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SeâlibîveİbnCinnî’ninçalışmalarınadikkatçekilmiş,bukitaplarınmetodolojisiveterminolojisininaçıklanmasınaönemverilmiştir.4.Nu½û½minKitâbi’lƒa½âßi½
(Kahire1972).BueserdemüellifinİbnCinnî’ninelƒa½âßi½’indenyaptığıseçmeleryeralmaktadır.5.etTa¹bîšu’½½arfî
(Beyrut1973,2000).Nahivleilgilieserindekullandığıuygulamalımetodubuçalışmasındadakullananyazareserinifiil,isimvei‘lâlibdâlbaşlıklarıaltındaincelemiştir.6. 
Dürûsfîşurû¼i’lElfiyye(Beyrut1977). İbnMâlik’inelElfiyye’sininİbnHişâmenNahvî,BahâeddinİbnAk¢lveÜşmûnîgibiâlimlertarafındanyapılanşerhlerindenfiilcümlesineyönelikkonularınseçildiğibueserdeöğrencilerinmetodolojiyleilgilibilgilerininarttırılmasıamaçlanmıştır.7. 
Dürûsfi’lme×âhibi’nna¼viyye(Beyrut
1978,1980).Nahivmekteplerivetemsilcilerinintanıtıldığıeserdehermektebeaitçalışmalardanörnekmetinlerseçilerekaçıklanmıştır.8.elLu³ave£ulûmü’l
müctema£(Beyrut1978).Dilsosyolojisinedairbirçalışmadır.9.enNa¼vü’l£Arabî
ve’ddersü’l¼adî¦(Beyrut1979).Eserdemoderndilbilimiteorileriışığındageçmiştenahivilmindeuygulananmetotlarelealınmışvekarşılaştırmalaryapılmıştır.10. 
Dürûsfi’li£râb(IVI,Beyrut19841990). Râcihîbueserininahivilminindahaiyianlaşılması içinkalemealmış,Kur’ânıKerîm’denseçtiğisûrelerindilözelliklerinivei‘râbkaideleriniseviyelerinegörealtıbölümhalindeaçıklamıştır.11.£İl
mü’llu³ati’tta¹bîš¢veta£lîmü’l£Ara
biy ye (İskenderiye1990,1995).EserdedilbilimintemelilkevekavramlarıbasitbirdilleArapokuyucusunaaktarılmış,Arapçaöğretimindedilbilimininkatkısıüzerindedurulmuştur.12.el£Arabiyye
tü’lcâmi£iyyeli³ayri’lmüteÅa½½i½în
(Beyrut2007).Üniversitelerde yabancıdilleeğitimalanöğrencileriçinkalemealınaneserdekonuşma,tartışma, ilmîmakale,okumaveyazmagibikonularelealınmıştır.13.Mu¼âŠarâtfi’ledebi’l
mušåren(Beyrut2008).Râcihî’ninüniver

sitedeverdiğimukayeseliedebiyatlailgiliderslerinnotlarındanoluşmaktadır.BuçalışmadamukayeseliedebiyatıntarihçesiveBatı’dakiörneklerielealınmış,ardındanArapedebiyatındanmetinlerseçilerekuygulamalaryapılmıştır.Râcihî’ninİsrailileMısır,SuriyeveÜrdünarasında1967’demeydanagelensavaştansonrakalemealdığıeşŞaÅ½iy
yetü’lİsrâßîliyye ile (Kahire1968)£Ab
dullåhb.Mes£ûd(Kahire1970)adlıbiyografikbirçalışmasıdavardır.Bununyanısıra¥irašlî¹us:Feylesûfü’tte³ay
yürvee¦eruhûfi’lfikri’lfelsefî(Philip
Ellis Wheelwright, He rac li tus, Kahire
1968,1996,AliSâmîenNeşşârveMu
hammed Ali Ebû Reyyân ile birlikte), 
Üsüsüta£lîmi’llu³åtveta£allümihâ
(DouglasBrown,Prin cip les of Lan gu age 
Le ar ning and Te ac hing,Beyrut1994,Ali
AhmedŞa‘bânilebirlikte)adlıkitapçevirileri,çeşitlikonulardayazdığımakalelerivebildirilerideyayımlanmıştır.

BİB Lİ YOG RAF YA :MehdîAllâm–M.HasanAbdülazîz, elMec
ma£iy yûn fî Åam se ve seb£îne £âmen (1351 
1428h./19322007m.), Kahire1428/2007,s.
476;KemâlBişr,“Kelimetü’l-Mecma£ fî istiš-
bâli’l-üstâ×ed-Duktûr£Abduh£Alîer-Râci¼î”, 
MMLA, sy.100(1424/2003),s.140-154;a.mlf.,
“Kelimetü’l-Mecma£fîteßbîni’d-Duktûr£Abduh
er-Râci¼î”, a.e., sy.120 (1431/2010), s.233-
237;MuhammedelCevvâdî,“KelimetünuÅrâ
fîteßbîni’l-faš¢d”, a.e., sy.120(1431/2010),s.
245-249;ŞerîfeşŞerkåvî,“Üstâ×ü’l-£allâmeed-
Duktûr£Abduher-Râci¼î” (http://sherifalsharawy.
blogspot.com.tr/2010/06/blogpost.html);HâlidFehmîİbrâhim,“FîRi¦âßi’d-Duktûr£Abduher-
Râci¼î” (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/show
thread.php?t=209304);Riyâdb.HasanelHavvâm,“ŞeyÅu’l-£ArabiyyefîMı½r£Abduher-Râ-
ci¼î” (http://www.alriyadh.com/2010/05/14/article
525534.html);MahmûdAbdüssamedelCeyyâr,
“Kelimeveküleymemušte¹afeminkelâmi£Ab-
duher-Raci¼î” (http://www.mbt3th.us/vb/forum
25/thread432799.html);a.mlf.,“Mašålâtü’l-üstâ×
£Abduher-Râci¼î” (http://www.ansarsunna.com/
vb/showthread.php?t=34987);SüleymanAbdülmün‘im,“£Abduher-Râci¼î:¥abbeu¼râtenferi¹” 

(http://sherifalsharawy.blogspot.com.tr/2010/07/
blogpost_8477.html).
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Mýsýrlý Sâ mî diller uzmaný,
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21Şubat1930tarihindeMısır’ınKalyûbiyevilâyetininKalyûbköyündedoğdu.Doğduğuayınadıkendisineisimolarakverilmiştir.İlkokulunardındanEzher’deki

DinEnstitüsü’negirmeyehazırlanırkenhıfzınıtamamladı.Buenstitüdesarf,nahiv,fıkıh,tefsir,hadisgibiilimleriokudu.İlkyılİbnMâliketTâî’ninArapgrameriyleilgilibinbeyitlikelElfiyye’siniezberledi.DahasonraEzher’dekiDârülulûmFakültesi’negirdi.BuradabilimfelsefesiuzmanıİbrâhimEnîs,ArapgrameriuzmanıAbbasHasangibihocalardandersaldı.TatillerdeedebiyatadairkitaplarınyanısıraMustafaSâdıkerRâfiî,AbbasMahmûdelAkkåd,TâhâHüseyin’ineserleriniokudu,herasırdanpekçokArapşiiriezberlediveöğrenimhayatındaüstünbaşarıgösterdi.1956yılındaDârülulûmFakültesi’ndenmezunoldu.BiryandantayinedildiğiKahire’dekiNukrâşîLisesi’ndeArapdiliveİslâmîterbiyeöğretmenliğiyaparken diğer yandan yüksek lisanshazırlıksınıfınakaydoldu.DârülulûmFakültesiasistanlıkkadrosunabaşvurmayıdüşünürkenfakülteninAlmanya’yadoktoraöğrencisigöndereceğiniöğreninceMünihÜniversitesi’negönderildi.OradaAlmanca,Fransızca,FarsçaveTürkçedahilçeşitlidilleröğrendi.DilaraştırmalarındaJohannW.Fück,HansWehr,HellmutRitterveRudolfSellheimgibihocalardanfaydalandı,aynızamandabunlarlaİslâmüzerinetartışmalaryaptı.MünihÜniversitesi’ndeSâmîdillerialanındayükseklisansvedoktoraçalışmalarınıbeşyıldatamamlayıp1963’teMısır’adöndüveardındanAynişemsÜniversitesiEdebiyatFakültesi’neöğretimüyesiolaraktayinedildi.Dahasonradoçentveprofesörol du.ArapDiliveEdebiyatıBölümübaşkanlığındaveikidefadekanlıkgörevindebulundu.Frankfurt,RiyadMuhammedb.Suûd,Ümmüdürman,San‘a,Fas,Miknâs,
Kosantîne (Cezayir)EmîrAbdülkådir,Mûte
(Ürdün)üniversitelerindemisafirprofesörolarakçalıştı.Ulusalveuluslararasıbirçoktoplantıya,kongrevesempozyumakatıldı.BunlararasındaUluslararasıŞarkiyatAraştırmalarıCemiyeti,AlmanŞarkiyatCemiyeti,IrakİlimAkademisiArapDiliUzmanlarıCemiyeti,ArapLehçeleriCemiyeti,CelâleddinesSüyûtîCemiyetiveUluslararasıTâhâHüseyinCemiyetisayılabilir.YıllarcasürdürdüğüakademikgörevlerisırasındaçoksayıdaöğrenciyetiştirenRamazanAbdüttevvâbMısıryanındaArapülkeleriveAvrupa’dadayükseklisansvedoktoratezleriyönetti.Sonderecemütevazivecömertbirkişiydi.Günlükmesaisininçoğunuöğrencileriylegeçirir,evinivezenginkütüphanesiniçeşitliülkelerdengelentalebeleredaimaaçıktutar,onlarakendielleriylehazırla
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dığıyemeklersunardı.Aynişems,Tanta,Minyâ,Asyût,SüveyfgibiüniversitelerdeakademisyenolanöğrencileriarasındaMuhammedAzûz,RecebOsmanMuhammed,HasanYûsufelBerdîsî,AbdülhafîzelBekrî,SâlimAyyâd,AhmedeşŞeymî,SenâEnes,CevdetMebrûk,Hâlidİsmâil,FettâhHalîl,HüsâmelBehnesâvî,AhmededDânî,AhmedÂrifHicâzî,MuhammedAbdülâlveYüsrîAbdülâlsayılabilir.Kendisiaynızamandamümkünolabilenenyükseksayıdakaynağadayanmayıesasalanbirtahkikyönteminin(elMedrese
tü’rRamazâniyye)sahibidir.70.doğumyılımünasebetiylehazırlananeserinbaşlığındabunavurguyapılmıştır(Nu½û½,bk.
bibl.).RamazanAbdüttevvâb27Ağustos
2001tarihindeKahire’devefatetti.

Eser le ri. Te lif:La¼nü’l£âmmeve’t
te¹avvurü’llu³avî(Kahire1967,2000); 
Müşkiletü’ŠŠâdi’l£Arabiyyevetürâ
¦ü’ŠŠâdve’¾¾âß(Bağdat1391/1971); 
Fu½ûlfîfıšhi’llu³a(ti’l£Ara biy ye) (Kahi
re1973,1980,1982,1987);etTe×kîrve’t
teßnî¦fi’llu³a(Kahire1976;erildişilko
nusununSâmîdillerdekarşılaştırmalıola
rakincelenmesidir);elLu³atü’l£Ibriyye
(HavliyyâtüCâmiatiAynŞems,Külliyye
tü’lâdâb,XIII,Kahire1977;İbrânîcedil
bilgisikurallarınınmetinlerlebirliktediğer
Sâmîdillerlemukayesesidir); Nu ½û½ mi

ne’llu³åti’sSâmiyye(Kahire1979); Fî 

Æavâ£idi’sSâmiyyât(Kahire1981,1983,
1988;İbrânîce,SüryânîceveHabeşçe’nin
dilbilgisikurallarınınincelenmesinedair
dir);etTe¹avvurü’llu³avî(Kahire1981,
1983,1990);elMedÅalilâ£ilmi’llu³a
vemenâhici’lba¼¦i’llu³avî (Kahire
1982,1985,1417/1997;eserdedilinfonetik
vesosyopsikolojikboyutları,dillerindo
ğuşuylailgiliyediteori,lehçelerortakdil,
dilincelemeyöntemlerigibikonularele
alınmıştır);Bu¼û¦vemašålâtfi’llu³a
(Kahire1982,1988);Dirâsâtveta£lîšåt
fi’llu³a(Kahire1414/1994);Müşkiletü’l
hemzeti’l£Arabiyye(Kahire1414/1994;
Arapyazıtarihi,fasihArapça’nıngelişimi
veimlâyadairbirincelemedir); Menâhi

cüta¼š¢šı’ttürâ¦(Kahire1986);el£Ara
biyyetü’lfu½¼âve’lÆurßânü’lKerîm
emâme’l£Almâniyyeve’listişrâš(Ka
hire1418/1998).

Tercüme:elLu³åtü’sSâmiyye(Kahi
re1963;TheodorNöldeke’ninDie Semi
tischen Sprac hen. Ei ne skiz ze adlıAl
mancaeserinden,Leipzig1887,1899); 
elEm¦âlü’l£Arabiyyetü’lšadîme
(Beyrut1971,1984;RudolfSellheim’in
Die klas sisch ara bisc hen Sprich wör
tersammlun gen, ins be son de re die des Ab† 

£Ubaid adlıeserinden,LaHaye1954); 
TârîÅu’ledebi’l£Arabî(IV,V,VI.cilt
ler;Kahire19751977,1983,SeyyidYa‘k†b
Bekir ilebirlikte,CarlBrockelmann’ın
Gesc hich te der ara bischen Lit te ra tur ’un
dan[GAL]);Fıšhü’llu³åti’sSâmiyye
(Riyad1397/1977;yineBrockelmann’ın
Grun driss der vergle ic hen den Gram ma tik 
der se mi tisc hen Sprac henadlıeserinden
[III,Leipzig,19081913]);el£Arabiyye
(Kahire1951;JohannW.Fück’ünAra bi ya. 

Un ter suc hun gen zur ara bisc hen Sprach
und Stil gesc hich teadlıeserinden,Berlin
1950).

Ne şir:EbûBekirezZübeydî,La¼nü’l
£âmme(Kahire1964,1420/2000);elMüberred,elBelâ³a(Kahire1965,1985); 
etTe£âzîve’lmerâ¦î(Kahire1965);el
Mü×ekkerve’lmüßenne¦(Kahire1970;
SelâhaddinelHâdîilebirlikte);Sa‘leb,
Æavâ£idü’şşi£r(Kahire1966,1995);Halîlb.Ahmed,el¥urûf(Kahire1969);İbnFâris,elMü×ekkerve’lmüßenne¦(Ka
hire1969,1975,1990);Kitâbü’¦¡elâ¦e
(Kahire1970);¬emmü’lÅa¹aßfi’şşi£r
(Kahire1980,1981);Kitâbü’lFarš(Ka
hire1402/1982);İbnü’sSikkît,el¥urû
fü’lletîyütekellemübihâfî³ayrimev
Šı£ihâ(XIII,Kahire1969,s.129192;ayrıca
¡e lâ ¦e tü kü tüb fi’l¼urûfiçinde);KemâleddinelEnbârî,elBul³afi’lfaršbey
ne’lmü×ekkerve’lmüßenne¦(Kahire
1970);Zînetü’lfu²alâßfi’lfaršbeyne’Š
Šâdve’¾¾âß(Beyrut1971,1987);EbûAbdullahİbnü’lA‘râbî,Kitâbü’lBißr(Kahire
1970;Beyrut1983);MüerricesSedûsî,el
Em¦âl(Kahire1971;Beyrut1983);Müberred,elÆavâfîveme’ştaššatelšåbühâ
min hü (Kahire1972);Mufaddalb.Seleme,
MuÅta½arü’lMü×ekkerve’lmüßenne¦
(Kahire1973);EbûİkrimeedDabbî,el
Em¦âl (Dımaşk1974); Yahyâ b. ZiyâdelFerrâ,elMü×ekkerve’lmüßenne¦
(Kahire1975,1990);EbûMûsâelHâmız,
Mâyü×ekkeruveyüßenne¦ümine’lin
sânve’llibâs(Kahire1976);Ebü’tTayyibelVeşşâ’,elMemdûdve’lmaš½ûr(Ka
hire1979);Safedî,elVâfîbi’lvefeyât
(XII.cilt,Wiesbaden1979,1999);Asmaî,
İştišåšu’lesmâß(Kahire1980,Selâhad
dinelHâdîilebirlikte);Halîlb.Ahmed,İbnü’sSikkît,Ahmedb.MuhammederRâzî,¡elâ¦etükütübfi’l¼urûf(Kahire
1982,1995);KazzâzelKayrevânî,Mâ ye

cûzüli’şşâ£irfi’²²arûre(Kahire1982,
SelâhaddinelHâdîilebirlikte);GotthelfBergsträsser,etTe¹avvurü’nna¼vîli
lu³ati’l£Arabiyye(Kahire1982,1994;
RamazanAbdüttevvâb’ın1929’daMısır
[Kahire]Üniversitesi’ndeverdiğikonfe

ranslarınıkapsayanesermüelliftarafından
tahkikvetashihedilerekyayımlanmıştır); Alib.HamzaelKisâî,Mâtel¼anüfîhi’l
£âmme(Kahire1982,1983);KemâleddinelEnbârî,£Umdetü’lüdebâßfîma£rife
timâyüktebübi’lelifve’lyâß(Kahire
1982);EbûSaîdesSîrâfî,¿arûretü’şşi£r
(Beyrut1985);Şer¼uKitâbiSîbeveyhi
(III,Kahire1986,1990,2009,Mahmûd
FehmîHicâzî–MuhammedHâşimAb
düddâimilebirlikte);EbûUbeydKåsımb.Sellâm,elƒu¹abve’lmevâ£i¾(Kahire
1986);eløarîbü’lmu½annef(I.cilt,Ka
hire1989);Kutrub,Kitâbü’lFarš(Kahi
re1987,HalîlİbrâhimAtıyyeilebirlikte); KemâleddinelEnbârî,Necdetü’ssüßßâl
fî£umdeti’ssüßâl(Amman1989);Zeccâc,
Fe£altüveef£altü(Kahire1995,Subayh
etTemîmîilebirlikte);Ebü’lHasanAlib.Hasanİbnü’lMağribî,Lev¼u’²²ab¹
fî£ilmi¼isâbi’lšıb¹(MMMA, XXXVI/12
[Kahire1412/1992],s.119138);Kåsımb.Muhammedb.MübâşirelVâsitî,Şer
¼u’lLüma£fi’nna¼vli’bniCinnî(Ka
hire2000,RecebOsmanMuhammedile
birlikte).Ramazan Abdüttevvâb bu çalışmalardışında130kadarilmîaraştırmavemakale yazmışolupbazıları şunlardır:“Lu³atü’lİmâmMu¼ammedeløazzâlîfîmüßellefâtih”(eşŞeyÅ Mu¼am med 
eløaz zâ lî,Kahire1413/1993,s.4956); “Æa²ıyyetüi¼yâßi’lmaÅ¹û¹ât:Menhecü’lma£hed fîneşri’ttürâ¦” (MMMA,XL/1
[Kahire1417/1996],s.147166);“Kitâbünfi’llu³ali’bni’lEcdâbî”(a.g.e.,XL/2[Ka
hire1996],s.141157);“MinTecribetîfîta¼š¢šinisbeti’lkitâbvetev¦îši£unvânih”
(a.g.e.,XXXIV/12[1990],s.724);“Minİmtidâdi’llehecâti’l£Arabiyyeti’lšadîmefîba£²i’llehecâti’lmu£â½ıra”(MMİ Ir.,XXXV/1
[1984],s.173192);“Me½âdirüCelâliddînesSüyûtîfîkitâbihi’lMüzhirfî£ulûmi’llu³aveenvâ£ihâ”(edDâre,VIII/4[Mekke
1983],s.114130);“Ustûretü’lebyâti’lÅamsînefîKitâbiSîbeveyhi”(MMİ Ir.,XXIV
[1973], s. 205245); “Kerâhetü tevâli’lem¦âlfîebniyeti’l£Arabiyye”(a.g.e.,XVIII
[1969],s.122144).

BİB Lİ YOG RAF YA :

Nu½û½ ve dirâsât mühdât liŞeyÅi’lMed re se
ti’rRa ma²âniy ye elÜstâ× edDuktûr Ra ma²ân 
£Ab düt tevvâb min te lâmî×ihî ve’lmu¼ibbîh fî 
£îdi milâdi hi’sseb£în, Kahire2001,tür.yer.;M.SâlihTevfîk,“ed-DuktûrRama²ân£Abdüttevvâb
vecühûdühu’l-lu³aviyyefîneşri’d-dirâsâti’s-
sâmiyyeti’l-mušårene”, Me cel le tü Kül liy ye
ti dâri’l£ulûm, sy.53,Kahire2010,s.15-42;
“Rama²ân£Abdüttevvâb”, elMevsû£atü’l¼ur re, 
http://ar.wikipedia.org(28.11.2013).
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