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(t;P-0! c~'ı 
el-Ka'ka' b. Amr b. Malik et-Temlml 

(ö . 40/ 660 [?]) 

Hulefa-yi Raşidin devrinin 
ünlü kumandanlarından. 

_j 

Bazı hadisçiler sahabi olduğu görüşün

dedir. Hz. Ebu Bekir döneminde irtidad 
eden Alkame b. Ulase üzerine müfreze 

kumandanı olarak gönderildi ve görevini 
başarıyla tamamladı ( ı 1/63 2). Aynı yıl Ha
lid b. Velid'in peygamberlik iddiasında bu
lunan Tuleyha ile yaptığ ı Büzaha savaşı
na katıldı. Ulleys'in ve Übülle'nin fethine 
Halid b. Velid 'le beraber iştirak etti ( 12/ 
633). Hlre'nin fethinde de bulunan Ka'ka', 
Halid b . Velid'in emriyle bir süre Hlre'de 
kaldı. Daha sonra çeşitli fetihlerde görev
lendirildi. Ebu Ubeyde onu Hz. ömer'in 
emri üzerine öncü kuwetlerin kumanda
nı sıfatıyla lrak'a gönderdi ( 13/634 ). Ka'
ka', Kadisiye öncesi İran fetihlerinde de 
önemli rol oynadı. Ağvas'ta cereyan eden 
savaş. öncü kuwetlerin başında bulunan 
Ka'ka' ın gösterdiği gayretler sonucunda 
kazanıldı ( 14/635). Halid'in emriyle Suri
ye'deki fetihlere de katılan Ka'ka', Yer
mük Savaşı'nda bir süvari birliğinin ba
şında görev yaptı. 

Ka'ka' asıl şöhretini Kadisiye Savaşı'nda 
( 15/63 6) elde etti; bu savaşın kazanılma
sında onun büyük payının olduğu rivayet 
edilir. Medain'in fethinde Kisra lll. Yezdi
cerd'e ait zırh. kılıç. miğfer gibi teçhizatı 
ele geçiren Ka'ka'. daha sonra Hz. Ömer'in 
emriyle Ce!Qia Savaşı'na öncü kuwetin 
kumandanı olarak katıldı. Savaşın ardın
dan Hulvan'a giderek bir garnizon tesis 
etti ( 16/637) Aynı yı l Sa'd b. Ebu Vakkas 
kuwetlerine katılıp onun emrinde çalıştı. 
Ertesi yı l Humus'a gönderildi ve bu sıra
da gerçekleştirilen ei-Cezlre fetihlerine 
iştirak etti. 21'de (642) Nih3vend' in ve 
24'te (645) Hemedan'ın fethinde görev 

a l dı. Bir müddet sonra Kufe'ye yerleşen 
Ka'ka'. Hz. Osman dönemindeki iç karı
şıklıklarda halifeyi destekledi. Muhalifler 
Medine'yi kuşatınca Hz. Osman ' ın talebi 
üzerine yardıma gelenler arasında Ka'ka' 
da bulunuyordu. Hz. Ali döneminde onu 
destekleyen Ka'ka'. Cem el Vak'ası'ndan 

önceki müzakerelerde Hz. Ali'yi temsilen 

Talha b. Ubeydullah ve Zübeyr b. Awam 
ile görüştü. Cemel ve Sıffin savaşlarında 
Hz. Ali 'nin saflarında çarpıştı. 

Ka'ka' cesaretiyle tanınmıştı. Hz. Ebu 
Bekir de onun cesaretinden ve yararlı iş-
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lerinden övgüyle söz eder (ibnü'I- Eslr. IV. 
409) . Aynı zamanda şair olan Ka'ka'ın şi
irleri daha çok savaşlarla ilgilidir. Şiirleri 
Asım b. Amr'ın şiirleriyle birlikte Nuri 
Hammudl el-Kaysi ve Hatim Salih ed-Da
min tarafından yayımlanmıştır (Mecelle tü 
Külliyyeti'l·adab Cami'atü Bagdad, sy. 
31 [Bağdad 1981[. s. 205-251) 
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~ HAYREITiN YücEsoY 

KA KI 
( ._,1'1.01 ) 

Kıvamüddln Muhammed b. Muhammed 
b. Ahmed ei-Hucendl el-Kakl 

(ö. 749/ 1348) 

Hanefi fakihi . 
_j 

Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. ilk 
nisbesinden Maveraünnehir bölgesindeki 
Hucend asıllı olduğu anlaşılmakta. şöhret 
bulduğu Kaki nisbesinin de Azerbaycan'
daki Kak Kalesi'yle (DihhGda , xı. 15921 ) 
ilgisi bulunduğu sanılmaktadır. Tirmiz'
de devrin tanınmış Hanefi fakihlerinden 
Abdülazlz el-Buhar!' den ve Hüsameddin 
es-Sağnaki 'den fıkıh okudu. Kırım 'a, ar
dından Kahire'ye giderek oraya yerleşti. 
Cami-i Mardini'de imamlık yaptı. Vefa
tma kadar öğretim ve fetva ile meşgul 

oldu. 

Eserleri. 1. Mi'rCıcü 'd-dirCıye ilCı şer

J:ıi'l-HidCıye. Burhaneddin ei-Mergina
nl'nin el-HidCıye adlı meşhur eserinin 
şerhidir. Müellif, 21 Muharrem 74S'te (4 
Haziran 1344) tamamladığı kitabında dört 
mezhep imamının görüşlerini toplayarak 
sahih ve tercihe değer olanlarını belirtmiş 
ve istidlal yollarını göstermiştir. Eserde 
zaman zaman soru- cevap metodu kul
lanılmış. yer yer de eJ-HidCıye'nin metni 

olan BidCıyetü'l-mübtedi ile imam Mu
hammed'in el-CCımi'u'ş-şag-ır'inin iba
releri karşılaştırılmıştır. Ayrıca el-HidCı
ye'de bulunmadığı halde kitabın sonuna 
Kudurl'nin el-Mu]]taşar'ı esas alınarak 
feraiz konusu da ilave edilmiş . bu bölüm 
müstakil olarak bazı yazmalarda yer al
mıştır (Süleymaniye Ktp. , Fat ih, nr. 1903/ 
2, vr. 310-343). Mi'rCıcü'd-dirCıye'nin bir
çok nüshası günümüze ulaşmıştır ( mese-

la bk. Süleymaniye Ktp ., Şehid Ali Paşa, 

1-Vl, nr. 869; Süleymaniye, 1-IV, nr. 552; Ka
dızade Mehmed, 1-IV, nr. 177; Mahmud Pa
şa, ı-vıı . nr. 205; Karaçelebizade Hü sa
meddin , 1-V, nr. 140; Esad Efend i , 1-111 , nr. 
986; Fatih, 1-IV, nr. 1974- 1978 ). Z. 'Uyu
nü '1-me?,Cihibi' (1-erba'ati')l-KCımili. Dört 
mezhep imamının görüşlerinin toplandı
ğı eserde hükümlerin delillerine temas 
edilmemiştir. Kitapta önce Ebu Hanife'

nin fikirleri kaydedilmiş. ardından diğer 
görüşlere yer verilmiştir. Kati b Çelebi, 
eserin farklı nüshalarında adının 'Uyu
nü '1-me?,Cihibi'l-KCimili ve 'Uyunü '1-
me?,Cihibi'l-Mu?afferi olarak kaydedil
diğini. ilkinin ei-Melikü'I-Kamil Şa'ban'a. 
diğerinin ei-Melikü'I-Muzaffer Haci'ye it
haf edildiğini ve muhtemelen bunun te
lif sırasında sultan değişikliğ i nden kay
naklandığını belirtir ( Keşfü '?·?unun, ll . 
ı ı 87). 'Uyunü'l-me?,Cihib'in de çok sayı
da nüshası zamanımıza ulaşmıştır (me
se la bk. Sü leymaniye Ktp., ŞehidAii Paşa , 

nr. 896, Reşid Efendi, nr. 236, Damad ibra
him Paşa, nr. 698, Mahmud Paşa, nr. 22 1, 
240; TSMK, lll. Ahmed, nr. 742). 3. CCi
mi'u '1-esrCır ii şerJ:ıi'l-MenCır. Ebü'I-Be
rekat en-Nesefi'nin usul-i fıkha dair Me
nCırü 'l-envCır adlı eserinin şerhi olup mü
ellif, hacası Abdülazlz el-Buhar! ile Ebü'I
Berekat en-Nesefi'nin eserlerinden bü
yük ölçüde faydalandığını kaydeder (Sü
leymaniye Ktp., Bağdatlı Vehbi Efendi, nr. 
337, Esad Efendi, nr. 501, Serez. nr. 541 , 
542, Lala ismail , nr. 71. 753; Millet Ktp ., 
Feyzullah Efendi , nr. 615, 616; Beyazıt Dev
let Ktp., Veliyyüddin Efendi, nr. 986, 987. 
988) 4. ŞerJ:ıu Uşuli 'l-Bezdevi (Bünya
nü'l-vüşül fi şerJ:ıi'l-uş ülli 'I-Bezdevf; Mu
rad Molla Ktp., Murad Molla, nr. 669) 

BİBLİYOGRAFYA : 

Kureşi . e l-Cevahirü 'l-muçlıyy e, II , 428; IV, 
294-295; Keş{ü '?·?unCın, ll, 1187, 1824, 2033; 
Leknevi. el-Feva'idü 'l-beh iyye, s. 186; Baha Ah· 
med el-Meyhi- Muhammed ei-Biblavi, Fihrisü 'l· 
kütübi'l-'Arabiyyeti'l-maf:ıfü?a bi'l-Kütübl]ii.ne· 
t i ' l-/jidiviyye, Kahire 1306, lll, 82-83; Brockel
mann, GAL, ll , 253; Suppl., ll , 268; Hediyye
tü 'l-'ari{in, ll, 155; Zirikli. el-A'lam, VII, 265; 
Kehhale, Mu'cemü'l-mü'elli{in,XI, 182; Ahmet 
Özel , Hanefi Fıkıh Alimleri, Ankara 1990, s. 
78; Dihhuda. Luğatname (Muln]. Xl, 15921, 
15926. 

ı 

L 

li HüSEYiN KAYAPlNAR 

KAKMACILIK 
...., 
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Maden, ahşap, fildişi , bağa, mermer 
gibi malzeme üzerine istenen motife gö
re açılan yuvalara farklı renkte aynı cins
ten veya farklı cinsten, genellikle daha 


