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SÜKKERİ 
( ..şj:...Jı ) 

Ebu Sald ei-Hasen b. ei-Hüseyn 
b. Ubeydillah ei-Atekl es-Sükkerl 

(ö. 275/888) 

Basralı şiir ve ahbar ravisi, 
dil ve edebiyat alimi. 

_j 

212 (827) yılında doğdu. Emevller ve Ab
basller dönemi siyasi ve kültürel hayatın
da etkili ailelerden Mühellebller'e mensup

tur. Hocaları arasında Yahya b. Main, Mu
hammed b. Hablb. Ebu Hatim es-Sicista
nl. Riyaşl. Ahmed b. Haris ei-Hazzaz. İ bn 
Şebbe, İbnü 's-Sikklt ve Haris b. Ebu üsa

me gibi alimler sayı lmaktadır. Yahya b. Zi
yad ei-Ferra ile görüştüğü, Ebu Ubeyde et
Teyml. Ebu Zeyd ei-Ensarl ve Asmal'den 
ders okuduğu şeklindeki rivayet tarih ba
kımından mümkün görünmemektedir (Ya

kut, VIII, 95-97) Çok sayıda şairin divanını 
deriedi ve şerhini yaptı. Bunlar arasında 
İmruülkays b. Hucr. Nabiga ez-Zübyanl. 
Kays b. Hatlm, Meymün b. Kays ei-A'şa. 
Züheyr b. Ebu Sülma, Lebld b. Rebla, Has

san b. Sabit. Hutay'e. Nabiga ei-Ca'dl. İbn 
Kays er-Rukayyat. Ahtal, Cerlr b. Atıyye ve 
Ebu Nüvas zikredilebilir (a.g.e., VIII, 98) 

Ayrıca Beni Hüzeyl. Beni Şeyban. Beni Re
bla, Beni Kinane gibi çeşitli kabHelere men

sup şairleri n şiirlerini derleyerek çok sayı
da kabile şiiri divanı oluşturdu (a.g.e., VIII , 
99). Bu eserlerin çoğunu hocası Muham
med b. Hablb'den rivayet etti. 

Sükkerl'ye birçok şiir ve ahbar rivayeti 
dolayısıyla "raviye" (büyük ravi) lakabı veril
miştir. Rivayetleri kabul hususunda Bas
ra okulu katı bir tutum benimsediği hal
de Sükkerl'nin Küfe okulunda olduğu gibi 
daha rahat bir tavır ortaya koyarak nakil
leri çoğalttığı ve kendisini Basra okulunun 
metoduyla sınırlamadığı görülür. Bunda 
Muhammed b. Hablb ve diğer Küfe oku
luna mensup hocaları ile onun sürekli not 
tutma alışkanlığının tesiri olmalıdır. Zira 
çağdaşı Sa'leb'in, hafızasına güvenerek elde 
ettiği bilgileri kayda geçirmemesine rağ
men Sükkerl'nin defterini sürekli yanında 
taşıdığı. duyduğu bilgi ve rivayetleri kay
dettiği belirtilir (ibnü'I-Kıftl, 1. 148) 

Güvenilir, dindar ve ehliyetli bir kimse ol
duğu belirtilen Sükkerl'nin "nahvl" ve "lu
gavl" nisbelerinden aynı zamanda nahiv ve 
lugat alimi olduğu anlaşılmaktadır. Şiir şer

hi sırasında birçok kelimenin anlamıyla il 
gili açıklamaları onun bu alandaki bilgisini 
ortaya koymaktadır. Ayrıca Kur'an okut-

ması ve hattının düzgün olması dolayıs ıy

la itibar gördüğü belirtilir. Hocası Muham
med b. Hablb gibi neseb ilmiyle de meş
gul olmuştur. Talebeleri arasında Muham
med b. Ahmed el-Hakimi. Muhammed b. 
Abdülmelik et-Tarihi. Ebu Sehl b. Ziyad 
ei-Kattan'ın isimleri zikredilir. Birçok kay
nakta belirtildiği üzere 275'te ı 888) vefat 
etmiş olup ölüm tarihi olarak verilen 290 
(903) yılı yanlıştır. 

Eserleri. İbnü'n-Nedlm. Sükkerl'nin der
lediği eliiye yakın divandan ve otuza yakın 
kabile şiirleri divanından bahseder. Bun
lardan yayımianmış olanlar şunlardır: 1. 

Divanii'l-Hii~eliyyin* (Şerf:ıu eş'ari 'l-Hü

?eliyyin). Eserin yaklaşık otuz şairin şiirle
r inin yer aldığı bölümünü İngilizce tercü
mesiyle birlikte The Poems ot the Huza
ilis adıyla John G. Kosegarten neşretmiştir 
(London 1854). Diğer bir kısmını Letzter 
Teil der Lieder der Hudhailiten adıyla 
(Beri i n ı 884) Julius Wellhausen E bO Züeyb 
ei-Hüzell'nin divanını Neue Hudailiten
Diwane: Divan Abu Du'aib ismiyle (1, 

H annover 1 926) ve diğer bazı Hüzell şair
lerio şiirlerini Die Diwane der Hudaili
ten: Dichter Sa'ida b. al-Guajja, Abü 
Hirös, al-Mutanahhil und Usöma ibn 
al-Harit adıyla (ll, Leipzig 1933) Josef Hel! 
yayımlamıştır. Daha sonra Darü'l-kütübi'I
Mısriyye idaresi tarafından kendi kütüp
hanelerindeki nüsha esas alınarak ve ön
ceki neşirler göz önünde tutularak neşre
dilmiştir (Divanü'l-Hü?eliyyin, 1-111, Kahi
re ı 945- ı 950) Eser, Abdüssettar Ahmed 
Ferrac tarafından tahkik edilip Mahmud 
Muhammed Şakir tarafından kontrol edil
mek suretiyle de yayımlanmıştır IŞerf:ıu 
Eş'ari'l-H~eliyyin, 1-1 11 , Kah i re ı 963- ı 965). 
z. Eş'arü'l-luşuş. Yağma ve baskınlarıyla 
tanınan şairlerin şiirlerini ihtiva ettiği an
laşılan eserin sadece Tahman b. Amr ei
Kilabl'nin şiirlerine ait kısmı günümüze 
ulaşmış olup neşredilmiştir (nşr. Wi lli am 
Wright. Leiden 1859: nşr. Muhammed Ceb
bar ei-Muaybid, Bağdat 1968: nşr. Muham
med Abdülkerlm Mes'Gd. Beyrut 2002) 3. 
Şi'ru'l-Al].tal. Ebu Abdullah Muhammed 
b. Abbas ei-Yezldl'nin Sükkerl'den, onun 
da Muhammed b. Hablb'den rivayet etti
ği eser Antuan Salhani ı Beyrut ı 89 ı ) ve 
Fahreddin Kabave (Halep 1971:1-11 , Bey
rut 1399/1979: 1- 11 . Beyrut 1400/1980) ta
rafından yayımlanmıştır. 4. Divanü Cira
ni'l-'Av d en-Nümeyri (Kah i re ı 93 ı . nşr. 

N Gri HammGdl el-Kaysi, Bağdat 1982) 5. 
Şer]J.u Divani Ka'b b. Züheyr (nşr. Ta
deusz Kowalski. Krakow 1950: Kah i re 1369/ 
ı 950. ı 385/19651 6. Şer]J.u Divani'l-Iju
tay'e. Ahmed Emin eş-Şinkit1 tarafından 
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Divanü'l-lfutay'e adıyla (Kahire ı 323). 

ayrıca Divanü'l-lfutay'e bi-şerf:ıi İbni's
Sikkit ve's-Sükkeri ve's-Sicistdni için
de yayımlanmıştır lnşr. Nu 'man Muham
med Emin Ta ha. Kah i re ı 958. ı 987) 7. Di
vanü Ebi'l-Esved ed-Dü'eli. Eseri Sük
kerl'den Ebü'I-Hattab Abbas b. Ahmed, 
ondan Ebü'I-Kasım Ubeydullah b. Osman 
ed-Dekkak rivayet etmiştir (nşr. Muham
med Hasan Al Yasin , Beyrut ı 974 ). 8. Şer
J:ıu Divani'z-Zefyan Ebi'l-Mir]fiil 'Ata' 
b. Üseyd et-Temimi. Muhammed Abdul
lah ei-Atram yüksek lisans tezi olarak ese
ri neşre hazırlamıştır (Camiatü'l-Ezher Kü l
li yyetü' l- lugati ' I-Arabi yye, Kah i re ı 973-

1 974) 9. Şerf:ıu Divani İmri'i'l-Kays. Ebu 
Amr eş-Şeybanl. Asmal. Halid b. Külsüm 
ve Muhammed b. Hablb tarafından çeşitli 
açıklamalarla birlikte rivayet edilen diva
nı Sükkerl deriemiş olup eser divanın en 
önemli şerhi kabul edilir. Kitabı, Divanü 
İmri'i'l-Kays ve mülf:ıa]fötühu bi-şerJ:ıi 
Ebi Sa'id es-Sükkeri adıyla Enver Alyan 
Ebu Süveylim ve Muhammed Ali eş-Şeva
bike yayımiarnıştır (1-111, ei-Ayn 142 1/2000). 
10. Divanü 'Adi b. Zeyd (nşr. Muham
med Ce b bar ei-Muaybid, Bağdat ı 965) 

Sükkerl. hocası Muhammed b. Hablb'
den Hişam b. Muhammed ei-Kelbl'nin 
Cemheretü'n-neseb adlı eseriyle hoca
sına ait el-MuJ:ıabber ve el-Münemma]f 
ii al]bdri Kureyş adlı eserleri de rivayet 
etmiştir. Ayrıca kaynaklarda Kitabü'l
Vu]J.uş, Kitabü 'n-Nebat ( ibnü'n-N edlm 
eserin bir parçasını gördüğünü belirtmiş, 
ibn Slde el-Mui].aşşaş'ta bu eserden nakil
lerde bulunmuştur) . el-Menahil ve'l-]fu
ra, el-Ebyatü 's-sa'ire, Men Köle bey
ten ve lu]f]fıbe bih ve ŞerJ:ıu Nevadiri 
Ebi Zeyd el-Enşari gibi eserleri zikredil
mektedir. 
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