Üstad said nursinin ve anne babasinin Göbek İsmi ve unvani
Üstad ın babasının adını Sufi Mirza olarak herkes bilir Ancak gerçek adının Sufi Mirza olup
olmadığı veya halk arasında bu sıfatla çağrıldılar tartışmalıdır .
bu mekalede Önce Sufi kelimesini, ardından Mirza adını tartışacağız.
Sufi ne demek? Sufi kelimesinin kökü ''yün'' anlamına gelen Arapça ''sûf'' kelimesidir. Sufiler ilk
dönemlerde ibadet ve zühd ile uğraşan ve “zâhid, âbid, nâsik” olarak nitelendirilen kişilerdi. Sufi
kelimesi sözlük anlamı ise mutasavvıf manasına gelmektedir. Sufi kelimesi sıfat olarak
kullanılmaktan öte bir yaşam biçimi ve yaşam tarzıdır. Mevcut delillere göre, Sufi Mirza Efendi
zâhid, âbid ve dindar biriydi. Çok basit fakir bir hayatı vardı . Büyük bir takva sahibi olan Sofi
Mirza’nın en büyük özelliği hak hukuk konusunda ve haram helâl ayrımında büyük bir titizlik ve
hassasiyete sahip olmasıydı. Ayrıca mütevaziliği ve insanlara karşı olan alçakgönüllülüğü hayatının
vazgeçilmez prensibi idi. Bu nedenle halk arasında Sufi olarak anılrdı.yoksa sufi bir isim değil bir
sifat ve yaşam tarzıdır .

Mirza ne demek?
Günumuzde eğer anne babalar erkek cocuklarina mirza ismini seçiyorsada eskiden Mirza
bir isim değildi belki bir unvandı .

Mirza, Farsça kökenli bir kelimedir Mirza, bir zamana kadar İran'ın birinci sınıf
hükümdarlarının ve hükümdarlarının çocuklarına atıfta bulunan Emirzade kelimesinin bir
özetidir. Mirza kelimesi zamanın geçmesi nedeniyle farklı aşamalardan geçti, yani önce
Amirzade dediler.sonra Halk arasında Mirza oldu ve Okur yazarların, mollaların,
sekreterlerin, sekreterlerin, yazarların vb. Anlamlarına genişledi . Zamanla bile, ana anlam
ve kavram, mecazi anlamlar ve kavramlar tarafından gölgede bırakıldı, öyle ki mollalar ve
okur yazar insanlar her aşamada ve pozisyonda Mirza olarak adlandırıldı.
Geçmişte çok az okur yazar olduğu için Mirzalara insanlar çok Özel bir saygıları vardı.
Elbette İran'da annesi Seyedeh olanlara da Mirza deniyordu .
Araştırmaya göre Üstad said nursinin babasinin göbek ismi Mirza değil belki ukur yazar
ve ya molla olduğu için halk bu lakabi ona vermisdi Ya da ustadin seyed olup olmadığı
hep kaynaklara gore tartışıma konusu olmuşdu Belki buradan kaynaklanmıştır .
Mirza ismi ustadin babasina Daha sonra nufus kayid kanunu geldiğinde halk arasında
tninmiş olan lakap ile kayd edilmıştı.
bildiğimiz gibi nüfus cüzdanında üstadın kendi ismi de Bediüzzaman unvaniyle
birlikde yazılmiş .
Peki Sufi Mirza'nın gerçek adı neydi?
Araştırmaya göre Üstad said nursinin babasinin göbek ismi Hassan'dı . Hassan adı tam
olarak üstadin küçük kız kardeşinin nufus belgesinde yazılıdır. Bazı kaynaklarda üstadin
babası tarafından Hassani olarak bahsedilmektedir . Öte yandan üstadin babasının adı
Hz.Mehdi'nin babasının ( İmam Hasan Askeri )adıyla aynı olduğu için bazı takipçileri
tarafından Hz.Mehdi ile ayni kişi olduğuna inanmalarının bir nedeni olabilir.

Üstad said nursinin annesinin Gerçek ismi nedir ?
Üstad ın babasının adını hepimiz Nuriye Hanım olark biliyoruz. Ama bu onun gercek adı,
olduğuna yeterli sebebimiz yok .
Nuriye isminin kökeni: Arapça . Nuriye isminin anlamı Işıklı, ışıktan gelme dir .
Bu konuda en sağlıklı ve net bilgiyi Üstad'dan alıyoruz. Şöyle ki;
"Evet, insanın en birinci üstadı ve tesirli muallimi, onun validesidir. Bu münasebetle, ben kendi
şahsımda kat’i ve daima hissettiğim bu manayı beyan ediyorum:"

Üstad 'in açıklamalarıyla bu sonuca varıyoruz çünkü o,risale Nur'u annesinden ilham alarak
yazdı. Nouriye unvanı annesine bu nedenle verilmiştir. Yani nurdan gelme demekdir .
Bir soylentiye göre Üstad 'in annesi Roma kökenli , Çok güzel yeşil gözlu, Müslüman
olmayan bir ailede doğdu . Ve bir Rumi adı vardı . sonra Müslüman oldu ve Sufi Mirzayla
evlenmiş .
Evlendikten sonra Fatemeh ismini , İmamların annesi ve Peygamber Efendimizin kızından Almıştir.

Üstadın Göbek İsmi
Üstadın müdakkik alim talebesi Ahmed Feyzi Kul, Hazinetül Burhan adlı eserinde şöyle
diyor:
Hazret-i Bediüzzaman’ın adı yalnız “Said” değil, “Muhammed Said”dir. Buna hemşehrileri
şehadet ediyorlar.
Lihikmetin göbek adı gizlenmiş, belki de kasdî olarak yalnız Said adı iştihar etmiştir.
Osmanlı devletinin verdiği nüfus cüzdanı: isminin Bediüzzaman Said Efendi.kayd etmişler
Bediüzzaman Said Nursi son derece parlak bir zekâya ve güçlü bir hafızaya
sahipti. normalde on beş yıl kadar süren klâsik medrese eğitimi üç aya sığdı. Bu olağanüstü
gelişmeyi kavrayamayanlar tarafından düzenlenen münazaraları (ilmi tartışmalar)
kazanarak kendini ispatladı. Bu yüzden "Molla Said"e, "zamanın emsalsizi,
benzersizi" anlamında "Bediüzzaman" lâkabı verildi.
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