SECERE
bencil duyguların yenilmesi yönünde gösterilen çabaları da şecaat olarak değerlen
dirmiştir. Gösterilen cesaret ve kahramanlıkların erdem sayılabilmesi için benlik davası, hakimiyet tutkusu, çıkar sağlama arzusu gibi ahlak dışı amaçlar güdülmeyip
kin, kıskançlık, riya gibi kötü duyguların
etkisinde kahnmadan dini ve insani değerlerin korunması, haksızlıkların önlenmesi gibi üstün amaçlara yönelmek gerektiğini belirtmişlerdir. Nitekim İbn Hazm
şecaati "bir kimsenin dinini ve ailesini,
baskı altında kalmış komşusunu, kendisine 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 Miskeveyh'e göre dışarıdan bakıldığında cesurca 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 erdeme saygısı olan gerçek şecaat sahibi bir
kimse yüksek amaçlar uğruna şerefli bir
ölümü çirkin bir yaşayışa tercih eder; özellikle dini, inançları, namusu ve ülkesi gibi
değerlerini savunmaktan büyük haz duyarak iyilik ve hakikat için ölümü göze alır,
bu uğurda karşılaşacağı her türlü sıkıntı
ya sabreder. İbn Miskeveyh, bu şekildeki
bir şecaat erdemine en çok hükümdarların ve dini yaşatma sorumluluğu taşıyan
ların sahip olması gerektiğini belirtir ( Teh?ibü '1-ai].Lak., s. ı 03-106) Ahlak kitaplarında 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, ihtilafa düşmek" manasındadır. Ağaca şecer
denmesinin sebebi bazı dallarının birbirine
girmesidir. Kelime Kur'an-ı Kerim'de "ağaç.
bitki" anlamında birçok defa geçmektedir (bk. M. F Abdülbaki, el-Mu'cem, "şer"
md.). Bir kişinin, bir ailenin kökü durumunda olan en uzak atalardan başlayarak gövde ve dallar konumundaki babaları ve onların çocuklarını gösteren ağaç şeklinde
şematik çizime şecere denir. Ayrıca soy
ağacı, soy kütüğü, ensab kütüğü, nesepname, silsilename kelimeleri de bu anlamda kullanılmaktadır. Türkler'de, İranlılar'
da, Hint ve Arap geleneğinde şecere tesbitine büyük önem verilmiş, soylu bir aileden gelmek toplumsal üstünlük ve ayrı
calık kabul edilmiştir. Özellikle yönetici kesimin nesebinin ortaya konması ayrı bir
önem taşın1ı. Ebülgazi Sahadır Han, Türkler'in soy kütüğüyle ilgili yazdığı esere Şe 
ce re-i Terakime adını vermiştir. Osmanlılar'ın şeceresine dair çeşitli kitaplar kaleme 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 temas edilmiştir. Tekvln kitabının 5. bölümü, "Adem zürriyetlerinin kitabı budur"
cümlesiyle başlar ve Nuh'un üç oğlunun

adıyla

sona erer (Tekvtn, 5/1-32). Aynı ki1o. bölümü NOh oğullarının zürriyetiyle alakalıdır. Daha sonra ı. Tarihler bölümünde yahudi ırkının şeceresi ortaya konmaya çalışılır. Ahd-i Atik'in çeşitli yerlerinde geçen "nesep yazısı" (I. Tarihler, 4/33),
"neseplerine göre yazılma" (sayılma) (I. Tarihler 5/17; 7/9, 40; 9/1, 22) ifadeleri şece
re tesbiti geleneğiyle ilgilidir. Ahd-i Cedtd'in
Türkçe tercümesinde "genealogy" kelimesi "nesepname" olarak çevrilmiştir (Timoteos'a Birinci Mektup, 1/4; Titus'a Mektup
3/9) Matta ineili'nin baş tarafında İsa Mesih'in şeceresinden "nesebinin kitabı" diye söz edilmektedir.
Hz. Peygamber'in, şeceresi Hz. İbra
him'in oğlu Hz. İsmail'in soyundan gelen
yirmi birinci göbekten atası Adnan'a kadar bilinmektedir (DİA, XXX. 408) Hz. Peygamber, Allah Teala'nın İsmail oğulların
dan Kinane'yi, Kinane'den Kureyş'i. ondan
Beni Haşim 'i, Beni Haşim'den de kendisini seçtiğini belirterek şeceresinin temizliğine işaret etmiştir (Müslim, "Feza,il", ı).
ResOl-i Ekrem'in soyu torunları Hz. Hasan
ve Hüseyin'le devam etmiş, şecere geleneği 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, amcaları, amca çocukları, halaları, hala çocukları, dayıları, sütannesinin yanı sıra hizmetçileri, silahları. hayvanları ve eşyaları
hakkında bilgiler yer almaktadır (İbnü'l
Mibred, s. 31 vd .). Şecere ile aynı anlamda kullanılan silsile kelimesi, başlangıçta
daha çok bir hadisin kesintisiz Hz. Peygamber' e ulaştığını gösteren senedi ifade ediyordu. Tasawufta silsile "bir tarikat mensubunun 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 görülmektedir. Fütüwet kurumunda ahi şecerename
leri bir meslek ve sanat adına düzenlenir
ve ahinin diplaması yerine geçerdi.
tabın
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