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OSNL\NLIYAŞAN.DNDA 

BOBÇALARlN YERİ 

İnce, beyaz ketenden, düz renkte parlak bir doku
ma türü olan atlastan (1), bareli görünümlü canfesten (2), 

beyaz veya açık san zeminli ince bir dokuma türü olan 

abaniden ve diğer bazı kumaş tüderinden yapılan dört 

köşe formlu bir günlük kullanım eşyasıdır (3). Esası 

"Boğça''dır. Bu terimi Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki 
adlı eserinde de bu şekilde kullanmıştır. Ufak denk biçi

minde bağlanmış örtü olarak da tanımlanabilir (4). 
Bağ'da; yatak, yorgan, yas9k gibi eşyalan sarmak için 

kalınca dokunmuş patiskadan bohça olarak tanımlan
maktadır. 

1 

Ketenden yapılmış bobçalar genellikle Türkişi 
tekniğinde işlenmişlerdir. Bazılarında Çarkıfelek moti

finin kullanıldığını görüyoruz. Atlas ve kutnu bobçalar 

ayma işi , sarma işi tekniklerinde işlenmişlerdir. XVIll. 

ve XIX. yüzyıllarda ise kasnak' işi (Suzeni) ve divalişi 

tekniği uygulanmıştır. . 

Kullanıldıklan yere göre boyutlan da değişen 
bobçaların süslemeleri bazılarında bütün yüzeyi kapla

makta, bazılarında ise aynı motiften oluşan kenar bor

dürünün içinde bütün yüzeye yayılmış motifler adeta 

dokuma izlenimini vermektedir. Köşelerden başlayar* 
ortaya doğru uzanan, ortada merkezi bir motifle birleşen 
örnekler de vardır (5). 

Topkapı Sarayı Müzesi'nde ; Kanuni Sultan 

Süleyman'ın, Sultan m. Murad'ın ve Sultan ll. Selim'in 

kızı Gevher Sultan' a ait olduğu bilinen bobçalar motif ve 

renkleri ile Osmanlı İmparatorluğu Klasik devrinin özel

liklerini taşırlar. Bobçalann bir bölümü ölen padişah
lann giysilerinin muhafaza edilmesi amacıyla da kul

laıiİlmıştır (6). Üzerlerinde kime ait olduklannı gösteren 

etiketler vardır. Tek bir atölyede yapılmış olma ihtimal

leri yüksek olan bu bobçalarda motiflerin siyah kontürlü 

olması xvn. yüzyılın ortalarına tarihlenmelerine sebep 

teşkil etmektedir. Kompozisyonlarda stilize bitkiler, 

geometrik motiflerden yararlanılmıştır. Keten zemin 

üzerine kırmızı, mavi, yeşil, san ipek iplikle Zerdüz (7), 
Türkişi (8), Pesent (9) tekniğinde işlenmişlerdir. 

Şule NURENGiN BEKSAÇ (M.A.) 

Topkapı Sarayı Müzesi'nde bulanan İşlemeler 

Kolleksiyonu'ndaki işleme eserler arasında padişah 

kızlannin nadide çeyizlerine ait bobçalar da önem taşı
maktadır. 

·,, . İşleme; harem kadınlannın boş vakitlerini güzel 

bir uğraşla d~_ğerlendirmeleri, aynı zamanda zevklerin 

saraya uygun incelikte gelişebilmesi için kendilerine 
öğretilen kadınlara özgü bir tür eğlenc::edir. Büyük ko

naklara ve diğer evlere giysi , kumaş, dantel, işleme , 

mücevher götürerek, ticaret yapanlara "Bohçacı Kadın

lar" denilmektedir. Örneğin XVIII. yüzyıla ait Bursa 

kayıtlarında kadın tereke listeleri vardır. Bu listeler bize 

pek çok kadının ortalanianın üzerinde değerli kumaşa 

sahip olduğılDu göstermektedir. Bunl~nn çoğu bu işin 

ticaretini yapan kişilerdi, yani bohçacıydılar (10). 

Bohça, halk arasındaki deyimiere de girmiştir. 

Örneğin ''Bohçasını bağlayan halayıktan hayır gelmez" 

diye bir deyiş vardır (ll). 

Ayrıca halk arasında bohça ile ilgili bazı inanış-

1 !ara da rastlanmaktadır. Halk inanışiarına göre loğusa bir 

hanımın bulunduğu odada sütü kesilir inancıyla y~di gün 

boyunca bohça ve kuşak düğümlenmezdi (12). 
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Düğün, ziyafet, loğusa ziyareti gibi büyük toplan
tılarda hanımlar ferace ve yaşmaklannı bu işle görev
tendirilmiş cari ye ler eşliğinde "Ferace Odası "nda 
çıkartırlardı. Peraeecilik yapan ve soygun adı da verilen 
hi.zınetliler giysileri kıymetli kumaşlardan hazırlanmış 

ayrı ayrı bobçalara yerleştirirlerdi. Aralarına hoş koku 
veren bitkiler bulunan tülbent keseler yerleştirirlerdi. 
Tören sonunda misafırler "Ferace Odası"nda giyinip 
hazırlanır, hizmet edenlere uygun balışişler bırakarak 
oradan aynlırlardı (13). 

Çamaşır bobçalannın içine de küçük keselerle 
amber, yonca, tefarik, adaçiçeği, misk, lavanta, sandal 
ağacı tozu koymak adettendi (14). 

Gelin olan genç kızlara büyük güzel bobçalar 
içinde değişik kumaşlardan feraceler, yaşmaklar, giyim 
eşyalan, çamaşır takımlan hediye edilirdi (15). 

Doğum yapacak bir hanıma uygun bir e be aranır, 
ebe tespit edildiğinde kendisine güzel işlemeli bir bohça 
içinde düz renkte esvaplık kumaş hediye edilirdi (16). 

Konaklarda sünnet töreni yapılacağı zaman ko
naktaki kahya, kaftan ağası, imam ve gedikli ağalara 

mevkilerine göre elbiselik ve çamaşırlar hediye edilmek 
üzere hazırlanır, kalfa ve cariyelere elbiselikler alınır 
ayrı ayrı bobçalara konularak verilirdi (17). 

XIX. yüzyıla ait bobçalarda sırma,boncuk ve 
inciler ile, Çeşitli çiçek motifleri ile o dönemin özelliğini 
yansıtan arınalar işlenmiştir (18). 

Önemli kişilerin evlerinde bulunan Hz. 
Muhamme~'e ait kutsal emanetlerin muhafaza edildiği 
bir oda bulunurdu. Bu odaya da Lihye-i Saadet dairesi 
adı verilirdi. Bu odada Lihye-i Saadet altın çerçeveli akik 
bir kutuya ya da silindir biçimi billur bir muhafazaya 
konulur ve iyi cins şaldan sırma işlemeli , saçaklı bir
birinden küçük otuz kadar bohçaya en küçüğünden 
başlayarak sanlırdı. Aynı işlem kutsal emanetler için bu 
tip emanetterin saklandığı camiler ve diğer kutsal mahal
lerde de uygulanırdı. 

Evlenme geleneklerinde damadın gelin evine 
gönderdiği bobçalann bazıları; dokuma ve işleme 
sanatının yanı sıra, halk edebiyatı bakımından da önem 
taşıyan maniler ile süslüdür. Nişan bobçalanna konan 
çevrelerde manilere ve aşk şiirlerinden alınma bölümlere 
rastlanmaktadır (19). 

Hanımların günümüzde "Kırkyama" adı altında 
oluşturduldan elişlerinin benzerleri geçmişte de yapıl
maktaydı. Elde kalmış kumaşların değerlendiplmesiyle 
meydana getirilen bohça ve seccadelerini saray kadınlan 
ve konak haremleri de yapmıştır. Bobçalarda kul
lanıldıklan yere, yapıldıklan çevreye göre farklılıklar 
görülmektedir. Bohça, değişik amaçlar için kullawlan 
çok işlevli eşyalardandır. Geçmişte olduğu kadar günü

müzde de ilgi görmekte, hayatın her aşamasında yer 
almaktadır. Mobilyaların yaygın kullanımından önce 
kişisel eşyalannı sandık ve yüklüğe koyarak muhafaza 
eden o dönemin insanlan için yiyecek taşımaktan (kese 
kağıdı- file), iç çamaşırı koymaya, yatak-yorgan-yastık 
sarmaya (burç), elde eşya taşımaya (poşet), dış giyim 

eşyalannı (gardrop ve askı öncesinde) düzgün biçimde 
koriıyabilmeye kadar pek çok işieve sahiptir. Evlilik 
öncesinde de karşılıklı olarak gelin-güvey arasında 
hediye alış verişi bobçalada olurdu (nişan bohçası). 
Düğünlerde çeyizler bobçalar içersinde taşınırdı. Doğum 

hazırlıkları esnasında bebeğin eşyalan bohçalanırdı. 

YaşWarın ölümünden sonra kullanılacak havlu takımlan 
ve kefenleri de bobçalanarak saklanırdı. 

Sultan Abdülmecid'in eşi Gülcemal Hanım, 
Refia Sultan' ı dünyaya getirdiğinde Valide Sultan 

tarafından bohça, şal ve kıymetli kumaşlar ile taltif 
edilmiştir (20). Padişah çocuklarının doğumlarında 
valide sultaniann hediye dağıtması ve ilisanlarda bulun
ması adettendi. 

Sultan Abdülmecid 'in kızı Refia Sultan 20 Eylül 
1847'de törenle Kur'an-ı Kerim öğrenmeye başlamıştır. 
Babası tarafından kendisine verilen incili, sırmalı, tırtıl 

işlemeli cüz kesesi, yaldızlı gümüş rahle, incili- sırmalı 

mor atlas minder gibi çok değerli hediyeterin arasında 
telli sırmalı işlemeli bir bohçada bulunmaktadır (21). 

Refia Sultan'ın eşi Mahmud Edhem Paşa Dikah
tan sonra üç takım nişan bohçasını Beşiktaş Sarayı'na 
göndermiş ve Başağalar'a teslim etmiştir. Sultanın 
damat paşa için hazırlatmış olduğu nişan takımı 

bobçalan da ağalar aracılığıyla kendisine gönderilmiştir 
(22). Nişan bohçasını götürene Sultan'ın otuz kese (150 

lira) para vermesi adetti (23). 

Sultan Abdülmecid 'm kızlarından Cemile Sul
tan'ın çeyizinde bohça, havlu, iç çamaşın, seccade, giy
si, yatak takımlannın bulunduğunu belirten kayıtlar bize 

bilgi vermektedir (24). 
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Konaklarda çalışan hizmetiilere bayramlarda ev 
sahibi tarafindan elbiselik kumaş, çamaşır gibi hediyeler 

alınır, aşçıbaşına ipek bel futası, aşçılara ipekkanşık dokuo
muş futalar, şallar, v.s. hazırlanır ayn ayn bobçalara konu

larak dağıtılırdı (25). 

Miss Julia Pardoe , Mustafa Efendi'nin konağıoda 

büyük haoım.ıo bayramda ev halkına verilmek üzere 

bobçalar içinde hediyeler hazırlandığından söz eder. 
Kendisine de bohçaya sarılı kumaş verilmiştir (26). 

İşlemelerio yapıldığı eşyaya göre biçimlenmesi 

sonucu, bobçaların iki boyutlu oluşumuna uygun olarak 

XVI. yüzyılda tek motiften oluşan süslemelerin yaw sıra, 

birden fazla motifle oluşturulmuş kompozisyonlar da 

görülür. XVII. yüzyılda zengin çeşitli işlemeli bohça 

geleneği sürer. XVIII. yüzyılda ise, düz beyaz dokU
malardan peşkir, kavuk örtüsü ve bobçalar yapılmaktay

dı. Bunun yanında, renkli gezi ve atlas gibi kumaşlar da 

tercih edilmeye başlanmıştır. Yüzeyi tamamen kaplayan 

motifler yerini bordililere bırakmıştır. Ama bir grup 

bohçada bütün yüzeyi kaplayan motiflerden oluşan 
işleme geleneğinin devam ettiği görülür. Merkezdeki 

motiften dışa doğru ya da dıştan içe doğru motif sırala

ması ile işlenmiş bir grup bobça da mevcuttur. Dikdört

gen ve kare formlu örtillerde bordürlerin köşelerde akıcı 
geçişler oluŞttırd~ğu göze çaıpmaktadır (27). 

Bobçalar üzerinde yer alim motifler genellikle çağdan 

çağa bazı değişikliklere rağmen benzer bir motif reper

tuarırıı ortaya koymaktadır. Çoğunlukla, çintemani, ej

der,çiçek, kozalak ve nar gibi motifler tercih edilmekte

dir. Çiçekler arasında da özellikle Hile ve karanfıllerin 
önemli bir tercih kaynağı olduğu görülmektedir. Bu nite

liğiyle kozalak ve nar örneğinden yola çıkarak çiçekleri 

de içine alan semboller dizgesi içine bolluk, bereket ve 

mutluluk ifade eden bir aktanmın da yer aldığı sevgi ve 

güzellikle de bütünleşen bir nitelik kazanmaktadır. Ge
nelde mutluluk ve bereket kavramları bu işlemelerde ter

cih edilen motifler için önemli bir odak teşkil etmektedir. 
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