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Yezld'e biat edilmesine dair bir kaside
nazmederek kendisinin, ayan ve eşrafın
hazır bulunduğu bir mecliste okumasını
istemiş, o da, "Batı tahtını Allah boşalt
tığı zaman şüphesiz halife Yezld olacak"
anlamındaki beyti okuyunca ortalığı bir
sessizlik kaplamıştı. Şairin bu başarısı
kendisine büyük imkanlar sağlamıştır.

14 (635) yılında doğdu. Asıl adı Rebla
olup şiirlerinde "miskln"i sıkça kullanması sebebiyle bu kelime lakabı haline gelmiştir. Temlm kabilesinin Darim koluna
mensuptur. Hayatının ilk zamanlarında
çektiği yoksulluğa rağmen onurunu. asaJet ve şerefini korudu; kabilesi içinde yiğit. şahsiyetli ve erdemli bir kimse. etkili
ve edebi değeri yüksek şiirlerin sahibi olarak tan ındı. Irak valisi Ziyad b. Eblh kıtlık
döneminde Miskln'e yardım etti, geniş
otlaklar tahsis ederek onu büyük imkanlara kavuşturdu. Vefatında Miskin Ziyad
için mersiye söyleyince Ziyad'ı sevmeyen
Ferezdak buna karşı çıkmıştır (Dfvan, I,
20 ı, 33 I). Miskin de kendisine cevap vermiş ve hicivleşme bir süre devam ettikten
sonra iki şair barışmıştır.

Az miktarda eser vermiş şairlerden
olan Miskin'in şiirleri genellikle medih ve
hiciv konusundadır. Abdurrahman b. Hassan b. Sabit ile yaptığı şiir atışmasında
nazmettiği "Kaslde-i Lamiyye"si meşhur
dur (Ebü'l-Ferec el-isfahanl. XV. 118-119)
Gazel dışında hamase, hikemiyyat ve fahr
gibi temalarda manzumeleri de vardır.
Yer yer Arap atasözleriyle süslediği şiir
leri taşkınlıktan uzak, ağır başlı ve gerçekçi bir çizgi gösterir. Onun sanatının
orijinal bulunan yönü kıskançlık (gayret)
konusundaki şiirleridir. EbQ Ubeyde bu
alanda nazmedilmiş en güzel şiirlerin
Miskln'e ait olduğunu söyler. Bu tür şiir
lerinde o ölçülü ve hoşgörülü bir kıskanç

Miskin ed-Dariml. Emevlyöneticileriyle
iyi münasebet kurmuştu. Basra ve KQfe
valiliklerinde bulunan Bişr b. Mervan onun
şiirlerini beğeniyordu. Yemenliler'e güveni sarsılan Muaviye b. Ebu Süfyan siyası
desteklerini kazanmak amacıyla Thmlm,
Mu dar ve Kays kabilelerinden maaş bağ
ladığı kimseler içinde Miskln'e de yer vermişti. Muaviye'nin bu davranışının sebepleri arasında, İbnü'r-Rewağ ile beraber
Nehrevan'da Haricller'e ve KQfe eşrafıyla
birlikte Muhtar es-Sekafi'ye karşı düzenlenen seferlere Miskin'in de katılmış ve
zaman zaman kumanda görevinde bulunmuş olması da zikredilir (Taberl, V, ı 97,
206, 290; VI, 70). Muaviye; oğlu Yezld'i veliaht tayin etmek istediği zaman şairden
yararlanmıştı. Muaviye bu fikrini açıkla
madan önce Miskin ed-Dariml'den oğlu

tişhild asrı

lığı işlemiştir.

Miskin ed-Dariml'nin yaşadığı yıllar isdenen ve yaklaşık Il. (VIII.) yüzyılın ortalarına kadar devam eden döneme rastladığından en eski nahiv kaynaklarından itibaren eserlerin pek çoğunda
beyitleri yer almıştır. Slbeveyhi el-Kitdb'ında onun birkaç beytini delil olarak
kullanmıştır (I, 256, 307, 308; II, 279). Abdülkadir ei - Bağdadl, İbnü'I - Hacib'in elKi'ıfiye'si ile onun üzerine Radi ei-Esterabildl'nin yazdığı şerhte Miskin'in örnek
olarak zikredilmiş beyitlerini ele alıp çeşitli yönlerden incelemekte ve gramercilerin değerlendirmelerini aktarmaktadır
(ljizanetü'l·edeb, III. 67-73). Cahiz, Miskin'in birkaç beytini naklederken (el-Beyan ve't-tebyfn, ı, 322. 351; III, 8 ı) Şerif
el-Murtaza birçok beytini muhtelif vesilelerle kaydetmiştir (Emali'l-Murtata, ı.
309,471,472,476, 63 3; II, 118, 160). Mis-
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kin'in çeşitli kaynaklarda bulunan şiirle
rinin Haşim et-Ta"an tarafından yayım
landığı söyleniyorsa da (Bağdad J?J) bunun mevcudiyeti tesbit edilememiştir.
Abdullah ei-CübQr'i ile Hal'il İbrahim eiAtıyye'nin yaptığı neşir elli beş kısa parça (kafiye) ve 300 civarında beyitten oluş
maktadır (Bağdad ı 389/1970).
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Sözlükte "aciz, zavallı, yoksul; tepkisiz,
hareketsiz" anlamlarına gelen miskin sı
fatı cüzzamlıların niteliklerine uyduğu için
bu hastalığa isim olmuş ve halktan ayrı
tutulan cüzzamlıların barındırıldığı müstakil binalara (leprosarium) miskinhane.
miskinler tekkesi, miskinler dergahı ve
meczüm'in zaviyesi gibi isimler verilmiş
tir. Bunlara tekke, zaviye veya dergah denilmesinin sebebi, genellikle tarikat pirinin türbesi yanında bulunan ve insanların
müstakil bir grup halinde yaşarnalarına
elverişli olan tekkelere benzetilmesi, cüzzamlıların da topluma karışmayarak tekke sakinleri gibi münzev'i bir ömür sürdürmelerinden ileri gelmektedir. Bu adlandırmada -Avrupalılar'ın yakın çağiara

kadar lanetli

saymalarının

aksine- cüzbir isimle
gururlarının kırılmaması da söz konusu
olsa gerektir; nitekim idarecilerine de
"şeyh" deniliyordu (bk. CÜZZAM). Ayrıca
halkın tekke ve dergah dervişlerine yardım ettiği bilindiğinden miskinler tekkesi
adı cüzzamlılara sadaka verilmesine vesizamlıların hoşlanmayacakları
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