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aldý, diðer camiler için izin talebi müftü-
lükçe uygun görülmedi. Kuvvetli bir hita-
bet gücüne sahip olan Þemseddin Yeþil’in
vaazlarýna halkýn gösterdiði büyük ilgi ba-
zý yöneticilerin dikkatini çekti. Günlük ga-
zetelerde yayýmlanan yazýlarýnýn yaný sýra
20 Þubat 1947’de çýkarmaya baþladýðý haf-
talýk Hakikat Yolu mecmuasýnda (104 sa-
yý yayýmlanmýþ, 10 Þubat 1949’da kapan-
mýþtýr) Yeþilzâde Sâlih Efendi ile dönüþüm-
lü olarak baþyazarlýk yaptý. Yazýlarýnda ve
vaazlarýnda genellikle Kur’an tefsiri, din-
medeniyet iliþkisi, modern dünyada dinin
rolü, Ýslâm büyükleri, mutasavvýflar, Ehl-i
beyt muhabbeti gibi konular üzerinde du-
ruyordu. Muâviye’ye ve Muâviye’yi savu-
nanlara yönelik aðýr sözler sarfetmesi üze-
rine, Aralýk 1947’de dönemin Diyanet Ýþ-
leri Reisi Ahmet Hamdi Akseki’nin Þem-
seddin Yeþil’in hatiplik ve vâizlikten me-
nedilmesine dair yazýsý neticesinde Ýstan-
bul müftüsü Ömer Nasuhi Bilmen tara-
fýndan vâizlik belgesi iptal edildi. 1949’da
vâizlikten alýnmasýna iliþkin karara itiraz
için devlet þûrasýnda açtýðý dava redde-
dildi. Bunun üzerine Samatya’da kurdu-
ðu Yüksek Ahlâk Derneði’nde pazar gün-
leri konferanslar vermeye baþladý, bu fa-
aliyetini ölümüne kadar sürdürdü. Muâ-
viye aleyhtarlýðý yaptýðý ve Râfizîliði yaydý-
ðý iddasýyla Tâhirülmevlevî’nin (Tahir Ol-
gun) Ýslâm Yolu gazetesinde ve Abdür-
rahim Zapsu’nun Ehl-i Sünnet mecmua-
sýnda yayýmlanan yazýlarýna karþý Yeþilzâ-
de Sâlih Efendi ile birlikte Hakikat Yo-
lu’nda cevabî yazýlar kaleme aldý. Muha-
fazakâr çevrelerin tepkisi yüzünden Ha-
kikat Yolu’nun satýþýnýn giderek düþme-
si üzerine 22 Mart 1948’de haftalýk Ýsla-
miyet gazetesini (350 sayý yayýmlanmýþ,
20 Mayýs 1960’ta kapanmýþtýr) çýkardý. Fü-
yûzât adlý tefsir kitabýný oluþturan yazýla-
rý burada yayýmlandý. 1950’de zaman za-
man mevlid ilânlarý vererek cami kürsü-
lerinde halka hitap etme fýrsatý buldu.

Þemseddin Yeþil, vâizlik belgesinin ipta-
linden sonra imamlýk görevinin de elinden
alýnmamasý için daha dikkatli davranma-
ya baþladý; buna raðmen 26 Aralýk 1950’-
de Süleymaniye Camii’nde Kore þehidleri
için okunan mevlidin ardýndan þehid ço-
cuklarýna maddî yardýmdan bahsetmesi ve
izinsiz vaaz vermesinden dolayý yargýlan-
dý. Þiîlik ve Bâtýnîlik propagandasý yapmak,
Diyanet Ýþleri Reisliði’ne nahoþ târizlerde
bulunmak, imamlýk görevini aksatmak ve
halký tahrik etmek gibi suçlamalarla 28
Kasým 1951’de Diyanet Ýþleri Reisi Eyüp
Sabri Hayýrlýoðlu tarafýndan Etyemez Ca-
mii’ndeki görevinden alýndý. 11 Aralýk’ta

kendisine gerekçeli karar teblið edilince
devlet þûrasýnda yeniden dava açtý. Dilek-
çesinde hutbe ve vaazlarýnýn yayýmlandý-
ðýný, bunlarda dine, þeriata, kitâb-ý mübî-
ne, vicdana, akl-ý selîme aykýrý bir þey bu-
lunmadýðýný, ayrýca birçok eser yazdýðýný,
bunlarýn defalarca basýldýðýný, eserlerinde
kendisine isnat edilen þeylere dair bir keli-
me bile yer almadýðýný belirtti. Ancak aç-
týðý dava yine reddedildi. Bunun üzerine
Yüksek Ahlâk Derneði’ndeki sohbetlerine
devam etti. Sultanahmet’te kendisine ait
þeker imalâthanesiyle Beyazýt Sahaflar Çar-
þýsý’ndaki kitapçý dükkânýndan elde ettiði
gelirle geçimini saðladý. Þemseddin Yeþil
8 Temmuz 1968’de vefat etti, mezarý Zey-
tinburnu’nda Silivrikapý’dan Seyitnizam’a
giden yolun solundaki mezarlýktadýr. Her
yýl 10 Muharrem’de sevenleri tarafýndan
mevlid okutulmakta ve mezarý ziyaret edil-
mektedir. Þemseddin Yeþil Ýslâmî ilimlere
vâkýf, Kadiriyye tarikatýna müntesip, Hz.
Ali ve Ehl-i beyt muhibbi, ashaptan övgüy-
le bahseden, dinî, millî ve mânevî deðer-
leri her þeyin üstünde tutan bir þahsiyet-
tir. Siyasal-sosyal açýdan çalkantýlý bir dö-
nemde vaaz ve hutbeleri halk tarafýndan
beðenilmekle birlikte birçok eleþtiriye mâ-
ruz kalmýþ, bu eleþtirilere cevap vermiþ,
bunlarýn bir kýsmý kitap halinde yayýmlan-
mýþtýr. 1946’da Millî Kalkýnma Partisi’n-
den, 1950’de Demokrat Parti’den millet-
vekili adayý gösterilmiþse de kazanama-
mýþ, ardýndan siyaseti býrakmýþtýr.

Vaazlarýnda ve yazýlarýnda dinî mesele-
leri tasavvufî bakýþ açýsýyla izah eden Þem-
seddin Yeþil, Kitâbü’t-Tasavvuf adlý ese-
rinde (s. 114-149) varlýk, varlýk mertebe-
leri, þeriat-tarikat-mârifet iliþkisi, gerçek
bilgiye ulaþma yöntemleri, irade mesele-
si, zâhir-bâtýn münasebeti, ruhun mahiye-
ti gibi konularý hitabet üslûbuyla ele alýr.
Tasavvufu “Ýslâm hikmeti” þeklinde taným-
lar ve bu hikmetin vahdet-i vücûd üzeri-
ne temellendiðini söyler. Ona göre Kur’an
ve Sünnet’ten delillerle sabit olan vahdet-i
vücûd fikri, mutlak varlýðýn Hakk’a ait ol-
masý ile Hakk’ýn varlýktaki mutlak birliði
ilkesinin terkibinden teþekkül eder. Vah-
det-i vücûd gerçek tevhid ve ulûhiyyet an-
layýþýdýr. Þemseddin Yeþil’e göre Ýslâm hik-
meti ve irfaný olan tasavvufun asýl konu-
su tevhid hakikatidir. Tasavvufla tarikat
arasýnda bir ayýrým gözeten Þemseddin
Yeþil, her devirde tarikat ehlinin çokça bu-
lunduðunu, kâmil mutasavvýflarýn ise sý-
nýrlý kaldýðýný ileri sürer (a.g.e., s. 61-62).
Eserlerinde tarikat ve seyrüsülûk bahisle-
rine fazla yer vermez; daha çok tasavvu-
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Ýstanbul’da doðdu. Abdülkadir-i Geylânî
soyundan gelen Ümmü Kemalzâde Ýma-
moðullarý (Koca Ýmamoðullarý) ailesine men-
suptur. Aile þeceresinin dayandýðý Ümmü
Kemal, II. Murad devrinde Buhara’dan ge-
lip halen türbesinin bulunduðu Bolu-Ge-
rede’de tekke kurmuþ bir mutasavvýftýr.
Þemseddin, soyadý kanunu çýkýnca hocasý
Yeþilzâde Mehmed Sâlih Efendi’ye nisbet-
le Yeþil soyadýný almýþ, halk arasýnda Yeþil
Hoca olarak tanýnmýþtýr. Babasý Hüseyin
Efendi, Bolu’nun merkez Tekke köyünden
olup Samatya civarýndaki Hatuniye (Fatma
Hatun) Camii imamlýðý yapmýþtýr. Annesi
Hanife Haným, Bolu’nun Gerede ilçesi Ha-
cýlar köyündendir. On iki yaþýnda babasýný
kaybedince ailenin geçimini saðlamak için
bir süre iþportacýlýk gibi iþlerde çalýþtý. Yir-
mi yaþýnda Hatuniye Camii’nde imamlýk
vazifesine baþladý. 1925’te Ýstiklâl Mahke-
mesi’nde yargýlandý. 1929’da Hatuniye Ca-
mii kadro harici býrakýlýnca Haseki Sultan
Camii imamlýðýna nakledildi. Müslüman
Türk kadýnýnýn iffetiyle alâkalý bir vaazýn-
dan dolayý hakkýnda açýlan soruþturmada
devrin müftüsüyle tartýþýp görevinden is-
tifa etti. Ýki buçuk yýl sonra vazifeler evka-
fa devredilince Muhsine Hatun Camii’nde
görev aldý. Samatya Etyemez’deki Bâye-
zîd-i Cedîd Camii’nde 1936-1951 yýllarý ara-
sýnda imamlýk görevinde bulundu. 1946’-
da Teþvikiye ve Yeraltý camilerinde vaaz
etmek için Ýstanbul Müftülüðü’nden izin
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Cami, medrese, imaret, türbe ve han-
lardan meydana gelen, bulunduðu sem-
te adýný veren külliyenin bânisi Çelebi Sul-
tan Mehmed’dir. Tarihî vesikalarda Ýmâ-
ret-i Sultân, Ýmâret-i Sultân Çelebi Meh-
med Han gibi isimlerle anýlmakla birlik-
te cami, türbe ve medresedeki çinilerden
dolayý Yeþilcami Külliyesi adýyla meþhur
olmuþtur. Bânisinin, mimarýnýn, süsleme
programýný yapan nakkaþbaþýnýn, mihrap
çinileri ustalarýnýn, hünkâr mahfilindeki çi-
nilerin ustasýnýn ve ahþap iþçiliklerini ya-

pan ustanýn adýný veren altý adet kitâbe-
siyle külliye Osmanlý mimarisinde tek ör-
nektir. Sultan I. Mehmed dedesi I. Murad’ýn
þehrin batýsýnda, babasý Yýldýrým Bayezid’in
þehrin doðusunda inþa ettirdiði külliyeler-
den sonra kendi külliyesini þehrin orta-
sýnda ve ovaya hâkim bir tepe üzerinde
yaptýrmýþtýr. Kardeþlerini bertaraf edip
devleti yeniden oluþturan Çelebi Sultan
Mehmed Edirne, Dimetoka, Merzifon gibi
yerlerde mimari eserler inþa ettirmiþse de
içlerinde en muhteþemi bu külliyenin ca-
misiyle türbesidir. Külliyenin diðer yapýlarý
gibi þehrin siluetinde önemli bir yeri olan
Yeþilcami planý ve çini süslemeleriyle Teb-
riz’deki Gökmescid’e çok benzemektedir.
Timur, Ankara Savaþý’nda (1402) Yýldýrým
Bayezid’i maðlûp ettikten sonra Tebriz’e
dönerken bazý Osmanlý âlimlerini ve sa-
natkârlarýný da yanýnda götürmüþ, 1405’-
te ölünce bunlar geri dönerken beraberle-
rinde Tebriz’den bazý sanatkârlarý da ge-
tirmiþlerdi. Bu sanatkârlarýn caminin plan-
lanmasýna ve kitâbelerdeki ibarelerin se-
çimine yardýmda bulunduklarý, özellikle de
çinilerini imal ettikleri anlaþýlmaktadýr.

Külliye binalarý bir taraftan dere, iki ta-
raftan derin bir yarla çevrilen arsa üzeri-
ne yerleþtirilmiþtir. Külliyenin merkezinde
yer alan ve inþasýna 817’de (1414) baþla-
nan caminin taçkapýsý üzerindeki celî sü-
lüs yazýlý, üç satýr halinde bütün kavsarayý
dolaþan, eþine az rastlanýr uzunlukta bir
metne sahip kitâbesinde bânisinin Çelebi
Sultan Mehmed olduðu ve inþaatýn Zilhic-
ce 822’de (Aralýk 1419) tamamlandýðý kay-

fun nazarî konularýna, âyetlerin iþârî mâ-
nalarýna temas eder. Bu konularda temel
kaynaklarý Abdülkadir-i Geylânî ile Muh-
yiddin Ýbnü’l-Arabî’dir. Yeþil’e göre tasav-
vuf iki meþrebe ayrýlýr. Birincisi müessir-
den esere, ikincisi eserden müessire inti-
kal usulüdür. Ýlk usulü Muhyiddin Ýbnü’l-
Arabî ve onun yolundan gidenler, ikinci
usulü Gazzâlî ve mutasavvýflarýn ekserisi
takip etmiþtir. Kendisi mârifetin tahsilin-
de Ýbnü’l-Arabî zevkini diðerinden üstün
tutar (a.g.e., s. 81-83). Bu sebeple Cum-
huriyet sonrasý Ekberiyye mektebinin men-
suplarý arasýnda sayýlabilir. Fikirlerini açýk-
lamada iþârî tefsir geleneðini takip eden
Þemseddin Yeþil, Füyûzât adlý tasavvufî
tefsirinde Ni‘metullah b. Mahmûd Nah-
cuvânî, Abdülkadir-i Geylânî, Muhyiddin
Ýbnü’l-Arabî, Ýsmâil Hakký Bursevî ve El-
malýlý Hamdi Yazýr’ý kaynak olarak kullan-
mýþtýr.

Eserleri. Kýrký aþkýn eseri bulunan Þem-
seddin Yeþil’in baþlýca eserleri þunlardýr:
Meþ’al-i Felâh: Ýslâm Dini’nin Bütün
Beþeriyyetin Dini Olarak Gönderildi-
ði Aklen ve Naklen Ýsbat Olunur (Ýs-
tanbul 1947); Bilinmeli: Kýrk Hadis (Ýs-
tanbul 1948); Allah’a Nasýl Münâcât’ta
Bulunmalý? (Ýstanbul 1950); Kitâbü’t-Ta-
savvuf (Ýstanbul 1955); Dünya Gidiþine
Kur’an Ne Diyor? (Ýstanbul 1956); Þeyh-i
Ekber Hakikati Nasýl Anlatýyor? (Ýstan-
bul 1956); Cennet Cehennem (Ýstanbul
1957); Allah De: Besmelenin Esrarý, Ruh
Nedir? (Ýstanbul 1957); Ýslâm Dininde
Sarsýlmayan Esaslar (Ýstanbul 1957); Mi-
racýn Hakikatý Berat’ýn Esrarý Orucun
Manasý (Ýstanbul 1960); Kitâbü’d-Dua ve
Ed‘iye-i Me’sûre (Ýstanbul 1962); Ma-
neviyyat Baðçesi: Evliyâullah Sözleri,
Ârifler Sofrasý (Ýstanbul 1963); Din Nu-
ru: On Üç Yazým (Ýstanbul 1965); Zirve-i
Tevhid, Saadet Yolu (Ýlmihal) (Ýstanbul
1965); Gavs-ý Azam Abdülkådir-i Gey-
lanî Hazretlerinin Hakikate ve Mari-
fete Aid Nutuklarýndan (Ýstanbul 1968);
Ýman-Küfür (Ýstanbul 1969); Hz. Muham-
med (Ýstanbul 1983); Füyûzât: Kur’ân-ý
Mübîn’in Meâlen Tefsîri (I-VII, Ýstanbul
1984); Cevaplar: Ýslâm Dininde Reform
Ýsteyenlere Cevab, Dinsizlere Cevab,
Org. Fahrettin Altay’a Cevab, Metro-
polit Yakovas’a Cevab, Amerikalýlarýn
Suallerine Cevab (Ýstanbul 1985); Bin
Bir Hadis (Ýstanbul 1996); Ýslâm’ýn Çaðý-
mýza Verdiði Cevaplar (Ýstanbul 1996);
Dîvânü’l-huteb: Ýslâmýn Ruhunu, Kâi-
natýn Gidiþini Bildiren Hutbelerim (Ýs-
tanbul 2005); Varýný Allah’a Sat (Ýstan-
bul 2010).
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