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oluþuna ve bulunduðu konuma göre oku-
nuþ biçimleri, harekenin nakli, izhâr ve id-
gam, fetih ve imâle, hâ-i te’nîs üzerinde
vakýf, râ ve lâm harflerinin okunuþu, ke-
lime sonunda vakfetmenin kurallarý, sek-
te, izâfet “yâ”sýnýn okunuþu gibi hususlar
incelenmiþtir. Eserin en hacimli bölümü
“Ferþü’l-hurûf” baþlýklý yirmi beþinci bölü-
mü olup bu kýsýmda Bakara sûresinden
itibaren sûreler sýra ile ele alýnmýþ, genel
kurallara uymayan, farklý vecihlerle oku-
nan kelimeler üzerinde durulmuþtur. Ben-
zer nitelikteki kelimeler ilk geçtikleri sû-
rede bir arada zikredilip tekrardan kaçý-
nýlmýþtýr. Sûrelerin sonunda yâ ile niha-
yetlenen kelimelerin kýraat vecihleri top-
luca gösterilmiþ, eserin son bölümünde
tekbir ve tehlîl konusuna yer verilmiþtir.

Müellif, gerek usul kýsmýnda gerekse
“Ferþü’l-hurûf” bölümünde sadece kural-
larý ve kýraat farklýlýklarýný zikretmekle ye-
tinmemiþ, yer yer konularla ilgili taným,
tercih ve deðerlendirmelerde bulunmuþ,
gramer açýklamalarý yapmýþ, kendi okuyu-
þuyla ilgili bazý rivayetler aktarmýþtýr. Ýb-
nü’l-Cezerî, Dânî’nin et-Teysîr’i el-Ýšti½âd
adýyla manzum hale getirdiðini kaydet-
mekteyse de (øåyetü’n-Nihâye, I, 505) di-
ðer kaynaklarda söz konusu kitabýn adý zik-
redildiði halde bu niteliðine iþaret edilme-
miþtir (Zehebî,  XVIII, 80; Keþfü’¾-¾unûn, I,
130). Daha sonra yazýlan pek çok kitaba
kaynaklýk etmesi, özellikle eþ-Þâ¹ýbiyye
þerhlerinin temel kaynaðý olmasý bakýmýn-
dan önemli bir eser kabul edilen et-Tey-
sîr’i Ýbnü’l-Cezerî yedi kýraate dair yazýl-
mýþ kitaplarýn en açýk ve sahihlerinden bi-
ri olarak deðerlendirmiþ (Ta¼bîrü’t-Teysîr,
s. 10), en-Neþr’inde eseri birinci kaynak
þeklinde zikretmiþtir (en-Neþr, I, 58). et-
Teysîr kýraat öðretiminde esas alýnan ki-

taplardan biridir. Dünyanýn çeþitli kütüp-
hanelerinde pek çok nüshasý bulunan eser,
beþ yazma nüshasý ile Ýbnü’l-Cezerî’nin
Ta¼bîrü’t-Teysîr’i esas alýnarak Otto Pretzl
tarafýndan neþredilmiþ (Ýstanbul 1930), da-
ha sonra ofset baskýlarý yapýlmýþtýr. Ese-
rin Hindistan’da da basýldýðý zikredilmiþtir
(Serkîs, I, 861).

et-Teysîr üzerinde nazma çekme, þerh
ve ihtisar çalýþmalarý yapýlmýþtýr. Kasým b.
Fîrruh eþ-Þâtýbî eseri ¥ýrzü’l-emânî ve
vechü’t-tehânî adýyla manzum hale ge-
tirmiþ (DÝA, XXXVIII, 377), Ýbnü’l-Cezerî
esere Ebû Ca‘fer el-Karî, Ya‘kub el-Hadramî
ve Halef b. Hiþâm kýraatlerini ilâve ederek
Ta¼bîrü’t-Teysîr fî šýrâßâti’l-eßimmeti’l-
£aþere adlý kitabýný yazmýþtýr. Abdülvâhid
b. Muhammed b. Ali b. Ebü’s-Sedâd el-Mâ-
leký et-Teysîr’i ed-Dürrü’n-ne¦îr ve’l-£a×-
bü’n-nemîr adýyla þerhetmiþ, bu þerhi Âdil
Ahmed Abdülmevcûd ve Ali Muhammed
Muavvaz Þer¼u Kitâbi’t-Teysîr li’d-Dânî
fi’l-šýrâßât el-müsemmâ ed-Dürrü’n-ne-
¦îr ve’l-£a×bü’n-nemîr ismiyle yayýmlamýþ-
týr (Beyrut 1424/2003). 1994 yýlýnda Mu-
hammed Hassân et-Tayyân tarafýndan Dý-
maþk Üniversitesi’nde doktora tezi olarak
hazýrlanan eserin (www.diwanalarab.com)
ed-Dürrü’n-ne¦îr ve’l-£a×bü’n-nemîr fî
þer¼i Kitâbi’t-Teysîr adýyla üç ciltlik bir
baskýsý daha yapýlmýþtýr (Dýmaþk 1427/
2006). Sirâceddin en-Neþþâr’ýn el-Bedrü’l-
münîr fî þer¼i’t-Teysîr’i de eserin bir baþ-
ka þerhidir. Ebü’l-Abbas Ahmed b. Ali b.
Muhammed b. Þükr el-Endelüsî eseri ihti-
sar etmiþtir (Ýbnü’l-Cezerî, øåyetü’n-Nihâ-
ye, I, 87). Abdüsselâm Ahmed Kenûnî, et-
Teysîr’in özelliklerini kaydettikten sonra
eleþtirilen yönlerini de belirtmiþtir (el-
Medresetü’l-Æurßâniyye fi’l-Ma³rib, s. 100-
114). Dânî’nin diðer eserlerinde bulunduðu
halde bazý vecihleri et-Teysîr’e almamasý
eleþtirilmiþ, Muhammed Hassân et-Tay-
yân bu eleþtirileri bir makalesinde cevap-
landýrmýþtýr (bk. bibl.).
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Dânî’nin yedi kýraatle ilgili eserlerinin
en meþhuru olup adýnýn el-Müyessir ol-
duðu da rivayet edilmiþtir (Ebü’s-Sedâd,
s. 116). Müellif mukaddimede, kendisin-
den âlimlerin sahih kabul ettiði meþhur
rivayet ve tarikleri ihtiva eden yedi kýra-
ate dair muhtasar bir eser kaleme alma-
sýnýn istenmesi üzerine bu kitabý hazýrla-
dýðýný ifade etmektedir. et-Teysîr’de her
imam için meþhur ikiþer râvinin rivayetle-
ri esas alýnmýþ, bu rivayetler arasýnda fark-
lýlýk bulunduðunda râvilerin, bulunmadý-
ðýnda imamýn adý zikredilmiþtir. Nâfi‘ b.
Abdurrahman ile Abdullah b. Kesîr’in it-
tifak ettiði yerlerde Mekke ve Medine ký-
raatlerini temsil eden bu iki imamýn or-
tak okuyuþunu anlatmak üzere “karae’l-
Haremiyyân”, Kûfe imamlarýndan Âsým
b. Behdele, Hamza ez-Zeyyât ve Kisâî’nin
ittifak ettiði yerlerde ise “karae’l-Kûfiyyûn”
ifadesi kullanýlmýþtýr.

Eserde konular yirmi altý bölümde (bab)
ele alýnmýþ, bazý bölümler alt baþlýklara (fa-
sýl) ayrýlmýþtýr. Ýlk üç bölümde yedi kýraat
imamýyla ikiþer râvisinin kýsa biyografile-
ri verilmiþ, yedi kýraat imamýnýn her biri-
nin Hz. Peygamber’e ulaþan isnad zinci-
riyle müellifi bu imamlara ulaþtýran sened-
ler zikredilmiþtir. Daha sonraki bölümler-
de sýrasýyla istiâze, besmele, Fâtiha sûre-
sinin kýraat vecihleriyle bu sûreden itiba-
ren belirli kurallar içinde toplanabilen ký-
raat farklýlýklarýndan idgâm-ý kebîr, hâ-i ki-
nâye, med ve kasýr, hemzenin tek veya çift 
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