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Endonezyalý
âlim, tarihçi ve edebiyatçý.

˜ ™

BugünküEndonezyasınırlarıiçindeyeralanRiautakımadalarındanküçükPenyengat’ta1809yılıbaşlarındadoğduğutahminedilmektedir.Eğitimli,aristokratikbiraileortamındayetişti.AtalarıaslenSulavesiadasındayaşayanBugiler’dengelir.RiauCohorSultanlığı’ndaetkilibirdevletadamıolandedesiRacaHacı1784’teMalaka’yahâkimolanHollandalılar’layapılansavaştaşehiddüşmüşvehalkarasındaRacaHacıFîsebîlillâhlakabıylaünsalmışbirkahramandı.OnunikioğlundanRacaCa‘fer18061831yıllarında“YamtuanMuda”unvanıylasultanvekiliolurkenRacaAli’ninbabasıolandiğeroğluRacaAhmed,RiauLinggasultanlarınındanışmanlığınıveyurtdışıtemsilcilikgörevleriniyürütmüştür.MalaytarihivekültürüüzerinegenişbirikimiolanRacaAhmed,MalaycaşiirleriyanındaBugihalkınınMalaytopraklarındakivarlığıveMalaylıracalarlailişkileriüzerineeserleryazdı.Ma
lay ca SyairPerangJohoradlıdestansımanzumeseriXVII.yüzyıldaCohorSultanlığıileAçeSultanlığıarasındakisavaşıkonuedinmektedir.BabasınıntariheveyazarlığaolanmerakıRacaAliHacı’yaintikaletmiştir.RacaAliHacı’nınannesiEncikHamidahdaBugikökenlidir.İlkeğitiminibabasındanveailesindenalanRacaAliHacı,HabîbŞeyhesSakkåf,ŞeyhAhmedCebertî,Şeyhİsmâilb.AbdullahMinenkebâvîveŞeyhAbdülgafûrb.AbbaselMendûrîgibiArapveMalaykökenlihocalardanKur’ânıKerîm,tefsir,hadisvediğerdinîilimlerdedersokudu.
1822’debabasıRacaAhmed’inbaşkanlığındaannesivesultanlıkailesindenbirgruplabirlikteBatavya’ya(bugünküCa
karta)gitti,oradakaldığıüçayboyunca

bazıhocalardankısasürelidersleraldıveönemlitecrübeleredindi.Batavya’dababasıylabirlikteHollandagenelvalisidahilüstdüzeyHollandalıyetkililerleyapılangörüşmelerekatıldı.Hollandatiyatroveoperasanatıgösterileriniilkdefaburadaizledi.OnyediyaşındayinebabasıylabirlikteticarîamaçlaCavaadasınınkuzeyindekiSemarangşehrinegittiveoradaağırbirateşlihastalıkgeçirdi.1828’dehacvazifesiniyerinegetirdi.KafileninbaşkanıolanbabasıRacaAhmedmemleketinedönerkenRacaAli,ArapçavedinîilimlerdekiöğreniminiilerletmekamacıylabirkaçyıldahaMekke’dekaldı.BuaradaçevredekiyerlereveMısır’aseyahattebulundu.Mekke’deMalaykökenlimeşhurâlimŞeyhDâvûdPatanî’den(elFetânî)vediğerhocalardandinîdersleraldı,ayrıcaŞeyhMuhammedErşedb.AbdullahBencerî’ninoğluŞeyhŞehâbeddinBencerîileyakınarkadaşlıkkurdu.HacdansonraRacaAliHacıdiyeanıldı.MuhtemelenyirmiikiyaşındaikenArapçavedinîilimlerdekibilgisinigeliştirmiş,genişufuklubirâlimolarakmemleketiRiau’yadöndü.BölgedeHollandavalisininoturduğuBintangadasındakiTanjungPinang’danbirazuzaktayeralanveRiau’nunsultanvekiliolankuzenleritarafındanbiryönetimmerkezihalinegetirilenküçükPenyengatadasınayerleşti.Mekke’dendöndüktensonraöğrencilerineArapçasarfvenahiv,kelâm,fıkıhvetasavvufdersleriokuttu.BuaradaRiauSultanıMahmudŞahtarafındanLinggavilâyetininmahallîyöneticiliğinetayinedildi;kuzeniveyakındostuRacaAlib.Ca‘ferilebirliktegençyaştakisultanayardımcıoldu.Ardındansultanlığabağlıbütünadalarıdolaştılar.1845’teRacaAlib.Ca‘fersekizinci“YamtuanMuda”unvanıylayönetimegeçinceRacaAliHacıdasultanlığındinişleridanışmanlığınagetirildi.BusıradaakrabalarındanRacaHacıAbdullahMürşidilebirlikteKarimunveKunduradalarındaticarîyatırımyaptı,kalaymadeniişletmeciliğiyleuğraştı.RacaHacıAbdullahMürşid,1857’deyönetimegeçerken

RacaAliHacıdaRacaAlib.Ca‘fer’lebirlikte,sultanlığın“ehlü’lhalve’lakd”adlıistişarekuruluüyeliğinetayinedildi.RacaAliHacı,RiauLinggaSultanlığı’ndakikırkyı lıaşkınhizmetiyanındaeğitimöğretimfaaliyetleri,esertelifi,hayırhizmetlerigibiçokgenişalanlardageçenbirömrünsonunda1873’tevefatetti.Ölümtarihibazıkaynaklarda1872olarakverilmeklebirlikte31Aralık1872tarihindeHollandalıarkadaşıHermannvondeWall’asonmektubunuyazdığıdikkatealarak1873 yılıbaşlarındaöldüğüsöylenebilir.Türbesi,PenyengatadasındakiEngkuPutriRa jaHamidahMezarlığı’ndadır.ÇokeşlibirevlilikhayatıolanRacaAliHacı’nınsayısıonyediyibulanerkekvekızçocuklarınınçoğuiyibireğitimgörmüş,bazılarışiirveedebiyatlauğraşmıştır.KızlarındanRacaSafiye’ninSyairKumbengMengindera veRacaKülsûm’ünSyairSaudagarBo
dohadlıbirerşiirkitabıbulunmaktadır.Yetkinbirâlim,velûdbirmüellifveşairolaraktanınanRacaAli,MalayveEndonezyadiliveedebiyatı,Malaytarihivekültürü,İslâmveMalayörfîhukuku,devletidaresigibikonulardauzmanolaraktemayüzetmiştir.ToplumdaönemlisosyalstatüyesahipolanBugikökenliakrabalarınınsağladığımaddîimkânlarsayesindeArapçavedinîilimlerinöğretilmesiniyaygınlaştırmış,gelenhocalarınRiau’daikametetmelerinisağlamıştır.BuhocalardanSeyyidAbdullahBahreynîveŞeyhİsmâilvasıtasıylaNakşibendiyyetarikatıilkdefaRiau’yagirmiştir.RacaAli’ningayretleriylePenyengatadası,DoğuSumatraveRiauLinggatakımadalarındangelenöğrencileriçinönemlibirmerkezhalinegelmiş,bumerkezXX.yüzyılbaşlarınakadardevametmiştir.Onunburadakieğitimkurumundanmezunolanlararasındakısabirsüre(18571858)sultanvekilliğiyapanRacaHacıAbdullahMürşidiledaha
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sonrayenilikçidinîgörüşlerisavunanSingapurmerkezlialİmâmdergisinineditörveyazarlarındanŞeyhHâdîb.Ahmeddevardır.RacaAliHacı’nınokuttuğuArapçakitaplargenelliklegramervedinîilimlerleilgiliolupbunlararasındaHüseyinb.AhmedezZevzenî’ninKitâbü’lMe½âdir’i,Abdülkåhir elCürcânî’nin el£Avâmi
lü’lmiße’si,İbrâhimb.İbrâhimelLekånî’nin manzum Cevheretü’ttev¼îd’i,Gazzâlî’ninBidâyetü’lhidâye ve Min

hâcü’l£âbidîn’igibiklasikkitaplarbulunmaktadır.
1840’lıyıllarınortalarındanitibarenRa caAliİslâmiyet,devletyönetimivefelsefesi,Bugiler’inşeceresi,tarih,İslâmfıkhı,MalayveEndonezyatarihi,diliveedebiyatı,gramervesözlükgibibirçokkonudaönemliçalışmalaryapmayabaşlamış,bualanlardaeserleryazmış,eserleridönemindekiAvrupalıvemahallîotoritelertarafındanitibargörmüş,mahallîdergilerleHollandadergilerindeyayımlanmıştır.

1857’deMalaycaFelemenkçebirsözlükhazırlamayabaşlayanHermannvondeWalladlıHollandalı,RacaAli’yiilmîdanışmanlığınagetirmiş,buçalışma1870’tetamamlanmıştır.RacaAliHacı’nınvondeWall’ayazdığıMalaycamektuplaronunsıkıçalışmaşartlarınıveusulleriniortayakoymaktadır.Bunlardanbirindeanlattığınagöre1862’deçalışmalarınıenazaindirerekdinîgörevlereyoğunlaşmakistemişsedegeçimlerikendisinebağlıaltmışyedikişiyekarşıolansorumluluğusebebiylebuniyetindenvazgeçmiştir.GerekonungereksediğeryazarlarıneserlerisayesindePenyengatadasıXIX.yüzyılboyuncaözellikleSingapur,DoğuveBatıSumatra,MalayyarımadasıvehattaCava’daetkilibiredebîmerkezolarakünkazanmıştır.BuradayapılançalışmalararasındamevcutMalaycaelyazmalarınınmüstensihlervasıtasıylaçoğaltılması,Malaycayenihikâyeler,şiirler,tarihveromanlaryazılmasıdabulunuyordu.1860’lıyıllardaadayaMalaydilivekültürünüaraştırmak,bualanlardamalzemetoplamakiçinBatavya’dangönderilenHollandalıbilimadamlarınınRiaubölgesindentoplayıpgötürdükleriyüzlerceMalaycaelyazmasıeserarasındaRacaAliHacı’nınkitaplarıdavardı.RacaAli’ninİslâmbilimineesaskatkısı,klasikdinîbilgileriveİslâmbilimininprensiplerinieserlerivasıtasıylaMalaykültürüneaktarmasıveuygulamasıdır.MalayveEndonezyadilinindeğerlendirmesindegenellikleArapçagramerleritakipetmiştir.YönetimleilgilieserlerinindahasonraCohorveSelangor’dakisultanlar

veyöneticilerüzerindeetkiliolduğukabuledilir.Yetiştirdiğitalebeleri1886’daRiau’da“RusydiahKlab”(RüşdiyyeKulübü) adıylailmîvedinîtartışmalardüzenleyenveyayınfaaliyetleriyürütenbircemiyetoluşturmuş; bu cemiyetin faaliyetleri,HollandasömürgeyönetimininsultanlığıortadankaldırarakRiau’yudoğrudansömürgeyönetiminebağladığı1913yılınakadardevametmiştir.Onungeridebıraktığıkitaplarveelyazmalarıyanındadokuzuncu“YamtuanMuda”RacaMuhammedYûsufelAhmedîdöneminde
(18581899)sağlananmalîdestekleMekke,MısırveHindistan’dankitaplargetirtilerekMerhûmAhmedîKütüphanesiadıylaRiau’dabirkütüphanekurulmuştur.Penyengat’tadersverdiğimerkezdeMadrasahalMualliminalArabiyyahadıyladüzenlibirmedreseyedönüşmüş,bukurumII.DünyaSavaşı’nakadarfaaliyetinisürdürmüştür.RacaAlidinîbirhayatyaşadığıiçin“sûfîşair”,EndonezyadilineyaptığıkatkılarısebebiyledemodernMalayca’nınveEndonezyaca’nınbabasıgibisıfatlarlaanılmıştır.Malay/EndonezyadiliüzerinegerçekleştirdiğiçalışmalarAvrupalıfilologlarınMalaydilihakkındadoğrubilgiedinmelerinisağlamış,bugünküMalezyaveEndonezya’nınmillîdilpolitikalarınışekillendirmiştir.Nitekimbuhizmetlerisebebiyle10Kasım2004tarihindedevletbaşkanıSusiloBambangYudhoyonotarafındanmillîkahramanilânedilmiş,buunvanalâyıkgörülmesinde,Endonezyamillîhareketiöncülerinin1928’dedüzenlediğiEndonezyaGençlikKongresi’ndeKitab
PengetahuanBahasaadlıeserininEndonezyadilininanareferanskaynağıolarakkabuledilmesietkiliolmuştur.

Eser le ri.RacaAliHacı’nınyazdığıeserlerinbirkısmıçeşitlikütüphanelerdeCâvî
(Arap)alfabesiyleyazmahalindebulunurkenbazıları yayımlanmıştır. 1840’lı ve
1850’liyıllardaşiirleriCakarta’dakiHollandadergilerindeçıkmış,sonrakidönemlerdebazıkitaplarıilmîincelemekonusuolmuş,Latinalfabesiyleneşirleriyapılmıştır.1.GurindamDuaBelas. 1847’deyazdığıonikiparçavecizedenoluşanbuMalaycaşiirleri,hemeğiticiolmasıhemdedinîkonularıiçermesidolayısıylahalkarasındaçoktanınmışoluphâlâEndonezya’dakiokullardaokutulmaktadır.ŞiirlerinFelemenkçe’yeilkçevirisiE.Netschertarafındanyapılmış,1854’teTijdschrift
vanhetBataviaaschGenootschapadlıFelemenkçe derginin 2. sayısında “DeTwaalfSpreukgedichten”başlığıileBatavya’dabasılmıştır.2.Bustânü’lkâtibîn

li’½½ıbyâni’lmüte£allimîn. 1851’dekalemealınanesermüellifinMalaydilivegrameriüzerineilkçalışmalarındandır.ArapalfabesinegöreMalaycagramerinaçıklandığı,Malayca’nınbualfabeyegörenasılyazılacağıgösterileneserinaslıellialtıvarakolupilkdefa1857’dePenyengat’talitografolarakbasılmış,1875’teBatavya’da,1892’deSingapur’dayayımlanmış,eseruzunyıllarderskitabıolarakokutulmuştur.Endonezya,Malezya,İngiltere,HollandaveAvustralyagibiülkelerinkütüphanelerindeyazmanüshalarıbulunaneser,Ph.S.vanRonkeltarafındanFelemenkçe’yeçevrilerek1909 yılındaTijdschiftvonhetBataviaasch
Genootschapdergisinin44.sayısındayayımlanmıştır.Onbölümdenmeydanageleneserdemukaddimeninardındandil,yazarıneğitiminbeşilkesisaydığıhimmet
(samimiyet),müdârese(analiz),muhafaza,müzakerevemütalaakavramlarıaçıklanmıştır.3.KitabPengetahuanBahasa. HollandalıarkadaşıH.vondeWall’ınMalaycaFelemenkçesözlükçalışmasındanetkilenenmüellif1859’daansiklopedikmahiyettebirMalaycasözlükyazmayabaşlamış,1869’dabunutamamlamıştır.Malaydilini,İslâmiyet’leilgiliMalaycadinîterimvekavramları,ahlâkîdavranışbiçimlerinigençnesillereöğretmeyiamaçlayaneserdeaçıklananilkmadde“Allah”,ikincisi“NebîAhmed”dir.KitaptaçoğunluğuArapçakökenlitoplam1685maddebaşıyeralmaktadır.1927’dekiilkSingapurbaskısındansonragünümüzekadarMalezyaveEndonezya’daCâvîalfabesindekiaslıveLatinharfleriyleçeşitlibaskılarıyapılmıştır.4.¡emerâtü’lmühimme:
Difâyeli’lümerâßve’lküberâßvelieh
li’lma¼keme.SiyasetnâmetürübireserolupGazzâlî’ninNa½î¼atü’lmülûk’üörnekalınarakyazılmıştır(DaikLingga1886).
Na½î¼atü’lmülûk’esıkçaatıftabulunulaneserdedevletintemelişlevleri,iyivekötüyöneticininözelliklerivegörevleriüzerindedurulur.5.Mušaddimefi’l
inti¾âm:Ve¾âßifü’lmülûk.Müellifbueserini,RiauSultanlığı’nınöneminivebüyüklüğünügöstermekamacıyla1857’dekuzeniRacaAlib.Ca‘fer’intalebiüzerineyazmayabaşlamışveonaithafetmiştir
(DaikLingga1887).DahaçokGazzâlîveMâverdî’ninetkisialtındakalemealınan,âyetvehadisleresıkçaatıflaryapılanbueser de siyasetnâme niteliğinde olupsultanıngörevlerivesorumluluklarıelealınır.6.Tu¼fetü’nnefîs.RacaAli’nintarihalanındakienönemlieseridir;müellifgerekEndonezya’daveMalezya’da
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gerekseyurtdışındabudestansıeseriyletanınmıştır.KitabınyazımınıbabasıRacaAhmed’inplanladığıveonunvefatınınardındanoğlutarafındandevamettirildiğisöylenir.1858’detelifinebaşlananeser
1866’datamamlanmıştır.Bugiler’inveMalaylar’ınenönemlikaynaklarındankabuledileneser,önceBugikökenlidenizcivetüccarailelerinXVII.yüzyılınsonlarındanXIX. yüzyılınortalarınakadarGüneySulavesi’dendiğerMalayEndonezyaadalarınagerçekleştirdiklerigöçlerveoralardakihayatlarıelealır,CohorRiauSultanlığı’nınyaklaşık200yıllıktarihiylebusultanlığındahagenişMalaydünyasıylaolanilişkilerinikonuedinir.RacaAliHacı,günümüztarihçilikusullerinegörekalemealdığıeserindeMalaytarihinimodernyaklaşımlaanlatır;mitolojidenuzakgerçektarihîbilgilerverir.Olaylarkronolojiksırayagörekaydedilirveyararlanılaneserlerinçoğubelirtilir.Cohor,Riau,Selangor,KalimantanveSumatra’nıntarihihakkındaendeğerliçalışmalardanbiri sayılankitapaslındaRiau,SiakveKalimantan’dakisaraykütüphanelerindeyeralanyazmalaradayanır.KitaptadevletbaşkanınınseçimivetahttanindirilmesigibikonulardaSünnîanlayışauygunfikirleryeralır.CohorSultanıEbûBekir’inkızıTengkuFâtıma’nınelindekiyazmanüsha
1932’deRichardWinstedttarafındanneşredilmiş,dahasonrabirçokbaskısıyapılaneserüzerindeVirginiaMatheson,BakkerHatta,JalalAhmad,HasanJunus,Moh.ZulhamAlSyahdiangibiaraştırmacılarçeşitlideğerlendirmeleryapmıştır.EserVirginiaMathesonveBarbaraWatsonAndayatarafındanİngilizce’yeçevrilmiştir
(The Pre ci ous Gift,NewYork1982). 7.Sil
silahMelayudanBugis. 1865’teyazılan
eser (Singapur1911),XIX.yüzyıldaPenyengatracalarınınatalarınıoluşturanbeşönemliBugililiderintarihîtecrübelerini,ayrıcaSumatra,KalimantanveMalayyarımadasınınsonikiyüzyıllıktarihinikonuedinir.8.SyairSinarGemalaMustika
Alam.Hz.Peygamber’inhayatınadairolupçocuklariçinyazılmışmanzumsiyerkitabıdır(Penyengat1893). 9. SyairKitab
alNikah(Sya ir Hu kum Ni kah, Sya ir Su
luh Pe ga wai).İslâm’dakadınerkekilişkilerininanlatıldığı,erkeklereevlilikhakkındatavsiyeleriçerenmanzumeser1866’dayazılmıştır(Lingaa1889). 10.SultanAb
dulMuluk.Müellifinilkyazdığışiirkitaplarındanolup1847’deRoordavanEysingatarafındanneşredilmiştir(Batavia1847). 
11.SyairSitiSianah.Kadınlarıneğitimiveözgüvenleriningeliştirilmesiyleilgiliolankitaptakadınlarınevişlerinderehber

edineceklerihususlarvekocalarınakarşısorumluluklarıelealınır(Singapur1923). RacaAliHacı’nınH.vondeWall’agönderdiğimektuplarHollanda’da1994’teJanvanderPuttenveAlAzhartarafındanneşredilmiştir.
BİB Lİ YOG RAF YA :RajaAliHaji, The Pre ci ous Gift (Tuh fat alNa

fis) (trc.V.Matheson–B.W.Andaya),KualaLum-
pur1982;Mohd.TaibOsman,“Ra ja Ali Ha ji of 
Ri au: A Fi gu re of Tran si ti on or the Last of the 
Clas si cal Pu jang gas?”, Ba ha sa Ke sus tra an dan 
Ke bu da ya an Me la yu: Es seiEs sei Penghorma
tan ke pa da Pen di ta Za ba (ed.S.M.N.alAttas),
KualaLumpur1976,s.136-160;B.W.Andaya–V.Matheson,“Is la mic Tho ught and Ma lay 
Tradi ti on: The Wri tings of Ra ja Ali Ha ji of Ri au 
(ca.1809–ca.1870)”, Per cep ti ons of the Past in 
South East Asia (ed.A.Reid–D.Marr),Singapo-
re1979,s.108-128;HasanYunus, Ra ja Ali Ha ji: 
Bu day wan di Ger bang Abad XX, Pekanbaru
(Riau)1988;a.mlf.v.dğr., Ra ja Ali Ha ji dan 
Kar yaKar yan ya, Pekanbaru(Riau)1996;AbuHassanSham, Pu isiPu isi Ra ja Ali Ha ji, Kuala
Lumpur1993;Di Da lam Ber ke ka lan Per sa ha
ba tanIn Ever las ting Fri end ship: Let ters from 
Ra ja Ali Ha ji (ed.J.vanderPutten–AlAzhar),
Leiden1995;V.Matheson,“The Tuh fat alNa fis: 
Struc tu re and So ur ces”, Bij dra gen tot de Ta al, 
Land en Vol ken kun de, CXXVII/3,Leiden1971,
s.375-392;a.mlf.,“Pu lau Pen yen gat: Ni ne te enth 
Cen tury Is la mic Cen tre of Ri au”, Arc hi pel, sy.39,
Paris1989,s.153-171;a.mlf.,“Ali Ha ji, Ra ja”, 
The Ency clo pa edia of Is lam Three, Leiden2007,
fas.2,s.102-105;A.H.Johns,“Tuh fat alNa
fis: Not a Pre ci ous Gift?”, Bij dra gen tot de Ta al, 
Land en Vol ken kun de, CXLII/2(1992),s.319-
323;AlAzhar–J.vanderPutten,“Fo ur Ma lay 
Let ters from Ra ja Ali Ha ji to Von de Wall”, a.e., 

CXLVIII/3-4(1992),s.521-528;AlimuddinHassanPalawa,“The Pen yen gat Scho ol: A Re view 
of the In tel lec tu al Tra di ti on in the Ma layRi au 
King dom”, Stu dia Is la mi ka, X/3,Jakarta2003,
s.95-123;Moch.SyarifHidayatullah,“Bustân 
alKâtibîn: Ki tab Ta ta Ba ha sa Me la yu Per ta ma 
Kar ya Anak Ne ge ri”, Thaqâfiyyât: Jur nal Il mu 
Bu da ya, XIII/1,Yogyakarta2012,s.1-34;“Ra ja 
Ali Ha ji”, En sik lo pe di Is lam Supp le ment 2, Ja-
karta1999,s.120-122.
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– —RÂCÝHÎ, Abduh
( عبده الراجحي )

Abduh Alî Ýbrâhîm er-Râ ci hî
(1937-2010)

Mýsýrlý dil âlimi.
˜ ™

KuzeyvilâyetlerindenDekahliye’dedoğdu.Kur’an’ıezberlediktensonraortaveliseöğreniminiaynışehirdetamamladı.
1959’daİskenderiyeÜniversitesiArapDiliveEdebiyatıBölümü’ndenmezunoldu.Ardındanaynıbölümdeasistanolarakgörevebaşladı.1963’teMenhecüİbnCin
nîfîkitâbihi’lMu¼tesibadlıçalışmasıylayükseklisansınıve1967’deelLehecâtü’l

£Arabiyyefi’lšırâßâti’lÆurßâniyyeadlı
te ziy le (Kahire1968)doktorasınıbitirdi.1977’deprofesörlüğeyükseldi,dahasonrabirçokidarîgörevüstlendi.Bunlararasında Arap Dili Bölümü başkanlığı,EdebiyatFakültesidekanlığı,YabancılaraArapçaEğitimMerkezimüdürlüğü,DilAraştırmalarıveTercümeEnstitüsümüdürlüğüsayılabilir.İdarîgörevlerdekibaşarısıveakademikçalışmalarıylaMısırdışındadatanınmayabaşlandı.BirsüreBeyrutArapÜniversitesiEdebiyatFakültesidekanlığıveSuudiArabistanİmamMuhammedb.SuûdİslâmÜniversitesiYabancılaraArapçaEğitimiÖğretmenleriniYetiştirmeBölümübaşkanlığıyaptı.YemenSan‘aÜniversitesiileAlmanyaErlangenÜniversitesi’ndemisafiröğretimüyesiolarakdersverdi.Yunanistan,Fas,KüveytveMalezyagibiülkelerdedüzenlenenbirçokkongrevesempozyumakatıldı.2003 yılındaKahireDilKurumuüyeliğineseçildi.EdebiyatdalındaMısırdevlettakdirödülünelâyıkgörüldü.İngilizceveAlmancabilenRâcihî,İskenderiye’debulunanGoetheEnstitüsü’ndedersokuttu.ArapveAvrupaülkelerindekiüniversitelerdelisansüstütezdanışmanlığıyaptıveçoksayıdaakademisyeninyetişmesineönayakoldu.KazakistanüniversitelerindeArapdilibölümlerininaçılmasıçalışmalarınakatıldı.
26Nisan2010tarihindeİskenderiye’devefatedenRâcihî,Arapdünyasındadin,dilvekültürbilinciniyeninesillereaktaranikincikuşaktansayılır.Özellikledilalanındayaptığıçalışmalarlayenibakışaçılarınavemetotlaraışıktutmuş,Arapdilbiliminicanlandırmış,Kur’ânıKerîm’indoğruanlaşılmasınayönelikçalışmalaryapmıştır.

Eser le ri. 1.FihrisümaÅ¹û¹âti’lMesci
di’lA¼medîbiªan¹â(İskenderiye1964,
AliSâmîenNeşşârveCelâlEbü’lFütûh
ilebirlikte). 2.etTa¹bîšu’nna¼vî(Bey
rut1972,1420/1999).Klasiknahivkitaplarındanfarklıolarakdahabasitbirdillevegünümüzinsanınahitapedenbirüslûplakalemealınmışbireserdir.Yazareskiterminolojiyikorumaklabirlikteterimlereaçıklıkgetirmişveörneklervermiş,ayrıcaherkonununsonunaKur’ânıKerîm’denörneklerkoyarakcümlelerüzerindeuygulamalıalıştırmalaryapmıştır.Esergünümüzdebirçokeğitimkurumundaderskitabıolarakokutulmaktadır.3.Fıš
hü’llu³afi’lkütübi’l£Arabiyye(Beyrut
1392/1972,1974,1977).EserdeAraplarveBatılılartarafındandilbilimialanındayapılançalışmalarelealınmaktadır.ÖzellikleAraplar’ınortayakoyduğudilbilimiyleilgilieserlerarasındaİbnFâris,EbûMansûres


