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vüzerâß adlý eserinde (s. 203) vezirlik dö-
nemine “‘ýyd-i ekber” denildiði belirtilen
Muînüddîn imar faaliyetlerine büyük önem
vermiþ, ülkenin çeþitli yerlerinde medre-
se, hastahane, cami ve kervansaray yap-
týrmýþtýr. Muînüddin’i, kendisine mertebe-
sinden düþük görev verilmesine sebep ol-
duðu için hicveden ve bu yüzden tutukla-
nýp mallarýna el konulan Ebû Tâhir-i Hâ-
tûnî hariç Muizzî, Senâî, Ebîverdî ve Er-
recânî gibi Selçuklu dönemi þairleri met-
hetmiþtir. Kardeþi Ebü’l-Fazl Mecdüddin
Ubeydullah da Sencer devrinde onun ma-
iyetinde çalýþmýþ, çocuklarýndan Ebû Tâ-
hir Fahreddin Ýsmâil, Irak Selçuklu Sulta-
ný Arslanþah b. Tuðrul zamanýnda vezirlik
yapmýþtýr,
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(ö. 676/1277)

Anadolu Selçuklularý tarihinde
bir döneme adýný veren

devlet adamý.
˜ ™

II. Gýyâseddin Keyhusrev’in veziri Mü-
hezzebüddin Ali ed-Deylemî’nin (bazý kay-
naklarda Kâþî [Kâþânî], Kârî) oðludur. Ba-
basý 641 (1243) yýlýnda Moðollar’la barýþ

yapmak üzere Mugan’a giderken Muînüd-
din’i ve kardeþlerini de yanýnda götürdü.
Kaynaklarda adý ilk defa Tokat emîri ola-
rak zikredilen Muînüddin’in (EI2 [Ýng.], VII,
479) Erzincan serleþkerliði (subaþýlýk) gibi
önemli bir mevkii elde etmek için devrin
güçlü kumandanlarýndan Seyfeddin To-
rumtay ile nüfuz mücadelesine girdiði ve
Baycu Noyan’ýn desteðiyle Erzincan suba-
þýlýðýna getirildiði kaydedilir (Ýbn Bîbî, II,
129, 152-153). Anadolu Selçuklu Sultaný II.
Ýzzeddin Keykâvus’un hizmetinde emîr-i
hâcib (melikü’l-hüccâb) olarak görev aldýðý
anlaþýlan Muînüddin baþarýlý hizmetleriyle
sultana rahat bir dönem yaþattý (Kaymaz,
s. 59-60). Sultan II. Ýzzeddin Keykâvus’un
654’te (1256) Sultanhaný savaþýnda Mo-
ðollar’a yenilip kaçmasý üzerine IV. Kýlý-
carslan sultan ilân edildi. Bu yeni dönem-
de Pervâne Nizâmeddin Hurþid nâib-i sal-
tanat, Muînüddin Süleyman pervane ola-
rak görev aldý (a.g.e., s. 65-66). Muînüd-
din Süleyman Pervâne, Nizâmeddin Hur-
þid’in ayný yýl Anadolu’da bulunan Hoca
Noyan’ýn öldürülmesinden sorumlu tutu-
lup idam edilmesiyle geniþ yetkilere sahip
bir emîr þeklinde hüküm sürmeye baþla-
dý (a.g.e., s. 68). Türkmenler tarafýndan
desteklenen II. Ýzzeddin Keykâvus’un Kon-
ya’ya hareket etmesi üzerine IV. Kýlýcars-
lan önce Kayseri’ye, oradan da Muînüddin
Süleyman Pervâne ile birlikte Tokat’a gitti
(656/1258). Muînüddin, Hülâgû’nun Suri-
ye seferine çýkmadan önce Büyük Kaðan
Mengü’nün yarlýðý gereðince II. Ýzzeddin
Keykâvus ile IV. Kýlýcarslan’ý Tebriz’e çaðý-
rarak ülkeyi ikiye taksim etmesi sýrasýnda
(4 Þâban 657 / 27 Temmuz 1259) önemli
rol oynadý ve taksimden sonra Sâhib Ata,
II. Ýzzeddin Keykâvus’un vezirliðine geti-
rilirken kendisi IV. Kýlýcarslan’ýn veziri ol-
du. 659’da (1261) Sâhib Ata’yý kendi yeri-
ne IV. Kýlýcarslan’ýn vezirliði teklifiyle yaný-
na çekti. Bunun üzerine Memlük Sultaný
Baybars’tan da umduðu yardýmý göreme-
yen II. Ýzzeddin Keykâvus Bizans’a kaçtý.
Böylece IV. Kýlýcarslan’ýn rakipsiz kalmasýný
saðlayan Muînüddin Süleyman, onu Kon-
ya’ya giderek tek baþýna Anadolu Selçuk-
lu tahtýna çýkmasý için teþvik etti. Baycu
Noyan da IV. Kýlýcarslan’ýn hükümdarlýðýný
Malatya’da ve diðer bazý vilâyetlerde kabul
ettirmeye çalýþtý. Muînüddin Süleyman, bu
tarihten sonra devlet üzerindeki kontro-
lünü gittikçe arttýrarak iktidarý tamamen
eline geçirdi. Moðol baskýsýnýn en þiddetli
döneminde ilhan ve kumandanlarýnýn gü-
ven ve dostluklarýný kazanmasý, itibar ve
gücünün daha da artmasýna ve kýsa za-
manda siyasî rakiplerini ortadan kaldýra-

Muînüddin’in 502’de (1109) Dîvânü’r-re-
sâil’in baþýnda bulunduðu sýrada, vezirlik
hevesinde olan ve amacýna ulaþmak için
her yola baþvuran Ýsfahan’ýn nüfuzlu yö-
neticisi Kadý Ýsmâil b. Ubeydullah el-Hatî-
bî, aralarýnda Muînüddin’in de bulunduðu
yaklaþýk 100 emîr ve saray görevlisi hak-
kýnda bir Ýsmâilî vasýtasýyla yalan ihbarda
bulundu. Muînüddin hemen görevden alý-
nýp tutuklandýysa da Ýsmâil el-Hatîbî’nin,
emellerine alet ettiði Ýsmâilîler tarafýndan
öldürülmesi ve çevirdiði entrikanýn anla-
þýlmasý üzerine birkaç ay sonra serbest bý-
rakýldý. Ancak olay Sultan Muhammed Ta-
par’ýn güveninin sarsýlmasýna yol açtýðýn-
dan Muînüddin’e vazifesi geri verilmedi; ký-
sa bir müddet sonra da Hatîrülmülk-i Mey-
büdî’nin ikinci vezirlik döneminde (1110-
1117) Dîvân-ý Ýstîfâ baþkanlýðýna getirildi.

Hatîrülmülk’ün azli üzerine Muhammed
Tapar vezirliði Muînüddin’e teklif ettiyse
de o bunu kabul etmekten kaçýndý. Ardýn-
dan Dîvân-ý Ýstîfâ baþkanlýðýndan uzaklaþ-
týrýldýðý gibi 50.000 dinar ödemeye mah-
kûm edildi ve bütün mallarýna el konul-
du. Muînüddin bu durumdan kurtulunca
513’te (1119) savaþtan dönen Sultan Sen-
cer’e Save þehrinde katýldý. Sencer de yeðe-
ni Mahmûd b. Muhammed Tapar’ý mað-
lûp ederek ele geçirdiði Rey þehrinin yö-
netimini ona býraktý; daha sonra da onu
vezirlik makamýna getirdi (518/1124). Ön-
celikle Ýsmâilîler’e (Bâtýnîler) karþý yaptý-
ðý mücadeleye hýz veren Muînüddin, 520
(1126) yýlýnda Türþîz (Tureysis) ve Beyhak
üzerine büyük bir sefer düzenledi; Ýsmâ-
ilîler’in öldürülmesini, mallarýna el konul-
masýný ve aile fertlerinin esir alýnmasýný
emretti. Onun Ýsmâilî kýyýmýyla ilgili emir-
lerinin yerine getirilmesinden sonra (Ýb-
nü’l-Esîr, X, 631-632), o zamana kadar bu
fýrka ile yüz yüze gelmekten uzak durma-
ya çalýþan Sultan Sencer’i merkez üsleri
Alamut’a saldýrmaya ikna ettiðine dair ri-
vayetler þüpheyle karþýlanmaktadýr (Köy-
men, II, 150).

Muînüddîn-i Kâþî, 26 Safer 521 (13 Mart
1127) tarihinde en önemli rakiplerinden
olan Ebü’l-Kasým-ý Dergezînî’nin anlaþtý-
ðý, Ýsmâilîler’in onun ahýrýna seyis olarak
soktuklarý bir fedâi tarafýndan öldürüldü;
cenazesi Merv’e götürülerek orada defne-
dildi. Muînüddîn-i Kâþî dindar, cömert ve
hayýr sever bir kiþiliðe sahipti. Ýbnü’l-Esîr
onun Bâtýnîler’le yaptýðý mücadeleden öv-
güyle söz eder ve bundan dolayý Allah’ýn
kendisini þehitlikle ödüllendirdiðini söyler
(el-Kâmil, X, 647). Kaynaklarýn çoðunda
dirayetli ve âdil bir vezir olarak nitelendi-
rilen, Necmeddîn-i Kummî’nin TârîÅu’l-
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rak mutlak bir otorite kurmasýna yol açtý.
Her ne kadar tahtta IV. Kýlýcarslan oturu-
yorsa da gerçekte devleti yöneten kiþi Mu-
înüddin Süleyman Pervâne idi (Aksarâyî,
s. 65).

IV. Kýlýcarslan ile Süleyman Pervâne 663
(1265) yýlýnda Ýlhanlý tahtýna çýkan Abaka
Han’ýn yanýna giderek kendisini kutladýlar
ve deðerli hediyeler sundular; bu arada
Sinop’u Rumlar’ýn elinden kurtarmak is-
tediklerini söyleyip ondan izin aldýlar. Ana-
dolu’ya dönüþlerinde sultan Konya’da ka-
lýrken Süleyman Pervâne Tokat, Niksar ve
Samsun yörelerinden topladýðý askerlerle
Sinop üzerine yürüdü ve þiddetli bir ku-
þatmayla þehri ele geçirip kiliseye çevril-
miþ olan camileri yeniden ibadete açtý
(664/1266). Fetihnâmelerle bütün Ýslâm
ülkelerine ve Abaka Han’a duyurulan bu
zafer onun nüfuzunu ve kudretini daha da
arttýrdý. Süleyman Pervâne bu gücüne da-
yanýp Kýlýcarslan’dan Sinop’un kendisine
temlik edilmesini istedi ve sultan Abaka
Han’ýn desteðini saðlamýþ olan Pervâne’-
ye boyun eðmek zorunda kaldý; þehrin
ona verildiðini gösteren temliknâmeyi de
meþhur tarihçi Ýbn Bîbî kaleme aldý. Per-
vâne bu olaydan sonra arasýnýn açýldýðý Ký-
lýcarslan’ý Abaka Han’a kötülemekten ge-
ri durmadý ve onu ortadan kaldýrýp tahta
küçük yaþtaki oðlu Gýyâseddin Keyhusrev’i
geçirmeyi planladý. Bu arada Abaka Han’a
Kýlýcarslan’ýn Memlük sultaný ile birlikte
hareket ettiðini bildirdi. Abaka da ona
kendisini Anadolu’da ilhanýn nâibi olarak
gördüðünü söyleyip sultanýn ortadan kal-
dýrýlmasý için izin verdi. Çok geçmeden
Pervâne’nin tertibiyle IV. Kýlýcarslan öldü-
rüldü (664/1266) ve yerine III. Gýyâseddin
Keyhusrev tahta çýkarýldý. Pervâne önemli
makamlara kendi adamlarýný yerleþtirmiþ-
ti; kýzýný da yeni sultanla evlendirdi. An-
cak daha önce yerini verdiði Vezir Sâhib
Ata hâlâ makamýný korumaktaydý ve Sü-
leyman Pervâne için önemli bir rakipti. Bu
sebeple Pervâne onu, Ýlhanlý hükümdarýna
karþý eski sultan II. Ýzzeddin Keykâvus ile
iþ birliði yapmakla suçlayarak tevkif etti.
Vezir bu durumdan, Tebriz’e kaçan küçük
oðlunun hadiseyi Abaka Han’a anlatmasý
ve ondan bir yarlýk getirmesi sayesinde
kurtulabildi. Sâhib Ata’nýn Abaka Han’ýn
nazarýnda yeniden itibar kazanmasý Sü-
leyman Pervâne’ye duyulan güvenin sar-
sýlmasýna yol açtý.

Süleyman Pervâne, devlet içinde mut-
lak otorite kurmak düþüncesiyle Moðol-
lar’a yaranmaya çalýþýrken rakip gördüðü
devlet adamlarýný çok defa Memlük Sul-
taný Baybars veya II. Ýzzeddin Keykâvus ile

iþ birliði yapmakla suçlardý. Ancak Abaka
Han nezdinde itibar kaybetmeye baþladý-
ðýný anlayýnca bu defa kendisi Baybars’a
gizlice bir mektup göndererek Moðollar’ý
Anadolu’dan çýkarmak için onunla iþ birli-
ðine hazýr olduðunu bildirdi. Bu sýrada Aba-
ka Han, aralarýndaki anlaþmazlýklarý hal-
letmek üzere Pervâne’yi ve Moðol kuman-
danlarýný huzuruna çaðýrdý. Tebriz’e giden
Pervâne, Abaka Han’a baðlýlýðýný arzetti ve
bazý noyanlarýn Anadolu’da iþledikleri zu-
lümlerden halkýn þikâyetçi olduðunu söy-
ledi. Abaka Han, Acay ve Samagar noyan-
larý geri çaðýrýp yerlerine Tudavun ve To-
ku noyanlarý gönderdi ve bütün Selçuklu
beylerini onlarýn emrine verdi. Süleyman
Pervâne’nin Tebriz’e gittiði sýrada Hatîroð-
lu Þerefeddin ile diðer bazý beyler Moðol-
lar’a baþ kaldýrdýlar ve Memlük Sultaný
Baybars’a haber yollayýp onu Anadolu’ya
davet ettiler; ancak Baybars o yýl gelme-
sinin mümkün olmadýðýný bildirdi. Bu ara-
da 30.000 kiþilik bir Moðol ordusu Anado-
lu’ya geldi ve isyaný bastýrdý (Cemâziye-
levvel 675 / Ekim 1276). Hatîroðlu Þere-
feddin, idamýndan önce yargýlanmasý sý-
rasýnda Muînüddin Pervâne’nin de Bay-
bars’la mektuplaþtýðýný açýkladý ve bu du-
rum daha sonra Pervâne’nin idamýnda bü-
yük rol oynadý.

Sultan Baybars, Anadolu’yu Moðol is-
tilâsýndan kurtarmak için 675’te (1277)
30.000 kiþilik bir kuvvetle Halep’ten yola
çýktý ve nisan ayýnda Elbistan ovasýna ulaþ-
tý. Burada yapýlan savaþta Tudavun ve To-
ku noyanlarýn kumanda ettiði 15-16.000
kiþilik Moðol ordusu kesin bir yenilgiye uð-
radý (10 Zilkade 675 / 15 Nisan 1277). Mo-
ðol saflarýnda yer alan Muînüddin Pervâ-
ne’nin emrindeki Selçuklu askerleri ciddi
biçimde savaþmadýklarý gibi ya taraf de-
ðiþtirmiþ ya da kumandanlarýyla birlikte
Memlük ordusuna esir düþmüþ yahut tes-
lim olmuþlardý; Pervâne’nin oðlu ve toru-
nu da bunlarýn arasýndaydý. Muînüddin
Pervâne savaþýn neticesini gördükten son-
ra Kayseri’ye kaçtý ve ailesiyle birlikte bu-
rada bulunan III. Gýyâseddin Keyhusrev’i
yanýna alarak Tokat’a gitti. Sultan Baybars
ardýndan Kayseri’ye yöneldi ve halkýn se-
vinç gösterileri arasýnda þehre girdi; he-
men arkasýndan da Pervâne’ye haber gön-
derip huzuruna gelmesini bildirdi. Fakat
Pervâne on beþ gün süre isteyip bu arada
Abaka ile temasa geçmeye çalýþtý. Pervâ-
ne’nin ikiyüzlü siyasetini anlayan ve ayrý-
ca Abaka Han’ýn büyük bir orduyla Ana-
dolu’ya yaklaþtýðýný duyan Baybars ordu-
sunda erzak sýkýntýsýnýn da baþlamasýyla

birlikte Suriye’ye çekildi. Onun çekilmesin-
den sonra Abaka Han, Erzincan-Divriði
yoluyla Elbistan’a ulaþtý; Pervâne de III.
Gýyâseddin Keyhusrev ve Vezir Sâhib Ata
ile birlikte onun yanýna gitti. Savaþ mey-
danýný gezerken Moðol kumandan ve as-
kerlerinin cesetleri yanýnda Selçuklu ce-
sedine rastlamayan Abaka Han çok öfke-
lendi ve Muînüddin Pervâne’yi Memlük sul-
tanýyla iþ birliði yapmakla suçladý. Pervâ-
ne her ne kadar Baybars’ýn geliþinden ha-
berinin olmadýðýný söylediyse de o sýrada
yanlarýnda bulunan Emîr Ýzzeddin Aybeg,
Abaka’ya onun Memlük sultanýyla sürekli
haberleþtiðini ve kendisini Anadolu’ya gel-
mesi için teþvik ettiðini açýkladý. Abaka
Han, Kongurtay Noyan’ý Anadolu’nun ida-
resiyle görevlendirip Muînüddin Pervâne
ile Sâhib Ata’yý yanýna alarak Azerbay-
can’a döndü; yolda uðradýðý bütün þehir
ve kasabalarýn yaðmalanmasý ve halklarý-
nýn öldürülmesi emrini verdi. Moðollar’ýn
bu intikam seferinde 200.000 Türk’ü öl-
dürdüðü rivayet edilir. Mallarýna el konu-
lan ve iktâlarý geri alýnan Muînüddin Per-
vâne, Ýlhanlý hükümdarlarýnýn yazlýk mer-
kezi olan Aladað’a varýldýðýnda yargýlandý.
Savaþta öldürülen Toku ve Tudavun noyan-
larýn eþlerinin aðlamasýndan etkilenen Aba-
ka Han, bazý kumandanlarýnýn da ýsrarýyla
Muînüddin’i yakýnlarýyla birlikte 1 Rebîü-
levvel 676’da (2 Aðustos 1277) idam et-
tirdi. Ermeni tarihçisi Hayton, Muînüddin
Pervâne’nin cesedinin Moðol gelenekleri
uyarýnca ikiye ayrýldýðýný ve yenildiðini ya-
zar (EI2 [Ýng.], VII, 479). Ýlhanlý devlet ada-
mý Þemseddin el-Cüveynî, Pervâne’nin ölü-
münden duyduðu üzüntüyü, “Süleyman
artýk yok, þeytanlar özgür” diyerek ifade
etmiþtir.

Muînüddin Pervâne taht kavgalarýnýn
sürdüðü, Moðol zulüm ve sömürüsünün
arttýðý, devlet otoritesinin sarsýldýðý bir dö-
nemde mahirâne siyasetiyle ülkeyi uzun-
ca bir süre refah içerisinde idare etmeyi
baþarmýþtýr. Onun öldürülmesinden son-
ra Moðollar malî baskýlarýný daha da art-
týrmýþlardýr. Ancak Muînüddin’in Moðol-
lar’la Memlükler’e karþý güttüðü istikrar-
sýz ve dürüst olmayan siyaset, bu arada
ihtiraslarý yüzünden kendine rakip gör-
düðü devlet adamlarýný, kumandanlarý ve
hatta sultaný ortadan kaldýrmasý hem þah-
sýna hem devlete çok pahalýya mal olmuþ,
sonuçta Süleyman Pervâne bir devrin ku-
ruluþu kadar çöküþünü de hazýrlayan kiþi
olarak tarihe geçmiþtir. 1277-1322 yýllarý
arasýnda Sinop’ta hüküm süren Pervâne-
oðullarý Beyliði onun çocuklarý tarafýndan
kurulmuþtur.
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Süleyman Pervâne âlimleri korumuþ,
medrese ve zâviyelerde huzur içinde eði-
tim yapýlmasýný saðlamýþtýr. Tokat’ta mü-
ridi olduðu Fahreddîn-i Irâký için bir han-
kah, halen faal durumda bulunan ve ken-
di adýyla anýlan bir hamam, bugün müze
olarak kullanýlan bir þifâhâne (bk. GÖK-
MEDRESE), Kayseri’de bir medrese ve Mer-
zifon’da bir cami yaptýrmýþ, Trabzon Kom-
nenoslarý’nýn iþgali (1261) sýrasýnda tama-
men yýkýlan Sinop’taki Alâeddin Camii’ni
ihya ettirmiþtir. Mevlânâ Celâleddîn-i Rû-
mî, Fîhi mâ fîh adlý eserini yakýn dostu ve
müridi olan Muînüddin Pervâne’ye sun-
muþtur. Mevlânâ’nýn kabri üzerine bir tür-
be yapýlmasý emrini verenler arasýnda Mu-
înüddin Pervâne ve eþi Gürcü Hatun’un
da olduðu rivayet edilir.
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Muînüddîn Cemâlüddîn Alî
b. Celâliddîn Muhammed Yezdî

(ö. 789/1387)

Ýranlý âlim ve tarihçi.
˜ ™

Ýran’ýn Yezd þehrinde doðdu. Ýlhanlý-
lar’ýn siyasî güçlerini yitirmesinden sonra
Yezd, Ýsfahan ve Fars bölgelerine hâkim
olan Muzafferî Sultaný Emîr Mübârizüd-
din’in yakýnlarýndan ve dönemin itibarlý ki-
þilerinden olan Celâleddîn-i Yezdî’nin oð-
ludur. Emîr Mübârizüddin’in oðlu Þah Þü-
câ‘ýn eðitimiyle görevlendirildiði için “Mu-
allim-i Yezdî” unvanýyla tanýnýr. Tahsiline
Yezd ve Þîraz’da Kadý Adudüddin el-Îcî’nin
yanýnda baþlayan Muînüddin ondan Arap
dili ve edebiyatý, kelâm, fýkýh ve tefsir oku-
du. Öðrenimini tamamladýktan sonra ba-
basýnýn aracýlýðýyla 744 (1343-44) yýlýnda
Muzafferî sarayýnda dinî ve siyasî konu-
larda sözcü olarak göreve baþladý. Bunun
yanýnda emîrin oðlu Þah Þücâ‘ýn eðitimiy-
le görevlendirildi. Vazifeye baþladýðý tarih-
ten itibaren emîrin sefer ve seyahatlerin-
de yanýnda bulundu. Genç yaþta, Sünnî bir
hânedan olan Muzafferîler’in propaganda-
sýný yapma, muhaliflerine karþý onlarý sa-
vunma görevini üstlenmiþ olmasý ve on-
larla yakýn iliþkiler içinde bulunmasý onun
þahsiyetini ve düþünce yapýsýný derinden
etkilemiþ olmalýdýr.

Baþarýlý hizmetleriyle Muzafferîler nez-
dinde dinî bir otorite konumuna yükselen
Muînüddin, daha sonra seyyidlerin eðiti-
mi için kurulmuþ olan Kirman’daki Dârü’s-
siyâde’ye müderris olarak tayin edildi (755/
1354). Mevâhib-i Ýlâhî adlý eserinin ilk
kýsýmlarýný 757’de (1356) Ýsfahan’da Emîr
Mübârizüddin’e ve oðlu Þah Þücâ‘a oku-
duðuna göre bu yýllarda eser yazmakla da
meþgul olduðu anlaþýlmaktadýr. Terce-
me-i Reþfü’n-ne½âßi¼’ini 774 (1372-73)
yýlýnda tamamlayan Muînüddin Yezd’de
vefat etti. Kendi yaptýrdýðý, inþasý henüz
tamamlanmýþ caminin yanýndaki türbeye
defnedildi. 1081 (1670-71) yýlýnda bir ona-
rým geçiren cami günümüzde halen ayak-
tadýr.

Eserleri. 1. Mevâhib-i Ýlâhî. Muzaffe-
rîler dönemini anlatan tek eser olup Tâ-
rîÅ-i Mu¾afferî ve Hümâyûnnâme adýy-
la da tanýnýr. Vassâf’ýn Ýlhanlýlar hakkýnda-
ki çalýþmasýndan sonra Farsça tarih eser-

leri içinde edebî açýdan en deðerlisi ola-
rak kabul edilir. Muînüddin kitabýný Emîr
Mübârizüddin adýna yazmaya baþlamýþ,
ancak emîrin eserin tamamlanmasýndan
önce vefatý üzerine (765/1364) oðlu Þah
Þücâ‘a takdim etmiþtir (767/1366). Mah-
mûd-i Kütübî adlý bir müellif, kitaba Mu-
zafferîler’in 795 (1393) yýlýnda Timur ta-
rafýndan yýkýlmasýna kadar olan dönemi
de ilâve etmiþ, bu arada dilini de sadeleþti-
rerek kitabý yeniden kaleme almýþtýr. Ese-
rin bir kýsmý neþredilmiþtir (Mevâhib-i Ýlâ-
hî der TârîÅ-i Âl-i Mu¾affer, nþr. Saîd-i Ne-
fîsî, Tahran 1326 hþ.). 2. Terceme-i Reþ-
fü’n-ne½âßi¼i’l-îmâniyye ve keþfü’l-fe-
Šâßi¼i’l-Yûnâniyye. Þehâbeddin es-Süh-
reverdî’nin Reþfü’n-ne½âßi¼ adlý eserinin
Farsça’ya çevirisi olmakla birlikte tercü-
meden çok bir þerh niteliði taþýmaktadýr.
Filozoflarýn düþüncelerine karþý çýkýp Sün-
nî görüþleri ve zühd esaslý tasavvufu anla-
tan eser Ýran’da tasavvufun yayýlma süre-
cinde yazýlmýþ önemli bir kaynaktýr. Muî-
nüddin, 774 (1372-73) yýlýnda Yezd’de ta-
mamladýðý kitabýný Þah Þücâ‘ýn yeðeni
Nusretüddin Yahyâ’ya ithaf etmiþtir.
Eserde, Muînüddin’in Ýranlý þairlerden ve
özellikle Sa‘dî-i Þîrâzî’den alýntýlar yaptýðý
halde çaðdaþý Hâfýz-ý Þîrâzî’den tek bir
mýsra bile almamasý dikkat çekmektedir.
Onun Þah Þücâ‘ý dine yöneltmek istediði
ve bu sebeple o dönemde dindar bir þair
olarak görülmeyen Hâfýz’dan alýntý yapma-
dýðý ileri sürülmektedir. Terceme-i Reþf
Necîb Mâyil-i Herevî tarafýndan bir giriþ ve
çeþitli indekslerle beraber neþredilmiþtir
(Tahran 1365 hþ.). Muînüddîn-i Yezdî’nin
bunlarýn dýþýnda Nüzhetü’s-sürûr, Esâ-
sü’s-sal¹ana ve Münþeßât adlý eserleri-
nin bulunduðu kaydedilmektedir.
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