
SEBR ve TAKSiM 

durumda ilietin tesbitinin nas, icma veya 
te'slr gibi Hanetiler'ce makbul olan illeti 
belirleme yollarından birine raci olacağını 
söylemişlerdir. Müteahhirln Hanefileri müs
takil bir metot olarak düşünmedikleri sebr 
ve taksimle tenkihu'l-menat yöntemi ara
sında paralellik kurmaktadır (Molla Fenarl. 
Il, 303-304; ayrıca bk. MENAT). 
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İsrailoğulları'na 
bazı işleri yapmanın yasaklandığı gün, 

L 
yahudi kutsal günü. 

_j 

Arapça'da cumartesi günü için kullanı
lan sebt kelimesine sözlüklerde "sakin ol
ma, dinlenme, ara verme" gibi anlamlar 
verilmiştir (Lisanü'l-'Arab, "sbt" md.; Ta
cü'l-'arüs, "sbt" md.). Anılan günün sebt 
olarak adlandırılması, Allah'ın bu günde 
yaratma işine başlayıp yine bu günde ya-
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ratmaya son verdiği ve İsrailoğulları'na bu 
günde işe ara vermelerini emrettiği şek
linde açıklanmıştır. Bir hadiste şöyle de
nilmiştir: "Allah toprağı cumartesi, dağla
rı pazar, ağaçları pazartesi, rnekruh şey
leri salı, n uru çarşamba günü yaratmış, 
binek hayvanlarını perşembe günü yay
mış ve Adem'i cuma günü ikindi vaktin
den sonra gündüzün en son saatinde en 
son mahlük olarak yaratmıştır" (Müslim, 
"Şıfatü'l-münafil):ln", 27). Farklı bir rivaye
te göre yaratma işi haftanın ilk günü olan 
pazar günü başlayıp cuma gününe kadar 
sürmüş, Allah yeri pazar ve pazartesi, gök
leri salı ve çarşamba, ikisi arasında bulu
nanları perşembe ve cuma günleri yarat
mış, yedinci güne denk gelen cumartesi 
günü yaratma olmayıp bu günde yaratı

lışın tamamlanmasıyla yaratma işine son 
verilmiştir. Bir görüşe göre bu güne sebt 
denilmesinin sebebi onun haftanın yedin
ci ve son günü olmasıdır. Sebtin günlerin 
ilki olduğunu söyleyenler de vardır ( Tacü 'l
'arüs, "sbt" md.). 

Tevrat'ta yer alan, Allah'ın yeri ve gök
leri -pazar ile cuma arasına denk gelen
altı günde yarattığı, sonra işi bırakıp isti
rahate çekildiği (Tekv!n, 2/1-2), İsrailoğul
ları'na da bu günde işe ara verip dinlen
melerini emrettiği (Çıkış, 20/8- ı ı), bu se
beple yedinci günün sebt olarak isimlen
dirildiği yolundaki kayıt İslam alimlerince 
kabul görmemiştir. Zira yorulmaktan mü
nezzeh olan Allah'ın istirahate ihtiyacı bu
lunmayacağı açıktır (Lisanü'l-'Arab, "sbt" 
md.; Tacü'l-'arüs, "sbt" md.). Nitekim, "An
dolsun ki biz gökleri, yeri ve ikisi arasında 
bulunanları altı günde yarattık; bize hiç
bir yorgunluk değmedi" mealindeki ayet
te (Kat 50/38) bu husus açıkça ifade edil
mektedir. Geç dönemlere ait sözlüklerde 
sebt kelimesine "istirahat" anlamı veril
mekle birlikte Ragıb el-İsfahanl "sebete" 
fiilinin manasını "durdurmak, işe ara ver
mek" şeklinde açıklamış ve sebt gününde 
Allah'ın yaratma işini bitirmesinden bah
setmiştir (el-Müfredat, "sbt" md.). Aynı şe

kilde Matürldl ve Zemahşerl de sebti "İs
railoğulları'nın işi terkedip ibadetle meş
gul olmaları gereken gün" diye açıklamış, 
böylece dinlenmeden ziyade işi durdur
ma manasma vurgu yapmıştır (Te'vWit,ı, 
150-151; el-Keşşaf, II, 164). Kur'an'da ya
ratılışla bağlantılı olarak geçen "altı gün" 
ifadesi (el-A'rat 7/54; Yunus 10/3; Hud lll 
7; Kaf 50/38) İslam alimleri tarafından fark
lı biçimlerde yorumlanmıştır. Bazı alimler 
bunu pazarla cuma arasındaki günler bi
çiminde anlarken diğer bir kısım alimler 
gün kelimesinin gerek Arapça'da gerek-

se Kur'an ve hadislerde farklı anlamlarda 
kullanımından hareketle (el-Hac 22/47; es
Secde 32/5; er-Rahman 55/29; el-Mearic 
70/4) buradaki günü ahiret ölçeğinde bin 
veya elli bin yıla denk gelen gün ya da sü
resi belli olmayıp yeryüzü ölçeğindeki gü
ne eşit, daha kısa veya daha uzun zaman 
dilimi, devir ya da aşama olarak kabul et
miştir (Fahreddin er-Razl, XIV, ı 00; Kur
tubl, IV, 2 I 9; Ebü'l-Fida İbn Kes!r, ll, 229; 
Elmalılı, lll, 2172-2173). 

Sebt kelimesinin İbranice'deki karşılığı 
şabattır (şabbat). Şabat, yahudilerin cu
ma gün batımından cumartesi gün batı
rnma kadar süren haftalık dinlenme gü
nünü ifade eder. Kelimenin fiil biçimi olan 
şavat "ara vermek, durdurmak; sona er
mek, dinlenmek; kutlamak" gibi manala
ra gelir. Şabat kalıbının kökeni açık değil
dir. Arapça "sebete" fiilinin şavata dayan
dığı kabul edilirken fiilin kökeninin Arap
ça'daki "bette" (kesmek) fiilinin karşılığı 
olan İbranice batattan geldiği de ileri sü
rülmüştür (Koehler - Baumgartner, IV, 
1407). Şabatın kökeniyle ilgili ortaya atı

lan teoriler içinde en güçlü olanı bunun 
Babil geleneğindeki dolunay kültüyle bağ
lantılı olduğu görüşüdür. Buna göre İbra
ni şabatı, Babil dilinde ayın on beşinci gü
nü için kullanılan ve köken olarak "tamam
lama" anlamına gelen şapattu(m) veya 
şabattu(m)dan gelmiştir. Ayın tamamla
nıp dinlendiği dolunay gününü ifade eden 
şapattu(m)un kökeninin de "kalp dinlen
mesi" veya "ara dinlenme" manasındaki 
Sumerce şa-bata dayandığı kabul edilir. 
Yedinci günle ve işe ara vermeyle ilgisi bu
lunmayan Babil şabatı daha ziyade tanrı
ların yatıştırılması ve kefaret vurgusuna 
sahip bir gün olarak bilinir. Buna karşılık 
Babil geleneğinde ayın yedinci gününün 
(aynı zamanda 14, 21, 28 ve 19. günlerin) 
uğursuz kabul edildiği ve bu günde yöne
tici konumundaki kişilerin belli işleri yap
maktan uzakdurduğu kaydedilmiştir (Clay, 
s. 55-57; ERE, X, 890). 

Sebt kelimesi Kur'an'da İsrailoğulları'na 
atıfla beş ayette geçer. Bunlardan dör
dünde "es-sebt" (el-Bakara 2/65; en-Nisa 
41!54; el-A'raf 71!63; en-Nahll6!!24), bi
rinde "ashabü's-sebt" (en-Nisa 4/47) iba
releri yer alır. Ayrıca bir ayette ( el-A'raf 71 
163) fiil şekliyle (yevme la yesbitun) kulla
nılmıştır. Bu ayetlerde daha ziyade iş yap
ma ve bilhassa avianma yasağıyla bağlan
tılı olarak zikredilen sebt gününe saygı 
Hz. Musa döneminden itibaren İsrruloğul
Iarı'na farz kılınmış bir emir diye gösteri
lir. Deniz kıyısında yaşayan kavme men
sup bir grubun yasağa karşı gelerek bu 



günde balık aviamaları sebebiyle lanetlen
dikleri ve maymuna çevrildikleri (mesh) 
zikredilir. 

Tefsirlerde yer alan açıklamalara göre 
Allah, Musa aracılığıyla İsrailoğulları'na ken
dilerinden önceki kavimlere olduğu gibi 
sırf ibadete adanmış bir günü farz kılmayı 
murat etti; bu gün de cuma günü idi. Fa
kat İsrailoğulları, Allah'ın gökleri ve yeri 
altı günde yaratıp yedinci günde (sebt) 
yaratmaya son verdiğini. bu günde her 
yaratılmışın O'na boyun eğdiğini ileri sü
rerek içlerinden az bir kısmı hariç cuma 
yerine sebt gününü ibadet günü olarak 
belirlemek istedi. Bunun üzerine Allah, İs
railoğulları'nın sebt gününü benimserne
lerine izin vermiş, ancak imtihan maksa
dıyla bu günde avlanmayı ve iş yapmayı 
yasaklayarak bu günü onlara zorlaştırmış
tır (Taberl, 1, 330; Zemahşerl, ll, 618-619; 
Fahreddin er-Ril.zl, XV, 37: Ebü'l-Fidil. İbn 
Keslr, 1, ll 0) . Fahreddin er-Razl'ye göre 
Kur'an'da geçen, "Sebti aşmayın" (en-Ni
sil. 4/ 154) emrinden maksat bu günde ça
lışma ve kazancın haram kılınmasıdır. Böy
lece onlara adeta, "Bu günde işten uzak 
durun, yerlerinizde oturun, muhakkak Al
lah çok rızık verendir" denilmiştir (Me{atr

/:ıu 'l-gayb, Xl, 96) . 

Yasağa uymadıklarından içlerinden bir 
grubun maymuna (ve domuza) dönüştürül
düğü belirtilen kavmin (ei-A'ril.f 7/ 163- 166; 
ayrıca bk. el-Mil. ide 5/60) yaşadığı yer ko
nusunda tefsirlerde Eyle, Medyen, Taberi
ye ve Şam bölgesinin sahil kesimi gibi yer
ler zikredilmekle birlikte çoğunluk. bun
ların Eyle ile Tür (Mısır) arasındaki Med
yen'de muhtemelen Hz. Davüd zamanın
da yaşamış bir topluluk olduğunu ileri sür
müştür (Taberl, I, 330; VI, 90-91: Fahred
din er-Ril.zl. lll, 109; XV, 36: Kurtubl, IV, 305: 
Ebü'l-Fidil. İbn Keslr, I, 110) Allah'ın de
niz kıyısında yaşayan bu kavme takdir et
tiği bir imtihan olarak balıklar sebt günü 
denizde görünürken diğer günlerde kay
boluyordu. Bu durum karşısında kavim iki 
gruba ayrılmış. bir grup sebte hürmet için 
avianmaktan uzak dururken diğer grup 
deniz kenarına havuzlar açıp bunları ka
nallarla denize bağlamış. balıklar cumar
tesi günü havuzlara girince pazar günü 
onları avlamıştır. Yasağa riayet edenlere 
gelince, onların bir kısmı yasağa uyma
yanları uyarırken bir kısmı da yasağı ihlal 
edenleri uyarmadığı gibi onlarla görüşme
ye devam etmiştir. Bunun üzerine Allah 
yasağa uymayanları ve bir yoruma göre 
onlarla birlikte uyarıda bulunmayanları 

maymuna çevirmek suretiyle helak et
miştir (Şevkil.nl, !, 79-80) 

İslam alimlerinin bir kısmı. meshin söz 
konusu kişilerin tabiat ve huy bakımından 
maymuna benzer hale getirilmeleri biçi
minde manen vuku bulduğunu söylerken 
alimierin çoğu, bunun gerçek bir değişim 
olup bu insanların sOret ve görünüş itiba
riyle maymuna çevrildiğini ileri sürmüştür 
(Fahreddin er-Ril.zl , lll, ll H 12; Ebü'l-Fi
dil. İbn Keslr, ı. ı 09: krş. Matürldl, ı . 151 : 
Elmalılı , ı . 378-379). Şeklen meshi savu
nanlara göre aksi takdirde bu cezanın ib
ret olma vasfından bahsetmek imkansız 
olurdu (Taberl, 1, 332-333) . Maymuna çev
rilen topluluğun üç gün bu şekilde yaşa

dıktan sonra helak olduğu ve bu süre zar
fında bir şey yiyip içmediği rivayet edil
miştir. Mesihle bağlantılı bir hadiste, "AI
Iah'ın azaba uğratıp helak ettiği her top
luluk yok olup gitti, soyları kalmadı" de
nilmiştir (Müslim, "1\ader", 33: Taberl, ı , 

330-33 1; ayrıca bk. MESH). 

Nahl sOresinde sebt gününün kısıtla
ma ve yükümlülüklerinin ancak bu konu
da ihtilaf edenlere farz kılındığı şeklinde 
bir ifade yer alır ( 16/124). İhtilaftan mak
sat. Allah'ın İsrailoğulları'na avianmaktan 
uzak durup bu güne saygı göstermeleri
ni bildirmesinden sonra onların bu konu
da ittifak etmeleri gerekirken bu günde 
avlanmayı bazan helal, bazan haram say
malarıdır (Zemahşerl, Il , 618) . Diğer bir 
yoruma göre söz konusu ihtilaf İsrailo
ğulları'nın cuma gününe itirazda bulun
ması, bir kısmı cumayı kabul ederken di
ğer bir kısmının sebtte ısrar etmesi ve da
ha sonra ona da uymamasıdır (Mil.türldl, 
I, 151 ). Fahreddin er-Raz'i tarafından da 
benimsenen görüş ise bu ihtilafın, gerek 
yahudilerin gerekse daha sonra hıristiyan
ların kutsal gün konusunda peygamber
lerine muhalefet etmelerinden ibaret ol
duğu şeklindedir. Buna göre İsrailoğulla
rı'nın cuma gününe yönelik itirazları ve 
sebti kutsal gün kılmak istemeleri neti
cesinde sebt onlara farz kılınmış ve Hz. 
lsa dönemine kadar yahudiler bunu kutsal 
gün olarak benimsemiştir. lsa geldiğinde 
o da cumayı emretmiş, fakat bu defa hı
ristiyanlar, "Biz yahudilerin bayramının bi
zimkinden sonra olmasını istemiyoruz, ya
ratılışın başladığı gün pazardır" diyerek 
pazarı seçmiştir (Fahreddin er-Ril.zl, XX, 
137) Öte yandan ilgili ayette geçen ihti
lafı kutsal gün konusunda yahudilerle hı
ristiyanlar arasındaki anlaşmazlık biçimin
de yorumlayanlar da vardır (Eimalılı , V. 
3138). Konuyla ilgili olarak nakledilen bir 
hadisin meali şöyledir: "Sonuncu ümmet 
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olan bizler kıyamet gününde öncü olaca
ğız. Halbuki diğer ümmetiere bizden ön
ce kitap verilmiştir. Bir de cuma günü as
lında onlara aitti. Fakat onlar bu konuda 
ihtilafa düşmüştür. Allah artık bu günü 
bize vermiş. diğer ümmetler de bize tabi 
olmuştur. Yahudilerin günü yarın (cumar
tesi), hıristiyanlarınki bir sonraki gündür" 
(Buhar!, "Cum'a", 1: Müslim, "Cum'a" , 21). 

İslam alimleri, her dinde inananların iba
det maksadıyla bir araya gelmeleri için 
belli bir günün tahsis edildiği , bunun da 
aslen cuma olduğu noktasında birleşmiş
tir. Cuma gününün fazileti hususunda Al
lah'ın bu günde yaratılışı kemale erdirme
sine ve kulları üzerindeki nimetini tamam
lamasına atıf yapılmıştır. Bu doğrultuda 
sebtin Hz. İbrahim dininin bir parçası ol
madığı, bu konuda peygamberlerine mu
halefet eden İsrailoğulları'na farz kılındı 
ğı, daha sonra gelen hıristiyanların da cu
mayı benimsemedikleri gibi kendilerini ya
hudilerden ayırmak için Bizans dönemin
de sebt yerine pazar gününü kutsal gün 
edindikleri ileri sürülmüştür (Fahreddin er
Razi, XX, 137- 138: Kurtubl, V, 199: Ebü'l 
Fidil. İbn Keslr, ll , 613) 

revrat'ta sebt günü ilk defa Musa pey
gambere Sina'da verilen on emir içerisin
de zikredilir. Bu günün kutsallığı noktasın
da iki farklı gerekçeden bahsedilmiştir. Bi
rincisi Allah'ın dünyayı altı günde yaratıp 
yedinci günde dinlenmesi (Çıkış, 20/8-11 ), 
ikincisi İsrailoğulları'nı Mısır'daki kölelik 
evinden kurtarmasıdır (Tesniye, 5/ 12-15) . 
revrat'ta sebt günü yasakları olarak pişir
me, men toplama, seyahat etme, ekip biç
me, ateşyakma (Çıkış, 16/23,26,29:34/2 1: 
35/2-3) ve odun toplama (Sayılar, 15/32-
36) fiilieri zikredilmiş, yasağın ihlali duru
munda ölüm cezası öngörülmüştür. Eski 
Ahid'de ayrıca yük taşıma (Yeremya, 17/ 
21-22). üzüm sıkma, yükleme ve ticaret 
yapmaktan (Nehemya, 13/15) bahsedil
miştir. Rabbant otoriteler, söz konusu ya
sakları genişleterek -çoğunlukla "toplan
ma çadırı" yapımında kullanılan- otuz do
kuz sınıf işi sebt günü yapılması yasakla
nan işler olarakgöstermiş (Shabbath, 7/ 1 ), 
sebtin ihlali durumunda ise genellikle pa
ra ve kırbaç cezası uygulanmıştır. Başlan

gıçta daha ziyade takdimeve adakların su
nulduğu, iş yasağı vurgusuna sahip top
lu ibadet günlerinden biri olan sebt Eski 
Ahid'de sıkça, benzer özellikler taşıyan ye
ni ay ve kefaret günleriyle birlikte zikredil
miştir (Levililer, 16/29-31; Sayılar, 28/9-11: 
İşaya, 66/23 ; Hezekiel, 46/4-6). Zamanla bu 
günün muhtevasına kutlama ve neşe un
surları ile (bk. İ şaya, 58/13) manevi yeni-
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lenme vurgusu ilave edilmiş, ayrıca mis
tik ve eskatolojik bir boyut kazandırılmış
tır. Günümüzde uygulandığı şekliyle sebt 
sinagog ibadeti ve evde sofra etrafında 
kutlama ve kutsama şeklinde gerçekleş
tirilir. İş yasağının muhtevası ve sınırları 
yahudi mezhepleri tarafından değişik bi
çimlerde yorumlanmıştır. 

Hz. Isa'nın sebti reddetmemekle birlik
te zorunluluk ve yardım gerekçesiyle sebt 
yasaklarına riayet etmediğine, bu konu
da Ferisi ve yazıcıların katı uygulamasını 
eleştirdiğine dair ifadeler İnciller'de mev
cuttur (Matta, 12/ l-12; Markos, 2/27; Lu
ka , 14/l-6). Pavlus sebtin Musa şeriatma 
tabi olan yahudilere farz kılındığını, diğer 
şeriat kuralları gibi bunun da hıristiyanlar 
için gerekli olmadığını belirtmiştir (Kolo
seliler, 2/16; Galatyalılar, 4/9-1 O; Romalı
lar, 14/5-6). Sebt günü uygulaması en azın

dan yahudi hıristiyanlar tarafından sürdü
rülse de yahudi soyundan olmayan yeni 
hıristiyanlar ilk dönemlerden itibaren pa
zar günü komünyon için bir araya gelmiş 
ve Isa Mesih'in dirildiği bu günü "Rabbin 
günü" şeklinde isimlendirmiştir (Resulle
rin İşleri, 20/7; I. Korintoslular, 16/2; Vahiy, 
1/10). Sonraki asırlarda devam eden pa
zar günü ibadeti 321 yılında resmi hüvi
yet kazanmıştır. 
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S EB TE 
(~) 

Fas'ın kuzeyinde 
Cebelitarık Boğazı'nın 

Akdeniz' e açılan kesiminde 
İspanya hakimiyetinde şehir. 

_j 

Batı-doğu istikametinde kayalık bir ya
rımadanın kıstağı üzerinde kurulan Sebte'
nin (Ceuta), adını kurulduğu yerdeki tepe
ler dolayısıyla Latince "yedi tepe" anlamın
daki Sebtem Fratres'ten aldığı söylenir; 
müslüman coğrafyacılar ise Hz. Nuh'un to
runu Sebt b. Yafes'e nisbette adlandırıldı
ğını rivayet ederler. Şehir Fenikeliler'in tica
ret merkezlerinden olup daha sonra Kar
taealılar ve Romalılar'ın eline geçti. V. yüz
yılda İspanya'dan sürülen Vandallar, VI. 
yüzyılda Bizanslılar Sebte'ye hakim oldu. 
Müslümanlar bölgeye ulaştıklarında Sebte, 
Bizans Valisi Julianos'un yönetimindeydi. 
Sebte dışında bütün Mağrib'i fetheden 
Musa b. Nusayr, Julianos ile ittifak kurdu; 
bu ittifakın ardından Tarık b. Ziyad, İspan
ya'ya geçmek için Sebte Limanı'nı kullan
dı (92/711 ). Julianos'un ölümünden sonra 
barış yoluyla müslümanların eline geçen 
Sebte stratejik konumuyla Kuzey Afrika, 
Endülüs ve Batı Akdeniz tarihinde önem
li rol oynadı. İlk yıllardan itibaren İslam or
dularının Endülüs'e geçişinde kullanılan 
ana üs olması dolayısıyla "cihad kapısı" di
ye anıldı. 

Em eviler döneminde 1 ZZ (740) yılında 
Tanca'da Meysere el-Medgarlliderliğinde 
ayaklanan Sufriyye Haricileri, Sebte'yi de 
hakimiyetleri altına alıp uzun süre ellerin
de tuttular. Bu dönemin sonlarında şeh
rin idaresine el koyan Gumare kabilesi li
derlerinden Macakis (Maksen-Mahkes), İd
risller'e itaat ettiğini açıkladı. Fatımiler'in 
Mağrib'in büyük kısmını alarak Sebte'ye 
yöneldikleri bir sırada ll l. Abdurrahman 
tarafından gönderilen Endülüs Emevl do
nanması Sebte'yi ele geçirdi (319/931 ). Seb
te bu tarihten itibaren Endülüs Erneviie
ri ile Fatımiler arasında mücadele alanı 
haline geldi. Fatımi ve Zlrl saldırıları ba
şarıyla püskürtüldü. Bu mücadele, En
dülüs'e geçen Sebte Valisi Ali b. Ham
müd'un Endülüs Emevl Halifesi Süleyman 
b. Hakem'i idam ettirip HammO.diler'i kur
masına kadar sürdü (Muharrem 407 1 
Haziran 1016). 

Hammüdiler'i tasfiye ederek Sebte'nin 
idaresini eline geçiren SükO.t el-Bergavati, 
Abbasiler'e bağlılığını bildirdi (453/1061). 
SükO.t ve oğlu İzz döneminde Sebte'de si-

yasi, iktisadi ve kültürel alanda bir canlan
ma yaşandı. Şehir 477'de ( 1084) Murabıt
lar'ın eline geçti. Yusuf b. Taşfln ve daha 
sonraki sultanlar Endülüs'e geçişlerinde 
Sebte Limanı 'nı üs olarak kullandılar. Bu 
önemi dolayısıyla şehrin surlarını onarıp 
bağaza hakim bir gözetierne kulesi inşa 
ettiler, ayrıca gemi yapımı için tersane
ler yaptırdılar, burada en yetkin valileri
ni görevlendirdiler. Bu dönemde büyük 
gelişme gösteren Sebte aynı zamanda 
Mağrib'in en önemli ilim ve kültür mer
kezi haline geldi. Murabıtlar'ın son yılla
rında Muvahhid birlikleri karşısında zor 
duruma düşen şehrin savunmasını ünlü 
alim Kadi İyaz üsttendi ve Sebte üzerine 
yürüyen Muvahhidler'in kurucusu Abdül
mü'min el-KO.mi'yi geri çekilmek zorunda 
bıraktı (535/1140). Fakat daha fazla di
renemeyen ve Kadi İyaz'ı Abdülmü'min'e 
göndererek bağlılıklarını bildiren Sebteli
ler ( 5 41 1 ı 146-4 7) bir yıl sonra tekrar isyan 
ettiler. Kadi İyaz'ı bu defa İbn Daniye'ye 
yollayıp Murabıt hanedanından Yahya b. 
Yusuf b. Taşfln'in Sebte'ye vali tayin edil
mesini sağladılar. Ancak Abdülmü'min'in 
543 ( 1148) yılında Sebte'ye girmesiyle şe
hir kalıcı bir şekilde Muvahhidler'in haki
miyetine geçti. Muvahhid hükümdarları da 
oraya en seçkin yöneticileri vali tayin etti
ler. Şehir geliştirilen tersanesiyle donan
manın ana üssü haline getirildi ve Sebte 
donanınası Portekizliler'e karşı verilen mü
cadelede önemli rol oynadı. 

Sebte, Muvahhidler'in yıkılışının ardın
dan 123Z'den itibaren kısa bir süre Endü
lüs'ün büyük bölümünü hakimiyeti altına 
alan Muhammed b. YO.suf b. Hud'un ege
menliğinde kaldı. Daha sonra Sebteliler 
saygın bir tüccar olan Yaneşti'yi başları
na geçirerek bağımsızlıklarını ilan ettiler. 
Sebte'yi başarıyla yöneten Yaneşti şehri 
Ceneviz saldırılarına karşı savundu (632/ 
12 34-3 5). Sebteliler iki yıl sonra yeniden 
Muvahhidler'e bağlılıklarını bildirdiler. Şeh
rin valisi İbn Halas el-Belensi'nin EbO. Zeke
riyya Yahya'ya itaatini bildirmesiyle Seb
te bu defa Hafsiler'in nüfuz alanına girdi 
(640/1242-43). Hafsi valisinin halka kötü 
davranması üzerine fakih Ebü'l-Kasım Mu
hammed b. Ahmed el-Azefi, donanma ku
mandanı Ebü'l-Abbas er-Rendahi ve şehir 
halkının desteğiyle yönetime el koydu ve 
yaklaşık otuz yıl bağımsız olarak hüküm 
sürdü. Bu sırada Mağrib'in liman ve ter
sane şehirleri Tanca ile Sebte'yi almaya ka
rar veren Merlni Sultanı EbO. Yusuf Ya'küb, 
67Z'de (1273-74) Sebte'yi ele geçirdi. İki yıl 
sonra da Sebte Limanı'ndan Endülüs'e ge-


