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RAHMİ SULTAN
"Bugün Kürdistan'da bir evliya dünyaya geldi"
Rahmi Sultan ismindeki zattan, Barla Lâhikası'nda "Nasuhizade Şeyh
Mehmed" imzalı mektupta bahsedilmektedir.
Rahmi Sultan, geçen yüzyılda yaşayan ve Üstad'ın doğumunu haber verdiğini,
Emirdağ Lâhikası'nda Halil İbrahim Çöllüoğlu'nun bir mektubundan öğrendiğimiz
Hacı Hasan Feyzi'nin talebe ve mensuplarındandır.
Milâslı Halil İbrahim, "Duyduğuma göre, Denizli'de bundan yetmiş-seksen sene evvel
büyük evliyadan Hasan Feyzi isminde bir zat, bir gün talebelerine 'Bugün
Kürdistan'da bir evliya dünyaya geldi' diye haber vermiş" ifadesiyle, Hacı
Hasan Feyzi'den bahsetmektedir.
Hasan Feyzi Yüreğil bölümünde tafsilâtlı bilgiler bulunmaktadır.
Hava albayı Şeref Bekteşer'in kayınpederi ve Rahmi Sultan'ın oğlu emekli öğretmen
Nuri Ermişi, babası hakkında bize şu bilgileri vermektedir:
"Babam Hacı Rahmi Sultan'ın esas ismi Hıdır, kendisi ise Nakşî tarikatındandı. Nakşî
şeyhi ve piri Hacı Hasan Feyzi Hazretleri, ismini Rahmi olarak değiştirmişti. 'Bundan
sonra senin ismin Rahmi' demişti. Babam Rahmi Sultan esasen Harput'un bir
köyündendi. On iki yaşında Harput'ta iken babasından izin alarak ağabeyinin yanına
İstanbul'a tahsile gitmiş. Burada tahsilini tamamladıktan sonra, yanındaki bir
akradaşıyla birlikte Tekirdağ'a kadı olarak tayin edilmiş. Tekirdağ'da vazifeye
başladıktan sonra, Piri Hacı Hasan Feyzi, kendisine haber göndererek kadılıktan
vazgeçmesini ve Burdur'a gidip orada Kur'ân'a ve imana hizmet etmesini istemiş.
Rahmi Sultan, şeyhinin bu emri üzerine hemen Burdur'a gidip, orada İslâmiyete
hizmet etmeye başlamış."
Binbaşı Âsım Beyi Burdur'dan Barla'ya götürüp Bediüzzaman'la tanıştıran
Nasuhizade Şeyh Mehmed, Üstada hitaben "Bülbül-ü Bağistan-ı Kur'ân, Üstad-ı
Ekremim Efendim Hazretleri" diye başlayan mektubunda, Rahmi Sultanın l9l6
yılında vefat ettiğini yazmaktadır: "Mürşid-i ekmel şeyhim Hacı Rahmi Sultan
Hazretleri, seferberliğin ikinci senesinde l332 (l9l6) irtihal-i beka buyurdular."
Şeyhi Hacı Hasan Feyzi'nin emriyle Burdur'a gelip yerleşen Rahmi Sultan, buradan
evlenmişti.
Rahmi Sultan'ın oğlu, öğretmen Nuri Ermiş, Üstadı Burdur'un Divan Baba Camiinde
ziyaret edip, elini öptüğünü, onun ruhaniyet ve maneviyatından istifade ettiğini,
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Barla Lâhikası'nda babasından bahsedilen kısmı okununca sevinçlerle söylüyordu.
(Son Şahitler kitabının, birinci cildinden derlenmiştir...)
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