
SEBT 

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-



çip İsticce (Ecüa) civarında yapılan savaş
ta Kastilya ordusunu mağlup etti. 70S'te 
(ı 306) Nasrller'in eline geçen Sebte geri 
alındı (709/1309) ve Musa b. Ebu inan'ın, 
şehri hamisi Gırnata Nasrl sultanının ege
menliğine vermesine kadar (786/1384) Me
rlnller'in elinde kaldı. Bu dönemde Mağ
rib'de müslüman devletler güçlerini kay
betmiş, sultanlar ülkelerini yönetmekten 
aciz kalmıştı. Bu durum altın, köle ve ba
harat yolu ticaretini ele geçirmeyi hedef
leyen Portekiz Kralı I. Jean'ın işine yaradı 
ve 818'de (1415) Sebte'yi işgal etti. Merlnl 
Sultanı Ebu Said'in Sebte'yi geri alma te
şebbüsü sonuç vermedi ( 1419). Bu tarih
ten itibaren Portekizli tüccarlar Avrupa, 
M ağri b ve Sudan'la olan ihracat ve ithalat
larını bu liman üzerinden gerçekleştirme
ye başladılar. 

Sa'dller döneminde, tahtını bırakıp ken
disine sığınmak zorunda kalan ve yardımı 
karşılığında Mağrib sahillerini ona devre
deceğini açıklayan Muhammed el-Müte
vekkil'e destek bahanesiyle Mağrib'e ge
çen Portekiz Kralı Sebastian, Vadilmeha
zin savaşında Sa'dller karşısında ağır bir 
yenilgiye uğradı (986/1578). Savaş meyda
nından kaçarken ölen kralın yerine tahta 
çıkarılan kardinal Henri'nin ölümünün ar
dından İspanya, Portekiz topraklarını il
hak etti ( ı 5 81 ) . Böylece Sebte için başla
yan yeni dönem, İspanya'nın 1668'de Por
tekiz'in bağımsızlığını kabul ederken Seb
te'nin kendisine bırakılınasını şart koşma
sıyla günümüze kadar devam eden bir sü
rece dönüştü. Bu dönemin ilk safhasında 
sık sık müslümanlar tarafından kuşatılan 
Sebte kurtarılamadı. Filan Sultanı Mevlay 
İsmail, Mağrib sahillerinde Portekiz'in ve 
İspanya'nın kontrolünde olan birçok şeh
ri geri almasına rağmen yirmi yedi yıl bo
yunca vazgeçmeden kuşattığı Sebte'yi ele 
geçiremedi. Bu arada 1702'de Sebte'ye 
saldıran İngilizler de başarısız oldular. Filan 
sultanlarından lll. Mevlay Muhammed'in 
1769, Mevlay Yezld'in 1792'deki teşeb
büsleri de sonuçsuz kaldı. XIX. yüzyılın 
başından itibaren büyük devletlerin Ku
zey Afrika'ya sahip olma mücadelesi hız
lanınca İngilizler, Sebte yakınındaki Pergil 
adlı küçük bir adayı askeri üs olarak kul
landılar. Kuzey Afrika'ya büyük önem ve
ren N apoiyon Banapart da bölgeyi ülkesi
ne katmak istiyordu. Öte yandan 18S9'da 
Tetuan'ı (Tıtvan) işgal eden İspanya sınır
Iarını Mel1le'ye (Melilla) kadar genişletti 
(1860). 

191 2'de Fas'ın Fransa tarafından işgali 
ve Fas üzerinde Fransız himaye döneminin 

başlaması, ayrı bir antlaşma ile İspanya hi
mayesinde bırakılan Sebte'nin de içinde 
bulunduğu Rif bölgesinde şiddetli tepki
ye yol açtı. 1921 'de Abdülkerlm el-Hatta
bl, İspanyol ordusunu yenerek Rif bölge
sinde bağımsızlığını ilan etti. Ancak müt
tefik kuwetler beş yıl sonra Abdülkerlm'i 
esir alıp devletine son verdiler (25 Mayıs 
1926) 19S6'da Fas'ın bağımsızlığını kazan
masının ardından İfni, Sebte ve Meme dı
şında himayesini kaldıran İspanya 1969'
da İfni'yi Fas'a devretti. Fakat Sebte ve 
Meme'yi hala yönetimi altında tutmakta
dır. 199S'te şehre özerklik tanınmış olsa 
da halkının büyük çoğunluğu müslüman 
olan Sebte, İspanya'nın işgali altındadır. 
Fas'ın Sebte'yi ve İspanyol işgalindeki di
ğer topraklarını geri almak için yürüttü
ğü siyasi mücadele sürmekte, Afrika Bir
liği, İslam Konferansı Teşkilatı ve Arap Bir
liği, Fas'ın bu taleplerini desteklemektedir. 
Nüfusu 2006 yılı itibariyle 76.000'in üze
rinde olan Sebte, camileri ve camilerden 
dönüştürülen kiliseleriyle İspanya'nın di
ğer kıyı şehirlerinden farklı bir yapıya sa
hiptir. Şehirdeki müslümanlar yoğun mis
yonerlik faaliyetine rağmen kendi değer
lerini ve kimliğini korumaktadır. 

Sebte'de İslami dönemle birlikte ilmi, fik
ri ve ticari hayat canlanmış, bu hususta 
özellikle İyaz, Yerbu' ve Azefi aileleri önem
li rol oynamıştır. Sebte'de on altı yıl kadı
lık yapan Kadi iyaz, Ebü'I-Kasım el-Azefi, 
Ahmed b. Ca'fer es-Sebtl, Şerif el-İdrlsl, 
İbn Abdülmün'im el-Himyerl, İbnü'ş-Şat, 
Muhammed b. Kasım el-Ensarı burada ye
tişen alimierin en meşhurlarıdır. İlml ha
rekette özellikle Maliki fakihlerinin etkili 
olduğu Sebte'de öğrenim görenler bütün 
Mağrib'de takdir edilirdi. Sebte, Mağrib'
de ilk defa düzenlenen mevlid merasimle
ri, dini ilimlerle birlikte tıp, astronomi, ma
tematik gibi ilimierin öğretildiği, Mağrib'-

Sebte'den 

bir görünüş 

SE BTE 

de kurulan ilk medrese olan medresesi ve 
hıristiyanlara karşı verdiği mücadele ile 
öncülük eden bir şehirdi. Ebü'l-Hasan eş
Şarrl el-Gafiki Sebte'de yaptırdığı med
reseye hayatı boyunca topladığı zengin 
kitap koleksiyonunu vakfetmiştir. Lisanüd
din İbnü'I-Hatlb bu kütüphaneden "Hiza
netü kütübi'l-ulum" şeklinde bahseder. İs
lami dönemde inşa edilen pek çok eser iş
gal zamanında büyük zarar görmüştür. Ca
miler kiliseye, medreseler kışlaya dönüştü
rülmüş, yüz binlerce cilt eser tahrip edil
miştir. Şehirde ticaretle birlikte denizcilik 
de gelişmişti. idrisi'nin bildirdiğine göre 
rüzgarlara karşı korunaklı, mükemmel bir 
limana sahip olan Sebte'nin mercan ve 
1 OO'den fazla balık türünü aviayan balık
çıları meşhurdur. Ayrıca yüksek kalitede 
dinar kullanan Merlnller döneminde Seb
te'de darphaneler mevcuttu. 

Sebteli Muhammed b. Kasım el-Ensarl, 
1422'de tamamladığı İl;)tişarü'l-a{Jbôr ad
lı eserinde şehirde, -muhtemelen cami sa
yısının fazlalığını belirtmek amacıyla- 1 000 
civarında caminin varlığından bahseder. 
Onun verdiği bilgilere göre Cami-i Keblr, 
minaresi ve görkemli yapısıyla diğer Mağ
rib camilerinden farklıydı. Merlnl Sultanı 
Ebü'I-Hasan el-Mansı1r tarafından inşa edi
len el-Medresetü'l-cedlde önemli bir eser
di. Sebte'de yirmi iki hamam, birçoğu ta
nınmış ailelere ve şahıslara ait altmış iki 
kütüphane mevcuttu. 360 otelin (funduk) 
bulunduğu şehirde elli iki dükkana sahip 
el-Funduk el-Keblr mimari yapısı ve bü
yüklüğüyle en muhteşem eserlerden biriy
di. İki medrese, kırk yedi zaviye ve ri bat, 
250 sokak, 360 fırın, 174 çarşı, çok sayıda 
han, yirmi beş çeşme, altı musalla, 1 03 
değirmen, kıyı boyunca sıralanmış otuz is
kele ve elli kapı vardı. Şehri çevreleyen su
run kalıntıları günümüze kadar ulaşmış
tır. 

259 



SEBTE 

BİBLİYOGRAFYA : 

Bekr1, el-Mugrib, s. 103-104; İdrfsf, Şıfatü'l
Magrib, ll, 4-5; İbn İzarf. el-Beyanü'l-mugrib, ı, 
203, 222; ll , 6-8, 38, 55, 204, 246, 278-279, 347; 
İbn Haldun, el-'İber, IV, 14, 84, 116-120, 141, 
157, 169, 185; VI, 156, 211,217 , 280; VII, 29; 
Hasan ei-Vezzan. Vaşfü İ{rf/i:ıyye, ı, 316-318; P1r1 
Reis, Kitab-ı Bahriyye (haz. Yavuz Senemoğlu), 
İstanbul, ts. (Tercüman 1001 Temel Eser), ll, 146-
147; İfren1, Nüzhetü'l-/:tiidi bi-al]bari mülüki'l
/i:arni 'l-f:ıadi (nşr. O. Houdas), Paris 1888, s. 73-
79, 305-307; Selavl, el-İsti/i:şa, ll, 34, 240; V, 69, 
82-83; VI, 65-69; Vni, 38-40, 81; H. Terrasse, His
toire du Maroc, Casabianca 1950, s . 186-189, 
224; M. Lombard, /'Islam dans sa premiere gran
deur, Paris 1971 , s. 56, 61, 67, 82; Ch. A. Julien, le 
Maroc face aux imperialismes (1415-1956), Pa
ris 1978, s. 19-22, 26-30, 122-124; Muhammed 
b. Tav1t, Taril]u Sebte, Darülbeyza 1402/1982; 
a.mlf., "Sebtetü'l-müslime", el-Menahil, sy. 23, 
Rabat 1402/1982, s. 82-90; Sebte ve devrüha fi 
isra'i'l-fikri'l-İslami, Tıtvan 1984; İsmail ei-Hatfb, 
el-fjareketü'l-'ilmiyye fi Sebte bilale 'l-karni's
sabi'i'l-hicri, Rabat 1985; F. Braudel. la Mediter
ranee et le monde mediterraneen a l'epoque de 
Philippe II, Paris 1990, I, 142; ll, 126, 611; Hali
ma Ferhat, Sabta des origines au XIV'm siecle, 
Rabat 1993; a.mlf., "Sabta, etat bibliographique", 
Hesperis Tamuda, XXVIII, Rabat 1990, s. 163-
181; a.m1f., "Sabta", EJ2 (İng.). VIII, 689-691; Mu
hammed eş-Şerif, Sebte el-İslamiyye, Tıtviln 1995; 
Abctel Magid Turki, "La physionomie monumen
tale de Ceuta", Hesperis Tamuda, XX ( 1982-83) , s. 
113-162; M. el-Arabf el-Hattab1, "Sebte ridl.l.ühii 
ve rnekanetüM ve şılatühe'l-'ilnıiyye bi-mub
telifi'I-J:ıavazıri'l-islamiyye", el-Menahil, sy. 23 
( 1402/ 1982), s. 9-81 ; M. Züneybir. "Sebte medine 
ra'ide fı taribi'ş-şel5afeti'I-Magribiyye" , a.e., sy. 
23 (1402/1982), s . 191-223; Rıdvan el-Barud1, "et
Taribu's-siyiisi li-medineti Sebte münıü'l-15ar
ni'r-rabnl-hicr1 J:ıatta müntaşıfı'l-15ami's-sa

biT!-hicri" , el-Mecelletü 't-tari/].iyyetü '1-Mışriy
ye, sy. 36, Kahire 1989, s . 35-88; G. Yver- [Be
sim Darkot], "Sebte", İA, X, 295-298. 

~ İsMAiL CERAN 

SEBTi, Ahmed b. Ca'fer 

( ~' F. 0-1 ~ı ) 
Ebü'l-Abbas Ahmed 

b. Ca'fer el-Hazreci es-Sebti 
(ö. 601/1205) 

Medyeniyye tarikatının 
L Sebtiyye kolunu kuran şeyh ve alim. _j 

524 (1130) yılında Fas'ın Sebte (Ceuta) 
şehrinde doğdu. Ensarın mensup olduğu 
iki büyük Arap kabilesinden biri olan Haz
rec kabilesindendir. On yaşında iken baba
sını kaybetti. Annesi geçimini temin için 
kendisini bir işte çalıştırmak istediyse de 
o gönderildiği işten kaçıp Kadi İyaz'ın ta
lebelerinden Şeyh Ebu Abdullah el-Feh
hilr'ın derslerine katılmaya başladı. Ebu 
Abdullah'ın yanında on altı yaşına kadar 
Kur'an'ı ezberleyip Arap dili ve edebiyatıy-

260 

la ilgili temel dersleri ve İbn Ebu Zeyd el
Kayrevanl'nin Maliki fıkhına dair er-Risfı

le'sini okudu, ayrıca ondan tasavvuf eğiti
mi aldı. Hocasının izniyle öğrenimini sür
dürmek için 540 (1145-46) yılında Mera
keş'e gitti. Bu sırada Merakeş, Murabıt
lar'a üstünlük sağlayan Muvahhidler tara
fından kuşatılmış olduğundan zahidlerin 
meskeni kabul edilen, dinl-tasavvufi eği
tim veren kurumların yer aldığı Igilliz (Gıl
liz, Ciliz, lcillln) dağına yerleşti. Kırk yıla ya
kın bir süre ikamet ettiği bu dağda muh
telif alim ve şeyhlerin yanında zahir ve ta
tın ilimlerini tahsil etti. Onun burada kim
Ierden faydalandığı kaynaklarda belirtil
memekle birlikte bağlı bulunduğu tarikat 
silsitelerinde yer alan Ebu Medyen el-Mağ

ribl ile Ebu Muhammed Salih ve zaman 
zaman tekkesinde ziyaret ettiği Ebu Ab
dullah Emgar'dan yararlandığı söylenebi
lir. Sebtl'nin kerametlerinden ötürü şöh
reti yayılınca başta ileri gelen yöneticiler 
olmak üzere birçok kimse ziyaretine git
meye başladı. Muvahhidl Sultanı EbG Yu
suf el-Mansur 580'de ( 1184-85) onun adı
na Merakeş'te bir medrese ile zaviye yap
tırdı , bir de ev tahsis ederek onu şehre da
vet etti. Sebtl bu tarihten sonra medrese 
ve zaviyede ders okutmaya ve mürid yetiş
tirmeye başladı. Sultan Ebu Yusuf el-Man
sur'un tahtı oğluna bırakıp Sebtl'ye mürid 
olduğu belirtilmektedir (Abbas b. İbrahim, 
1, 276-277). 

Ahmed 
b. Ca'fer 

es-sebti'nin 
"zayirçe-i 

alem" diye 
bilinen 

zavirçesi 

Merakeş'e yerleştikten sonra evlenen ve 
pek çok çocuğu olan Sebti 3 Cemaziyela
hir 601'de (26 Ocak 1205) burada vefat et
ti ve Tağzut Kapısı yakınında defnedildi. 
Halifesi Ebu Ya'küb Yusuf b. Ahmed el
Ensarl'nin onun hakkında yazdığı yirmi 
beş beyitlik "Kaslde-i Lamiyye" İbnü'z-Zey
yat et-Tadill tarafından kaydedilmiştir (Atı
bfiru Ebi'l-'Abbas es-Sebti, s. 462-463). 
XVII. yüzyılın başlarında Sa'dl Sultanı Ebu 
Faris b. Ahmed el-Mansur, Sebtl'nin tür
besini yeniletmiş, yanına bir medrese ile 
cami yaptırmıştır. Daha sonra kabrinin 
üzerine Filali (Alevi) sultanlarından Muham
med b. Abdullah el-Alevi (lll. Muhammed) 
bir türbe inşa ettirmiş, bu türbe 1906 yı
lında Sultan Abdülazlz b. Hasan tarafın
dan yenilenmiştir. Kabrinin yanında oğ
lu Ebu Muhammed Abdullah ile torunu 
Ebu Zekeriyya Yahya'nın mezarları vardır 

(İbnü ' l-Muvakkit, es-Sa'adetü 'l-ebediyye, 
II, 294-295). Merakeş'in yedi büyük velisin
den biri olarak kabul edilen Sebtl'nin kab
ri bölgenin önemli ziyaret mahallerinden 
biri haline gelmiştir. Dualarının kabulü için 
müslümanların yanı sıra yahudi ve hıris
tiyanların da kabri başında kendisiyle te
vessülde bulunduğu, kuraklık zamanların
da dua için halkın Igilliz dağına çıkarak 
Sebtl'nin kaldığı mağaranın yanında me
rasim düzenlediği belirtilmektedir. Fas ve 
Cezayir'de değişik iş ve meslek grupları
nın işlerinin rast gitmesi için Ebü'l-Abbas 


