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Mîr Celadet Bedirxan 
 

Mîr Celadet Elî Bedirxan di sala 1893 an de li Stenbolê bûye. Ew neviyê mîrê Botan Bedirxan Beg 

û kurê rewşembîre Kurd, Emîr Elî Bedirxan e.  
 

Mîr Celadet di sala 1922 an de ji bo doktorayê tev birayê xwe Kamûran Bedirxan diçe Almanyayê. 

Doktoraya xwe ya huqûqê diqedîne û vedigere Şamê. Celadet li wir dest bi têkoşîna kurdayetiyê 

dike û dibe yek ji pêşengên tevgera Kurd Xoybûnê. Piştî ku serîhildana Agirî têk diçe, Celadet 

Bedirxan destê xwe ji siyasetê dikişîne û hemû hêza xwe dide ser ziman, çand û wêjeya kurdî.  
 

Ew di sala 1932 an de dest bi weşandina kovara Hawarê dike. Ji sala 1932 an heta 1943 an 57 

hejmarên Hawarê derdikevin. Bêyî kovara Hawarê jî wî ji 1942 an heta 1945 an bi navê Ronahî 

kovareke din derxistiye. Ev kovara bi kurdî bû û 28 hejmar derketine.  
 

Bêyî kovarên Hawar û Ronahî Celadet Bedirxan ev pirtûk jî nivîsandine: Elîfba Kurdî, Rêzimana 

Kurdî, Ferhenga Kurdî, Dibaca Mewlûdê, Dibaca nivêjên Êzdiyan, Nameyek ji Mustafa Kemal re, 

ji Mesela Kurdistanê û bi dehan pirtûk û gotarên wî yên çapkirî û neçapkirî hene. Her weha Celadet 

Bedirxan digel birayê xwe Kamûran Bedirxan bi riya weşanên Hawarê bi dehan pirtûk pêşkêşî 

xizmeta kurdî kirine.  
 

Celadat bi navên dinê jî gelek nivîs nivîsandine. Xebata wî ya herî girîng, ku ew kiriyê mîre 

kurdiya nûjen; Alfabeya Kurdî ya bi tîpên latînî û Rêzimana kurdî ye. Mîr Celadet Bedirxan di 

15.07.1951 ê de wek gelek rewşenbîrên Kurd, ji welatê xwe dûr, li Sûriyê wefat kiriye. Gora wî 

nuha li serbajarê Sûrî li Şamê ye. 
 

 

Di sala 1941 ê de Mîr Celadet Bedirxan di Hawarê de waha nivîsiye: “Kuro eyb e, şerm e! An hîni zimanê 

xwe bibin, an jî mebêjin em Kurd in. Bê ziman, kurdîtî ji we re ne tu rûmet e. Ji me re rûreşîke giran e. Pesn 

û şabaş û hezar pîroz ji wan re ku hînî xwendin û nivîsandina zimanê xwe bûne û bi vî awayî mifta heyîna 

xwe xistine berîka xwe û ji bin bandêra miletên biyanî bi der ketine. Heyf û xebînet û hezar mixabin, 

nemaze ji wan re ku bi zimanê din dizanin bixwînin û binivîsînin, lê hê alfabeya zimanê nas nakin.“ 

Dîsa careke din Mîr Celadet waha dibêje: „Gelê bindest, xwe bi du çekan ji serdestên xwe azad dike. Yek 

ziman û yek jî ol. Lê heke ola bindest û serdest yek be wê demê yek çek dimîne di destê bindest de. Ew jî 

ziman e.“  

 

Pirsên jêrîn bibersîvînin. 
 

1. Celadet Bedirxan pêşengê kîjan tevgera Kurd e? 

2. Celadet kengî û kîjan kovar derxistine? 

3. Celadet kengî dest bi xebatê li ser zimanê kurdî dike? 

4. Gora Celadet Bedirxan li ku derê ye? 

5. Celadet Bedirxan kengî dest ji xebatê siyasî ber dide? 

6. Celadet Bedirxan çima bûye mîrê kurdiya nûjen? 

7. Xebata Celadet ya herî girîng kîjan e? 

8. Mîr Celadet li ser girîngiya ziman û ji bo hînbûna kurdî çi gotiyê? 
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