڕواّذس و
سيێَبّی مە هەردوومیبُ سەر ثە ویالیەتی ٍىسڵ ثىوّە ،ئەً جبرەش ثۆ
جبری دووەً ىە ّبوەّذی ضبر مبر دەمبت ،ثەٍە ّبو و ّبوثبّگە ساّستییەمەی
دەثێتە جێی ڕەساٍەّذیی واىیی ضبرەمەش.
ٍبوەی خشٍەتی ّبوثزاو ىە داروىَىعەىیَیْی ٍىسڵ ىە 10ی تەٍَىوسی
27 – 1301ی ئبثی  1304ی ڕۆٍی ثەراٍجەر (1888/9/8-1882/5/31س)
ثە ٍىوچەی  1500قڕووش ثىوە 3 ،سبڵ و ٍ 1بّگ و  18ڕۆژ خشٍەتی
مزدووە( .)ŞD.01109.00045.001ثەاڵً (ثۆ ئەوەی مىرد و عەرەة هەر
ثە ّەساّی ثَێْْەوە ،دار ئەىَىعەىیَیْەمە ثە ثەهبّەیەك تێنذرا و
.
ىەّبوثزدرا)ٍ(.ىمزیبّی)348 :2019 ،

 .2.7.3.2بەڕێوەبەرایەتی مەعاریف:
ىە 2ی ٍىحەڕەٍی سبڵی 1306ی مۆچی مە دەمبتە 1888/9/8س
گىاسراوەتەوە ثەڕێىەثەرایەتی ٍەعبریفی ٍىسڵ ( DH.SAİDd... 76 -
 .)79تب 7ی ٍبیسی سبڵی1308ی ڕۆٍی ثەراٍجەر 1892/5/19ی ساییْی ثە
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ٍىوچەی  2000قڕووش ثەردەواً ثىوە ،واتە ٍبوەی خشٍەتی  3سبڵ و 8
ٍبّگ و  10ڕۆژ ثىوە(.)ŞD.01109.00045.001
ٍەستی ئەفەّذی ٍبوەیەك ىە مبر داثڕاوەّ ،بساّزێ هۆمبری داثڕاّەمەی چییە.
ّبوثزاو ىە 8ی ٍبیسی 29 -1308ی تطزیْی یەمەٍی 1308ی ڕۆٍیٍ ،بوەی
ٍ 5بّگ و  22ڕۆژ هیچ وەسیفەیەمی ّییە.
ىە 30ی تطزیْی یەمەٍی 25 -1308ی ئەیيىىی 1312ی ڕۆٍی ثەراٍجەر
(1896/10/7-1892/11/11س)ىە ثەڕێىەثەرایەتی ٍەعبریفی ٍىسڵ ،ثە
ٍىوچەی  1500قڕووشٍ ،بوەی خشٍەتی  3سبڵ و ٍ 10بّگ و  26ڕۆژە
(.)ŞD.01109.00045.001
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ىەو قۆّبغەدا ٍەستی ئەفەّذی ثەرێىەثەرێنی چبالك ثىوە و سۆر مبری
مزدووە .ىە ثەڵگەّبٍەمبّذا دیبر دەمەوێت مە ٍەستی دوو جبر ثەڕێىەثەری
ٍەعبریفی ویالیەتی ٍىسڵ ثىوە ،وەك ىە ثەڵگەّبٍەمبّی پێطتز ثە ثەرێىەثەری
پێطىوی ٍەعبریفی ٍىسڵ ّبوی هبتجىو .ىە ثەڵگەّبٍەیەمی دینەدا ّىوسزاوێنە
ثۆ وەسارەتی ٍەعبریف ،تێیذا ٍۆری رەسىه ٍەستی تێذایە و پيەمەی خۆی
وەك ثەڕێىەثەری ٍەعبریفی ٍىسڵ ّىوسیىە و تێیذا ثبص ىە مبغەسی
تبقینزدّەوەمبّی ٍەمتەثی ڕوضذییەی ٍىسڵ ،سەالحییە ،مەرمىك ،سيێَبّی،
ئەرثیو و ڕواّذس دەمبت .ثەڵگەّبٍەمەش ٍێژووی 27ی رەثیعىىئبخەری سبڵی
1313ی پێىەیە مە دەمبتە ثەراٍجەر 1895/10/16ی ٍیالدی( MF.İBT. 50
.)- 40

 .1.2.7.3.2كار و خزمەتەكانی مەستی لە مەعاریفی موسڵدا
بێگومان لەنێو بەڵگەنامەكانی عوسمانیدا ئاسان نییە كار و خزمەتەكانی
بەڕێوەبەرێك بە وردی و بەداتا بدۆزرێتەوە ،بەاڵم بەهۆی كێشەی
لەكارالدرانی مەستی ئەفەندی ،ناوبراو لە 16ی كانوونی یەكەمی ساڵی
 1314ی ڕۆمی ،بەرامبەر 1898/12/28ی زایینی وەك بەرگری
لەخۆكردنیك نامەیەكی بۆ شوورای دەوڵەت نووسیوە و تێیدا هەموو چاالكی
و خزمەتەكانی خۆی باس كردووە ،كە بریتین لەمانەی خوارەوە:
لە ویالیەتی موسڵدا شەش مەكتەبی روشدییە هەن و زانست و زانیاری
لەپێشكەوتنێكی باش دایە و تەنیا لە یەك قوتابخانەی موسڵدا  260قوتابی تێیدا
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دەخوێنن .هەروەها لە دەوروبەری موسڵیشدا لە گوندی رافزی /مەسیحی و
شەبەكەكانیش دە مەكتەبی سەرەتاییم كردوونەتەوە و بۆ هەموویان بەتەواوی
مامۆستام ناردوون كە وەعز و ئامۆژگارییان بكەن .هەر لەسەر ئەو
بنەمایەوە لە هەر گوندێك بانگی موحەممەدی دەدرێ و پێنج نوێژی
جەماعەتی تێدا دەكرێ .عەقیدەی ئەو خەڵكە ڕاست كراوەتەوە و پێكەوە
منداڵەكانیانمان فێری قورئان خوێندن و نووسین كردووە.
لە موسڵ بەدووری چوار ڕۆژە ڕێ ،لە گوندە وەحشیئاساكانی عەشیرەتی
سندی و گوللی مەكتەبێكی سەرەتاییمان كردۆتەوە و هەروەها وەعز و
ئامۆژگاری گوندەكانیانمان كردووە و منداڵەكانیانمان فێری ئاداب و قورئان
خوێندن و خوێندنەوە كردووە ،تەنانەت عەبدولرەحمان ئەفەندی یەكێك لەو
زانایانەمان بۆ ئەوێ ناردووە بۆ ئەوەی ئامۆژگارییان بكات و فێری
خوێندنەوەیان بكات.
لە گوندی یەزیدییە نامسوڵمانەكان و لە تەوافگای ئەولیای گەورە شێخ عادی
مەدرەسەیەكمان كردۆتەوە .لەو مەدەرەسەیەدا قوتابی زۆر هەن و محەمەد
ئەمین ئەفەندی یەك لە زاناكانە بۆ ئەوێمان ناردووە.
هەر لە سەردەمی بەندەدا لە موسڵ مەكتەبی كچان كرایەوە و من بووم
نووسراوم بۆ حكومەت كرد و ڕەزامەندی درا و چەند مانگی نەبرد دوو
موعەلیممان ناردە ئەوێ.
پوختەی قسان ئەوەیە من ژمارەی قوتابییانم لە مەكاتیبی روشدییەدا پێشخت و
زۆر هەوڵ و كۆششم دا تا مەكتەبێكی ئامادەیی ،دە مەكتەبی سەرەتایی،
مەكتەبێكی كچانم كردەوە و بۆ ئەمەش هیچ درۆیەكی تێدانییە و شاهێتحاڵ
زۆرن.
ناوبراو ناوی ئەو گوندانەشی نووسیوە كە مەكتەبی لێ كردۆتەوە:
گوندەكانی؛ شێخان ،قەرەقوش ،ئۆرمەی خراب ،عومەر قۆچی ،دەراوێش،
ئەبوجربوعە ،توبوزئاباد ،گۆكجەلی ،یارنجە ،منارە.
هەروەها چوار مەكتەبی تریش یەكیان لە عەشیرەتی سندی گوللی ،یەكێكیان
بۆ عەشیرەتی ئێزیدییە نامسوڵمانەكان .مەكتەبێكی ئامادەیی لە موسڵ و
چىاردە
دەمبتە
هەٍىوی
مە
مچبّیص.
مەكتەبێكی
ٍەمتەة(.)ŞD.02179.00014.002
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 .2.2.7.3.2هۆكاااری الداناای مەسااتی ئەفەناادی لە بەڕێااوەبەری
مەعاریفی موسڵ

257

ىە ثەڵگەّبٍەیەمذا فۆڕٍێنی دەوڵەتی عىسَبّی تبیجەت ثە ىەمبردوورخزاوەمبُ
هەیەٍ ،ەستی ئەفەّذیص ئەو فۆڕٍەی پڕمزدۆتەوە و ٍێژووی ىەمبرالداّی
24ی ئبثی سبڵی 1313ی ڕۆٍی ّىوسیىە مە دەمبتە ثەراٍجەر 1897/9/5ی
ساییْی .هەر ىە فۆڕٍەمەدا هۆمبرەمەضی ّىوسیىە مە ثە پبسبوی تێنچىوّی
عەقیذەمەی و سىومنزدّی ئبییِ ثىوە و دواتز ضىورای دەوڵەت ىە 6ی
ّیسبّی سبڵی 1316ی ڕۆٍی ثەراٍجەر 1900/4/19ی ساییْی ثێتبواّییەمەی
ثە ثڕیبرێل دەسەىَێْێ( .)BEO 1836 - 137627هەروەهب ىە ّبٍەیەمذا ثۆ
ثبثی عبىی مە ٍێژووی 1316/7/26ی مۆچی ثەسەرەوەیە ،ڕەسىوه ٍەستی
ڕووّنزدّەوەیەمی درێژ ىەسەر هۆمبری الداّی ىە ثەڕێىەثەری
ثەڕێىەثەرایەتی ٍەعبریفی ویالیەتی ٍىسڵ ڕووُ دەمبتەوە مە ئەٍە
پىختەمەیەتی(ّ :)ŞD. 2987 - 83بوثزاو ئبٍبژە ثەوە دەدا مە هۆمبری
الداّەمەی ،ئەحَەد فبئیش9ی ّبئیجی ٍىسڵ و وەمیيی واىیی ٍىسڵە ،ثەهۆی
ئەوەی ّبوثزاو ثىختبّی پێ مزدووە و ثە دوو ٍبددە ثۆ وەسارەتی ٍەعبریفی
ىەسەر ّىوسیىەٍ .بددە و ثبثەتی یەمەً ئەوەیە گىایب چبوپۆضیٌ ىە قىتبثیبّی
ٍەمتەثی ئەٍزینبییەمبُ ىە ٍىسڵ مزدووە .ثبثەت و ٍبددەی دووەٍیص گىایە
عەقیذەً تێل چىوە و ثەو هۆیەوە پێىیستە ىێنۆڵیْەوەً ىە ثبرەی ئبییَْەوە ىێ
ثنزێ.
ىە ّبٍەمەدا مە دوو الپەڕە ّىوسیْی وردە ،سۆر ثە وردی ثەرگزی ىە خۆی
دەمبت و دەسەىَێْێ مە ثىختبّی پێ مزاوە ،ثەوەی مە ىەّێى دەوڵەتی
 9ناوی ئەحمەد فائیز كوڕی سەید مەحموود كوڕی سەید ئەحمەد كوڕی سەید عەبدولسەمەدی كوڕی
سەید حەسەنی گڵەزەردەیە ،ئەویش نەوەی شێخ عیسایە كە باپیرە گەورەی سەیدەكانی بەرزەنجەیە .ساڵی
 1842 /1258لەدایك بووە .قورئانی پیرۆز و چەند كتێبێكی فارسی و تەسریفی زەنجانی الی باوكی
خوێندووە .دواتر الی مەال غائیب ئەفەندی خوێندوویەتی ،پاشان بۆ خوێندن چۆتە الی مەال سەید مستەفای
بەرزنجی ،دواتر الی مەال ئەحمەدی نۆدشەیی و پاشان الی مەال ئەحمەد ئەفەندی پیرحەسەنی چاو مار
خوێندوویەتی .ساڵی  1277بۆتە مودەڕیسی مزگەوتی نۆدشەی سلێمانی .سالی  1294بۆتە قازیی
قەرەداغ .لە ساڵی  1297بۆتە نائیب لە دەوروبەری بەغدا .لە ساڵی  1300بۆتە نائیبی بەسرە .لە 1303
بۆتە نائیبی موسڵ و پاشان كراوەتە ئەندامی كۆڕی گەورەی زانیاری لە ئەستەنبوڵ .نزیكەی بیست كتێبی
نووسیوە .زیاتر بە كتێبی (كنز اللسن) بەناوبانگە كە چەند هونەركارییەكی سەیری بە چەند زمانێكی
جیاواز تێدایە .ساڵی  1918لە ئەستەنبوڵ كۆچی دوایی كردووە( .بەحركەیی)137 :2010 ،
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عىسَبّیذا و ىە ویالیەتی ٍىسڵذا چو پەّجب سبڵە ٍەمتەة ثۆ پزۆتستبّەمبُ
مزاوەتەوە و سەر ثە ثەضی ٍەمبتجی ّبٍسىڵَبّبِّ ىە وەسارەتی ٍەعبریف و
هەر ىەو وەسارەتەش ٍۆڵەتی مبرمزدّیبُ وەرگزتىوە و تەّبّەت ثەرّبٍەی
دەرەسەمبّیص دوو جبر هەر ىە الیەُ وەسارەتەوە سەرپەرضتی مزاوە و
ىیژّەی پطنْیِ دوو جبر سەری ىێ داوُ .ئەو ٍەمتەثبّە سەر ثە ٍەسهەثی
پزۆتسبِّ و ٍسیۆّەرەمبّی مڵێسبی پزۆتسبُ سەرپەرضتی دەمەُ ّەك
ٍەمتەثی ئەٍزینییەمبُ ثێ.
ٍسیۆّێزەمبّی ئەٍزینبیی یەمەٍجبر تينْبص و دواتز تبثییە هەردوومیبُ ثۆ
داٍەسراّذّی ٍەمتەة سۆر تنبیبُ ىێ مزدیِ ،ثەاڵً ٍِ ّەٍهێطت ثینەّەوە و
ئێستبش پەڕاوی ئەو داوایبّەیبُ ىە ٍەعبریف پبرێشراوُ .دە سباڵُ ئەواّە
هبتْە ٍىسڵ و هەروەهب چو سبڵ چبپخبّەی فەڕەّسی و دۆٍیْنیبُ و
ٍەمتەثەمبّیبُ هەثىوە و ٍِ ىە دژیبُ ىە 14ی ضەواىی سبڵی 1312ی مۆچی
داوامبریٌ ثەرسمزدۆتەوە و ئەو ّىوسزاوە ّىوسزاوەمەی ّبئیجی ّبوثزاو ىە
دژی ٍِ ثەدرۆ دەخبتەوە.
ثبسی تێنچىوّی عەقیذەً دەمبت ئەو ّبئیجە ،مەچی داّزاوەمبّی ثەّذە ىە ثىاری
عیيَی ئىصىه ریسبىەی اثجبت واجت ً ّىوسیىە و دەوڵەت خۆی چبپی
مزدووە و هەروەهب ىە ثىاری فەُ و حینَەت متێجی حىادث عْبصزً
ّىوسیىە مە ىە دیجبجەی متێجەمەدا ثەڕووّی عەقیذەی خۆٍی تێذا خزاوەتە
ڕوو.
هەروەهب ثبص ىەو ثىختبّەش دەمبت مە ئەو مەسە ضبهێذیی ثەدرۆ ىەسەر
داوە ،ئبٍبژە ثەوە دەمبت ئەو مەسە ّبوی عەبدولمەجید ئەفەندی ثىوە ىە
گىّذی ضزیخبُ ،دوای سىێْذەمە ىە دادگب ،گىتىیەتی سىێْذ ثەخىا هیچ ضتێنی
پێچەواّەی ئبییٌْ ىە ٍەستی ئەفەّذی ّەدیىە ،ثەاڵً ئەً ثەیبّییە عەثذوڵاڵ
قەرەداغی هبوڕێی ّبئیت ،مە ّبئیت ثۆ الی ٍْی ّبردثىو ،وتی ئەگەر دژی
ٍەستی ئەفەّذیی ٍىدیزی ٍەعبریف ضبیەدی ثەدرۆ ثذەی ،ئەوا ّبئیت و
وەمیيی واىی هەوڵی وەسیفەیەمی گەورەت ثۆ دەدەُ .پبش ئەو قسەیە ئیذی ىە
دادگب هبتجىوە دەر.
ىە مۆتبییذا ئبٍبژەی ثەوە داوە؛ ئەگەر ئەً داوا و ّىوسزاوە ثگەیەّْە ّبئیجی
ّبوثزاو و ثۆ ویالیەتی ٍىسڵی ثْێزُ ،ئیذی هەٍىو ضتێل ڕووُ دەثێتەوە .ثەً
ضێىەیە ٍەغذوورییەتْبٍەی خۆً دەخەٍە ثەردەً ضىورای دەوڵەت و ئەٍز و
فەرٍبُ هەر هی ئەواّە.
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ىە ثەڵگەّبٍەیەمی دینەدا مە تبیجەت مزاوە ثە تەرخبّنزدّی ٍىوچەی
دوورخزاوەیی ىەسەر مبر ثۆ ٍەستی ئەفەّذی ،ثە تێجیْی هۆمبری
ىەمبردوورخستْەوەی ّىوسزاوە ،مە ىە الیەُ ٍسیۆّێزەمبّی ئەٍزینییەوە ىە
ٍىسڵ ثە ثێ ڕێگەپێذاُ دوو ٍەمتەثیبُ مزدۆتەوە و ٍەستی ئەفەّذیص وەك
ثەڕێىەثەری ٍەعبریف چبوپۆضی ىەو مبرە مزدووە و ئەو ٍەمتەثبّە ئێستب
 125قىتبثی مىڕ و مچیبُ هەیە .ڕاستی ىەً مبرەدا ّەثىوە و ّبفەرٍبّی
مزدووە و دواتزیص ثە تەىەگزافْبٍە ڕاپۆرتی ىەسەر هبتىوە مە عەقیذەمەی
تێل چىوە و ىە پبیەی دیْی مەً مزدۆتەوە .ئەً ثەڵگەّبٍەیەش ٍێژووی
 1318/2/28ثەراٍجەر 1900/6/27ی ساییْی ىەسەر ّىوسزاوە
(.)ŞD.01109.00045.002

 1.8.7.1.1.داهێنانێكی زانستی و سەفەری میسر و پاریس
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مەستی ئەفەندی ئەو ماوەیەی كە بەڕێوەبەری مەعاریفی موسڵ بووە،
ئامێرێكی ڕاكێشانی ئاوی دروست كردووە كە بێ هەوا و بێ هەڵم كار بكات،
بەاڵم نرخیان بۆ داهێنانەكەی دانەنا (زكی ، )218 :2005،ئەگەر چی پێشتر
ناوبراو لە فڕەنسییەوە هەندێ شتی وەرگێڕابوو ،ئەم فڕەنسیزانینە و
شارەزابوونەی لە بواری زەویناسی و فیزیا ،وای كردووە كە دەوڵەت ئەو
متمانەیەی ال دروست بێ كە ناوبراو شیاوی ئەوەیە تاقیكاریی زانستی دەست
پێ بكات .لە بەڵگەنامەیەكدا كە مێژووی 1317/7/27ی كۆچی بەسەرەوە،
مەكتووبی قەلەمی سەدارەت نووسراوی بۆ وەزارەتی بەحرییە كردووە و
ئاماژەی بەوە داوە كە ڕەسوول مەستی ئەفەندیی بەڕێوەبەری پێشووی
مەعاریفی موسڵ بۆ ئەوەی تاقیكردنەوە لەسەر ئەوە بكات بەهۆی هەواوە ئاو
لە قواڵییەكانەوە دەربهێنێ ،پێویستی بەوەیە شەش مانگ لە پاریس بمێنێتەوە.
وەزارەتی تیجارەت و نافیعەی دەوڵەتی عوسمانیش ئاگاداری داهێنانەكانی
ئەمەی
ڕەسمی
نووسراوی
بە
و
ئەوە
ڕاگەیاندووە( .)BEO.001410.105708.001داهێنانەكەی مەستی ئەوە
بوو لەو سەردەمەدا كەوتبووە فكری ئەوەی ماكینەیەكی ئاوی ،كە لە
ژوورووی  43مەتر ئاوی هەڵدێنجا بەبێ هێزی هەوا و هەڵم .لەم
ئیختیراعەتەدا بەتەواوی سەركەوت بۆ فرۆشتنی لە ڕێگەی میسرەوە چوو بۆ
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پاریس ،هەشت مانگان لەوێ و مانگێكیش لە ڤیەننا مایەوە و گەڕایەوە
ئەستەنبوڵ(موكریانی.)348 :2019 ،
لە نامەیەكدا مەستی ئەفەندی كە لە ڕێكەوتی 11ی تشرینی یەكەمی ساڵی
1315ی ڕۆمی كە دەكاتە 1899/10/23ی میالدی ،بۆ سوڵتانی عوسمانی
نووسیوە و تێیدا باسی لە داهێنانەكەی خۆی كردووە و تێیدا كارەكەی بە
شێوەیەكی زانستیی ڕوون كردۆتەوە و لەگەڵ ئەوەشدا باسی ئەوەی كردووە
كە دوو ساڵ لەوەو پێش ئەو پڕۆژەیەی پێشكەشی دەوڵەتی فەڕەنسا كردووە و
دیارە ئەوەش پێویستی بە پێنج سەد لیرە هەبووە و نەیبووە و گەڕاوەتەوە
ئەستەنبوڵ .ئێستاش بۆ ئەوەی داهێنانەكەی بێنێتە دی پێویستی بە مانەوەی
شەش مانگە لە پاریس و خەرجیی ڕێگە و پارەی مانەوەیە.
لەگەڵ
دواتر
و
()BEO_001440_107944_002_002
نووسراوەكەدا وێنەی بەدەستكێشراوی ئامێری هەڵكێشانی ئاویشی هاوپێچ
دواتر چەند
كردووە (.)BEO_001440_107944_003_001
نووسراوێك لەسەر هەمان بابەت نووسراون و ڕەزامەندی لەسەر
هاوكاریكردنی دەربڕدراوە.
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مەستی ئەفەندی دوای نەمانی لە بەڕێوەبەرایەتی مەعاریفی موسڵ (بە چەند
ساڵێك ،چۆتە میسر و موددەتێك تیا دانیشتووە و بە جەوهەر و سەعی خۆی
فێری زمانی فەڕەنگیش بووە و سیاحەتێكی لە ئەوڕوپادا كردووە)(زەكی
بەگ .)181 :2005،ئەو داهێنانەی لە بواری ڕاكێشانی ئاودا كردبووی لە
نیشتمانی خۆیدا كەس نرخی نەزانی ،بۆیە چووە میسر و داهێنانەكەی بۆ
خدێوی عەباس حیلمی 10پاشای میسر خستەڕوو ،بەاڵم لەوێش شتێكی
بەدەست نەهێنا(الكردی .)200 :2008 ،هەروەها بۆ دروستكردنی ئەم
داهێنانە لە ڕێگەی میسرهوه چووه پاریس و هەشت مانگان لەوێ و
مانگێكیش لە ڤیەننا مایەوه و گەڕایەوه ئەستەنبوڵ .مەستی بە دواییدا
كەوتبووه سەر خەیاڵی داهێنانی ئەوهی ڕووی زهوی هەمیشە ڕووناك بێ و
تاریك نەبێ(موكریانی ، )348 :2019 ،بۆیە هەمیشە لە هەوڵ و گەڕاندا
بووە بۆ بەدەستخستنی پشتگیری ،ئەو سەفەرانەشی لە بەڵگەنامەكاندا
دەبینرێن .بەگوێرەی بەڵگەنامەیەك ،وەكیلی خدێوی میسر لە 1315/6/9ی
كۆچی بۆ وەزارەتی ناوخۆی ناردووە ،ئەوەی ڕوون كردۆتەوە كە ماوەیەك
لە مەدرەسەیەك ماوەتەوە و دوای ئەوەی فەرمانی ئاگاداركردنەوەی ئێوە
هات ،بۆ ئاگاداركردنەوەی ئەو ،زانیمان كە ناوبراو میسری بەجێ هێشتووە
و چۆتە پاریس ( .)DH.MKT.02086.00001.001دواتر وەزارەتی
ناوخۆ لە 1315/6/29ی كۆچی نووسراو بۆ ویالیەتی موسڵ دەكات و ئەو
زانیارییانەی بۆ هاوپێچ دەكات (.)DH.MKT.02086.00001.002

 .4.2.7.3.2دووبارە داوای گەڕانەوە سەر كاری دەوڵەتی
هەر لەو ساوەی كە مەستی ئەفەندی لە كار دوورخراوەتەوە ،ناوبراو لە
ڕێگەی جۆربەجۆرەوە هەوڵی ئەوەی داوە بگەڕێتەوە سەر كارەكەی ،بۆ ئەو
مەبەستەش نامەی پشتگیریی لە چەند دام و دەزگایەكی جۆربەجۆرەوە هێناوە.
لە دۆسیەیەكی نێو بەڵگەنامەكانی عوسمانیدا  18الپەڕ تایبەت بەم بابەتە
هەیە ،تێیدا نووسراوێك هەیە زۆر پەسنی مەستی ئەفەندی تێدا هاتووە و
ئاماژە بەوە دراوە كە ناوبراو خاوەنی فەزڵ و كەمالە و خزمەتێكی زۆری لە
10خدێوی عەبباس حلمی ( 1944-1874ز) كوڕی تۆفی كوڕی ئیسماعیلە ،لە قاهیرە لەدایك بووە و لە
سویسرا كۆچی دوایی كردووە .بە خدێوی عەبباس حیلمی دووەم بەناوبانگ بووە .خدێوی میسر و
شەشەمین حاكمی بنەماڵەی محەمەد عەلی پاشا بووە .لە نێوان سااڵنی ( )1914-1892حاكمی میسر
بووە و نازناوی شێخ بووە .دواتر چۆتە ئەستەنبوڵ و پاشان لە ئەوروپا سەری نایەوە( .السید:1990 ،
)186
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مەكتەبی ئامادەییەكان كردووە و سوپاس و پێزانینی زۆری مامۆستایان و
دەستەی كارگێڕیی ئەو مەكتەبانە هەیە دەرهە بەو ،ناوبراو داواكاریی
گشتی لە ئەستەنبوڵ سەبارەت بەو ستەمەی كە لێی كراوە ئاگادار كردۆتەوە،
تەنانەت دەوڵەت ئاگاداربووە كە ناوبراو چۆتە میسر و دواتر چۆتە پاریس
ئەو كاتیش وەزارەتی دەرەوە ئاگادار بووە .ئەو وەزیفەكەی خۆی زۆر بە
باشی جێبەجێ كردووە و ڕۆڵێكی باشی گێڕاوە لە بەرەوپێشبردنی مەعاریف
لە ویالیەتەكەدا( .)ŞD.02179.00014.005هەر لەو بارەوە ئەبوبەكر
حازم والیی موسڵ نووسراوێكی لە 16ی صەفەری ساڵی  1319ی كۆچی
بۆ وەزارەتی مەعاریف كردووە و تێیدا زۆر بە دوور و درێژی ،بە باشە
وەسفی رەسوول مەستی ئەفەندی كردووە و باسی ئەو پێشكەوتنانەی
ویالیەتەكەی كردووە لە بواری مەعاریفدا هەمووی لە شان وشكۆ و
1
زانیوە(
ئەفەندیدا
مەستی
ماندوویی
و
شارەزایی
.)ŞD.02179.00014.006
وا دیارە دوای چەند ساڵ لەسەر لەكاردوورخستنەوەی مەستی ئەفەندی،
ناوبراو هەوڵی ئەوە دەدا بگەڕێتەوە سەر كارەكەی ،دوای ئەوەی شوورای
دەوڵەت بێتاوانیی ناوبراوی بە بڕیارێك سەلماند ،وەزارەتی مەعاریف لەبەر
پێویستیی شارەزایی ناوبراو بۆ مەعاریفی ویالیەتی دیاربەكر ،بڕیاری ئەوە
دەدات كە دووبارە ناوبراو بگەڕێنێتەوە سەر وەزیفە و لە بەڵگەنامەیەكدا
وەزیری مەعاریفی گشتی بۆ سەدارەت نووسراوێك دەنووسێ و داوای
ڕەزامەندیی بابی عالی دەكات بۆ دووبارە دامەزراندنەوەی رەسوول مەستی
ئەفەندی لە ویالیەتی دیاربەكر ،كە پێی وایە مەستی ئەفەندی لە ئەربابەكانە و
شایانی ئەو خزمەتەیە ،بۆیە پێشنیازی ئەوەیان كردووە بە مووچەی مانگانەی
 1800قڕووش لەو بەڕێوەبەرایەتییە دابمەزرێ .ئەم نووسراوەش مێژووی
1319/12/30ی كۆچی بەسەرەوەیە( .)BEO 1836 - 137627هەر
لەنێو ئەم دۆسیەیەدا و لەو فۆرمەی كە تایبەت بووە بە لەكاردوورخراوەكان
و ناوبراو پڕی كردۆتەوە ،لە بڕگەی هۆكاری لەسەركارالدانی ئاماژە بەوە
دەكات كە ماوەی سێ ساڵە بێ كارە و لە كاری خۆی دوورخراوەتەوە و داوا
دەكات كارێكی پێ ڕەوا ببینن.
لە بەڵگەنامەیەكی تردا دیار دەبێت كە هەر یەك لە بەڕێوەبەری مەعاریفی
موسڵ رەسوول مەستی ئەفەندی و بەڕێوەبەرانی مەعاریفی دیاربەكر و
سیواس داوای دووبارە گەڕانەوە سەر كار دەكەن .ئەم بەڵگەنامەیەش
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مێژووی 1325/1/8ی كۆچی لەسەر نووسراوە ( MF.MKT. 979 -
.)24

 .4.2خێزان و منداڵەكانی
ئەوەی دەزانرێ دوو لە كوڕەكانی ڕەساوول مەساتی ناویاان ڕەشاید مەساتی و
عەبدولمەجید بەرقای (-1878؟) 11باووە ،یەكەمیاان ساەردەمێك بەڕێاوەبەری
شااااارەوانیی ساااالێمانی بااااووە( .بابااااان )182 :2012 ،ئەوەی دووەمیااااان لە
دەوڵەتی عوسمانیدا فەرمانبەر باووە و بەڵگەناامەیەكی زۆر لەباارەیەوە هەیە.
هەرچی سەبارەت بە ژن و كچەكەیەتی ،لە بەڵگەنامەكانادا نااوی خێازانەكەی
بە خەدیاااجە و نااااوی كاااچەكەی بە عەتیااایە دەهێنااارێ .لە بەڵگەنامەیەكااادا كە
مێااژووی 1327/5/27ی كااۆچی لەسااەر نووسااراوە ،باساای ئەوە دەكااات كە
عەتیاااایەی كچاااای و خەدیااااجەی خێزاناااای خوالێخۆشاااابوو رەسااااوول مەسااااتی
مووچەكەیااااان لە ویالیەتاااای موسااااڵەوە باااادرێتێ ،لەسااااەر بنچیاااانەی لیسااااتی
خانەنشااینەكەی كە  435قڕووشااە .ئەم نووسااراوە هاای وەزارەتاای كاروباااری
خانەنشااااااااینانە و مێااااااااژووی 12ی جەمااااااااادی یەكەماااااااای ساااااااااڵی 1327ی
بەسەرەوەیە(.)ŞD.01094.00014.001
263

 .5.2كۆچی دوایی
بە ڕوونی ڕۆژ و مانگی كۆچی دواییەكەی مەستی ئەفەندی لە سەرچاوەكاندا
باس نەكراوە ،لە بەڵگەنامەیەكدا كە مێژووی 1325/12/5ی كۆچی لەسەر
 11عەبدولمەجید بەرقی كوڕی ڕەسوول مەستی لە بەگەكانی كوردە و لە سواللەی چوتانلی یە .ساڵی
1289ی كۆچی ،بەرامبەر 1873-1872ی میالدی لە ویالیەتی موسڵ لەدایك بووە .لە مەكتەبی
ڕوشدییەی سلێمانی خوێندوویەتی و دەرسەكانی تەواو كردووە بەاڵم نەیتوانیوە بڕوانامە وەربگرێ .لە
ویالیەتی موسڵ لە مەكتەبی دۆمینیكان و فڕەنسییەكان خوێندوویەتی و عەرەبی ،فارسی ،توركی و
فڕەنسی بە قسەكردن و نووسین و زمانی كوردیشی بەقسەكردن زانیوە .لە ساڵی 1305ی ڕۆمی چۆتە
مەكتەبی فنوونی مولكییە و تا پۆلی سێ بەردەوام بووە و دواتر وازی هێناوە .وتاری لە ڕۆژنامەی
موسلیمی شاری بۆمبای هیندستان باڵوبۆتەوە .لە 21ی شەووالی ساڵی 1317ی كۆچی كە دەكاتە
بەرامبەر  1900/2/22بە ڕۆژانەی  20قڕووش لە دیاربەكر بۆتە فەرمانبەر .دواتر بە مووچەی
 1125قڕووش لە ویالیەتی وان ،لە سەنجاقی هەكاری لە بەڕێوەبەرایەتی تەحریرات دامەزراوە .لە
 1907/9/17لە دیاربەكر دەستی لە كار هەڵگرتووە و ڕۆژی 5ی ڕەمەزانی هەمان ساڵ لە هەكاری
دە ست بەكار بووە .هەر لەبەر لێهاتوویی و خزمەتە باشەكانی لە كاری فەرمانبەریدا ،لە هەر یەكە لە
ئەنجومەنی ویالیەتی دیاربەكر و ئەنجومەنی سەنجاقی هەكاری سوپاس و پێزانینی بۆ نێردراوە .لەبەر
شارەزابوونی لە كاروباری سیاسیدا ،حكومەتی مەشرووتییەی عوسمانی بە گونجاوی زانیوە ناوبراو لە
شارەكانی خوی و سەلماس بكاتە فەرمانبەری شابەندەر لە وەزارەتی دەرەوە .هەندێ لە بۆچوونەكانی بۆتە
جێی ڕەخنەی عوسمانییەكان ،بە گوێرەی بەڵگەنامەكان چەند بەرهەمێكی نووسیوە ،بەاڵم تا ئێستا هیچیان
دیار نین و ناوبراو لە دوای خانەنشینبوونیشی لەبەر لێهاتوویی لە كارەكانیدا ،ڕەزامەندی درا لە سنجاقی
سینۆپ لە 24ی تەمموزی ساڵی  1329ی ڕۆمی لە ویالیەتی قەستەموونی دەست بەكاربێتەوە .تا ساڵی
1918ش لە ژیاندا بووە و ناشزانرێ كەی و لە كوێ وەفاتی كردووە ()DH.SAİDd.00171
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نووسراوە كە دەكاتە 1908/1/9ی میالدی بەردەوامیی مووچەی
خانەنشینەكەی ناوبراو جەخت لێ دەكاتەوە .كەواتە تا ئەم مێژووە ناوبراو لە
ژیاندا بووە .پاشان هەر لەو بەڵگەنامەیەدا مێژووی كۆچی دواییەكەی
دیاركردووە كە لە نەخۆشخانە لە ڕۆژی 31ی تەممووزی ساڵی 1324ی
ڕۆمی بووە ( .)MF.MKT.01034.00047.002ئەم مێژووە دەبێتە
1908/8/13ی میالدی.

 .3بەرهەمەكانی ڕەسوول مەستی:
 .1.3كتێبەكانی
سەرچاوەكان باس لە چەند كتێبێكی مەستی ئەفەندی دەكەن( ،ئاثاری عیلمییە
و فەنییەی زۆرە ،بەاڵم ئەوەی مەطبووع و بینراوە (حوادث عناصر) و (سپر
زلزلە)یە) (زەكی بەگ ، )181 :2005 ،دیارە هەر ئەم دووانەش لە نێو
ئەرشیڤخانەی عوسمانیدا بە چاپكراوی دۆزرانەوە ،كۆی بەرهەمەكانی وەك
كتێب بریتین لە:
حوادث عناصر :ئەم كتێبە لە بواری فیزیایە و باس لە چەند دیاردهیەكی كەش
و هەوا و چەند مەسەلەیەكی زانستی وهك بەفر و تەزره و چەند دیاردهیەكی
تر دهكات .كتێبەكە  60الپەڕهیە و لە چاپخانەی عامره لە ئەستەنبوڵ لە ساڵی
 1873 /1290چاپكراوه .نووسەر لە كۆتایی كتێبەكەدا هەر بە زمانی
عەرهبی باسی ئەوهی كردووه كە دهكرا ئەم كتێبەكە زۆر لەو قەبارهیە
گەورهتر بوایە ،بەاڵم كێشانی وێنەكان زیاتر لە ده هەزار درهەمی تێدهچوو و
ئەو پارهیەشم ال نییە ،باش بوو كە دهوڵەت دوو هەزار نوسخەی لەم نامیلكەیە
چاپ كردو و هەزار و چوارسەد دانەی گەڕاندهوه بۆ مەعاریفی دهوڵەت و
چوارسەد دانەیشی دا بە ئێمە وێڕای ئەوهی حەقی ماندوبوون و
نووسینەكەیشمان وهرگرت .ئەم كتێبەش لە كتێبخانەی ناوهندیی زانكۆی
ئەتاتوركی ئەرزهڕۆم بە ژمارە ()0105198وێنەكەی پارێزراوه.
بۆ پشتڕاستكردنەوەی ئەو زانیارییانەی سەرەوە ،لە بەڵگەنامەكانی عوسمانیدا
دەربارەی چاپكردنی ئەم كتێبە چەند بەڵگەنامەیەك هەن ،گرنگترینیان ئەوەیە
لە بەڵگەنامەیەكدا كە مێژووی 1290/8/14ی كۆچی پێوەیە ،وەزارەتی
مەعاریف داوا لە چاپخانەی عامرە دەكات ،سەبارەت بە چاپكردنی كتێبی
حوادث عناصر پێویستە دوو هەزار دانەی لێ چاپ بكەن و  600دانەی
بدەنە نووسەرەكە و ئەوەی دەمێنێتەوە لە پارەی فرۆشتنەكەی خەرجی
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چاپەكەی لێ بگێڕنەوە .نووسەر شایانی لوتف پێكردنە و مەجلیسی
مەعاریفیش ئەو بڕیارەی داوە(.)MF.MKT. 13 - 97
نامەیەكی دیكەی وەزارەتی مەعاریف بۆ بەڕێوەبەرایەتی چاپخانەی عامرە لە
1290/11/9ی كۆچی هەیە ،تێیدا داوا لە چاپخانەكە كراوە ،كتێبی حوادث
عناصر ناوی ئەو كتێبەیە كە چاپ دەكرێ ،بڕیار وابوو وەك پاداشت 600
دانە بدرێتە نووسەر جا بۆ ئەوەی ناوبراو سوودی لێ ببینێ چونكە ئەو
كەسێكی ئەرباب و خاوەن فەزڵ و هونەرە و پێویستیەتی ،بۆیە دوو سەد
دانەی تریشی بدەنێ ،دوای ئەوەی كە چاپخانە  1400دانەی بۆ دەمێنێتەوە،
هەر دانەی بە سێ قڕووش بفرۆشرێ بە تێكەڵی خەرجی چاپەكە
كۆدەكرێتەوە (.)MF.MKT. 16 - 48

265

سپر زلزلة :ئەم كتێبە بە زمانی توركییە و باس لە بوومەلەرزه و هۆكارهكانی
و زیانەكانی دهكات و بە شێوهی هێلكاری چەند الیەنێكی بوومەلەرزه لە
ڕووی زانستییەوه شیدهكاتەوه ،تەنانەت بۆ بەرگرتن لە بوومەلەرزه و
خۆپاراستن لێی چەند پێشنیازێك دهكات ئەم ریسالەیە لە وهزارهتی مەعارف
بە ژمارهی  481لە ساڵی  1319لە ئەستەنبوڵ لە چاپخانەی ئەختەر
چاپكراوه .ریسالەكە  48الپەڕهیە .د .نو ارسالن تاش تەواوی مەتنی
ریسالەكەی خستۆتە سەر ئەلفبای التینی(ARSLANTAŞ,2007:129-
 .)168لە بەڵگەنامەیەكدا كە مێژووی 1319/4/9ی كۆچی لەسەر
نووسراوە ،ئاماژە بوە دراوە كە رەسوول مەستی ئەفەندی بەڕێوەبەری
پێشووی مەعاریفی موسڵ كتێبی سیر زلزلەی چاپ كردووە و نوسخەیەكی
بۆ مابەینی هومایۆن جەنابی مولوكانە و سەردەفتەر ناردووە
(.)MF.MKT. 570 - 39
تشریح االدراك فی تشریح االفالك :ئەم كتێبەی لە ئەثنای تەحصیلی لە
ڕواندوزدا یەكەم ئەثەریەتی(زەكی بەگ .)181 :2005 ،بەاڵم ئەمەشیان
هەر نادیارە و پێشتر لە چەند بەڵگەنامەیەك ڕاستیی ئەم كتێبە ڕوون
كراوەتەوە.
رسالة اثبات الواجب :ئەم ریسالەیەش لە زانستی كەالمە و تا ئێستا نوسخەی
دەست نەكەوتووە ،ئەم بەرهەمە و بەرهەمی تشریح االفالك لە بەرهەمی
سەرەتای ژیانی نووسینی مەستیین و لە بەڵگەنامەیەكدا كە مێژووی
 1276/4/3ی كۆچی بەرامبەر 1859/10/31ی لەسەر نووسراوە ،چەند
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نووسراوێكی ڕەسمی هەن ،تێیدا ئاماژە بەم دوو بەرهەمە دەكەن و دەوڵەتی
عوسمانی لە بەرامبەر ئەو دوو بەرهەمەدا بڕی  150قڕووشی مووچەی
مانگانەی بۆ دەبڕێتەوە (.)İ..MVL. 423 - 18572
كتێبێك لەبابەت ئەندازیارییەوە :ئەم كتێبە تا ئێستا دیار نییە و سۆراغەكەی
نازانرێ ،ئەوەندە هەیە بەڵگەنامەیەك كە مێژووی 1278/2/25ی كۆچی
لەسەر نووسراوە ،بەشی قەڵەمی موهیممەی ئاسەفی نامەی بۆ مستەفا پاشای
قائیمقامی سلێمانی ناردووە و ئەوەی باس كردووە كە لە زانایانی سلێمانی
رەسوول مەستی ئەفەندی لە بواری زانستی هەندەسەوە ریسالەیەكی داناوە،
ناوبراو لە دارایی ناوچەكە هەزار قڕووشی پێ بدرێ و ئەمەش ڕەزامەندی
وەزارەتی دارایی لەسەر وەرگیراوە(.)A.}MKT.UM.. 495 - 94
كتێبێك لە وەاڵمی بۆچوونەكانی پاپای دیانەكان :ئەم كتێبەش تا ئێستا دیار نییە
و تەنیا لە بەڵگەنامەیەكدا ئاماژەی بۆ كراوە ،مێژووی 1277/2/29ی
كۆچی كە دەكاتە 1860 /9/16ی لەسەر نووسراوە و ئەو كاتە مەستی
ئەفەندی لە ڕواندوز بووە .بەڵگەنامەكە لە قەڵەمی موهیممەی بابی ئاسەفەوە
بۆ قائیمقامییەتی ڕواندز نێردراوە و تێیدا هاتووە كە مەستی ئەفەندی
ریسالەیەكی نووسیوە و لەبەر چاپە كە وەاڵمێكە بۆ قەشەیەك كە لە بارەی
شتە حەرامكراوەكان كتێبێكی نووسیوە .لە بەلگەنامەكەدا پەسنێكی زۆری
مەستی ئەفەندی كردووە كە كەسێكی بە هیممەت و غیرەتە و توانیویەتی ئەو
بەرهەمە بنووسێ(.)A.}MKT.MHM. 195 - 38
حیكمەتی طەبیعەت :ئەوەی ئەم كتێبە لە كتێبەكانی تری مەستی جیادەكاتەوە،
ئەوەیە كە بە كوردی نووسراوە "کتێبى بووه بە کوردی (نازانرێ چیى
لێهاتووه) کە ناوى (حکمت طبیعت) بووه (هاوار.")289 :2007 ،
كتێبێك لەبارەی زانستی فیزیاوە :ئەم كتێبە ئەگەر چی نادیارە ،بەاڵم
بەڵگەنامەكان ئاماژە بە هەوڵی ناوبراو دەدەن لەو بارەوە (لە بابەت فیزیكەوە
كتێبێكی تەئلیف كردووە و پێشكەشی سوڵتان عەبدولعەزیزی كردووە ،لە
بەرامبەر ئەوەدا خەاڵت كراوە)(موكریانی.)348 :2019 ،
علم الهیئة :ئەم كتێبەش لە بواری ئەستێرەناسی و گەردوونناسییە ،بەاڵم تا
ئێستا دیار نییە و تەنیا گیو موكریانی ناوی هێناوە.
جوغرافیا :هیچ زانیارییەكیش لەبارەی ئەم بەرهەمە نییە ،تەنیا گیو موكریانی
ناوی هێناوە.
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 .2.3شیعر
 .1.2.3شیعری سەربەخۆ
تا ئێستا لەبارەی شیعرە كوردییەكانییەوە لەو دوو شیعرەی كە گیوی
موكریانی باڵوی كردۆتەوە و لەگەڵ ئەو وەاڵم و وەاڵمكارییەی لەگەڵ شێخ
ڕەزا بترازێ ،هیچ شیعرێكی تری نەماوە .هەر دوو شیعر هەمان شێوازی
شیعری كۆتایی سەدەی نۆزدەی كوردیی ناوەندیان هەیە و ڕەچاوی سەروای
یەكگرتوو و كێشی عەرووزیان كردووە و لە كۆتایی شیعرەكەشدا مەخلەسی
(مەستی) نووسیوە .دوو شیعرەكە بریتین لەمانەی خوارەوە:
()3
بۆ كوشتنی شەیدایان هەر لەحزه موهەییایە
ئەی دڵ حەزهری لێكە بێ خەوف و موحەببایە
267

وا مەستە دهڵێن چاوی ببینە چ هۆشیاره
بۆ صەیدی دڵی عاش تیری لە كەمان دایە
كەڵكی چییە ئەم ڕۆحە هەر لەحزه ئەگەر نەیكەم
قوربانی قەد و بااڵی ئەو دلبەره رهعنایە

باعس بە فیراقی یار هەر تەعنەیی ئەغیاره
كوێر بن ،هەموو مەحرووم بن ،لەو بەزم و تەماشایە
نەزم و غەزهلی مەستی شایستەیی تەحسینە
مەوزوون و تەڕ و شیرین ،دڵجوو و دڵئارایە
()2

رهقیبی بەدلیقا یاڕهب ئەسیری دهردی میحنەت بێ
فتادهی بەحری غەم دووچاری گەردابی مەشەققەت بێ
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بە ئوممێدی مرووهت بی نەسیبكەی عەبەس چونكە
لە دنیا هیچ كەس نەیدیوه ]كە[ بەد ساحب مرووهت بێ
ئیالهی كوێر ببن جوملەی رهقیبان یەك بە یەك تاكەی
ئەسیری ناری فیرقەت بم ،دهمێ با وهقتی وهسڵەت بێ
هەناسەی ساردی من دوژمن لە چاو و جێ و ماڵی كا
لەژێر باری نەهاتی دارزێ ،ژیانی بە سەخڵەت بێ
رهقیبی سەگ سیفەت چاری بە نان و دهرزییە مەستی
عیالجی دووركونندهی هەر ئەوه با تووشی زهحمەت بێ (موكریانی:2019 ،
.)348

 .2.2.3تاكە شیعر و شەڕەشیعری لەگەڵ شێخ ڕەزای تاڵەبانیدا
بە هۆی دیوانەكەی شێخ ڕەزای تاڵەبانی ،ئەو پەیوەندییەی مەستی و شێخ
ڕەزا ئاشكرا دەبێت ،كە هەر جارێك ناوی مەستی لە دیوانەكەیدا هاتبێت،
هەجووی كراوە و هەرگیز پەسنی نەدراوە .ئەگەر چی ڕەسوول مەستی
دەكاتە باپیری تۆفی وەهبی بەگ لە دایكەوە ،ئەو گومان دەخاتە سەر ئەوەی
كە مەبەستی شێخ ڕەزا ڕەسوول مەستی بووبێ ،بەڵكو مەبەستی مەستییەكی
تر بووە .دەڵێ :شێخ ڕەزا لەگەڵ باپیرمدا ڕەسوول مەستی كە ئەوسا مودیری
مەعاریفی ویالیەتی موسڵ ئەبێ ،زۆر ناڕێك دەبن ،باپیرم زۆر پیاوێكی
ئایندار و پاك بوو ،بە پێچەوانەی ئەوەوە كە شێخ ڕەزا لە شیعرێكیدا وتبووی:
گەر نەكا مەستی ئەفەندی تەركی تلیاكی لەعین
فێری سێ بەزمی ئەكا پژمین و كۆكین و تڕین
لە هەولێر كابرایەك هەبووە ناوی "مەستی" بووە و لەوێ كاتبی تەحریر بووە
و هەمیشە تلیاكی كێشاوە .كە خەڵك گلەییان لە شێخ ڕەزا ئەكرد كە تۆ چۆن
بە مەستی ئەفەندی مودیری مەعاریفی ویالیەتی موسڵ دەڵێی تلیاككێش؟ لە
وەرامدا ئەیوت من مەبەستم لە مەستی ئەفەندیی كاتبی تەحریری هەولێرە
(هاوار .)143 :2007 ،ئەم مەستی گۆڕینەی شێخ ڕەزا لە چوارچێوەی
هونەری شیعری توانج پۆشی بووە و وەك هونەرێكی شیعری و
خۆدەربازكردن بووە لە قسەی خەڵكی ،كە لە دیوانەكەیدا بۆ شێخ حەسەنی
مامی و خەڵكی تریش ئەو شێوازەی بەكارهێناوە.
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تۆفی وەهبی لە گومانەكەی بەردەوام دەبێ و دەڵێ :باپیرم کە باوکی دایکی
بە مەستى بەگ بەناوبانگ بووه ،مدیرى مەعاریف بووه لە مەرکەزى
مووسڵ کە ئەوسا ویالیەتی مووسڵیان پێئەوت .مەستى بەگ دهستێکی شکاو
بوو و هەر بە یەک دهست ئیشى کردووه ،کتێبى بووه بە کوردی (نازانێ
چیى لێهاتووه) کە ناوى (حکمت طبیعت) بووه؛ لە فەلەکیات و ڕیاضیاتدا
زۆر شارهزا بووه .وتى :شێخ ڕهزا زۆر ڕقی لە باپیرم بوو .سەیر ئەوهیە
"مەستى" ناوێک کە ناوى مەستى ئەفەندی بووه ،عەرهقخۆر و سەرخۆشێکی
زۆر سەیر بووه ،هەتا ئەڵێ کە سەرخۆش ئەبوو ،هەزار جنێوى ئەدا بە
خەڵک و بەژنەکەشى؛ شێخ ڕهزا ،لەجیاتی مەستى بەگ کە مەقسەدی شێخ
ڕهزا بووه ،بە ناوى ئەو مەستى ئەفەندییەوه ئەو جنێوانەى داوه کە لە
شیعرهکانی شێخ ڕهزادا هەیە .مەستى بەگ ،زۆر موتەدەین بووه و نە تلیاک
و نە مەشرووبی خواردۆتەوه (هاوار.)519 :2007 ،
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لە شوێنێكی دیكەشدا ئەم جۆرە شەرمنییە بە تۆفی وەهبییەوە دیارە و وا
خوویا دەكات كە لەبەر جنێو و هەجووەكانەوە حەز نەكات لەگەڵ باپیری بێ.
بۆ وێنە د.كەمال فوئاد لە گۆڤاری هێڤی بە بۆنەی كۆچی دوایی تۆفی وههبی
وتارێكی نووسیوه ،تێیدا هاتووه :جارێكیان لێم پرسی :مامۆستا ،من وهكو
بیستوومە باپیرتان لە دایكەوه مەستییە فەندی پیاوێكی زانا و بێ وهی بووه،
ئەبێ چیی كردبێت كە شێخ ڕهزای بەو جۆره لە خۆی وروژاندووه! وتی :جا
توخوا پیاو دهم ئەخاتە دهم جنێوفرۆشێكی وهك شێخ ڕهزاوه! باپیرم حەزی لە
شەڕهجنێو نەكردووه .پاشان وای پیشان دا كە ئەبێت شێخ مەبەستی لە
مەستییەكی تر بێت ،كە هەر لەو سەردهمەدا ژیاوه .ئەمجا وتی :فەرموو،
ستایشەكەی ئەحمەد پاشای بابان بخوێنەوه ،توخوا ئەمە ستایشە!
هیچ دهنگم نەكرد ،بەاڵم ئەمزانی كە شێخ ڕهزا ڕاست مەبەستی لە مەستییە
فەندی باپیری مامۆستا وههبی بووه (فوئاد.)19-17 :1984 ،
بە چەند بەڵگەیەك دەسەلمێنرێ كە مەبەستی شێخ ڕەزا ،ڕەسوول مەستی
بووە ،لەوانە:
ناوی مەجیدی كوڕی دەهێنێ ،ئەمەش بە بەڵگە سەلمێنراوە كە كوڕێكی
ڕەسوول مەستی ناوی عەبدولمەجید بووە.
هەروەها باس لە دەست شكانەكەی دەكات و ئەمەش ڕوونە كە مەستی
دەستێكی گۆج بووە و هەر بە دەستێك كاری كردووە.
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هەر لە بارەی ئەو پەیوەندییەی نێوانیان و دروست بوونی شیعر لەو
پەیوەندییەدا( ،گوایە جارێكیان شێخ ڕهزا لە سلێمانی ئەبێت ،ئەچێت بۆ ماڵی
مەستییە فەندی ،ئەڵێن لە ماڵ نییە .ئەویش وا تێئەگات لە ماڵە و نایەوێت
بیبینێت .لەسەر خواجانشینەكەی بەر ماڵیان دائەنیشێ ،شتێك ئەنووسێت و
ئەڵێت :باشە كە هاتەوه ئەم نامەیەی بدهنێ! نامەكەش بریتی ئەبێت لە هەجووه
بەناوبانگەكەی ،كە بەم جۆره دهست پێ ئەكات:
دهستێكی هەیە مەستییەفەندی لە كەرهم دا
میوانی عەزیزی هەیە دائیم لە حەرهم دا
ئەلحە ژنەكەی موشفیقە دهرحە بە غەریبان
سەد ...بە ڕۆم داوه ،هەزاری بە عەجەم دا

وهك من بیستوومە مەستییەفەندیش حەزی لە شەڕهشیعر كردووه .ئەڵێن
جارێكیان لە مەجلیسێكدا ڕوو ئەكاتە شێخ ڕهزا و ئەڵێت:
بۆ شۆڕشێ ئەستۆم دهخورێ شەڕ ئەفرۆشێ
با بێتەوه مەیدانی قسە گەر هەیە مەردێ

شێخ ڕهزاش دهم و دهست بەم فەرده وهاڵمی ئەداتەوه:
من داكی هەزاری وهكو تۆم  ....بە فەردێ
نەتبیستووه ضرب المثل سەد قەل و بەردێ.

لە یەكێك لە هەجووهكانی شوكری فەزڵی ( )1926-1870ش دا ئەم فەرده
ئەهێنێتەوه یاد ،كە ئەڵێ :هەر وهكو مەستیم بە فەردی ....خوا رۆحم بەرێ
مولحیدی كافر مەزهبگەر تۆش بە ئەو مولحە نەكەم (فوئاد-17 :1984 ،
.)19
لە شیعرێكدا شێخ رەزا گاڵتە بە بەرهەمێكی مەستی دەكات لە بواری زانستی
هیأت ەوە و دەڵێ:
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مستی و داعیەء حكمت (هیئت) هیهات!
برندارند بە یك دست دو تا خر بزەرا
واتە :مەستی و الفی زانستی فەلەكییات لێدان؟ بەاڵم ئەوە دوورە ،مەحاڵە بە
یەك دەست دوو شووتی هەڵناگرن (مستەفا.)424 :2010 ،
دیارە مەستی شیعری تری لە دژی شێخ رەزا نووسیوە ،شاعیرێكی وەك
شوكری فەزڵی ئەمەی لە شیعرێكی هەجوودا بۆ شێخ ڕەزا باس كردووە،
كاتێك دەڵێ:
مەستی فیعلەن دایكی گای ،ئەم سیررە با ئەفشا نەكەم
بۆچ ئەكەی هەجووم ،بەڵێ ،تۆ شێخی ،هەجوت با نەكەم (تاقانە:2010 ،
.)264

271

لە شیعرێكی دیكەدا بەتەواوی دڵنیادەبینەوە كە مەبەست ڕەسوول مەستییە نەك
مەستییەكی تر ،چونكە باسی چوونی لە كەركووكەوە بۆ بەسرە دەكات ،كە
ئەو سا مەستی ئەفەندی لە مەكتەبی روشدییەی كەركووكەوە بۆ روشدییەی
بەسرە گوازرابوویەوە:
لێرە ....ژنەكەی مەستی ئەفەندیی بەسرە
ئێستە بۆ بەسرە دەچێ بەعدە خەرابولبەسرە (مستەفا.)125 :2010 ،
لە شیعرێكی تردا هەجووی شوكری فەزڵی دەكات و بە پوورە شوكری ناوی
دەهێنێ و لە شیعرەكەدا جارێكی تر ناوی مەستی دێنێتەوە و دەیخاتە بەر
جنێوەكانی خۆی:
هەر وەکوو مەستیم بە فەردێ گا ،خوا ڕۆحم بەرێ
مولحیدی کافر مەزەب گەر تۆش بە ئەو مولحە نەکەم
من دەزانم کێ لە خشتەی بردوویی ئەمما چ سوود
سەییدە ،سەیید ،قسەی سووکی دەبێ دەرحە نەکەم (مستەفا،
.)84 :2010
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هەروەها لە شیعرێكی دیكەدا ،هەر لە دێری یەكەمەوە تایبەتی كردووە بۆ
مەستی ئەفەندی:

دەستێکی هەیە»مەستی« ئەفەندی لە کەرەمدا
میهمانی عەزیزی هەیە دائیم لە حەرەمدا
ئەلحە ژنەکەی موشفیقە دەرحە بە غەریبان
سەد  ...بە ڕۆم دا و هەزاری بە عەجەم دا
هێند  ...هەتیوانی بە  ...چووە داکی
دەستێکی شکابوو بە مناڵی لە شکەمدا
بەر زەربەتی کام ك ...قەوی کەوتووە ئاخۆ
بەو دەردە چووە ساعیدی »مەستی« لە ڕەحەمدا
حەققا کە «مەجیدی» کوڕی زۆر تەبعی جەوادە
سەد گ ...بەیەک لەحزە بە بێ پوول و درەم دا
گەوودا و تەرەس ،مولحید و بێ دین و مونافی
مورتەددە ،نییە میسلی لە مسقۆف و عەجەمدا
بۆ سەددی ڕەهی »مەستی«وەکو تەپڵی سکەندەر
ئاوازی دەهۆڵی  ....داکی لە حەرەمدا
ئەو ك ....زلەی کێ بوو لە کێالنی فەتا بەگ
مشتێکی کوتایە کو ،...مشتێکی لە دەم دا (مستەفا:2010 ،
.)31

لە بەشە فارسییەكەی دیوانی شێخ رەزادا ،شیعرێك بۆ مەال رەسوول ناوێك
نووسراوە ،بێ ئەوەی ئەوانەی لێكۆڵینەوەیان لەسەر كردووە ژیانی ئەو مەال
ڕەسوولە ڕوون بكەنەوە .بە بۆچوونی ئێمە ئەم مەال رەسوولە خودی مەستی
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ئەفەندییە ،بە بەڵگەی ئەوەی مەستی ئەفەندی دەستێكی گۆج بووە ،شێخ
رەزاش لە شیعرەكەدا ئاماژە بە یەك دەستییەكەی ئەو دەدات:
ٍال رسىه

در برابر نشستی غول استی
یا جناب مال رسول استی
بادو دستت همی زدم بە زمین
گر بدانستمی كە یك دستی
من خداوند شاعران هستم
تو همانا رسول من هستی(مستەفا.)418 :2010 ،
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لە ئەنجامی ئەم مشتومڕەی لەگەڵ شێخ ڕەزای تاڵەبانیدا دەركەوت كە مەستی
ئەفەندی وەك هەموو ئەو كەسە كاریگەرانەی ئەوسا ،كەوتۆتە بەر توانج و
جنێوەكانی شێخ ڕەزا ،بەدڵنیایی دەبێ مەستییش شیعری هەبووبن و وەاڵمی
دابنەوە ،بەاڵم لەمانە بترازێ هیچی تر تا ئێستا نەدۆزراونەتەوە.

ئەنجام
 مەستی لەنێو بەڵگەنامەكانی عوسمانیدا ،بە عەبدولڕەسوول مەستی،ڕەسوول مەستی ،مەستی ئەفەندی و بە یەكێك لە زانایانی ،ڕەواندوز،
سلێمانی و موسڵ ناوی هاتووە.
 مەستی لەو ماوەیەی كە بەڕێوەبەری مەعاریفی موسڵ بووە ،چاالكییزۆری هەبووە و بە سەرپەرشتی ئەو چەند مەكتەبێك لە نوێوە كراونەتەوە و
بۆ یەكەم جار مەكتەبی كچانی لە موسڵ كردۆتەوە.
 مەستی ئەفەندی ناكۆكی لەگەڵ ئەحمەد فائیز بەرزنجی نائیبی موسڵهەبووە و یەكێك لە هۆكارەكانی لەسەر كارالدانی بۆ ئەو گەڕاندۆتەوە.
 مەستی زمانەكانی ،كوردی ،عەرەبی ،فارسی ،توركی و فڕەنسی زانیوە وبە گوێرەی بۆچوونی خۆی ،بەشێك لە بەرهەمە زانستییەكانی لە فڕەنسییەوە
وەرگێڕاوە.
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 لە بواری زانستی فیزیاوە ،ئامێری ڕاكێشانی ئاوی بەبێ هەوا و هەڵمدروست كردووە و بەو داهێنانەی دەوڵەتی عوسمانی ماوەیەك ناردوویەتییە
فەڕەنسا ،بەاڵم لەبەر بێ پشتیوانییەكەی پڕۆژەكەی وەستاوە.
 مەستی ئەفەندی دە كتێبی نووسیوە و دوانیان چاپ كراون و ئەوانی تریوەك دەستخەتیش بزرن و تەنیا ناویان ماوە.
 شێوازی شیعرەكانی مەستی لە شیعری كۆتایی سەدەی نۆزدەی شیعریكوردیی ناوەند دەچێ و تەنیا دوو شیعری سەربەخۆی دۆزراوەتەوە.
 شێخ ڕەزای تاڵەبانی لە چەند شیعرێكدا هەجووی مەستی كردووە ،بەاڵمتەنیا یەك دێرە شیعری مەستی لەو ملمالنێیەدا ماوە.
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