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BUNDUKDARİ 

(bk. BAYBAHS 1). 

BÜNE 
( ;;.;Y. ) 

Cezayir'de 
tarihi bir liman şehri. 

Bugünkü adı Annabe olan şehir Ce
zayir'in doğu sahillerinde, denizle İdüğ 
( t .J-".! ) dağları arasındaki ormanlık alan
da Fenikeliler tarafından kurulmuştur 
(m .ö. IX. yüzyıl). Batılılar'ın Bone/ Sona 
şeklinde yazdıkları BOne adı, şehrin Bi
zans dönemindeki ismi olan Hippone'nin 
Arapçalaşmış şeklidir. Cezayir'in bağım
sızlığına kavuşmasından ( 1962) önce yal
nız halk arasında söylenegelen Annabe 
adı ise Afrikalı Leon'un bu bölge için kul
landığı "biladü' ı- un na b" tabirinden de 
anlaşıldığı üzere çevrede bol yetişen hün
nap bitkisinden gelmektedir. 

Şehrin kurulduğu ilk yer, bugün üze
rinde Saint Augustin Kilisesi'nin bulun
duğu tepenin eteklerinde idi. Şehir, ge
milerin yanaşmasına uygun olan, batı 

rüzgarlarından korunmuş limanı saye
sinde önem kazandı. Bundan dolayı Fe
nike ve Kartaca gemileri şehir halkıyla 
alışverişte bulunmak için sık sık limana 
gelip gittiler ve böylece BOne Kartacalı
lar döneminde ticari ve zirai bir pazara 
dönüştü. Daha sonra Numidya Krallığı ' 

nın eline geçen şehir Romalılar zamanın
da Hippo Regius adını aldı ve imparator
luğun ikiye ayrılmasından sonra Bizans'ın 
payına düştü. Hıristiyanlığın karşı çıktı

ğı Donatizm mezhebinin gelişmesini ön
lemek için 393, 395, 426 yıllarında bu
rada toplanan dini konseyierin başkanı 
Saint Augustin zamanında iktisadi ve 
kültürel gelişmesini sürdürdü. 431 yı

lıf!da Vandallar tarafından işgal edildi 
ve bir müddet başşehir olarak kullanıl
dı. lustinianos'un S33'te tekrar Bizans 
hakimiyetine soktuğu şehir 697 yılında 

Hassan b. Nu'man kumandasındaki is
lam ordusu tarafından fethedildi. 

Fetihten sonra müslümanlar buraya 
yerleşmeye karar verdiklerinde SibOz 
nehrinin yakınında bulunan Roma döne
mine ait harabeterin civarını seçtiler: 
bundan dolayı bazı Arap coğrafyacıları 
şehirden Medinetü SibOz adıyla bahse
derler. Sırasıyla Ağlebfler, Fatımfler, Zi
rfler ve Hammadller zamanında Kayre
van'a bağlı olarak gelişmesini sürdüren 
BOne. Zirller döneminde Zavi b. Zirf'ye 
ikta • edilmesinden dolayı Medinetü Za
vi adını aldı. Şehrin bir ticaret limanı ola
rak gelişmesi ve bu arada korsanıara 

da yataklık yapması üzerine özellikle Xl. 
yüzyılda denizden gelen Ceneviz ve Nor
man saldırılarına maruz kaldı: 1 034 yı
lında yağma ve tahrip edildi. Bunun üze
rine. zaten SibOz nehrinin sık sık taşma
sı sonucu meydana gelen kumu! ve alüv
yonların birçok kesimini oturulamaz ha
le getirdiği şehir, yaklaşık S km. ötede
ki savunmaya daha elverişli bir noktaya 
nakledildi ve 1058'de surların yapımı 

bitirilen bu yeni yerleşim merkezine 80-
netü'l-hadise (yeni BOne) denildi. Şehrin 
ortasında, 1 OS3'te Hippone harabelerin
den getirilmiş taş ve sütuntarla inşası
na başlanan, harimi yedi bölmeli büyük 
bir cami yer alır. SOneli tanınmış veli EbO 
Mervan'a (ö 505 1 IIII ı izafeten Si di BO 
Mervan adı verilen cami Il. Dünya Sava
şı sırasında Fransızlar tarafından askeri 
hastahane olarak kullanılmış, 1968' de 
Mısır hükümetince restore ettirilmiştir. 

BOne Ortaçağ'da iktisadi ve kültürel 
gelişmelere sahne olmuş, ticaret ve sa
natın ileriediği önemli bir merkez hali
ne gelmiştir. Çevresindeki zengin orman
lar ve başta demir olmak üzere bölge
deki madenierin bolluğu sebebiyle bura
da Fatımfler devrinde (909-1171) büyük 
tersaneler kuruldu, ayrıca liman ticaret 
gemilerinden başka savaş gemilerinin 
de demiriediği bir üs konumuna getiril
di. Şehir Muvahhidler Devleti'nin ( 1130-

1269) kuruluş döneminde ise Norman-

Büne'den 
bir görünüş 

BÜNE 

lar'ın Akdeniz'deki yayılma hareketine 
karşı geliştirilen donanmanın merkez üs
sü haline geldi. 1270'te VIII. Haçlı Sefe
ri'nin başarısızlığa uğratılmasında önem
li rol oynadı. Muvahhidler'in dağılmasın
dan sonra Tunus'ta hüküm süren Haf
siler'in eline geçti ve bir ara Hafsiler ara
sındaki mücadelelerden faydalanan Me
riniler tarafından işgal edildi ( 1347, 1397). 

Daha sonra Hafsller'e mensup emirler
den Fazı burayı kurduğu küçük bir emir
liğin merkezi yaptı ( 1358-1360) 

İslam coğrafyacısı idrisi şehri ayrıntılı 
bir şekilde anlatırken ziraat ve maden 
zenginliklerinden. EbO Ubeyd el-Bekri 
de oradaki büyük tüccar grubunun En
dülüs asıllı olduğundan bahseder. Orta
çağ boyunca müslüman ve Avrupalı de
nizcilerin işlek bir ticaret limanı olan BO
ne, korsanlığın gelişerek deniz ticareti
ni söndürmesi üzerine önemini kaybetti 
ve XV. yüzyılın başlarında 300 haneli kü
çük bir yerleşim merkezi haline geldi. 

1 S34'te Hafsi hanedanındaki salta
nat çekişmeleri sırasında bir emirin yar
dım istemesi üzerine Tunus'la beraber 
BOne de Barbaros Hayreddin Paşa ku
mandasındaki Türkler'in eline geçti. An
cak bu fetihten büyük telaşa kapılan Av
rupa devletleri ertesi yıl V. Charles ku
mandasındaki 300 parçalık bir donan
ma ve İspanya. Papalık, Napoli, Cenova 
ve Malta kuwetlerinden oluşan 24.000 
kişilik bir ordu ile saldırıya geçtiler. Bir
leşik güçler. Barbaros'un Cezayir'e çe
kilmek zorunda kalması üzerine Tunus'u 
zaptederek büyük bir yağma ve katli
arnda bulundular. V. Charles, daha önce 
Barbaros'un önünden Kayrevan'a kaçan 
Hafsi Sultanı Mevla Hasan'ı tekrar tah
ta çıkardı ve bu arada BOne'yi ondan 
alarak kalesine 600 kişilik bir garnizon 
yerleştirdi. V. Charles'ın ülkesine dön
mesinden sonra Türkler'le yerli halk ka
leyi kuşattılar ve beş yıllık bir direnişten 
( 15 35- 1540) sonra İspanyollar kaleyi bo
şaltmak zorunda kaldılar. Bu tarihte 
Türkler'in eline geçen Büne Osmanlı dö
neminde Avrupa korsan gemilerine kar
şı koyan Cezayir donanması için büyük 
bir deniz üssü oldu ve özellikle Fransız
lar'ın burada açtıkları çeşitli kumpanya
larla deniz ticaretindeki eski parlak gün
lerine kavuştu. Bu durum 1832 yılına 
kadar devam etti. 1830'da Cezayir'i iş

gal eden Fransızlar iki yıl sonra da 80-
ne'yi ele geçirdiler ve diğer şehirlerin 

zaptı için burayı bir üs olarak kullandı
lar. 1848'de yapılan yeni bir idari taksi
matla da şehir Paris'ten yönetilen, mer
keze bağlı bir bucak haline getirildi. 

415 



BONE 

130 yıl Fransız hakimiyetinde kalan BO
ne bağımsızlığın kazanılmasından son
ra Annabe adını aldı ve aynı adı taşıyan 
ilin merkezi yapıldı. Bugün modern Ce
zayir'in ağır sanayi merkezi olan 306.5~ 
nüfuslu ( 1987) şehir aynı zamanda ülke
nin üçüncü büyük limanıdır. 

BOne'de yetişen İslam alimleri arasın
da, Maliki fakihlerinden ve İmam Ma- . 
lik'in meşhur el-Muvatta,ını şerheden
lerden Ebü Abdülmelik Mervan b. Ali ei
Esedi el-Büni (ö 440/ 1048'den önce). 
en ünlüsü Şemsü'l-ma 'ô.rifi'l-kübra ad
lı astroloji kitabı olan kırk kadar eserin 
yazarı Ebü'I -Abbas Ahmed b. Ali b. YU
suf el-Büni (ö 622 / 1225) ve Fetfıu'l-bc'i
ri fi şer hi garibi'l- B ulJô.ri'nin müellifı 
muhaddis Ahmed b. Kasım et-Temimi 
ei-Büni (ö. ı 139/ ı 726) en meşhur olan
larıdır. 
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BÜNİ, Ahmed b. Ali 
( ._..;_,:ıl ~ ıJ. .ı.>l ) 

Ebü'I-Abbas Ahmed b. All 
b. Yusuf el-Kureşl ei-Bt1n1 

(ö. 622/1225) 

Sihir ve tılsım konusundaki 
eserleriyle tanınan alim. _j 

Cezayir sahilinde Konstantin vilayeti
ne bağlı BOne kasabasında doğdu. Mı
sır'da yaşadığı, Kahire'de vefat ettiği ve 
Karafe Mezarlığı'na defnedildiği dışında 
hakkında bilgi yoktur. Mesleme b. Ah
med ei-Mecriti'den (ö. 398/ 1008) sonra 
"garib ilimler" veya "gayb ilim!eri" deni
len simya, hurüf, tılsım ve sihir konula
rında en geniş bilgiye sahip olan müel
liflerden biri olan Büni'nin bu konuda 
kaleme aldığı eserlerin sayısı kırktan faz
ladır. Onun eserleri İslam aleminde si-
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hir, havas• ve muskacılık konusunda en 
çok başvurulan kaynaklardır. Bu eser
lerdeki bilgilerin kaynağı geniş ölçüde 
Süryani.tesirleriyle ortaya çıkan an'ane
vi telakkiler, sözlü rivayetler ve daha ön
ce bu konuya dair yazılan çeşitli eser
lerdir. 

SUni'nin garib ilimler konusundaki esas 
anlayışı, sayı ve harfler arasındaki an
lamlı ve etkili münasebetlerden (vefkler
den), bazı geometrik ve girift şekillerden 
birtakım ruhani tesirierin meydana gel
diğine, başta Allah'ın isimleri, besmele, 
Fatiha ve Ayetü'l-kürsi olmak üzere ba
zı , süre, ayet ve duaların esrarengiz ve 
manevi bir tesire sahip olduklarına, bu
na dayanılarak maddi alemde tasarruf
ta bulunmanın mümkün ve gerekli ol
duğu iddiasına dayanır. İbn Haldün'un 
da işaret ettiği gibi Büni harf ve sayılar
daki esrarlı münasebetlerin ve bunlar
dan Msı! olan manevi tesirin aklın dü
şünce gücüyle 'değil sadece keş1* ve ila
hi yardımla bilineceğine inanır. 

Eserleri. Çeşitli kaynaklarda ona izafe 
edilen sihir, tılsım ve havasla ilgili eser
lerin hepsinin Suni'ye ait olduğunu ka
bul etmek imkansızdır. Bu eserlerden 
bazılarının onun kitaplarından kısaltıla
rak veya bazı bölümleri iktibas edilerek 
meydana getirildiği söylenebilir. Bu tür 
eserlerin birbiriyle ve SUni'nin Şemsü1-
ma 'arif'i ve diğer eserleriyle olan ilgile
ri yeni ve geniş çaplı araştırmalara muh
taçtır. Suni'nin başlıca eserleri şunlar
dır: 1. Ş~msü'l-ma carifi'l-kübra•. Kırk 

BOni'nin 
Şemsü'l· 

ma<;~rifi'l· 

kübril adlı 
eserin in 

ilk iki sayfası 
(N uruosmaniye Ktp., 

nr. 2808) 

bölümden meydana gelen eserde sayı
lar, harfler ve ayetlerle Allah'ın isimleri
nin ( esrna-i hüsna) özellikleri. tılsımın ma
hiyeti gibi harf ve vefka ait bilgiler ve
rilmektedir. Birçok defa basılan (I-IV, Ka
hire 1291 ltaşbaskı L 132 1; Bombay 1287, 
1298) ve kısaca Şemsü'l-ma 'arif diye ta
nınan bu eserini Büni Teysirü'l- 'avarif 
ii tellJişi Şemsi'l-ma'ô.rif (Kahire 1358) 
adıyla ihtisar etmiştir. Eser Selahattin 
Alpay tarafından Şemsü1-maô.rif (Bü
yük Bilgiler Güneşi) adıyla Türkçe'ye ter
cüme edilmiştir (I-IV, istanbul 1979). 2. Le
ta,ifü'l-işarat fi esrô.ri'l-J:ıun1fi'l - 'ul
viyyat. İbn Haldün 'un lfadesine göre 
Bunf bu eserinde de aynı konuları işle
miştir. 3. el -Lüma 'atü'n-nı1raniyye (Ka
hire, ts.). İbn Haldün'un tertibini dikka
te alarak el-Enmat (bölümler) adıyla bah
settiği (Muk,addime, III, 1 162) bu eserde 
esrna-i hüsna ve melekler konusunda 
İsrailiyat'a yer verildiği Goldziher ve G. 
Vajda gibi Batılı araştırıcıların bile dik
katini çekmiştir. 

Büni'niri bunların dışında yayımianmış 
diğer eserleri de şunlardır: ŞerJ:ıu İsmil
ldhi1-a '?Cim (önceki eserle birlikte bası l
mıştır, b k. Serkis, 1. 608); Risciletü 's-sır
ri'l-kerim fi faili bismillô.hi'r-ral!ma
ni'r-raJ:ıim (Kahire. ts.); FetJ:ıu'l-kerimi 'l 

vehhab ii ie:ia, ili'l- besmele (Kahire, 
ts.) ; Kabsü'l-i~tidô. ila ufJp's-sa'ô.de 
(Fas 1317); ed - Dürrü'l-ma~ı1m fi 'il
mi'l-efva~ ve'n-nücı1m (Kahire, ts.; BQ
ni'nin d iğer eserleri için bk. Brockelmann, 
GAL, 1. 655-656; Suppl., 1, 910-91 1). 


