
KADEH 

metrik karşılığı 0,014025 m3 civarındadır 

(Sauvaire, VII ı 1886!. s. 136,434-436, 452). 

İbn Fazlullah el-Ömerl(ö. 749/1349) Ka
hire kadehinin 232 dirhem olduğunu bil
dirmektedir (Mesalik, s. 81 ). Kalkaşendi 
(ö. 82 1/1418). çeşitli Mısır kadehlerinden 
kendi çağında kullanılan Kahire küçük ka
dehinin aldığı buğdayın ortalama ağırlığı
nın 232 dirhem, yani 32762 habbe çekti
ğini söyler ( Şubf:ıu 'l-a'şa, III, 44 I) . Eseri
nin bir başka yerinde ise (a.g.e., Il, I 50) 
habbe sayısını 32768 olarak verir. 

Kahire muhtesibliği de yapan Şafii ali
mi Ebü'I-Abbas Necmeddin Ahmed b. 
Muhammed ei-Kamuli'ye göre (ö. 727/ 
ı 327) Kahire kadehi f sa' veya 2 müdde 
eşittir. Böylece 1 kadeh = f sa' = 2. 75 + 
2 = 1,375 litre eşitliği elde edilir. Tak.ıy
yüddin es-Sübki ( ö. 756/1355) zamanında 
söz konusu kadeh 2 + müdde eşitti. Ab
dül baki b. Yusuf ez-Zürkanl'ye göre 1042-
1 089 ( 1632-1678) yılları arasındaki dö
nemde kadehin hacmi -i saa (= 3 müd) 
tekabül ederdi. Şerkavi (ö. 1227/18 ı 2) 
devrinde 3 i müdde yükseldi (Şirbini . I, 
383; Ali Paşa Mübarek, s. 92-93). Ceber
tl'ye göre ( el-'i~dü'l-yemfn, vr. 29•) XVIII. 
yüzyılda 1 Kahire kadehi 442 ~ dirheme 
(= 1,383927 kg.). İbn Abidin'e göre ise 
445 t dirheme(= ı ,39285 kg.) eşitti. Av
rupa m üzelerinde korunan kadehlerin ha
cimleri 1,03 litre civarındadır. Bu kadeh, 
XIX. yüzyılda Kahire'de kullanılan 2,06 
litrelik kadehin yarısına eşdeğerdir (Ali 
Paşa Mübarek, s. 75). 

Mısır hacim ölçülerinin ana birimi ka
deh olup alt katları nısfiyye, rub'a, süm
ne, harrube, kır at; üst katları melve, rub', 
kile, veybe ve irdebdir. Mahmud Bey ka
dehin teorik değerini 2,0062 litre. fiili de
ğerini ise 2,1235 litre olarak vermekte
dir. Ancak 1892 yılında yürürlüğe giren 
ve Mısır ölçü sistemini birleştiren 28 Ni
san 1891 tarihli genelge ile kadeh ( = 2 
nısfiyye = 4 rub'a) 2,06251itre olarak be
lirlenmiştir (bu kadehle ilgili geniş bilgi 
için bk. İRDEB). 

XX. yüzyılda Kuzey Yemen'in farklı yö
relerinde hacmi 35-45 litre arasında de
ğişen kadehler kullanılmıştır. Yemen'de 
kadehin alt katları rubal-sümne 1 süma
nl- nefer şeklindedir. İmam Yahya Haml
düddin el-Mütevekkii-Aiellah, 1940'1ar
da 40-41 litrelikSan'a kadehini standart 
olarak belirlemiştir. Taiz gibi bazı bölge
lerde San'a'nınkinin dört beş katı hacme 
sahip yerel kadehlere de rastlanmaktadır 
(Donaldson, III ı 1996!. s. 35-44). 
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173. Iii CENGiZ KALLEK 

L 

KADEM 
(f...\QJf) 

Bir velinin bir melek, peygamber 
veya başka bir velinin izinde olması 

anlamında tasavvuf terimi. 
_j 

Sözlükte "ayak" anlamına gelenkadem, 
tasawufta bir velinin daha önceki bir ve
linin veya n ebi ya da meleğin niteliklerini 
taşıması. onunla aynı meşrepte olması ve 
onun izinden gitmesi demektir. Tasawuf 
kitaplarında bu husus u ifade etmek için, 
"Şu kişi şunun ayağı üzeredir" (ala kade
mi fülan) denilir. Aynı durum bazan ka-

dem yerine kal b kelimesi kullanılarak da 
anlatılır. 

Muhyiddin İbnü'I-Arabl, kadern-i sıdk 
(Yunus 10/2) ve kadern-i cebbar(Buharl. 
"TevJ:ıld", 7; Müslim, "Cennet", 35) olmak 
üzere kadernin iki şeklinden bahseder. 
Kadern-i sıdk Allah'ın ilminde kulun ebe
dl mutluluğa ereceği, kadern-i cebbar ise 
bedbahtlığa uğrayacağı anlamına gelir 
(et-Ta'rf{at, "J5adem" md.). Bu durumlar
dan ilki Allah'ın hadi, ikincisi mudıl ismi
nin birer tecellisidir. İbnü'I-Arabl, bir kim
senin diğer birinin kademi veya kalbi üze
rine olmasını "ilahi marifetlerde onun gi
bi tasarrufta bulunması" şeklinde tanım

lar. Yani izlenen peygambere veya meleğe 
gelen bir varit ve ilahi feyiz onun izinden 
giden kişiye de gelir (el-Fütüf:ıat, ll, ll). 
Mesela nedamet ve istiğfar Hz. Adem'in, 
kabz Hz. Nuh'un. saf bir kalp Hz. İbra
him'in karakterini oluşturan temel nite
liklerdir. Hz. Adem'in kademi üzerine olan 
onun gibi tövbekar, Hz. Nuh'unkademi 
üzere olan onun gibi kabz halinde bulu
nur. Hz. İbrahim'inkademi üzere bulunan 
da onun gibi temiz bir kalbe sahip olur; 
Cebrail'in kademi üzere olan ondan bilgi 
alır (a.g.e., ll, 14). 

Bir velinin diğer bir veli veya neblnin 
kademi üzere bulunması onunla aynı 
meşrepte olması değil adeta onunla öz
deşleşmesi anlamına gelir. Buna göre, 
"Falan er Muhammed'in kademi üzere
dir" denildiğinde bundan o kişinin Hz. 
Muhammed'in adımlarını aynen takip 
ettiği, Hakk'a giden yolda onunla aynılaş
tığı, yani onun manevi ve ahlaki sıfatları
nın benzerlerini kendisinde gerçekleştir
diği anlaşılır. Tasawuf kitaplarında konu 
örnek alma durumunda bulunan velinin 
örnek aldığı ne bl, veli veya melekten ilim 
ve marifet alması şeklinde açıklanmış ve 
ilkinin ikincisindeki ahlak, hal, hareket 
ve tavırları yansıttığı özellikle belirtilmiş
tir. Tasawufta nebl ve velileri n karakter
lerine ait temel ilkelerin ve belirgin nite
liklerin bunları örnek alanlar tarafından 
yaşandığı kabul edilir. Allah'a itimat ve 
tevekkül ederek uzun yolculuklara çıkan 
sufilerin bu halleri de "kadem-i tecrld" 
tabiriyle anlatılır. 
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