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dan korunma gibi amaçlarla yapýldýðý gö-
rülür. Kaynaklarda farklý bir kimliðe bürü-
nüp halkýn arasýna giren, uzun yolculukla-
ra çýkan veya bir yerde ikamet eden kim-
selere dair rivayetlere çokça rastlanmak-
tadýr. Hz. Ömer gece karanlýðýnda Medine
sokaklarýnda dolaþarak halkýn durumunu
ve yönetimden memnun olup olmadýklarý-
ný anlamaya çalýþýrdý. Halktan biri gibi giyi-
nen Hz. Ömer’in bu davranýþý “devriye gez-
mek” þeklinde ifade edilmiþtir (Ebû Hilâl
el-Askerî, s. 105; Süyûtî, s. 155). Tebdil gez-
me daha çok Abbâsîler döneminde görü-
lür. Sesi çok güzel olan ve Kur’ân-ý Kerîm’i
güzel okuyan hadis hâfýzý Abdurrahman
b. Biþr’in kýraatini dinlemek için Nîþâbur
Emîri Abdullah b. Tâhir akþamlarý tebdili-
kýyafet ederek imamlýk yaptýðý camiye git-
meyi âdet edinmiþti. Hârûnürreþîd ile ve-
ziri Ca‘fer b. Yahyâ el-Bermekî sýk sýk teb-
dilikýyafetle halk arasýnda dolaþýrdý. Bizans
Ýmparatoru Theophilos’un Hârûnürreþîd’i
taklit ederek tebdilikýyafetle þehirde do-
laþtýðý, tebaanýn en fakir ve güçsüzleriyle
konuþtuðu, bunlarýn þikâyetlerini dinleyip
suçlularý ibret alýnacak þekilde cezalandýr-
dýðý bilinmektedir (Ostrogorsky, s. 195).
Mu‘tazýd-Billâh ile nedimi Abdullah b. Ham-
dân ve Kadir-Billâh gibi bazý halife ve dev-
let adamlarý genellikle tüccar kýlýðýnda hal-
kýn arasýna karýþýrdý. Abbâsî Halifesi Muk-
tedir-Billâh’ýn yakalanmasýný emrettiði Fâ-
týmî hilâfetinin kurucusu Ubeydullah el-
Mehdî, Suriye’den Ýfrîkýye’ye kadar olan
uzun yolculuðunu tüccar kýlýðýnda yapmýþ-
tý (Ýbn Haldûn, III, 363). Bu arada derviþ,
kadýn, dilenci, ruhban kýlýðýna girenler de
vardý (Hilâl es-Sâbî, s. 78; Zehebî, s. 9).
Kýyafet deðiþtirmeye savaþ hileleri ve ca-
susluk gibi amaçlarla da baþvurulmuþtur.
Kinâne’den Benî Bekir b. Abdümenât’ýn
Hudeybiye Antlaþmasý’na aykýrý olarak müs-
lümanlarýn müttefiki Huzâa’ya saldýrmasý
esnasýnda tebdilikýyafetle saldýrýya katý-
lan Safvân b. Ümeyye gibi Kureyþli genç-
ler vardý. Fâtýmî Halifesi Muiz-Lidînillâh ta-
rafýndan Kuzey Afrika’ya gönderilen Cev-
her es-Sýkýllî ile savaþý göze alamayan Mid-
rârîler’den Ýbn Vâsûl ailesi ve yakýnlarýyla
birlikte gizlice Sicilmâse’den ayrýlmýþ, ar-
dýndan durumu gözlemek için kýyafet de-
ðiþtirip þehre girmeye çalýþýrken yakalanýp
Cevher’e teslim edilmiþtir. Kösedað sava-
þýnda yenilen II. Keyhusrev gece karanlý-
ðýnda kýyafetini deðiþtirerek Tokat’a sýðýn-
mak zorunda kalmýþtýr. Hindistan Delhi
Sultanlýðý hükümdarlarýndan Radýyye Be-
güm halk arasýna karýþýrken erkek elbise-

si giyiyor ve yüzüne nikap takýyordu. Des-
tan ve halk hikâyelerinde kýlýk deðiþtirip
kimliðini gizleme motifi çok yaygýndýr. Teb-
dilikýyafetle yolculuða çýkan hükümdarlar
bu motifin baþlýca kahramanlarýndandýr.
Dede Korkut’ta hakanlarýn düzeni saðla-
mak için kýlýk deðiþtirip toplumun içine
girdikleri anlatýlýr. Binbir gece masallarýn-
da Hârûnürreþîd ile veziri Ca‘fer el-Berme-
kî’nin ve baþka hükümdarlarýn tüccar ký-
yafetiyle Baðdat sokaklarýna çýktýklarý hi-
kâye edilir (Elf leyle ve leyle, III, 13 vd.).
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ÿNebi Bozkurt

Osmanlýlar’da. Tebdil gezme kaynaklar-
da “tebdîl-i kýyâfet, tebdîl-i câme, tebdile
çýkma” þeklinde de geçer. Hükümdarlarýn
ve idarecilerin kýyafet deðiþtirerek dolaþ-
malarý tarih boyunca pek çok devlette gö-
rülür. Osmanlýlar’da bu tür uygulamalar
hakkýnda erken tarihli örnekler mevcut de-
ðildir. XVI. yüzyýldan itibaren padiþahlarýn
farklý meslek erbabýnýn kýyafetleriyle halk
arasýna karýþtýðýna dair bilgilere rastlanýr.
Kaynaklarýn belirttiðine göre Yavuz Sultan
Selim kýyafet deðiþtirip uzun süren gezi-
lere ve ava çýkardý. Kanûnî Sultan Süley-
man ve sadrazamý Ýbrâhim Paþa sipahi el-
bisesiyle tebdile çýkmýþlardý. Tebdil gezme
usulü XVII. yüzyýlda daha da yaygýnlaþmýþ-
týr. Bilhassa tahta çýkan genç yaþtaki pa-
diþahlarýn tebdil gezme arzusunda olduk-
larý kaydedilir. Bu durumun, halký tanýma
yanýnda kafes arkasýnda geçen þehzade-
lik dönemlerinden sonra serbestçe hare-
ket etme isteklerini tatminden ileri geldiði
düþünülebilir. II. Osman’ýn bostancý, II. Ah-
med’in Mevlevî þeyhi kýyafetine büründü-
ðü, IV. Murad’ýn deðiþik kýyafetler giydiði,
IV. Mehmed, II. Süleyman, II. Ahmed ve II.
Mustafa’nýn uzun zaman ikamet etmiþ ol-
malarýndan dolayý daha ziyade Edirne’de
tebdile çýktýklarý bilinmektedir. XVIII. yüz-
yýl hükümdarlarýndan III. Mustafa tebdil
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denetleme amacýyla

halk arasýnda dolaþmalarýný
ifade eden bir tabir.
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Sözlükte “deðiþtirmek” anlamýndaki teb-
dîlden gelen tebdil gezmek (tebdîl-i kýyâ-
fet / tebdîlü’l-kýyâfe), saraylarda farklý bir
hayat süren hükümdarlarýn kimliklerini giz-
lemek için kýlýk deðiþtirip halkýn durumu-
nu bizzat görmek veya kendileri hakkýn-
da düþüncelerini öðrenmek amacýyla on-
larýn arasýnda dolaþmasýdýr. Kaynaklarda
bu husus daha çok Arapça’da “kýyafet de-
ðiþtirmek, baþka bir kýlýða girmek” mâna-
sýna gelen tegayyür ve tenekkür kelime-
leriyle anlatýlýr. Eskiden Araplar savaþlar-
da pars (nemr) derisi giyerler ve bunu “te-
nekkür”le ifade ederlerdi. Tebdil gezme-
deki gizlilikten dolayý hafâ’ (gizli olmak)
kökünden türeyen bazý kalýplar da kulla-
nýlmýþtýr. Batý dillerinde bunun karþýlýðýn-
da “disguise” ve “incognito” gibi kelimeler
yer alýr.

Tebdilikýyafet giyim kuþam yanýnda yüz
makyajý, saç sakal, býyýk týraþý gibi bazý de-
ðiþiklikler yapmayý da içine alýr. Tarihte ký-
lýk deðiþtirmeye dair pek çok örneðe rast-
lamak mümkündür. Ýslâmî kaynaklarda Hz.
Dâvûd’un hükümdar olduktan sonra teb-
dilikýyafetle halkýn arasýna karýþtýðý, kendi-
sinin ve devletin icraatý hakkýnda onlarýn
düþüncelerini öðrendiði nakledilir. Ahd-i
Atîk’te Saul’ün kýlýk deðiþtirip cinci bir ka-
dýna gitmesinden (I. Samuel, 28/8), bazý
Ýsrâil krallarýnýn cenge girmek için kýyafet
deðiþtirmesinden (I. Krallar, 22/30; II. Ta-
rihler, 18/29; 35/22); Ahd-i Cedîd’de sahte
resullerin Mesîh’in elçileri sûretine bürün-
mesinden, þeytanýn kýlýk deðiþtirip nur me-
leðinin þekline girmesinden (Korintoslu-
lar’a Ýkinci Mektup, 11/13-14) söz edilir.
Ashâb-ý Kehf kýssasýnda maðarada gizle-
nen gençlerden Diomedes veya Lamblic-
hus’un olup biteni öðrenmek ve yiyecek
temin etmek üzere tebdilikýyafet ederek
þehre indiði anlatýlýr.

Tarihte tebdil gezmenin halkýn durumu-
nu anlama, saraydan sýkýlýp dýþarýya açýlma
arzusu ve kimliðini gizleyerek düþmanlar-
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