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~ 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-
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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 



es-Sebtl hürmetine dua ettikleri , çiftçile
rin kaldırdıkları buğdayın ilk ölçeğini onun 
adına fakiriere verdikleri, ihtiyaç sahiple
rine dağıtılan hububat. meyve, et. balık 
gibi ürünlere "abbasiyye" denildiği, Ceza
yir'de muhtaçlara verilmek üzere köylü
lerden hububat, yağ. kurutulmuş meyve 
toplama işinin "abbas" diye anıldığı kay
dedilmektedir. 

Sebtl ayet ve hadisiere dayanarak dün
ya ve ahirette hayra ulaşmanın sebebinin 
ihsan. şerrin sebebinin de cimrilik oldu
ğunu söylemiş. insanın arzuladığı bir şe
ye ulaşması için önce sadaka vermesi ge
rektiğini vurgulamıştır. Bir organı rahat
sızianan kimsenin sıhhat bulması için o 
organa bedel olarak sadaka vermesini tav
siye eden Sebtl yağmur duasına çıkmadan 
önce insanlardan mutlaka sadaka dağıtma
larını ister, kuraklığın cimrilikten ileri gel
diğini belirtirdi. Sebti'ye göre, "Biz emane
ti göklere, yere ve dağlara arzettik de on
lar bunu yüklenmekten kaçındılar, ondan 
korktular; onu insan yüklendi; cidden o 
çok zalim ve çok cahildir" mealindeki ayet
te (el-Ahzab 33/72) ifade edilen emanet 
rızıktır; gökler yağmur. yeryüzü bitkiler, 
dağlar kaynak suları ile bu rızkı insanoğ
luna cömertçe sunmuş. insan ise kendisi
ne verilen rızkı ihtiyaç sahiplerinden esir
geyerek zalim ve cahil durumuna düş
müştür. Sebti'nin, fakir olan güzel kadın
lara kötülüğe düşmeleri tehlikesinden do
layı sadaka vermenin vacip olduğunu söy
lediği belirtilmektedir. Sebti ile Merakeş'
te görüşen Muhyiddin İbnü'I-Arabl cömert
liğine işaret ederek onu "sahibü's-sadaka" 
diye nitelemektedir (el-Füta/:ıat, lll , 292) 
Sebti'nin cömertliğini duyan filozof İbn 
Rüşd. Ebü'I-Kasım Abdurrahman b. İbra
him el-Hazreel'yi görevlendirerek onu ta
kip ettirmiş ve cömertlik anlayışının , "Var
lık cömertliğin etkisi altındadır" görüşün
den kaynaklandığını ve bunu aynı anlayı
şa sahip olan bir Grek filozofundan almış 
olabileceğini ileri sürmüştür (İbnü'z-Zey
yat, s. 453-454). Halbuki Sebti'nin bu uy
gulaması ll. (VIII.) yüzyıldan itibaren de
vam etmekte olan tasawuftaki fütüwet 
anlayışına daha uygundur. Nitekim onun, 
kazancının onda dokuzunu dağıttığı belir
tilen mutasawıf Sidl Ebu Yaizzifdan etki
lendiği kabul edilmektedir. Zaman zaman 
sihirbazlık, bid'atçılık, hatta zındıklıkla it
ham edilen Sebti'nin çok etkileyici bir ko
nuşma kabiliyetine sahip olduğu, kendi
sine muhalefet etmek için gelenlerin bile 
ondan etkilenerek tavırlarını değiştirdiği 
belirtilmekte, sohbetlerinde özellikle iba-

detlerin hikmetleri, cihadın sırrı. tevhidin 
manası üzerinde durduğu nakledilmekte
dir. 

Tasawufta Melametiyye anlayışını be
nimseyen ve müridierine kutub olduğunu 
söyleyen Sebtl'nin (a.g.e., s. 465) üç farklı 
tarikat silsilesi vardır. Bunlardan biri Ebu 
Abdullah ei-Fehhar. Kadi İyaz, Ebu Bekir 
İbnü'I-Arabl vasıtasıyla Ebu Yaizza'ya ve 
İmam Gazzali'ye, diğeri Ebu Abdullah ei
Fehhar, Kadi İyaz, Ebu Ali es-Sadefi vası
tasıyla Abdülkadir-i Geylani'ye, üçüncüsü 
Ebu Muhammed Salih vasıtasıyla Ebu Med
yen ei-Mağribi'ye ulaşır. Ebu Medyen'in ku
rucusu olduğu Medyeniyye tarikatında Seb
tl ile birlikte Sebtiyye kolu meydana gel
miş. Sebti'den sonra bu kolda şeyhliği İb
nü'I-Hakim diye bilinen halifesi Ebu Ya'
küb Yusuf b. Muhammed ei-Ensarl üst
lenmiştir. Ayrıca Sebti'nin ardından Abdüs
selam b. Meşlş ei-Hasenl ile devam eden 
bu silsile Şazeliyye tarikatının kurucusu 
Ebü'I-Hasan eş-Şazeli'ye ulaşmaktadır. 

Sebti'nin sohbetlerine katılan İbnü'z-Zey
yat'ın ondan "fakih şeyh" diye söz etmesi 
(Ai]baru Ebi'l-'Abbtis es-Sebti, s. 451, 454, 
4 72, 4 77) onun fıkha vukufunu göstermek
tedir. Ayrıca Sebti'nin Arap dili ve edebi
yatı, hesap, kimya, simya gibi ilimiere va
kıf olduğu, talebelerine okuttuğu dersler 
arasında hesap ilminin de bulunduğu be
lirtilmektedir. İbn Haldun, Sebtl'nin hazır
ladığı "zayirçe-i (zayiçe) alem" ve 11 s be
yitlik manzum açıklamasını kaydetmiştir 
(Mu~addime,III, 1165-1176). Sebti'nin kim
ya ile ilgili otuz dokuz beyitlik bir manzu
mesinin olduğu belirtilmektedir. İbnü 'z
Zeyyat, Sebti'nin sözleri ve hallerinin mü
ridleri tarafından derlenerek yazıldığını be
lirtmekteyse de (Ai]baru Ebi'l-'Abbas es
Sebtf, s. 470) bu derleme zamanımıza ulaş
mamıştır. Okuduğu duaların bir kısmı gü
nümüze kadar gelmiştir (Abbas b. İbrahim , 

ı , 320-322) Sebti ile ilgili ilk risale olan Atı
bam Ebi'l-'Abbas es-Sebti zaman za
man sohbetlerine katılan İbnü'z-Zeyyat ta
rafından hazırlanmıştır. Bu risaleden baş
ka onun hakkında anonim bir menaklb
name ile (Mena~tbu Sidi Ebi'l-'Abbas es
Sebti) İbnü'I-Muvakkit'in hazırladığı Ta'ti
rü '1-enias ii't-ta'rit bi'ş-şey]J Ebi'l-'Ab
bas isimli bir çalışma bulunmaktadır (bk. 
bi bl.). Ayrıca Sebti'yi övmek ya da ruha
niyetiyle tevessül etmekle ilgili birçok şiir 
yazılmıştır (a.g.e., ı. 305,3 12-318, 323). 
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Iii REŞAT ÖNGÖREN 

SEBTİYYE 
( •:-.-") 

Medyeniyye tarikatının 
Ahmed b. Ca'fer es-Sebtl'ye 

(ö. 601/1205) 
nisbet edilen bir kolu 

(bk. SEBTi, Ahmed b. Ca'fer). 

es-SEB'U'l-MESANİ 
( ~~!All e-JI ) 

Naslarda 

_j 

Kur'an ve Fatiha suresi için kullamlan 

L 
bir terkip. 

_j 

Sözlükte "yedi" anlamındaki seb' kelime
siyle "katlamak, bükmek; iki katını almak" 
manasındaki seny kökünden mesnanın 
(bir şeyin katı) çağulu mesaniden oluşur ve 
"tekrarlanan, iki kattan ibaret olan yedi" 
anlamına gelir (Lisanü'l-'Arab, "şny" md.; 
Kamus Tercümesi, IV, 893-894) Terkip bu 
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