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Savaşta kahramanlık göstermeye, 
sıkıntıları göze alarak 

üstün değerleri korumaya yöneiten 
ruhsal yetenek anlamında 

bir ahlak terimi. _j 

Sözlükte "cesaret. yiğitlik, kahraman
lık" gibi anlamlara gelen şecaat kelimesi, 
ahlak literatüründe öfke (gazap) duygusu
nun akla itaat etmek suretiyle kazandığı 
itidalli hali için kullanılır ve bazan saldır
ganlıkla korkaklığın orta noktası, bazan da 
korkaklığın karşıtı olarak gösterilir. Kay
naklarda şecaatle aynı anlamda veya ya
kın manalarda cesaret, hamaset besalet, 
batCılet, cüret ve mürüwet de geçmekte
dir (Ragıb el-isfahanl, el-Müfredat, "şc'a" 
md.; Lisanü'l-'Arab, "şc'a" md.; et-Ta'n1at, 
"şedl.'a" md.; Neval Kerim ZerzQr, s. 53-
84). Şecaat vb. kelimeler İsl~m öncesi Arap 
edebiyatında daha çok gözü kara bir atıl
ganlığı ve saldırganlığı ifade eder. Nitekim 
"cahiliye" kelimesinde de bu anlam vardır 
(bk. CAHİLİYE; CEHALET). Bir Arap'ın yi
ğitliği kabilesi uğruna öldürdüğü düşma
nının sayısıyla ölçülürdü (İA, lll , 12). Mu-

. 'alla~a şairi Züheyr b. Ebfı Sülma, karde
şinin intikamını almaya yemin eden Hu
sayn b. Damdam'ı överken onu heybetli 
yeleleri, keskin pençeleri olan bir aslana 
benzetirve saldırganlığını metheder (Hü
seyin b. Ahmed ez-Zevzenl. s. ı ı 2). İslam 
dini şecaati bir erdem olarak kabul edip 
korkaklığı yerınekle birlikte ağır çöl şart
larına, kabilecilik (asabiyet) ve intikam duy
gularına bağlanan Cahiliye döneminin yi
ğitlik anlayışı İslam kaynaklarında redde
dilmiştir. İnsanın tabiatındaki kontrolsüz 
ve yıkıcı duygular hilim, sabır, teenni, rıfk, 
merhamet gibi erdemlerle yumuşatılmış, 
şecaat ve cesaretten kaynaklanan enerji 
Allah'ın dinini, hak, adalet vb. üstün de
ğerleri koruma şeklindeki yüksek amaç
Iara yönlendirilmiştir. 

Kur'an'da şecaat kelimesi geçmemek
le beraber savaş ve cihad hakkındaki pek 
çok ayette şecaatin önemine işaret edil
miştir. Feth süresinde ( 48/29) ashabın 
özellikleri anlatılırken onların inkarcılara 
karşı güçlü ve cesur, kendi aralarında mer
hametli oldukları belirtilir. Diğer bir ayet
te, düşmanların asker toplayıp kendilerine 
saldırmaya hazırlandıklarına dair haber
ler karşısında müslümanların Allah'a bağ
lılıklarından, cesaret ve metanetlerini ko
rumalarından övgüyle söz edilir (Al-i im
ran 3/ı 73) . Bunun yanında Kur'an-ı Kerim'-
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de müslümanların kendilerine karşı has
mane tavır göstermeyen gayri müslimler
le iyi ilişkiler kurmasına izin verilmiş (ei
Mümtehine 60/8). savaşta ve öldürmede 
aşırı gidilmemesi emredilmiştir (el-Baka
ra 2/191-194) . Bu ayetler, Kur'an'ın şeca
ati akıl ve adalet ölçüleriyle sınırlı bir er
dem olarak belirlediğini göstermektedir. 
öte yandan Cahiliye toplumunun öfkesi 
eleştirilmiş, Allah'ın peygambere ve diğer 
müminlere sekinet indirdiği bildirilmiştir 
(el-Feth 48/26). Taberi bu ayetteki seklne
ti "müşriklere has hamiyetin zıddı ve müs
lümanlara has bir nitelik" diye açıklar (Ca

m{u'l-beyan, XXVI. ıo4). Mavercfı'nin Ede
bü'd-dünya ve'd-din, Gazzall'nin İJ:ıya'ü 
'u1Umi'd-din adlı eserlerinde görüldüğü 
gibi İslam ahlakına dair kaynaklarda ha
miyet kelimesinin felsefi ahlakta gazap 
gücünün ılımlı ve dengeli noktasını ifade 
eden şecaat terimiyle zaman zaman aynı 
manada kullanıldığı görülmektedir (bk. HA

MİYET). Hadislerde şecaat kelimesi yer al
maktadır. Buharl'nin el-Cami'u'ş-şaJ:ıiJ:ı'i
nin "Cihad ve Siyer" başlıklı bölümünde sa
vaşta cesaret ve kahramanlığa teşvik eden, 
şecaatin ölçüsünü gösteren pek çok ha
dis bulunmaktadır. Aynı bölümün 24. ba
bı "Savaşta Şecaat ve Korkaklık" başlığını 
taşır. Burada geçen bir hadise göre Enes 
b. Malik, Hz. Peygamber'in insanların en 
iyisi, en cesuru (eşca' ). en cömerti olduğu

nu söylemiş ve Uhud'daki bozgun sırasın
da ResCılullah'ın ortaya koyduğu cesareti 
buna örnek göstermiştir. Başka bir hadis
te ise sırf şecaat gösterisi ve riya niyetiyle 
savaşanlar eleştirilmiştir (Müsned, IV, 397, 
405; Buhar!, "Tevl).!d", 28; Müslim, "İma
re", 150) 

Yunan felsefesinin İslam dünyasına in
tikali sürecinde Arapça'ya tercüme edilen 
Eflatun ve Aristo gibi düşünürlere ait eser
Ierden faydalanılarak geliştirilen İslam ah
lak felsefesinde insani nefsin düşünme 
(nutk), gazap ve şehvet (arzu) olarak üç te
mel yeteneğinin bulunduğu, bunların iti
dalli işleyişinden hikmet, şecaat ve iffet, 
uyumlu bir şekilde etkinlik göstermesin
den adaletin doğduğu, diğer bütün erdem
Ierin bu dört erdemden kaynaklandığı be
lirtilmiştir. İslam felsefesinde ilk defa Ya'
küb b. İshak ei-Kindl tarafından yapılan 
fazilet tasnifi (Resa'il, I, ı 27- ı 29) sonraki 
filozoftarla diğer birçok ahlak alimi tara
fından genellikle benimsenmiştir. Müslü
man düşünürler, Aristo'dan aldıkları "tam 
orta" düşüncesinden yararlanıp ('İlmü'l
al]la/s:, II, 2.6-8, 14) gazap gücünün aklın 
kontrolünden çıkarak ifrata sapmasına sal
dırganlık (tehewür) , insanı her türlü değe-

rini korumaktan aciz bırakacak derecede 
zayıf kalmasına korkaklık (cübn), aynı gü
cün terbiye edilmek suretiyle her iki aşı
rılıktan kurtarılıp itidal noktasında tutul
masıyla kazanılan erdeme şecaat demiş
lerdir. Şecaati Kindl "necdet" kelimesiyle 
ifade eder ve bunu, "nefsin galebe gücü
nün fazileti olup sahip olunması gerekeni 
elde etme, uzaklaştırılması gerekenden 
korunma uğrunda ölümü göze alma" şek

linde açıklar. İbn Hazm'ın temel faziletler 
tasnifi ise adalet, fehm (kavrayış), necdet, 
cfıd (cömertlik) şeklindedir ( el-AI]la/s: ve's
siyer, s. 59). Hüseyin Vaiz-i Kaşifı, Celalza
de Mustafa Çelebi, Bostanzade Yahya Efen
di gibi geç dönem müellifleri istisna edi
lirse İslam alimleri, felsefi kültürden inti
kal eden dört temel faziletle bunları ifrat 
ve tefritin ortası (itidal noktası) kabul eden 
görüşü benimsemişler, bazı ayet ve hadis
leri bu çerçevede yorumlamışlardır. Gaz
za!J, dört temel fazileti sıraladıktan sonra 
bu faziletlerde itidalin en mükemmel se
viyesine sadece ResCılullah'ın ulaştığını. di
ğer insanların bu husustaki derecelerinin 
ona yakınlıklarına göre değişeceğini söy
ler. Gazzall'nin, er demde bu düzeye ula
şanların insanlar arasında hükümdarlığa 
en layık kişiler olduğu yönündeki ifadesi 
(İ/:ıya', III, 55) Farabi'nin "ilk reis"le ilgili 
görüşünü hatırlatmaktadır. 

Kaynaklarda faziletiere ancak insanda
ki duygusal eğilimlerin akla itaat etmesi 
sayesinde ulaşılabileceği, bu çerçevede şe
caat erdemini kazanabilmek için gazap 
gücünü akla tabi kılmak gerektiği üzerin
de önemle durulur. Gazzall gibi bazı alim
ler bu bağlamda aklın yanına dini de koy
muşlardır. İbn Miskeveyh ve diğer bazı ah
lakçılar, şecaatle birlikte hilmi de nefsin 
gazap gücünün itidalli oluşuyla kazanılan 
temel erdemler arasında sayarken bazı
ları hilmi şecaatten kaynaklanan bir fazi
let kabul etmiştir (mesela bk. İbn Miske
veyh, s. 38; İbn Hazm, s. 59; Gazzall, İ/:ıya', 
lll , 54, 176). Maverdi ise hilmi gazabın zıd
dı olarak kullanmakta ve bu erdemi "ga
zap duygusu coştuğunda kendini zaptet
me" şeklinde tanımlamaktadır. Ancak ay
nı alim öfke duygusundan büsbütün yok
sun kalmanın kişiyi şecaat, onur, harniyet 
gibi erdemlerden de yoksun bırakacağı

na, sonuçta onu aşağılık bir duruma dü
şüreceğine dikkat çekmektedir. Bu görü
şü Ragıb el-İsfahanl ve Gazzall gibi diğer 
ahlakçılar da benimsemiştir. 

Ahlak alimleri, nefsani arzularla müca
deleyi cihad sayan bazı hadisleri zikredip 
(mesela bk. Müsned, VI, 20-22; Tirmizi, 
"Fezifilü'l-cihad", 2; Gazzall, İf:ıya', III , 66) 



bencil duyguların yenilmesi yönünde gös
terilen çabaları da şecaat olarak değerlen
dirmiştir. Gösterilen cesaret ve kahraman
lıkların erdem sayılabilmesi için benlik da
vası, hakimiyet tutkusu, çıkar sağlama ar
zusu gibi ahlak dışı amaçlar güdülmeyip 
kin, kıskançlık, riya gibi kötü duyguların 
etkisinde kahnmadan dini ve insani de
ğerlerin korunması, haksızlıkların önlen
mesi gibi üstün amaçlara yönelmek ge
rektiğini belirtmişlerdir. Nitekim İbn Hazm 
şecaati "bir kimsenin dinini ve ailesini, 
baskı altında kalmış komşusunu, kendisi
ne sığınan, malı ve onuru saldırıya uğra
mış bir mağduru haksızlık edenlere karşı 
ölümü göze alarak savunması" şeklinde 
tanımlar (el-AI].Lak. ve's-siyer, s. 59; ayrıca 

bk. Ragıb el-isfahant. s. 328-329). İbn Mis
keveyh'e göre dışarıdan bakıldığında ce
surca görünen her iş onu yapanın şecaat 
ehli olduğunu göstermez. Bu tür işlerin 
arkasında bulunabilecek farklı etkenleri 
sıralayan İbn Miskeveyh yalnız erdemden 
dolayı sergilenen kahramanlıkların şeca

at değeri taşıyacağını belirtir. Zira erde
me saygısı olan gerçek şecaat sahibi bir 
kimse yüksek amaçlar uğruna şerefli bir 
ölümü çirkin bir yaşayışa tercih eder; özel
likle dini, inançları, namusu ve ülkesi gibi 
değerlerini savunmaktan büyük haz du
yarak iyilik ve hakikat için ölümü göze alır, 
bu uğurda karşılaşacağı her türlü sıkıntı
ya sabreder. İbn Miskeveyh, bu şekildeki 
bir şecaat erdemine en çok hükümdarla
rın ve dini yaşatma sorumluluğu taşıyan
ların sahip olması gerektiğini belirtir ( Teh
?ibü '1-ai].Lak., s. ı 03-106) Ahlak kitapla
rında sıralanan ve şecaatten doğan diğer 
erdemler gerek sayı gerekse adiandırma 
bakımından çeşitlilik gösterir. Gazzall'nin 
Mizanü'I-'amel'inde (s. 71) bu erdemler 
şöylece sıralanır: Kerem, necdet, şeha
met, nefse hakimiyet. dayanıklılık, hilim, 
sebat, öfkesini yenme, vakar. sevgi (krş. 
a.g.e., a.y.; İbn Miskeveyh, s. 42-43; Kına

lızade Ali Efendi, ı. 57-59). 
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Sözlükte "ağaç" anlamına gelen şecere 
kelimesinin kökü şücür "bağlamak, ihti
lafa düşmek" manasındadır. Ağaca şecer 
denmesinin sebebi bazı dallarının birbirine 
girmesidir. Kelime Kur'an-ı Kerim'de "ağaç. 
bitki" anlamında birçok defa geçmekte
dir (bk. M. F Abdülbaki, el-Mu'cem, "şer" 
md.). Bir kişinin, bir ailenin kökü durumun
da olan en uzak atalardan başlayarak göv
de ve dallar konumundaki babaları ve on
ların çocuklarını gösteren ağaç şeklinde 
şematik çizime şecere denir. Ayrıca soy 
ağacı, soy kütüğü, ensab kütüğü, nesep
name, silsilename kelimeleri de bu anlam
da kullanılmaktadır. Türkler'de, İranlılar'
da, Hint ve Arap geleneğinde şecere tes
bitine büyük önem verilmiş, soylu bir aile
den gelmek toplumsal üstünlük ve ayrı
calık kabul edilmiştir. Özellikle yönetici ke
simin nesebinin ortaya konması ayrı bir 
önem taşın1ı. Ebülgazi Sahadır Han, Türk
ler'in soy kütüğüyle ilgili yazdığı esere Şe

ce re-i Terakime adını vermiştir. Osman
lılar'ın şeceresine dair çeşitli kitaplar kale
me alınmıştır. BayatiHasan b. Mahmud'un 
Cam-ı Cem-ayin'i (Silsilename-i Selatın-i 
Osmaniyye) bunlardan biridir. 

Şecere tesbiti kaöım bir gelenektir. Ahd-i 
Atik'in bazı bölümlerinde bu konuya te
mas edilmiştir. Tekvln kitabının 5. bölü
mü, "Adem zürriyetlerinin kitabı budur" 
cümlesiyle başlar ve Nuh'un üç oğlunun 
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adıyla sona erer (Tekvtn, 5/1-32). Aynı ki
tabın 1 o. bölümü N Oh oğullarının zürriye
tiyle alakalıdır. Daha sonra ı. Tarihler bölü
münde yahudi ırkının şeceresi ortaya kon
maya çalışılır. Ahd-i Atik'in çeşitli yerlerin
de geçen "nesep yazısı" (I. Tarihler, 4/33), 

"neseplerine göre yazılma" (sayılma) (I. Ta
rihler 5/17; 7/9, 40; 9/1, 22) ifadeleri şece
re tesbiti geleneğiyle ilgilidir. Ahd-i Cedtd'in 
Türkçe tercümesinde "genealogy" kelime
si "nesepname" olarak çevrilmiştir (Timo
teos'a Birinci Mektup, 1/4; Titus'a Mektup 
3/9) Matta ineili'nin baş tarafında İsa Me
sih'in şeceresinden "nesebinin kitabı" di
ye söz edilmektedir. 

Hz. Peygamber'in, şeceresi Hz. İbra
him'in oğlu Hz. İsmail'in soyundan gelen 
yirmi birinci göbekten atası Adnan'a ka
dar bilinmektedir (DİA, XXX. 408) Hz. Pey
gamber, Allah Teala'nın İsmail oğulların
dan Kinane'yi, Kinane'den Kureyş'i. ondan 
Beni Haşim'i, Beni Haşim'den de kendisi
ni seçtiğini belirterek şeceresinin temizli
ğine işaret etmiştir (Müslim, "Feza,il", ı). 

ResOl-i Ekrem'in soyu torunları Hz. Hasan 
ve Hüseyin'le devam etmiş, şecere gele
neği sonraları daha çok onların soyundan 
gelen seyyid ve şeriflerin köklerini ispat 
için önemli olmuştur. ResOlullah'ın şece
resine dair yazılan müstakil eserlerde onun 
ataları. eşleri, çocukları. torunları, amca
ları, amca çocukları, halaları, hala çocuk
ları, dayıları, sütannesinin yanı sıra hiz
metçileri, silahları. hayvanları ve eşyaları 
hakkında bilgiler yer almaktadır (İbnü'l
Mibred, s. 31 vd.). Şecere ile aynı anlam
da kullanılan silsile kelimesi, başlangıçta 
daha çok bir hadisin kesintisiz Hz. Peygam
ber' e ulaştığını gösteren senedi ifade edi
yordu. Tasawufta silsile "bir tarikat men
subunun bağlı olduğu şeyhler vasıtasıyla 
Hz. Peygamber'e ulaşan zinciri" anlamın
dadır (bk. SİLSİLE). Silsile geleneği ayrıca 
fıkıh, kelam, kıraat gibi ilim dallarında, hat 
ve mOsiki gibi güzel sanatlar alanında ve 
değişik meslek gruplarında görülmekte
dir. Fütüwet kurumunda ahi şecerename
leri bir meslek ve sanat adına düzenlenir 
ve ahinin diplaması yerine geçerdi. 
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