Öz
‹nsan›n yaflam biçimi ve kültürel birikimi
içinde her zaman sembolik bir yeri olan
mobilya, kullan›lmaya baflland›¤› ilk günden
beri pratik kullan›m ifllevine ek olarak bir
iletiflim nesnesidir. Mobilya tasar›m›nda
iletiflim, biçim dilini meydana getiren ö¤elerle; gösterge ve sembollerle sa¤lanmaktad›r.
Geçti¤imiz yüzy›l bafl›nda tasar›mla iletiflim
ifllevinin fark›na var›lmas›yla birlikte
mobilya, mesajlar›n ve ideolojilerin
iletilmesinde bir araç olarak kullan›lmaya
bafllanm›fl; bugün ise teknoloji alan›ndaki
geliflmelerin etkisiyle genifl bir anlam
içeri¤ine ve çeflitlili¤ine ulaflm›flt›r. Sanatç›lar
ve tasar›mc›lar günümüzde mobilya formunu
düflünce, felsefe, söylem, fikir, duygu ileten
bir araç olarak görebilmekte; ayn› zamanda
deneysel üretimlerin, ça¤dafl malzemelerin,
bilimsel araflt›rmalar›n, güncel tasar›m ve
üretim yöntemlerinin denendi¤i bir uygulama
alan› olarak da kullanabilmektedir.
Tasar›mlar› kendi birikimi, yaflam stili ve
be¤enileri do¤rultusunda yorumlayan kullan›c› bu tür ürünleri kendisine farkl›laflma
duygusu verdi¤i, statü sa¤lad›¤› ya da bak›fl
aç›s›n› betimleyici nitelik tafl›d›¤› için tercih
edebilmektedir. Sembolleflen mobilya,
kavramsal içeri¤in ve mesaj›n pratik ifllevden
bask›n oldu¤u, ça¤dafl sanat›n ve tasar›m›n
ortak paydas›nda yer alan boyutuyla öne
ç›kmaktad›r.
Abstract
Since the commencement of its use furniture,
which always stood on a symbolic ground
through the lifestyles and cultural accumulations of the human beings, has always been
an object of communication as well as its
practical use. This communication is
conveyed by means of units which constitute
the medium of form, indicators and symbols.
Upon the recognition of communication via
design in the beginning of the last century,
furniture has gained a use of transmitting
messages and ideologies. Today, furniture
has reached to a broad content and variety.
Artists and designers look into the form of
furniture as an instrument to convey ideas,
philosophy, statements and emotions. And
furniture has become an application area
where experimental productions, contemporary materials, scientific researches, current
designs and ideas take place at the same
time. The end user who reads the desings
from his/her perspective is free to pick one
amongst which gives the feeling of differentiation and gaining status in the society or
which has a descriptive way matching with
the end user's point of view. Symbolized furniture comes forth in the common ground of
contemporary art and design by having the
conceptual content and message more dominant than the practical use.
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Bu makalede; mobilyada sembolleflme
olgusu biçim dili ile iletiflim ekseninde
incelenmifl ve günümüz koflullar›
içerisinde de¤erlendirilmifltir. ‹lk olarak
gösterge ve semboller yoluyla iletiflim
olgusu ele al›nm›fl; tasar›m-biçim iliflkisi
detayland›r›lm›flt›r. Mobilyan›n izleyiciye/
kullan›c›ya iletilmek isteneni vurgulayan
bir araç niteli¤inde kullan›m›yla bafllayan
sembolleflme sürecine ba¤l› olarak geliflen
tasar›mlar örneklenmifl; ard›ndan
günümüzde mobilyan›n sembolleflmesine
etki eden faktörler sosyal ve teknolojik
aç›lardan irdelenmifltir.

dönüflmesi olarak tan›mlanabilir (Buchler
1955, 102). Semboller tasar›mda anlam ve
mesajlar›n tafl›nmas› amac›yla bilinçli
olarak tasarlanmakta ve kullan›lmaktad›r.
Mobilyada ‘gösterge’ veya ‘im’ ürünün
biçimi, rengi, malzemesi, k›sacas› bütünü
oluflturan tüm özellikleridir. Belli faktörler
nesnelerin belli göstergelerle
biçimlenmesine sebep oldu¤undan,
bunlara bakarak mobilyalar hakk›nda fikir
sahibi olunabilir. Bu faktörler aras›nda
stiller, dönemler, üretim flekli, tasar›mc›,
kullan›c›, toplum ve kurum kimlikleri gibi
pek çok etken say›labilir.

1. Mobilya ile ‹letiflim ‹fllevi
Mobilya, kullan›m ifllevine ek olarak bir
bildiriflim nesnesi, mesaj ileten bir araç ve
anlam tafl›y›c›s›d›r. Biçim dili ile
çevresine, ifllevine, yap›m amac›na,
kullan›c›s›na ve tasar›mc›s›na dair bilgiler
ileten mobilyada iletiflim, tasar›m›
meydana getiren gösterge ve sembollerin
kullan›c›ya/izleyiciye aktar›lmas› ile
sa¤lanmaktad›r. Sembol veya simge, bir
anlam› karfl›layan iflaretin genel kabul
görerek toplumsal bir kod haline

Ürün biçimi, sahip oldu¤u görüntüsel
göstergesellik arac›l›¤›yla kimi zaman
belli nesne, kavram veya olgulara
gönderme yapmaktad›r. Benzerlik üzerine
kurulmufl ça¤r›fl›mlarla oluflturulan bu tür
göndermeler ‘e¤retileme’ ya da ‘metafor’
olarak adland›r›lmaktad›r (Bayrakç› 2004, 39).
Tasar›mc›, metaforda iletiflim kayg›s›yla
biçimlere bilinçli anlam yüklemektedir.
Bu benzetmeler gerçek nesnelere
olabildi¤i gibi; kavram, düflünce, biçim,
görüfl, olgu, gelenek ve duygulara da
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yap›labilmektedir. Sanat›n bir çok dal›nda,
özellikle nonfigüratif sanat yap›tlar›nda
görülen; ama ayn› zamanda tasar›m› da
do¤rudan ilgilendiren metaforlar yoluyla
kurulan benzerlikler ço¤unlukla, nesne ile
zihinsel kavramlar aras›nda uyaran
ba¤lant›lar akla getirmekte; bir varl›¤›,
baflka bir varl›¤a dayanarak görmeyi
sa¤lamaktad›r (Özsoy 2009, 5). Metaforlar,
kimliklendirme ve yorumlama
etkinliklerinde hem tasar›mc› (gönderici),
hem de kullan›c› (al›c›) taraf›ndan s›kl›kla
kullan›lmaktad›r. E¤retilemenin sanat
nesnesi tasar›m›ndaki rolü bir mesaj veya
felsefe iletmek iken; sat›fl amaçl›
tasar›mdaki rolü ise iletilen bilgiyle
nesneyi anlafl›labilir, ilginç, bilindik ve
istenir k›lmakt›r. Resim 1’deki çizgisel
anlat›ml› yüz ifadelerine gönderme yapan
oturma elemanlar›, mobilyada günümüz
tasar›m anlay›fl› içerisinde metafor
kullan›m›na örnektir.
Metafor kullan›m›n›n 20.yy’da en bilinen
örnekleri Alchimia ve Memphis grubu
tasar›mc›lar›na aittir. Bunlar tasar›mda
iletiflim ifllevini ilk olarak ifade etmifl ve
‘Tasar›m bir iletiflim nesnesidir.’ diyerek
ürünlerini metaforik göndermelerle
biçimlendirmifllerdir (Uzunarslan, 2010).
Mobilya-sembol iliflkisinin, modernizmle
birlikte tasar›m›n iletiflim ifllevinin
tan›mlanmas›yla bir de¤iflim sürecine
girdi¤i görülmektedir. Bu dönem
öncesinde ça¤›n getirdi¤i göstergelerle
biçimlenen mobilyalar, modernizm
sonras›nda bilinçli olarak

86 Say› 16, 2013

sembollefltirilmeye bafllanm›flt›r. Gerrit
Rietveld hem biçimsel, hem fonksiyonel
anlamda De Stijl ideallerini ortaya koyan
‘Red and Blue Chair’ isimli mobilyas›n›
‘Toplumda eflitlik, tasar›mda dürüstlük’
ilkelerinin bir bildirisi olarak üretmifltir.
1980’lerde deneysel çal›flmalarla tasar›m
dünyas›ndaki kargaflaya bir ç›k›fl yolu
aramay›, tabulaflm›fl konular› irdelemeyi, o
dönemde modernizmin dayand›r›ld›¤›
bilimsel temellerin geçersizli¤ini
kan›tlamay› ve felsefi aç›dan yeni bak›fl
aç›lar› getirebilmeyi amaçlayan
postmodernist tutum, tasar›m› bir ‘iletiflim
arac›’ olarak tan›mlam›fl ve mobilyalar›
bildiri nesnelerine dönüfltürmüfltür.
Günümüzde iletiflim ifllevi öne ç›kan
mobilyada sembol ve metaforlar›n kimlik
ve söylem tan›mlay›c› birer biçim olarak
s›kl›kla kullan›ld›¤› görülmektedir.
Göstergeler ve metaforlar yoluyla
mobilya, ifllevsel ve/veya özelleflen
sembollerle kimi zaman tasar›mc›s›na;
kimi zaman kullan›c›s›na ait bilgiler
iletmektedir. Mobilyan›n izleyiciye/
kullan›c›ya iletilmek isteneni vurgulayan
bir araç niteli¤inde tasarlanmas› bu
çal›flma kapsam›nda ‘mobilyan›n
sembolleflmesi’ olarak tan›mlanm›flt›r.
2. Mobilyan›n Sembolleflmesi
Sembollefltirme, somut veya soyut bir
durum, kavram veya gerçeklik aras›nda
alg›lanabilen bir ba¤ kurmak olarak
tan›mlanabilir.
Renk, form, malzeme, boyut gibi biçimsel

Resim: 1
Çizgisel anlat›ml› yüz
ifadelerine gönderme
yapan oturma elemanlar›.
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eleman›, koltuk gibi nesnelerin yüzeylerini
kaplayan Loredana Bonora, ‘Nodi
Contemporanei’ ad›n› verdi¤i
koleksiyonunda mobilyay› kendi sanat›n›
sergilemek için bir araç olarak
kullanm›flt›r (Resim 2).

Resim: 2
Loredana Bonora, ‘Nodi
Contemporanei’, 2012.
Resim: 3
Chris Ruhe, ‘Only Doors’,
2010.

özellikleri programlanarak
sembollefltirilen mobilyalar, bu yolla
tasar›mc›n›n felsefi ve/veya estetik imler
yükledi¤i, izleyicinin/kullan›c›n›n ise
bilinçalt›n› harekete geçiren bildiri
nesnelerine dönüflmektedir.
Sembolleflen mobilya genel anlamda
-pratik kullan›m ifllevi olsun, ya da
olmas›n- bir sanat ve iletiflim nesnesidir.
Bugün pek çok tasar›mc› mobilya
formunu estetik görüfl ve kavramsal mesaj
iletmek amac›yla kullanmaktad›r. Bu
noktada nesnenin hangi mant›k ve estetik
de¤erlere göre tasarland›¤› önem
tafl›maktad›r. Kimi zaman nesneler çok
yönlü alt anlamlara ve özelliklere sahip
olabilmektedirler. El iflçili¤i ile yap›lm›fl
tasar›mlar ve heykelsi mobilyalar,
üzerinde estetik yüklemeler yap›larak
biçimlendirilen tasar›mlara örnektir.
Plastik ve koton bazl› malzemelerle
ördü¤ü t›¤ ifli örtülerle masa, ayd›nlatma

Sanatsal bildiri niteli¤indeki sembol
mobilyalarda biçimsel denge ve görsel
kompozisyon ilkeleri önem tafl›maktad›r.
Estetik ifllevi, pratik ve sembolik ifllevinin
önüne geçen mobilyalara örnek olarak
Hollandal› tasar›mc› Chris Ruhe’nin ‘Only
Doors’ projesi kapsam›nda üretti¤i dolap
tasar›mlar› gösterilebilir. Kullan›lm›fl
antika kap›lar›n bir araya getirilmesiyle
oluflturulan, ince detay ve iflçilik içeren
tasar›mlarda baz› mentefle ve kulplar
fonksiyonel olmad›¤› halde estetik
kullan›m için özellikle b›rak›lm›flt›r
(Resim 3).
Bireysel üretimlerinin yan› s›ra
tasar›mc›lar, kimi zaman mekana veya
kifliye özel sanatsal mobilyalar
üretebilmekte; metaforik tasar›mlar
yapabilmektedir. Bu durumda ortaya ç›kan
nesnenin esteti¤i mekan bütünlü¤üne katk›
sa¤layacak biçimde flekillenmektedir.
Belirli bir mekan için üretilmifl sembol
mobilyalara örnek olan ‘Out of the Strong
Came Forth Sweetness’, Ian McChesney
taraf›ndan Londra’daki Angel Binas›
avlusu için tasarlanan 22 metre
yüksekli¤inde bir oturma eleman›d›r.
Tasar›mc›n›n ters duran bir kafl›ktan
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Resim 4

uzayan fleker flurubu formundan
esinlenerek tasarlad›¤› heykelsi oturma
eleman›, hafif ve güçlü bir malzeme olan
karbon fiberden yap›lm›flt›r (Resim 4).

Resim 5

Sanatç›lar ve tasar›mc›lar, günümüzde
giderek geliflen ça¤dafl sanat piyasas›n›n
da etkisiyle sosyal, ekonomik, siyasi veya
psikolojik hemen her konuda fikirlerini
iletmek için mobilya formunu
kullanabilmektedir. Buna göre, verilmek
istenen mesajlar mobilya üzerine
semboller ve metaforlar yoluyla
yans›t›lmakta; tasar›mlar bu yolla felsefe
kurgusu ileten düflün ürünleri olarak
programlanmaktad›r. Karen Ryan, ‘In The
Woods Chair’ adl› çal›flmas›n›, yaflad›¤›
yerden toplad›¤› sandalyeleri a¤aç
formunda bir araya getirerek
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oluflturmufltur. Ryan, kulland›¤› a¤aç
metaforu ile çevre kirlili¤ine at›fta
bulunmufltur (Resim 5).
Sembolik ifllev tafl›yan, felsefi sembollerle
yüklü nesneleri izleyicinin/kullan›c›n›n
anlamland›rabilmesi ancak belli
birikimlerle mümkündür; aksi halde
biçimler izleyiciye bir fley ifade
etmemekte ya da farkl› ça¤r›fl›mlara neden
olarak amac›n›n d›fl›nda yorumlara
ulaflmaktad›r. Ancak, alg›lanan anlamlar›n
karfl›l›¤› kullan›c›da bulunuyorsa mesaj
iletimi gerçekleflmektedir. Örne¤in, John
Angelo Benson’›n ‘Mies Lobby Trap’ adl›
eserini modernizmin bir elefltirisi olarak
görebilmek, ancak bu tasar›m›n orijinalini
bilmekle mümkündür. Mobilya formunda
kavramsal bir çal›flma niteli¤indeki
tasar›m, Mies van der Rohe'nin ‘Barcelona
Koltu¤u’na (1929) paslanmaz çelikten
kabaralar (çiviler) eklenerek ve ifllevi yok
edilerek gerçeklefltirilmifltir. Böylece
al›c›ya, al›fl›lmad›k içerikle yeni bilgi
verilmekte, farkl› bir uyar› yap›lmaktad›r.
Bu durum, izleyiciyi neden böyle bir çaba
içine girildi¤ine dair düflündürmektedir.
Pratik ifllevi yok edilen koltuk,
modernizmi sorgulayan felsefi bir nesneye
dönüfltürülmüfltür (Resim 6).
Ça¤dafl sanat çevrelerine bak›ld›¤›nda son
y›llarda mobilya tasar›m› ve sanat
aras›ndaki s›n›rlar›n kaybolmaya bafllad›¤›;

Resim: 4
Ian McChesney, ‘Out of
the Strong Came Forth
Sweetness’, 2011.
Resim: 5
Karen Ryan, ‘In The
Woods Chair’, 2009.
Resim: 6
John Angelo Benson,
‘Mies Lobby Trap’, 2003.

Resim 6
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mobilya tasar›mlar›n›n galerilerde, sanat
fuarlar›nda, müzelerde, aç›k artt›rmalarda
sergilendi¤i ve sat›ld›¤› görülmektedir.
Tasar›m-sanat aras› çal›flmalar› ‘Design
Art’ olarak tan›mlayan Alexander Payne,
1999 y›l›nda bu tan›m› ilk ortaya att›¤›nda
tasar›m ve sanat aras›ndaki s›n›rlar›n
belirsizleflti¤ine, giriflim halinde oldu¤una
ve ortak bir dilde birleflti¤ine dikkat
çekmek istemifltir (Lovell 2009, 111).
Sembolleflen mobilya tasar›mlar›,
günümüzde giderek daha çok
tasar›mc›n›n / sanatç›n›n kendini ifade
etme arac› olmakta ve s›kl›kla karfl›m›za
ç›kmaktad›r.
3. Günümüz Mobilyas›n›n
Sembolleflmesinde Rol Oynayan
Sosyo-Kültürel Etkenler
Küreselleflme olgusunu h›zla
hayat›m›za aktaran 21. yy. iletiflim ortam›,
bireysel gereksinimlerin de de¤iflmesine
sebep olmufltur. Günümüzde kimlik
özelliklerini ifade arac› olarak da dolayl›
bir ifllev kazanan sembol mobilyalar›n
biçimleniflinde sosyo-kültürel etkenler
yönlendirici olmaktad›r.
3.1. Tasar›mc› Yönelimleri
Günümüzde tasar›mc›lar›n tesadüfi
veya özellikle seçilmifl sembollerle
mobilya tasar›mlar›n› biçimlendirmeleri,
bu süreçte hemen her fleyi tasar›mlar›n›n
konusu olarak kullanabilmeleri, içinde
bulundu¤umuz de¤iflim ve etkileflim
halindeki sosyo-kültürel ortam›n bir
sonucudur. Küreselleflmenin
ayn›laflt›rd›¤› toplumsal düzende
kültürler aras›ndaki farkl›l›klar giderek
tasar›m›n konusuna dönüflmektedir.
Evrenselleflen bir düzlemde toplum ve
bireyler aras›ndaki bu etkileflimler,
tasar›mc›lar›n ortak yönelimler
gelifltirmesine; kullan›c›lar›n ise bu
mobilyalar› benzer gereksinimler

nedeniyle tercih etmesine neden
olmaktad›r.
Farkl› kültürel geçmifle, kimli¤e ve hayat
görüflüne sahip tasar›mc›lar
mobilyalar›nda özgün imler kullanmakta;
ancak bunu yaparken benzer yönelimlerle
hareket etmektedirler. Mobilyay› bir
sembol olarak gören tasar›mc›lar, bu
formu estetik görüfl, inanç, ideoloji ve
felsefelerinin ifadesi yapabilmektedirler.
Tasar›mc› kendi kimli¤ini, çizgisini veya
düflünce tarz›n› yans›t›rken de¤iflik
disiplinlerden etkilenebilmekte; eski
stillerden, kültürel de¤erlerden,
geleneklerden, ça¤r›fl›m yolu ile sembolik
benzetmelerden yararlanabilmekte,
metaforlar kullanabilmekte, kullan›c›
davran›fllar›ndan yola ç›kabilmekte, bir stil
izleyip onun üyesi olabilmekte, inanc› ya
da kimli¤i do¤rultusunda ba¤›ms›z bir
çizgi yaratabilmekte veya yeni tasar›m ve
üretim yöntemleri gelifltirebilmektedir.
Kimi zaman tasar›mc› kimli¤ini ortaya
koyan, kimi zaman kullan›c› tercihlerine
yönelik tasarlanan sembol mobilyalar,
sat›fl ve sergileme önceliklerine göre
nitelik de¤ifltirmektedir.
Özel ve say›l› üretim mobilyalar, seri
üretime uygun olma zorunlulu¤u
tafl›mayan; tasar›mc›n›n daha özgür
olabildi¤i, kendi program›n›
oluflturabildi¤i, sat›fl ve pratik ifllev kayg›s›
olmadan biçimlendirebildi¤i tasar›mlard›r.
Bu nesneler genellikle tasar›mc›lar›n
bireysel çabalar›, firma ve galerilerle
iflbirlikleri sonucu ortaya ç›kmaktad›r.
Seri üretim mobilyalar ise çeflitli firmalar
taraf›ndan genifl kitleler için endüstriyel
olarak üretilmektedir. Sat›fl öncelikli
üretilen bu tasar›mlarda kullan›c› faktörü
de devreye girmektedir; bu durumda
tasar›mc›, firman›n belirledi¤i ve
kendisinden talep edilen program
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do¤rultusunda hareket etmektedir. Her iki
flekilde de tasar›mc›lar›n kimlik belirleyici
olarak veya dikkat çekmek için belli
sembollere yöneldi¤i, mobilyada biçim
dilini farkl› anlamlar›n göstergesi olan
imlerle programlad›¤› görülmektedir.
Tasar›mc›lar›n duyum, alg›, gözlem,
düflünme ve hayal gücü gibi yetileri
tasar›m program› oluflturma ve nesnel
bir bütüne ulaflma noktas›nda önem
kazanmaktad›r.
Bir konudan esinlenme/metaforik
gönderme yapma noktas›nda tasar›mc›lar
farkl› bilim, sanat ve çal›flma alanlardaki
form, detay ve üretim yöntemlerini
mobilya tasar›mlar›nda
kullanabilmektedir. Moda, jeoloji, biyoloji
gibi pek çok farkl› disiplin günümüz
tasar›mlar›na bu anlamda ilham verici
olmaktad›r. Mobilyalar›n› klasik giysi
tasar›mlar› ile iliflkilendirerek metaforik
göndermeler yapan Fredrik Färg,
kal›planabilir polyester keçe kulland›¤›
mobilya arkal›klar›n›
moda ve tekstil tasar›m› alan›nda
kullan›lan klasik dikifl teknikleri ile
biçimlendirmektedir (Resim 7).
Tuval bezine bas›l› bir koltuk
foto¤raf›ndan oluflan ‘Canvas Chair’,
duvara dayand›¤›nda bir oturma eleman›
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olarak ifllev görmektedir.
Ahflap/alüminyum bir çerçeve etraf›na
gerilen elastik kumafltan oluflan
mobilyan›n tek ve iki kiflilik versiyonlar›
vard›r. YOY Design tasar›m› mobilyada
resim ve grafik sanat›n›n etkileri
görülmektedir (Resim 8).
Tarihsel süreçte yer alm›fl formlar
günümüz mobilyalar›nda tasar›mc›lar
taraf›ndan kullan›labilmekte; ça¤dafl

Resim: 7
Fredrik Färg tasar›mlar›.

malzemelerle, farkl› biçim
düzenlemeleri ile yorumlanarak
sembollefltirilebilmektedir.
De¤iflik dönem ve stillerden seçti¤i
mobilya parçalar›n› birlefltirerek yapt›¤›
biçim denemeleri ile Borek Sipek, ço¤u

Resim: 8
YOY Design, ‘Canvas
Chair’, 2013.
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sembollerden yola ç›karak mobilyalar›n›
biçimlendiren tasar›mc›lardan Marcel
Wanders’in dantel iflinden yola ç›karak
tasarlad›¤› ‘Crochet Chair’ ve ‘Crochet
Table’, t›¤la örülmüfl dantel örtülerin
dikilmesi, epoksi reçine ile sertlefltirilmesi
ve kal›pla biçimlendirilmesi ile meydana
getirilmifltir (Resim 10).

Resim: 9
Borek Sipek tasar›mlar›.
Resim: 10
Marcel Wanders, ‘Crochet
Table’, 2001 ve ‘Crochet
Chair’, 2006.

Resim 10

Resim: 11
Farkl› kimliklere yönelik
tasarlanm›fl mobilyalar.

zaman geleneksel ve güncel semboller
tafl›yan ö¤eleri tasar›mlar›nda bir araya
getirerek postmodern bir düzlemde
tan›mlamaktad›r (Resim 9).
Etnik, kültürel ve geleneksel sembollerin
mobilyalar üzerinde kullan›m› biçimsel
boyutta olabildi¤i gibi, malzeme ve üretim

tekni¤inin uyguland›¤› örnekler de
mevcuttur. Tasar›mc›lar›n kendi
kültürlerine veya farkl› bir kültüre ait
etnik motifleri programlayarak, bir
topluma özgü el sanatlar›n› kullanarak,
gelenekselleflmifl renk, doku ve kullan›m
nesnelerini yorumlayarak ortaya koydu¤u
tasar›mlar, çeflitli nedenlerle kullan›c›lar›n
tercihi olabilmektedir. Geleneksel

Mobilyan›n sembolleflmesinde rol
oynayan bir faktör de sat›fl noktas›nda
ortaya ç›kan kullan›c› be¤enileridir.
Tasar›mc› kimi zaman belirli bir kesimin
yaflam biçimini, sosyal yap›s›n› ve estetik
be¤enisini göz önüne alarak tasar›m
yapmaktad›r. Bu noktada kullan›c›
tercihleri tasar›m bilefleni olarak tasar›m
sürecine dahil olmaktad›r. Estetik be¤eni
herkese göre de¤iflken olsa da kullan›c›ya
ait baz› imler bellidir. Sosyo-kültür, statü,
yafl, cinsiyet, etnik kimlik gibi de¤erler
dikkate al›narak tasar›mc› taraf›ndan
belirlenen semboller mobilyalar üzerinde
ürünün estetik ifllevine katk›da bulunacak
flekilde programlanmaktad›r; mobilyalar
bu yolla kullan›c›s›n› ve mekan›n›
tan›mlayan bildiri elemanlar›na
dönüflmektedir (Resim 11).
Sembolik mobilya tasarlama sürecinde
ifllevsel aç›dan farkl› tasar›m tan›mlar›na
ulaflmak isteyen tasar›mc› için kullan›c›
etkileflim ve davran›fllar›, önemli bir ç›k›fl
noktas›d›r.
Her davran›fl›n belli bir nedene
dayand›¤›n› bilen tasar›mc›, kullan›c›n›n
ihtiyaçlar›na nas›l cevap verece¤ini de
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öngörebilir; buna yönelik olarak tasar›m›n›
programlayabilir (Zapç› 1996, 61). Ancak
bazen bunun tam tersi de geçerlidir;
tasar›mc› ayn› zamanda ihtiyaç, davran›fl
ve al›flkanl›klar› biçimlendirebilen kiflidir.
Getirdi¤i tan›mlarla toplumu
flekillendirebilir; insan-çevre iliflkilerini
düzenleyebilir, ifllevsel aç›dan farkl›
tan›mlar yaparak yeni kullan›m yöntemleri
oluflturabilir ve kullan›c›ya yeni
deneyimler kazand›rmay› amaçlayabilir.
Bireysel veya toplumsal davran›fl ve
al›flkanl›klar göz önüne al›narak yap›lan
ifllevsel tan›m ve programlar, yeni
kullan›m biçimlerinin gelifltirilmesine de
yard›mc› olmaktad›r. Nani Marquina’n›n
insanlar›n evde ve kamusal alanlarda yere

beklentileri, kiflisel ve toplumsal bazda
oluflturduklar› kavramlaflt›rmalara dayal›
olarak de¤iflmekte, bu ise kimlik
olgusunun kültürel özelli¤ini ortaya
koymaktad›r.
Kullan›c› tercihleri incelendi¤inde öne
ç›kan yönelimlerden birinin kifliye özel
biçimlenme olana¤› sunan mobilyalar
oldu¤u görülmektedir. Kifliselli¤in önem
kazand›¤› günümüzde mobilya ifllevleri de
özgün formlar içerisinde aranmaktad›r.
Esnek ve yarat›c› çözümlerle kullan›c›n›n
istedi¤i gibi programlayabildi¤i, farkl›
malzeme ve renk imkanlar› sunan
tasar›mlar için Ron Arad, ‘Kiflide ürünü
kendi biçimlendiriyor illüzyonu yaratarak,
Resim: 12
Nani Marquina, ‘
Flying Carpet’, 2006.
Resim: 13
YOY Design, ‘Blow’, 2012.

Resim 12

oturma al›flkanl›¤›ndan esinlenerek
tasarlad›¤› bir düzlem olan ‘Flying
Carpet’, ifllevsel aç›dan yeni kullan›m
biçimleri sunarak özgürlü¤ü sembolize
etmektedir (Resim 12).
3.2. Kullan›c› Tercihleri ve
Gereksinimleri
Günümüzde sembolik mobilyalar›n
tercih edilme noktas›nda kullan›c›
gereksinimleri öne ç›kmakta; her birey
kendi özellikleri (kimlik, kiflilik, hayat tarz›,
inanç, dünya görüflü, ihtiyaçlar ve özlemler)

do¤rultusunda mobilyalar be¤enmekte,
sat›n almakta ve kullanmaktad›r.
Bireylerin mobilyalara yükledikleri
simgesel anlamlar, tercih nedenleri ve

92 Say› 16, 2013

tasar›m›n bir boyutunda rol ald›¤› hissini
yaflat›yor’ yorumunu yapm›flt›r (Arad, 2013).

Resim 13

Bunun bir örne¤i olan ‘Blow’, A4
boyutunda ince çelik plakalar›n befl ayr›
formda kal›planarak biçimlendirilmesiyle
oluflturulmufl bir raf ünitesidir. Uçuflan
bir ka¤›t destesini and›ran tasar›m,
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Resim: 14
David Grass, ‘Everything But The
Manual’, 2011.

duvara çengellerle monte edilebilmekte;
kullan›c› parçalar› istedi¤i gibi
düzenleyebilmektedir (Resim 13).
Kullan›c›lar, tasar›m sürecine direkt ya da
dolayl› olarak kat›larak kendilerini ifade
etmek istemekte; Kendin Üret (Do It
Yourself) mobilyalar bu noktada tercih
sebebi olmaktad›r. Yüz yetmifl yedi adet
ahflap parçadan oluflan ‘Everything But
The Manual’, kullan›c›n›n c›vata ve
somunlar kullanarak özgürce
biçimlendirebildi¤i modüler bir sistemdir.
‘Form esnekli¤i izler’ prensibi ile David
Grass oyun niteli¤indeki bu tasar›m›n›, el
iflçili¤ini seven kullan›c›lar için üretmifltir.
Mobilyalar, modüllerle birlikte verilen
k›lavuz önderli¤inde veya tamamen özgün
formlarda biçimlendirilebilmektedir

olan› arama noktas›nda giderek daha çok
kiflinin tercihi oldu¤u görülmektedir.
Nesne ile iletiflimde önemli olan, kullan›c›
ya da izleyicinin bu deneyimi yafl›yor
olmas›d›r. Günümüzde özellikle gençler
hareketli yaflam biçimleri içinde bu tür
mobilyalar› daha çok tercih etse de,
deneysel mobilyalar her yafltan
kullan›c›n›n ilgisini çekebilmektedir. Bir
file içerisine yerlefltirilmifl toplardan
oluflan ’Wave Sitting Spheres’,
oturma/uzanma eylemini yeniden
tan›mlayan ve her yafltan kullan›c›ya hitap
eden tasar›mlara örnektir (Resim 15).
Sembolik mobilyalar›n kullan›c›lar
taraf›ndan tercih edilme nedenlerinden biri
de estetik tercihlerdir.

(Resim 14).

Resim: 15
Florence Jaffrain,
’Wave Sitting Spheres’,
2011.

Alternatif kullan›m biçimleri sunan
mobilyalar, ifllevsel veya estetik anlamda
al›fl›lm›fl›n d›fl›nda bir deneyim kazanmak
isteyen bireylere hitap etmektedir.
Mobilyalar›n farkl› ifllevlerde ve formlarda
üretilmesi 1960’lar›n özgürleflme
hareketleri içerisinde bafllam›flt›r. O
dönemde ‘kal›plar›n d›fl›na ç›kma’
düflüncesiyle flekillendirilen ve bir
ideolojiyi yans›tan tasar›mlar›n günümüz
örneklerine bak›ld›¤›nda, bunlar›n orijinal

Resim 15

Kullan›c› be¤enileri, kiflilerin sosyal,
etnik-kültürel, ekonomik ve teknolojik
altyap›s›na, deneyimlerine, inançlar›na,
al›flkanl›klar›na ve estetik de¤er yarg›lar›na ba¤l› olarak de¤iflmektedir. Estetik
de¤er, tasar›m› efl ifllevli benzerlerinden
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ay›rmakta; bu farkl›laflma nesnenin
kullan›c› aç›s›ndan be¤enilmesinde ve
tercih edilmesinde önemli rol oynamaktad›r (Muggevd. 2008, 326). Esteti¤in sembolik
biçimle birleflti¤i bir tasar›m olan ‘Illusion
Table’, Essey firmas› taraf›ndan 3
milimetre kal›nl›¤›nda akrilik malzeme
kullan›larak el iflçili¤i ile üretilmifltir
(Resim 16).
Tasar›mc›lar›n bir felsefe ya da görüfl
bildirmek amac›yla üretti¤i sembol
mobilyalar kimi zaman bireyler taraf›ndan
-pratik kullan›m de¤eri olsun ya da
olmas›n- sanatsal de¤eri için tercih
edilebilmektedirler. Geçmiflte ideoloji

dolay›s›yla al›nd›¤›n› ve kullan›ld›¤›n›
göstermektedir (Bilgin 1983, 56). Bu, ürünlere
yüklenen ifllev ve sembollerin gruplara
göre farkl›laflt›¤›n›n bir göstergesidir.
Yönelinen statü nesnelerinin seçiminde,
kiflilerin kültür düzeyleri, yaflam stilleri ve
be¤enileri de önemli rol oynamaktad›r.
Örne¤in az say›da piyasaya sürülen özgün
mobilyalar, yüksek fiyat› nedeniyle
herkesin alamad›¤›; buna paralel olarak
kiflilere farkl›laflma duygusu veren, statü
sa¤layan ya da bak›fl aç›lar›n› betimleyici
nitelik tafl›yan ürünler olarak önemli yer
tutmaktad›r. Son dönemde lüks tüketime
yönelik pek çok firman›n da pazara hakim
olmak için sembolik mobilya üretimine
öncelik verdi¤i görülmektedir. Bu tür
mobilyalar›n düzenlenen sergi, medya,
fuar ve aç›k artt›rmalarda giderek daha
çok ilgi çekmesi piyasay› harekete
geçirmekte, bu ürünler özel bir pazar
yaratmaktad›r.
3.3. Güncel Yönelimler
Sosyal çevreye ve yaflam koflullar›na ba¤l›
olarak oluflan dönemsel yönelimler,
tasar›m yaklafl›mlar› ve kullan›c› tercihleri
üzerinde etki etmektedir.

Resim 16

sembolü olan tasar›mlar› günümüzde
halen üreten firmalar mevcuttur ya da bu
tasar›mlar›n orijinalleri baz› galerilerin
koleksiyonlar›nda özel parçalar olarak yer
alabilmektedir. Memphis grubu
tasar›mlar›n›n sat›ld›¤› galeriler, firmalar
ve aç›k artt›rma flirketleri konuya örnek
gösterilebilir (Resim 17).
Kiflilerin refah düzeyi yükseldikçe
psikolojik ihtiyaçlar› da çeflitlenmekte;
insanlar konfor, statü, estetik, sanat gibi
pek çok farkl› nedenle mobilya
alabilmektedir. Araflt›rmalar, tüketim
öncelikli toplumlarda eflyalar›n kullan›m
de¤erinden çok sembolik de¤erleri
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Güncel mobilyalar incelendi¤inde tasar›m
yönelimlerinin ‘ekoloji, esneklik ve
teknoloji’ konular› üzerinde yo¤unlaflt›¤›
görülmektedir. Popüler kültür imgelerini
tasar›mlara yerleflme çabas› sonucu
biçimsel bir deformasyon da söz
konusudur.

Resim: 16
John Brauer, ‘Illusion Table’,
2005.
Resim: 17
Ettore Sottsass, Memphis
tasar›mlar›.

Resim 17
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Resim: 18
Studio Maezm, ‘Re_Love’,
2009.

Artan çevre kirlili¤ine karfl› oluflan
bilinçlenme, sürdürülebilir/yeflil
tasar›mlar›n artmas›na neden olmakta; at›k
malzemeler tekrar kullan›lmakta veya
yeniden de¤erlendirilmektedir.
Günümüzde sürdürülebilir ve at›k
malzemeleri mobilyalar›nda kullanan pek
çok tasar›mc›/firma bulunmaktad›r. Sosyal
mesajlar da veren bu sembolik
tasar›mlarda at›k eflyalar, bilgisayar
parçalar›, araba lastikleri, eski giysiler vb.
ya da ekolojik malzemeler
kullan›labilmektedir. Kullan›lm›fl giysi ve
sandalyelerden oluflan ‘Re_Love’ ömrünü
tamamlam›fl eflyalar›n yeniden
kullan›labilece¤ini göstermek için
üretilmifl bir mobilyad›r. Tasar›ma ismini
veren ‘Re_Love’ sözcü¤ü, burada
‘yeniden kullanmak’ anlam›n›
tafl›maktad›r. Bu mobilya ile sürdürülebilir
tasar›m anlay›fl›n› ortaya koyan Studio
Maezm, asl›nda eflya-insan aras›ndaki
iliflkileri sorgulamaktad›r; giysilerin insan
hayat›n›n özel anlar›n› ve hat›ralar› tafl›yan
önemli nesneler oldu¤unu ve eskidi¤inde
hemen at›lmamas› gerekti¤ini; bir flekilde

yeniden kullan›labilece¤ini
vurgulamaktad›r (Resim: 18).
Sembolleflen mobilyada bir di¤er güncel
yönelimin, yaflam mekanlar›ndaki
küçülmeye ve dinamik/de¤iflken yaflam
tarz›na ba¤l› olarak geliflen, az eflyay›
özgürlük olarak kabul eden felsefe ile de
ba¤lant›l› olarak ‘çok fonksiyonluluk’
özelli¤ini kullanmak oldu¤u
görülmektedir. Bu süreçte ça¤dafl
malzemelerden ve üretim
teknolojilerinden de yararlanan
tasar›mc›lar, birden çok iflleve cevap veren
mobilyalar›n› kullan›c›n›n tercihine
sunmaktad›r. Yata¤a dönüflebilen ve pek
çok farkl› kompozisyonda kullan›labilen
‘Sosia Sofa’, Emanuele Magini taraf›ndan
üretilmifltir (Resim: 19).
Günümüzde oldukça s›k rastlanan bir
yönelim de mobilyalar›n popüler
sembollerle, sat›fl odakl›
biçimlendirilmesidir. Firmalar›n daha çok
kiflinin dikkatini çekmek istemesi, bu tür
yaklafl›mlar›n temelini oluflturmaktad›r.
Moda olan ve sosyal ortamda bulunan

Resim: 19
Emanuele Magini, Campeggi
‘Sosia Sofa’, 2011.
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imgeler metafor olarak mobilyalar
üzerinde kullan›lmakta, tasar›mlar bu yolla
esprili bulunan, kolay sevilen nesneler
haline getirilmektedir.
Tasar›mda sat›fla yönelik politikalar
sonucu her olgu bir tüketim nesnesine
dönüflebilmekte; sanatç›lar, sinema
y›ld›zlar›, popüler kimlikler, karikatürler,
medya/film karakterleri, yüz ifadeleri,
bilgisayar iflaretleri, inançlar, moda, sosyal
aktiviteler, futbol tak›mlar› gibi günlük
hayata iliflkin her fley tasar›mlar üzerinde
sembollefltirilebilmektedir. 1980’lerde öne
ç›kan ve ‘Her fley olur’ prensibiyle
flekillenen postmodernizm anlay›fl› asl›nda
günümüzde de geçerlili¤ini
sürdürmektedir. Uzak Do¤u kültürüne ait
bir sembol olan Buda imgesinin oturma
eleman› olarak kullan›lmas› bunun bir
örne¤idir (Resim 20).
21. yy. ekonomisi kendini ayakta
tutabilmek için yeni pazarlar aramakta ve
yeni politikalar üretmekte, bunu takip
eden kitleler de giderek daha fazla tüketim
ve de¤iflim odakl› yaflamaktad›r. Moda,
markalar, reklamlar, sloganlar, kimlik
çal›flmalar›, ak›lda kalma ve sat›fla yönelik
farkl›l›k aray›fllar›n›n tamam› söz konusu
tüketimi teflvik etmeye yöneliktir.
4. Günümüz Mobilyas›n›n
Sembolleflmesinde Rol Oynayan
Teknolojik Etkenler
Günümüzde mobilyan›n
sembolleflmesinde önemli bir etken de
teknoloji ve bilgi-iletiflim alan›ndaki
geliflmelerdir. Bilimsel geliflmeler
paralelinde h›zla ilerleyen teknoloji,
mobilyada yeni içerikler ve biçimleme
anlay›fllar›n› da beraberinde getirmektedir.
CAD/CAM teknolojileri, artan hesaplama
ve üretim kabiliyetleri ile tasar›m
sürecinde fikir ile sonuç ürün aras›nda
arac›l›k ederken tasar›mc›n›n fiziksel-
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kavramsal yeteneklerini/kapasitesini
artt›r›p zenginlefltirmekte ve daha özgür
bir çal›flma ortam› sa¤lamaktad›r.
Detayl› formlar›n üretimini mümkün k›lan
yöntemlerle mobilyada sembolik
yaklafl›mlar›n artt›¤› görülmektedir.
Hayvan formlar›ndan yola ç›karak
tasarlad›¤› ‘Animal Chair Collection’
serisinde Maximo Riera, hipergerçekçi bir
etki yaratmak için CNC teknolojisini
kullanm›flt›r. El eskizleri bilgisayarda üç
boyutlu modellere dönüfltürülen Riera’n›n
heykelsi hayvan figürleri, CNC tezgah›nda
s›k›flt›r›lm›fl köpük bloklardan kesilmifl;
kesilen farkl› parçalar bir araya getirilmifl,
yap›flt›r›lm›fl, z›mparalanm›fl ve
boyanm›flt›r. Denge unsurunu sa¤lamak
için kimi noktalarda iç strüktür elemanlar›
kullan›lm›flt›r (Resim 21).
Bilgisayar destekli tasar›m alan›nda oluflan
parametrik ve algoritmik tasar›m gibi alt
inceleme alanlar› mobilya biçimlerine
yans›makta; tasar›m süreçleri ve sonuç
ürünler üzerinde önemli rol oynamaktad›r.
‘Tasar›m sürecinde tasar›m› etkileyecek
verilerin parametreler (de¤iflkenler) olarak
belirlenmesi ve organizasyonu’ olarak
tan›mlanan parametrik tasar›mda,
öncelikle hangi verinin di¤eriyle nas›l
iliflkili oldu¤u say›sal/geometrik olarak
tan›mlanmakta ve s›n›rlamalar›n

Resim: 20
21st Living Art
‘Buddha Head Table and
Pouf’, 2011.

Mobilyan›n Sembolleflmesi ve Güncel Yönelimler

Resim: 21
Maximo Riera, ‘Animal Chair
Collection’, 2011.

belirtildi¤i bir tasar›m stratejisi
kurulmaktad›r. Bu tür bir iliflki modeli bir
kez kuruldu¤unda parametre de¤erleri
tasar›mc› taraf›ndan de¤ifltirilerek di¤er
olas› durumlar denenmekte ve
türetilmektedir. Bunun bir örne¤i olan
‘The Sectionimal’, fiilili tasar›m stüdyosu
gt_2P taraf›ndan parametrik tasar›m
yöntemiyle ‘Section’ isimli bilgisayar
yaz›l›m› kullan›larak üretilmifltir. Bu
yaz›l›m mobilyan›n kesit say›s›, ölçü,
biçim gibi parametrelerini kullan›c›
gereksinimleri ve malzeme seçenekleri
do¤rultusunda adapte etmeye olanak
vermektedir (Resim 22).

Günümüz yaz›l›m programlar› sayesinde
sonsuz tasar›m çeflitlili¤i getiren dinamik
form ve strüktürlerin sistematikleri art›k
sanal ortamda kurulabilmekte; bu çoklu
sistemlerin bir araya gelifllerindeki düzen
ve ritm mant›¤› çözümlenebilmektedir.
Metafor olarak do¤ada yaflayan kufl
sürülerinin kümeleflme biçimlerini
kullanan ‘The Starlings Table’ için
tasar›mc› Joris Laarman ile çal›flan Michal
Piasecki, kufl sürülerinin hareket
algoritmas›ndan hareketle üç boyutlu bir
bilgisayar simülasyonu haz›rlam›flt›r. Bu
yaz›l›m sanal olarak uçan sürüyü herhangi

Resim: 22
gt_2P, ‘The
Sectionimal’, 2009.
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Resim: 23
Joris Laarman, ‘The Starlings Table’, 2010.

bir anda dondurabilmektedir. ‘Stl dosyas›’
olarak dönüfltürülen görüntüler, üç boyutlu
yaz›c› kullan›larak üretilmektedir.
Materialise taraf›ndan Stereolithography
yöntemiyle meydana getirilen masa
tasar›m› son aflamada nikel ile
kaplanmaktad›r. ‹lerleyen teknoloji ile
birlikte do¤al ve organik formlar›n
tasar›mc›lar›n ilgisini giderek daha çok
çekti¤i görülmektedir (Resim 23).
Geliflen teknoloji ile birlikte ‘kifliye özel
tasar›m ve üretim’ kavramlar› öne
ç›kmakta, H›zl› Prototipleme ve
Stereolithography gibi üretim yöntemleri
kullan›c›n›n tasar›m sürecine giderek daha
çok dahil olmas›n› sa¤lamaktad›r. Kiflisel
parametrelerle üretilen ilk mobilya
örneklerinden olan ‘Sinterchair’de
kullan›c›n›n favori müzi¤i, sevdi¤i yazar›,
filmi gibi tercihlerinden yola ç›k›larak bir
veri taban› oluflturulmufl; bu bilgiler
sandalyenin strüktürünü oluflturan
de¤iflkenler olarak bilgisayara yüklenmifl
ve mobilya Selective Laser Sintering
yöntemiyle üretilmifltir. Alman tasar›m
ekibi Vogt+Weizenegger, kullan›c› ile
birebir iliflki içinde yürüyen ve bir gün
içinde tamamlanan bu tasar›m/üretim
sürecini PLAN-A Fabrikas› olarak
adland›rm›flt›r. Bu proje, gelecekte
mobilyan›n kiflisel imlerle sembolleflme
noktas›nda ne yöne gidebilece¤ini
gösteren ipuçlar› tafl›maktad›r (Resim 24).
Standartlaflma yerine kifliselli¤in ve
kendini ifade etmenin tercih edildi¤i
günümüzde, say›sal üretim teknolojileri ile
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mobilyada bireysel imlerin
programlanmas› mümkün olmaktad›r. Bu
noktada, tasar›mc›n›n teknolojinin
imkanlar›na hakim olma düzeyi önem
tafl›maktad›r. Pek çok tasar›m alternatifine
imkan veren say›sal üretim teknolojileri,
tasar›mc›n›n elinde biçim kazanmaktad›r.
H›zl› Prototipleme ile objeler tek parçadan
üretildi¤inden, tasar›mc›n›n yap›m süreci
ile iliflkisi azalmakta; ancak bilgisayarla
iliflkisi artmaktad›r. ‹leride tasar›mc›n›n
de¤il, kullan›c›n›n final formunu verdi¤i,

alternatifler aras›ndan seçti¤i mobilyalar›n
artaca¤› düflünülmektedir. Tasar›mc› ise
kullan›c›ya bu seçenekleri sunan kifli
olacakt›r.
Günümüzde say›sal teknolojilerin mobilya
biçimleri üzerindeki bir etkisi de bilgisayarda kullan›lan çizim programlar›yla
hayat›m›za giren formlard›r. Bugün ço¤u
tasar›mc› mobilyalar›n› iki ve üç boyutlu

Resim: 24
Vogt+Weizenegger,
‘Sinterchair’, 2002.
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Resim: 25
Philippe Morel,
'Computational Chair' 2004.

programlarda modellemekte; bu ise onlar›n
sembol arama sürecinde sanal ortam›n
sundu¤u biçimlerden etkilenmesine yol
açmaktad›r. Farkl› çizgi-yüzey
göstermeleri (wireframe, piksel, grid sistem) ve
komutlar (lathe, extrude, boolean) bilgisayar
biçim dilinde tasar›mc›ya esin kayna¤›
olan ö¤elerden baz›lar›d›r. Pikselize
edilmifl bir forma sahip 'Computational
Chair', bilgisayar algoritmalar›yla
oluflturulan biçim alternatifleri içinden
yirmi befl tanesinin seçilmesi ve lamine
ahflap malzemeyle üretilmesi sonucunda
meydana getirilmifltir (Resim 25).
Say›sal üretim teknolojileri, giderek artan
tasar›m ve üretim kapasiteleriyle tasar›m
sürecinde düflünce ile ürün aras›nda
arac›l›k ederken, kullan›c›n›n bedenselzihinsel s›n›rlar›n› geniflletebilmesine
katk›da bulunmakta, tasar›mc›n›n
fiziksel/kavramsal yeteneklerini ve
kapasitesini artt›r›p zenginlefltirmekte,
mobilya tasar›m süreçlerine yeni yöntem,
form ve strüktür biçimleri katmakta,
tasar›mc›ya daha serbest bir çal›flma ortam›
sa¤lamakta ve fikirlerini gelifltirme flans›
vermektedir.
Resim: 26
Peter Donders,
'C-Bench', 2010.

Teknolojik geliflmelerin bir di¤er sonucu
ise yeni özgürlükler sunan kompozit

malzemelerdir. Malzeme dayan›mlar›n›n
artt›r›lmas›yla görsel ezberler bozulmakta;
bugüne de¤in al›fl›lagelmifl biçim ve
strüktür mant›¤›n›n ötesine geçen
tasar›mlar yap›lmaktad›r. Hafif ancak
sa¤lam malzemelerin beklenilenden a¤›r
yükleri tafl›mas›yla incelen mobilya
kesitleri, görselli¤e katk› sa¤lamaktad›r.
Formun olanaklar› artt›kça tasar›ma
konulacak s›n›rlar ve tan›mlar da
genifllemektedir. Buna ba¤l› olarak
tasar›mlar, sembol ve metafor gibi iletiflim
imleriyle daha kolay iliflkilendirilebilmektedir. Yap›s› çelikten dört kat daha hafif
ama üç kat daha dayan›kl› bir malzeme
olan karbon fiberle üretilen mobilyalar bu
anlamda dikkat çekicidir. 'C-Bench' isimli
tasar›m›nda Peter Donders, flerit karbon
fiberi sonradan ç›kard›¤› bir nesne
etraf›nda döndürerek çizgisel biçim dili
güçlü bir oturma eleman› meydana
getirmifltir (Resim 26).
Kolay biçim alan malzemeler, say›sal
teknolojilerin de etkisiyle tasar›mda
organik ve kompleks formlara yönelimin
artmas›na neden olmaktad›r. ‹rrasyonel
çizgide bir tasar›m olan ‘Aqua Table’ ile
Zaha Hadid, suyun damlamas›n› and›ran
bir forma gönderme yapm›flt›r. Tafl›y›c›
strüktürü lamine poliüretan reçineden olan
masan›n yüzeyi, kaymaz fleffaf silikon jel
ile kapl›d›r. Süreklilik gösteren yap›da bir
panel duvar sistemi olan Luca Nichetto
tasar›m› ‘Neverending Evolution’ ise
Corian malzeme kullan›larak üretilmifltir.
Devaml›l›k gösteren yüzeyleri ve asimetrik
yap›lar› ile bu tasar›mlar, ‘hareket’ ve
‘ak›fl’ gibi kavramlar› vurgulamaktad›r
(Resim 27).
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Resim 27

Günümüzde malzeme, nanoteknolojinin
sa¤lad›¤› imkanlar sayesinde kullan›c› ile
etkileflime girebilir, çevre koflullar›n›
de¤erlendirebilir; bunu görselli¤i ve
eylemiyle ortaya koyarak d›fla yans›tabilir
hale gelmifltir. ‘Ak›ll› malzeme’ olarak
adland›r›lan bu bileflenler ›fl›k, s›cakl›k,
bas›nç, magnetik alan ya da kimyasal bir
etki sonucu görüntü, flekil ya da boyut
de¤ifltirebilmekte; bu de¤iflimler
sonucunda farkl› görsel dinamikler
oluflturabilmektedir. Malzemenin aktif
olma durumu, tasar›m endüstrisine sürekli
de¤iflen özellikler kazand›rmaktad›r.
Mobilyalar gelifltirilen güncel tasar›m
yöntemleriyle zengin biçim olana¤›na
kavuflurken, malzeme kendi karakteristik
özellikleriyle tasar›m süreçlerinde etkin
roller oynamaktad›r. Termokromik
kaplamas› sayesinde kullan›c› ile
etkileflime giren ‘Hotseat’, ›s›
de¤iflimlerini haf›zaya alarak yüzeyi
üzerinde görsellefltiren bir masa ve bank
tasar›m›d›r (Resim 28).
Farkl› çeflitleriyle birçok ifllevi yerine
getiren ak›ll› malzemeler, mobilya
tasar›m›nda ürünün çevreye uyum
sa¤layabilme; oluflan veya oluflabilecek
çevresel etkilere karfl› kendini yeniden
yap›land›rabilme potansiyelleri ile
görevlendirilmektedir. Yak›n gelecekte
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Resim: 27
Luca Nichetto, ‘Neverending Evolution’
2009 ve Zaha Hadid, ‘Aqua Table’, 2006.
Resim: 28
Jay Watson, ‘Hotseat’, 2011.

teknoloji ile iliflki içindeki mobilyalar
de¤iflim iste¤ine daha çok yan›t
verebilecektir. Mobilya; strüktürel yap›dan
oluflum geometrilerine, teknik
edinimlerden nanoteknolojik olanaklar›n
tasar›ma getirece¤i yeniliklere kadar
insan-çevre etkilefliminin bir arac›
olacakt›r.
Medya ve biliflim teknolojilerinin yaflam
içinde kaplad›¤› alan›n genifllemesi sonucu
bireysel paylafl›mlar artm›fl, kültürler aras›
etkileflim h›zlanm›flt›r. ‹letiflim
ortam›ndaki bu de¤iflim tasar›mc›-

Resim 28
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kullan›c› iliflkisini de etkilemifl,
tasar›mc›lar tasar›mlar›n› sosyal
platformlara tafl›yarak daha fazla
kullan›c›yla buluflmay› hedefler hale
gelmifllerdir. Toplumun büyük
ço¤unlu¤unun dahil oldu¤u ve ‘sanal
ortam’ olarak tan›mlanan platformda öne
ç›kabilmek ad›na gelifltirilen stratejilerin
geçerlilik süreleri giderek k›salmakta ve
bu durum yeni olana yönelimi zorunlu
k›lmaktad›r (Schifferstein ve Hekkert 2008, 333).
Sürekli de¤iflim halinde olan bu ortam,
tasar›mc›lar› ifade gücü yüksek tasar›mlar
yapmaya yönlendirmektedir.
Geliflen biliflim teknolojileri ile bilginin
h›zl› iletimi sayesinde küresel s›n›rlar
kalkm›fl; tasar›mc›n›n ve tasar›m›n
evrenselleflmesinin zemini oluflmufltur.
‹lerleyen teknoloji, mobilyada yeni form
üretimi ve yeni kullan›m biçimlerinin
geliflmesinde belirleyici rol oynayacak;
mobilya-sembol iliflkisini de¤ifltirmeye
devam edecektir.
Sonuç
‹letiflim ça¤› olarak tan›mlanan
günümüzde mobilyan›n, pratik/ifllevsel
kullan›m ba¤lam›ndan ç›karak; istek,
düflünce ve kimlik bildiren, kültürel
sembollerle yüklü bir nesneye dönüfltü¤ü
görülmektedir. Tafl›d›¤› estetik ve
sembolik imlerle tasar›m› kullanan/izleyen
kiflilerin bilgi ve kültürel birikimine ba¤l›
olarak devreye giren pek çok mesaj› da
aktaran mobilyada iletiflim, biçim dili ile
iletilen gösterge, sembol ve metaforlar
yoluyla sa¤lanmaktad›r. Sanatç› ve
tasar›mc›lar estetik bak›fl aç›lar›n›
yans›tmak için ve/veya felsefi bir
söylemde bulunmak için mobilya formunu
kullanabilmekte; bu yolla mobilyay›
sembollefltirebilmekte; tasar›mlar› -pratik
kullan›m de¤eri olsun ya da olmas›ndüflünsel kurgu ileten ça¤dafl sanat

nesneleri olarak programlayabilmektedir.
Sembolleflen mobilyalara günümüzde
giderek daha s›k rastlanmakta; yaflam
koflullar›n›n ise bu durumu destekledi¤i
görülmektedir. Mobilyalar›n
sembolleflmesi sosyo-kültürel ve
teknolojik boyutta irdelendi¤inde -gerek
estetik, gerekse felsefi boyutta- yayg›n
kullan›ma ulaflmas›ndaki etkenler de
netleflmektedir. Farkl› olman›n ve farkl›
olana yönelmenin bir ihtiyaca dönüfltü¤ü
günümüzde her sektörde tasar›mc›lar
yeniyi yaratmaya odaklan›rken,
kullan›c›lar da özgün olan› aramaya
bafllam›fllard›r. Bu durum mobilya
üretimine de yans›m›fl, de¤iflik biçime
ulaflma çabalar› sembolik mobilyalar›n
yayg›nlaflmas›nda etkili olmufltur. Sosyokültürel boyutta etkileflim tasar›mc›n›n
sembol oluflturmas›, kullan›c›n›n sembol
nesne kullanmas› ve bu nesnelerin güncel
yönelimlerle iliflkilendirilmesi noktas›nda
olmaktad›r.
Teknoloji ve bilgi-iletiflim alan›ndaki
geliflmeler geçmiflte yap›lmas› mümkün
olmayan mobilyalar›n üretimini olanakl›
k›larak form ve strüktür yap›lar›n›
de¤ifltirmektedir. Semboller yüzeysel
süsleme boyutundan uzaklaflmakta;
mobilya biçimi, malzemesi, boyutu ve
dokusuyla tümüyle bir sembole
dönüflmektedir.
Görülmektedir ki; mobilyada iletiflim
ifllevi yak›n gelecekte daha da önem
kazanarak tasar›mda yer alacak,
sembolleflme süreci teknolojik geliflmelere
paralel olarak biçimlenmeye devam
edecektir. Bunun yan›nda, bireyselli¤e
olan vurgunun öne ç›kaca¤›, mobilyan›n
tasar›mc›s› ve kullan›c›s› ile daha yak›n
iliflki içine girece¤i düflünülmektedir.
Mobilya tasar›m›ndaki ve üretimindeki
s›n›rlamalar ortadan kalkt›kça kullan›c›
Say› 16, 2013
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deneyimlerinin de önemi artacakt›r.
Endüstriyel yöntemlerle seri olarak
üretilmifl ürünlere karfl›l›k olarak
tasar›mc›lar›n, kendi imzalar›n› tafl›yan
‘özelleflmifl’ ürünlerle daha çok karfl›m›za
ç›kaca¤› ve kiflisel ifadelerin güçlenece¤i
öngörülmektedir. Tasar›mc›lar,
mobilyan›n biçim dilini yeniden
yorumlayarak bildirilerini aktarmaya;
güncel malzeme ve üretim teknolojilerini
keflfetmeye yönelik çal›flmalar yapmaya,
deneysel tasar›m ve üretim biçimleri
gelifltirerek kendilerini ifade etmenin
farkl› yollar›n› aramaya devam
edeceklerdir. Sembolik mobilya
tasar›mlar›na olan ilginin giderek artt›¤›
göz önüne al›nd›¤›nda; tasar›mc›lar için
öncelikli ç›k›fl noktas› “bireysel kimlikleri
ifade edebilme özelli¤ine sahip özgün
programlar oluflturmak” olmal›d›r●
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