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ÖZ 

Endüstri devrimiyle beraber değişen sosyo-kültürel yapı ile teknolojinin de gelişmesiyle sanat alanında pek çok yeni 

yaklaşım ortaya çıkmıştır. De Stijl Hareketi de bu dönemle ortaya çıkan en etkili sanat hareketlerinden birisidir. Tasarım, 

sanat ve mimarlık alanlarında önemli rol oynayan modern bir harekettir. Dönemde birçok sanatçı bu akımdan etkilenip 

çeşitli eserler vermişlerdir. Bu hareketle verilmiş eserler dönemin manifestosuyla ilintili, birtakım kavramları içerirken, 

temel geometrik formlar ve evrensel renkleri de içerisinde barındırmaktadır. 

De Stijl Hareketinin mobilya tasarım yaklaşımlarına etkilerini ortaya koymayı amaçlayan bu çalışmada, bireysel ve kolektif 

çalışmalarıyla dönemin mimari dilinin oluşumuna katkıda bulunan Gerrit Rietveld tasarımları ele alınmıştır. Çağdaş mobilya 

tasarımlarında De Stijl hareketinin biçime ve öze yönelik etkileri araştırılmış olup renk kullanımı dönemin temel 

öğelerinden biri olduğu görülmüştür. Bu bağlamda rengin etkili bir biçimde kullanıldığı De Stijl Dönemi’nde Gerrit 

Rietveld mobilya tasarımları üzerinden renk kavramı konu alınarak renk ve biçim ilişkisi irdelenmiştir. Çalışma, bir döneme 

ışık tutması açısından literatüre artı değer kazandıracağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: De Stijl, Gerrit Rietveld, Mobilya, Renk 

ABSTRACT  

Following the change in socio-cultural structure and the developments in technology with the industrial revolution, many 

new approaches had emerged in the field of art. De Stijl Movement is one of the most influential art movements that 

emerged in this period. During this period, several artists were influenced by this movement and put forward various works. 

The works produced with this movement contain some concepts related to the manifesto of the period, while also harboring 

basic geometric forms and universal colors. 

Gerrit Rietveld's designs, whose individual and collective works contributed to the formation of the architectural language of 

the period, are discussed in this study which aims to reveal the effects of De Stijl Movement on furniture design 

approaches. In contemporary furniture designs, the effects of De Stijl movement on form and essence were investigated and 

it was found that color usage was one of the basic elements of the period. In this context, based on the concept of color, the 

relation between color and form was scrutinized over Gerrit Rietvel furniture designs during the De Stijl period when color 

was used effectively. The study is thought to add value to the literature in terms of shedding a light on a period. 
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1. GİRİŞ 

1918 yılında bir grup sanatçı tarafından ilk manifestosunu yayınlayan De Stijl hareketi sanatın birçok 

alanında etkisini göstermiştir. 1920’lerde tasarım, sanat ve mimarlık alanlarında etkili olan ilk önemli 

‘modern hareket’lerden biridir (Balkan, 1997). De Stijl Hollanda’da ortaya çıkıp, bakışımsız (asimetrik) 

dengeleri, temel geometrik biçimleri ve asal renkleri bir araya getirerek mimarlığa, resme, iç mekana 

uygulamış olan bir tasarım sistemidir (Hasol, 2008). Öncüleri, Piet Mondrian ve Theo Van Doesburg, 

sanatı kişisel ifadenin biçiminden çıkarıp, özgür yeni bir evrensel uyum sağlamak istemişlerdir (Oğuz, 

1996). Bu sebeple De Stijl’in ana ilkeleri, yalınlık, saflık, açıklık, işlevsellik, gerçeklik, nesnellik, soyutluk 

ve konstrüktiv olma olarak belirlenmiştir (Ünlü, 2015). Sanatçılar evrensel renkler ve asal çakışmayan 

çizgilerle bu ilkeleri kompozisyonlarına yansıtmışlardır. 

De Stijl hareketine 1919 yılında dahil olan Gerrit Rietveld, bireysel ve kolektif çalışmalarıyla dönemin 

mimari dilinin oluşumuna katkıda bulunmuştur. Mondrian ve diğer sanatçılarla iş birliği içerisinde olup ‘De 

Stijl’ sanat akımını savunduğu dergide ve manifestosunda yer alarak asli kurucuları arasına girmiştir. 

Manifestoda resim sanatının realize edildiği mimari dil ile, sanatı hayatla bütünleştirerek kalıcı hale 

getirmek amaçlanmıştır (Ünlü, 2015). Rietveld çalışmalarıyla sanatsal yaratıcılıktaki modern yönlerini 

ortaya koymuştur. Stilini zamanla değiştiren Rietveld daha renkli boyama üslubundan ana renkleri 

kullandığı tekniğine geçmiştir (Engin, 2013). Dönemin fikirlerini yansıtan birçok iç mekan ve mobilya 

tasarımları da bulunmaktadır. 

Dönemin ilkelerini tanımlayan soyut ifade, figüratif çağrışımı reddetmektedir. Dikey ve yatay çizgileri 

kullanarak ana ve nötr renklerle duygusal bir kompozisyon yaratmak hedefidir (Karabaş ve Güdür, 2016). 

Doğadan referansı reddeden akım, saf hali renkler ve basit geometrik formlar ile oluşturmaktadır. Amaç 

doğaya karşı bir saf gerçeklik yaratmaktır. Bu yaklaşımda kırmızı, mavi, sarı ve beyaz geometrik formların 

siyah çizgiler ile ayrılmasını kapsamaktadır. 900’lik açıların kullanım ilkesi kübik form ve hacimlerin 

yorumlanmasına neden olmuştur (Kaptan, 2003). Biçem içinde gerçeklik, belirlilik, açıklık, basitlik, 

konstrüktif olma, işlevsel olma, ortaklık, objektiflik ve yasallık olarak oluşturulan kavramların yanında, en 

temel kavram biçim vermek olmuştur. Böylece herkesçe değerlendirilip uygulanabilecek, matematiksel, 

geometrik temel kurallar, biçimin temel özelliklerini oluşturmuştur (Çelik, 1996). Temel biçim ise vurgu 

renkler aracılığı ile yapılmaktadır. Renk kullanımı dönemin temel öğelerinden biri olarak kullanılmıştır. Bu 

bağlamda rengin etkili bir biçimde kullanıldığı De Stijl Dönemi’nde Gerrit Rietveld mobilyaları üzerinden 

renk kavramı konu alınarak renk ve biçim ilişkisi irdelenmiştir. 

2. DE STIJL DÖNEMİ VE RENK KAVRAMI 

Hızlı bir değişim içerisinde olan dünyada, kimi zaman popüler kültürün etkisiyle gelen akımlar var olurken 

kimi zamansa büyük kitleleri bir anda etkileyip kaybolan ya da bir devrim niteliğinde yaşam tarzını 

değiştirebilen eğilimler mevcuttur (Koç vd., 2017). 1917-1931 tarihleri arasında etkisini gösteren De Stijl 

dönemi ise doğa dışı soyutlamaya dayanan temellerle, evrensel renklerle birlikte geometrik çizgilerin 

birbiriyle yarışmadığı sanatsal çalışmalara dayanır. Bu dönemin temsilcisi görülen ressamlar; Theo Van 

Doesburg, Piet Mondrian ve Van Der Leck’tir. Dönemin diğer sanatçıları arasında Gerrit Rietveld, J.J.P. 

Oud gibi mimarlar, George Vantongerloo gibi heykeltraşlar ve Hugo Ball ve Jean Arp gibi şairler de 

bulunmaktadır. Bu sanatçılar 1918 yılı içerisinde ilk manifestosunu belirttikleri De Stijl isimli dergiyi 

yayınlamaya başlamıştırlar (Ünlü, 2015). 

De Stijl’in plastik olarak doğaya öykünmeyen kompozisyonları, ana renkler (kırmızı, sarı, mavi) ve onlara 

kontrast oluşturabilecek nötr renklerle (siyah, beyaz, gri) oluşturulmuştur. Bu renkleri yatay, düşey ve 

dikdörtgen çizgilerle sınırlayarak geometrik soyutlamanın özü ifade edilmektedir. Dönemin renk 

kavramıyla ilişkilendirilen Theo Van Doesburg tarafından 1924 yılında yayınladığı ‘‘Plastik Bir Mimarlığa 

Doğru’’ adlı makalesinde De Stijl’in mimari dil anlayışını netleştirdiği en önemli söylemi şöyledir 

(Conrads, 1991): 

‘‘Renk. Yeni mimarlık resmin, öncelikle renklendirilmiş yüzey, sonra betimleme olarak ayrı ve 

hayali bir uyum ifade etmesine son vermiştir. Yeni mimarlık zaman ve mekân içindeki 

ilişkilerinin renkle organik ve dolaysız anlatımına izin verir. Renk olmaksızın bu ilişkiler 

gerçek değil, görünmezdir. Organik ilişkilerin dengesi ancak renk yoluyla gözle görülür bir 

gerçeklik kazanır. Çağdaş ressamın görevi, renklerin yardımıyla yeni dört boyutlu mekân-

zaman dünyasında uyumlu bir bütün yaratmaktır- iki boyutlu bir yüzey değil. Daha ileri bir 

aşamada kendine özgü rengi olan (kimyacı için bir sorun), doğallıktan arınmış bir malzeme de 

rengin yerini alabilir- fakat ancak bu malzemeye pratik nedenlerle bir gereksinim varsa.’’ 
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Söylemle ilişkili, saf ve yalın bir ifadenin renklerle doğal bir uyum içinde olduğu bu akımı Hess şöyle 

açıklamıştır (Akt.Biryan, 2006):  

“Rengin belirgin olabilmesi için, renk düz olmalıdır, salt, asal olmalı yani sarı, kırmızı veya 

mavi gibi üç ana renkten biri olmalı, yayılımında gerçekten bağımlı, ama hiçbir şekilde 

sınırlandırılmamış olmalıdır. Diğer yandan üç temel renk de henüz rengin dışsallığına 

sahiptir. O, bakımdan bunlar renk olmayan üç renge, beyaz, siyah ve gri’ye karşıt olarak 

yerleştirilmelidir. Çünkü renklerin doğal uyum ilişkilerine girmemeleri gerekir. Salt biçim 

verme doğal olanı bir yana bırakmayı amaçladığından, bu üç rengi boyut, güç ve tanısal 

kapasite bakımından başka bağlantılar içine sokar. Bağlantılara ilişkin olarak ‘uyum’ 

kelimesi yerine dengeli biçim verme tabiri daha uygundur” (Hess,1944:95). 

Bu doğrultuda bu söylemlerden yola çıkılarak; renk kavramının bu dönemin önemli bir kompozisyon aracı 

olduğu söylenebilir. 

Dönemin temsilcilerinden Mondrian ve Doesburg de resimlerinde bu dili kullanmışlardır. Mondrian’ın 

Kırmızı-Mavi-Sarı Kompozisyonu ile Van Doesburg’un Kompozisyon adlı eserinde De Stijl ilkeleri net 

olarak okunmaktadır. İki sanatçı da eserlerinde üç ana renk olan saf kırmızı-mavi-sarı ve siyah kullanmış 

olup, dikdörtgenlerin birliğe ulaşmak yolunda birbiriyle kurdukları dikey-yatay ilişkiler iki resimde de 

baskın niteliktedir. 

Özellikle doğadaki somut ifadeden aykırı saf ve yalın estetik bir anlatımla ve birbirine karışmayan 

geometrik biçimler ile kurgulayarak renklerle bunları vurgulamışlardır. Mondrian “Kırmızı, Sarı, Mavi” 

isimli kompozisyonda beyaz zemin üzerindeki siyah yatay ve düşey akslarda oluşan formların bazılarını 

sarı, kırmızı ve mavi renklerle boyayarak eserdeki devinimi vurgulamıştır (Şekil 1). 

a.  b.  
Şekil 1: a. Kırmızı, Sarı, Mavi Kompozisyon, Mondrian, 1927  

www.arthipo.com, Erişim Tarihi: 05.04.2019 

b. Kompozisyon, Theo van Doesburg, 1920 

https://www.istanbulsanatevi.com/sanatcilar/soyadi-d/doesburg-theo-van/theo-van-doesburg-kompozisyon-5606/ 

Erişim Tarihi: 18.08.2019 

Ancak Theo Van Doesburg 1920’den sonra dönemin gelişmeye devam etmesi gerektiğini savunarak farklı 

arayışlara girmiştir. Mondrian’ın aksine, yatay ve düşey aksların dışında 45 derecelik açılar da kullanmış ve 

kompozisyonlarındaki zamansızlık vurgusunu, 2. boyutta aktardığı ifadeyi 3. boyutta mekanlara da 

yansıtmıştır (Şekil 2). Duvarlarda ve tavan yüzeyinde kullandığı geometrik renkli formların aynı zamanda 

estetik duyguyu da tıpkı resimlerindeki gibi derinleştirdiği de görülmektedir.  

 
Şekil 2: Aubette Sine-Dans Salonu, Strazburg, 1926 

www.arcdaily.com, Erişim Tarihi: 06.04.2019 
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De Stijl dönemini tanımlayan sanatçılar dışında mimarlar da bulunmaktadır ve bunlar arasında Gerrit 

Rietveld’in tasarladığı Schröder Evi Mondrian Tablosu’nun cisimleşmiş hali olarak kabul edilebilir. Bu 

yapı; resim sanatının mimariye yön vermesi gerektiği yaklaşımının renk kavramıyla bütünleştiği sembolik 

bir tasarımdır (Ünlü, 2015). Yatayda ve düşeyde kullanılan pencere açıklıklarıyla saydam yüzeyler elde 

edilmiştir (Kahya, 2017). Tasarımı bir bütün olarak ele alıp, yapının iç mekanında da bu dili okumak 

mümkündür (Şekil 3).  

   
Şekil 3: Schröder Evi ve İç Mekan Tasarımı,1925, Hollanda 

www.arkitektuel.com, Erişim Tarihi: 07.04.2019 

De Stijl öncüsü tüm sanatçılar rasyonel yaklaşım, yalınlık, fonksiyonalist bir tavırla yaratılması gereken bir 

mimari dil ve renk kullanımı önemi üzerinde birleşerek ilkelerini netleştirmişlerdir. Aynı şekilde De stijl 

mimarları da renk kullanımına özel bir önem vermişlerdir (Ünlü, 2015). Dönemin önemli özelliklerinden 

biri olan renk kavramı, eserlerde salt bağımsız karakteri oluşturan önemli bir öğe olarak kullanılmıştır. Ana 

ve nötr renk kullanımı biçimi yansıtmaya yönelik evrensel olmayı hedefleyen bir tutumdur. 

3. GERRIT RIETVELD MOBİLYA TASARIMLARINDA RENK KAVRAMININ 

SORGULANMASI  

3.1. Tasarımcı Olarak GERRIT RIETVELD 

De Stijl sanat hareketinin öncülerinden olan Hollandalı mimar ve mobilya tasarımcısı Gerrit Rietveld 1888 

yılında marangoz bir babanın oğlu olarak Utrecht’te dünyaya gelmiştir (Honour,1969). 1906-1911 yılları 

arasında kendi mobilya atölyesini açmıştır. 1917 yılından sonra çizimlerini ve boyamalarını kullanarak 

maket yapımına başlamıştır. Daha sonra dolap yapımcısı olarak işine devam etmiştir. Mobilya tasarımına 

yönelen tasarımcı farklı bir üslup izleyerek o yıllarda De Stijl döneminin en önemli örneklerinden biri olan 

kırmızı-mavi tahta sandalyeyi tasarlamıştır (Engin, 2013). Rietveld, mobilyalarında sadece ana renkleri 

(mavi-sarı-kırmızı) ya da nötr renkleri (beyaz-siyah-gri) kullanmamıştır. Zaman zaman ahşap malzemeyi 

de tasarımlarında kullanmıştır. 

Rietveld, Mondrian ve Hollandalı diğer sanatçılar ve mimarlarla koordine olarak De Stijl hareketinin 

öncülerinden biri olmuştur. Akımın dergisinde ve manifestosunda yer alarak, yeni anlayışa sanatsal 

yaratıcılığın modern yönlerini ortaya koyarak katkıda bulunmuştur (Engin, 2013). Dönemin ilkelerinin ve 

hedeflerinin realize olduğu alan Rietveld’in mobilyalarında ve iç mekan tasarımlarında görülmektedir. 

Theo Van Doesburg, Rietveld’in mobilya tasarımlarını iç mekanda geleceğin heykelleri olarak 

nitelendirmektedir (Ünlü,2015). Rietveld için gerçeklik sadece sınırlılık ve zıtlık olarak 

deneyimlenebilmektedir. İnsan ölçeğine göre tasarlanmış mekan algılanabilirken, tanımlanmamış mekan 

anlaşılamazdır (Borden vd., 2015).  

Rietveld’in Schröder Evi mimarisi, iç mekan tasarımı ve mobilyalarıyla De Stijl anlayışını yansıtmaktadır 

(Şekil 3). Tasarım bütün detaylarıyla Mondrian tablosunun üçüncü boyuta aktarımını yansıtarak, resim 

sanatının döneme katkısının göstergesidir.  

            
Şekil 3: Rietveld, Schröder Evi, 1924 

https://www.archdaily.com/99698/ad-classics-rietveld-schroder-house-gerrit-rietveld Erişim Tarihi: 08.04.2019 
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Rietveld’in Schröder Evi dışında başka tasarımları da vardır. Bunlardan biri 1934-1936 yılları arasında 

yaptığı Bioscoop Vreeburg Sineması’dır. Rietveld sinemayı genişleterek, modernize etmiştir. Cephedeki 

tasarımda, film duyuruları, değiştirilebilir harflerle birlikte büyük ışık kutularıyla duyurulmaktadır. 

Utrecht’teki ilk ışıklı cephe tasarımıdır (Şekil 4). 

a.   b.  

Şekil 4: Rietveld, Bioscoop Vreeburg Sineması, 1934-1936 

a. https://www.centraalmuseum.nl/nl/collectie/rsa/082-a-004-verbouwing-bioscoop-vreeburg-met-drie-

bovenwoningen-gerrit-thomas-rietveld Erişim Tarihi: 08.04.2019 

b. http://www.aorta.nu/blog/rietveld-in-de-etalage/ Erişim Tarihi: 08.04.2019 

Diğer bir tasarımı ise 1931 yılında tasarladığı Erasmuslaan’daki Teras Ev’dir. Bu konut blokları Schröder 

Evi’nden çok farklıdır. Kullanılan ana renkler beyaz sıvalı duvarlar ve çelik pencere çerçeveleri 

kullanmıştır. Güneşi içeri fazlaca alan yapının cephesi cam ve çeliktendir. Bu tasarım işlevselci mimari 

hareketin bir örneğidir (Şekil 5). 

   
Şekil 5: Rietveld, Teras Ev (Terrace House), Erasmuslaan, 1931 

http://www.galinsky.com/buildings/erasmuslaan9/ Erişim Tarihi: 08.04.2019 

De stijl akımının izlerini taşıyan, bir diğer tasarımı 1962’de yaptığı Van Dantzig Evi (Şekil 6)’dir. Evin 

görünümü kuzey ve güney kotunda farklıdır. Yakın çevreden uzak ve ağaçların arasında olan konumu 

mahremiyeti sağlayan bir özelliktir. Alt katta garaj, çocuklar için oyun odası ve misafir odası 

bulunuyorken, büyük oturma odası, ebeveynlerin ve çocukların yatak odaları üst kattadır. Oturma odası, 

mutfak ile aynı alanda çözülmüştür. İç mekan tasarımı donatılarıyla birlikte tamamen de stijl akımının 

izlerini taşımaktadır.   

   
Şekil 6: Rietveld, Van Dantzig Evi 1962 

https://www.domusweb.it/en/from-the-archive/2011/05/12/rietveld-casa-van-dantzig.html Erişim Tarihi: 08.04.2019 
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Rietveld’in mobilya tasarımları akımın önemli öğeleri olarak görülmektedir (Şekil 7). Mobilya 

tasarımlarında resmin sembolikleştiği bir üçüncü boyut görülmektedir. En ünlü sandalye tasarımı ise 

Kırmızı ve Mavi Sandalye (1917) olup temel geometrik formlar kullanılmıştır. Ahşap sandalye kırmızı, 

mavi, sarı ve siyah renk kullanımları ile Mondrian tablosunun üçüncü boyuta aktarımını yansıtarak, resim 

sanatının döneme katkısının göstergesidir. 

 
Şekil 7. Gerrit Rietveld Mobilya Tasarımları, Kırmızı ve Mavi Sandalye  

http://alldecor.com.tr/urun11/ Erişim Tarihi: 18.08.2019 

3.2. Renk Kavramının Tasarım Kurgusundaki Yeri 

De Stijl döneminde tasarımlar; düz çizgi, daire, kare, prizma ve silindir gibi doğada bulunmayan basit 

geometrik biçim ve kitlelerle meydana getirilmektedir. Yine tasarımlarda temel olarak kabul edilen renkler 

kırmızı, sarı, mavi yanında siyah, beyaz ve gri kullanılmaktadır (Boyla, 2012). Gerritt Rietveld’in 

tasarladığı De Stijl dönemi mobilyalarda bu ilkeleri kullandığı açıkça görülmektedir (Tablo 1). Yapılan 

literatür çalışması sonucu Gerritt Rietveld’in ulaşılabilen tüm De Stijl dönemi mobilyaları ele alınmıştır. Bu 

doğrultuda; basit geometrik biçimler ve renkler arasındaki ilişki mobilyayı oluşturan bileşenlerin yüzeyleri 

üzerinden okunmuş ve Tablo 1’de analiz edilmiştir.  Biçimsel olarak ön, yan ve üstten görünüşün form ve 

renk ilişkisi çizgisel bir dille sadeleştirilerek autocad programında çizilmiştir.  

Tablo 1. Gerrit Rietveld Mobilya Tasarım Çözümlemeleri 

A
d

ı Mobilya Tasarımı Çizgisel Tasarım Renk 

Lejantı 

Kullanılan 

Formlar Üst Görünüş Ön Görünüş Yan Görünüş 

K
ır

m
ız

ı 
v

e 
M

av
i 

S
an

d
al

y
e 

 

      

 

 

 

 

  

 

 

Dikdörtgen 

Kare 

Tasarımın Yorumlanması 
-Tasarımın arkalığı kırmızı renktedir. 

-Oturulan kısım mavidir. 

-Kolçaklar ve ayaklar siyahtır. 

-Kolçak ve ayakların dışarı bakan yüzeyleri sarı renktedir. 

K
ır

m
ız

ı 
v

e 
M

av
i 

S
an

d
al

y
e 

S
eh

p
as

ı 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Dikdörtgen 

Kare 

Yuvarlak 
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Tasarımın Yorumlanması 
-Sehpanın üst kısmı siyahtır. 

-Bağlantı elemanı sarıdır. 

-Ayağa inen ara elemanlar beyaz ve siyahtır. 

-Yere oturan yuvarlak eleman ise kırmızıdır. 

Ç
o

cu
k

 S
an

d
al

y
es

i 

 

    

 

 
 

  

 

 

 

Dikdörtgen 

Kare 

Tasarımın Yorumlanması 
-Arkalık kırmızıdır. 

-Yan kısımlar mavidir.Bu kısımları birbirine bağlayan bağlantılar ahşaptır. 

-Kırmızı, mavi ve ahşap bölümleri birbirine bağlayan elemanlar siyahtır. 

-Bu yüzeylerin dışarı bakan kısımları sarıdır. 

A
sk

er
i 

S
an

d
al

y
e 

 

     

  
 

  

 

 

Dikdörtgen 

Kare 

Tasarımın Yorumlanması 
-Arkalık ve oturma bölümü beyaz renktedir. 

-Ayaklar siyahtır. 

-Ara destek elemanlarının dışarı bakan yüzeyleri de beyazdır. 

B
ü

fe
 Ç

al
ış

m
as

ı 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

Dikdörtgen 

Kare 

Tasarımın Yorumlanması 
-Büfenin malzemesi ahşaptır. 

-Bölümler arasındaki bağlantı elemanlarının dışarı bakan yüzeyleri ise beyazdır. 

B
er

li
n

 S
an

d
al

y
e
 

 

     

   

  

 

 

Dikdörtgen 

Kare 

Tasarımın Yorumlanması 
-Yere kadar inen arkalık, kolçakların biri ve ara elemanlardan biri siyahtır. 

-Oturma yüzeyi ve kolçakların diğeri gridir. 

-Kolçakların yere inen parçaları ise beyazdır. 
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H
o

g
e 

S
to

el
 S

an
d

al
y

es
i 

 

   

 

  

  

 

Dikdörtgen 

Kare 

Tasarımın Yorumlanması 
-Sandalyenin malzemesi ahşaptır. 

- Parçalarının dışarı bakan bütün yüzeyleri mavi renktedir. 

B
eb

ek
 S

an
d

al
y

e 
T

as
ar

ım
ı 

 

      

 

 
 

  

 
Dikdörtgen 

Kare 

Tasarımın Yorumlanması 
-Arkalık ve oturma yüzeyi deri kumaştır. 

-Bu yüzeyler dışındaki bütün parçaları kırmızı renktedir. 

-Parçaların dışarı bakan yüzeyleri ise beyazdır. 

Ç
o

cu
k

 S
an

d
al

y
es

i 

 

      

   

  

 
Dikdörtgen 

Kare 

Tasarımın Yorumlanması 
-Sandalyenin malzemesi ahşaptır. 

-Arkalık ve oturma bölümünde deri kumaş kullanılmıştır. 

Z
ig

-z
ag

 S
an

d
al

y
e 

 

     

   

  

 

Dikdörtgen 

Tasarımın Yorumlanması 
-Sandalyenin malzemesi ahşaptır. 

-Dikdörtgenlerin biri açılı kullanılmıştır. 

S
te

lt
m

an
 S

an
d

al
y

e 

 

 

  

  

 

Dikdörtgen 

 

Tasarımın Yorumlanması 
-Dikdörtgenlerden oluşan bütün yüzeyler siyah renktedir. 
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O
y
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n
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k

 E
l 

A
ra

b
as

ı 
T

as
ar

ım
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Dikdörtgen 

Kare 

Yuvarlak 

Üçgen 

Tasarımın Yorumlanması 
-Arabanın tekerleği kırmızıdır. 

-Yan yüzeyler üçgen ve sarı renktedir. 

-Haznesi mavi ve siyah renktedir. 

-Tutma bölümleri ise siyah ve beyazdır. 

4. SONUÇ 

De Stijl dönemi aydın ve sanatçıları, barış içinde yaşayan eşitlikçi bir toplumsal düzen yaratma fikri ile 

ortaya çıkmış olup tasarımın temelini soyuta bırakacağını öngörmüşlerdir.  Buna bağlı olarak önerdikleri 

ilkeler ile tüm tasarım alanlarında var olmuşlardır. Bu açıdan bakıldığında en önemli mobilya tasarımı 

olarak Rietveld’in tasarladığı Kırmızı ve Mavi Sandalyesi De Stijl ilkelerin bir bildirisi niteliğindedir.  

Boyla (2012) bu tasarım da dürüstlük ve saydamlığın temel alındığını belirtir. Bu açıdan taşıyıcı sistemin 

siyaha boyanmış olan parçalarının dik açılar meydana getiren birleşimleri çapraz bağlantılarla 

belirginleştirilmiştir. Bu parçaların uç yüzeyleri ise sarıdır. Oturulan ve dayanılan kontrplak yüzeyler ise 

kırmızı ve mavidir. Yani her bir parçanın kendi başına bir birim olduğu vurgusu yapılmaktadır. Böylece her 

bir öğesi eşit önem taşıyan bir bütün kurgusu meydana getirilmeye çalışılmıştır. Tıpkı eşitlikçi bir toplumda 

işlerin bireyler arasında bölünmesi gibidir. Bunun içerisinde renk ise temel öğelerden biri olarak yerini 

almıştır. 

İncelenen mobilya tasarımlarından da görüldüğü üzere; tasarımlarda düz çizgilerle birlikte, dikdörtgen, 

yuvarlak, kare gibi basit geometrik formlar kullanılmıştır. Forma eşlik eden ana ve nötr renkler soyut 

kurgunun ifadesidir.  Zaman zaman dönemin yalın düşüncesine ithafen ahşap malzeme de bu ifadeye eşlik 

etmiştir. Sonuç olarak ise dönemin sanatçıları gibi Rietveld, formlar arasındaki ilişkilerin renkle organik ve 

dolaysız anlatıma olanak sağladığını ve renk olmaksızın bu ilişkilerin gerçek görünmeyeceğini 

öngörmüştür.   

KAYNAKÇA 

Balkan, E. (1997). De Stijl, Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, cilt 1, syf. 431-433, Yem Yayınları, İstanbul. 

Biryan, M. (2006). ‘’Piet Mondrian’ın Renk ve Biçim Sorunları’’, Doktora Tezi, Sakarya Üniversitesi, 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.  

Border, D., Elzanowski, J., Lawrenz, C., Miller, D., Smith, A. ve Taylor, J. (2015). Başvuru Kitapları 

Mimarlık, Ntv Yayınları, İstanbul.  

Boyla, O. (2012). Mobilya Tarihi, e-kitap: https://tr.pdfdrive.com/mobilya-tarihi-oya-boyla-

e117497164.html 

Conrads, U. (1991). 20. Yüzyıl Mimarisinde Program ve Manifestolar, Şevki Vanlı Mimarlık Vakfı, 

Ankara.  

Çelik, M. (1996). ‘’Konut Yaşama Hacimlerinde Gereksinim ve Amaca Uygun Esnek Değiştirilebilir İç 

Mekân Elemanlarına Yaklaşım ve Ankara'nın Gelişme Bölgeleri İçin Bir Öneri’’, Sanatta Yeterlilik 

Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.  

Engin, A. (2013). Neo – Plastik Sanat Akımı Bağlamında De Stıjl Sanat Hareketi ve Tekstil Üzerindeki 

Etkileri, Yüksek Lisans Tezi, Haliç Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. 

Hasol, D. (2018). Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğü, Yem Yayın, İstanbul 

Hess, W. (1944). Piet Mondrian, Gergedan Yeryüzü Kültürü Dergisi, Çev.Güven Savas Kızıltan No:17 

Temmuz, İstanbul. 

mailto:sssjournal.info@gmail.com


Social Sciences Studies Journal (SSSJournal) 2019 Vol:5 Issue:50 pp: 6751-6760 

 

sssjournal.com Social Sciences Studies Journal (SSSJournal) sssjournal.info@gmail.com 

6760 

Honour, H., (1969). Chefs-d’aeuvre du mobilier – de la Tenaissance a nos jours – Des Eebenıstes Aux 

Desıgnders (Mobilya Başyapıtları – Rönesanstan Günümüze Kadar), Engin, A. (Çev)., İtalya: Imprime. 

Kahya, L. (2017). ‘’Modernizm Bağlamında Günümüz Türk İç Mekan Tasarımına Bir Yaklaşım’’, Yüksek 

Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Ankara.  

Kandinsky, V. (2009).Sanatta Zihinsellik Üzerine, Hayalbaz Kitap, İstanbul. 

Kaptan, B. (2013). Kültür ve İç Mimarlık, Seçkin Yayıncılık, İstanbul. 

Karabaş Avşar, P. ve Güdür A. (2016). ‘’Neo Plastisizm Akımı Kapsamında De Stijl Hareketi ve Piet 

Mondrian’’, Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UKSAD), 2(2), 330-339. 

Koç S., Ertaş Ş. ve Konakoğlu Z.N. (2017).’’Modernizmle Birlikte Bauhaus Akımı Ve Trend Olan 

Mobilyalar’’, İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi, vol.6, pp.957-969. 

Martel, C. (1995). Ben Enerjiyim, Arion Yayınevi, İstanbul,1995. 

Oğuz, Ş. (1996). ‘’Mimari Estetik‟in Kuramsal Çerçevesinin Oluşturulması’’, Doktora Tezi, Yıldız Teknik 

Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. 

Ünlü, İ.B. (2015). ‘’De Stijl Hareketi ve Çağdaş İç Mekan Tasarım Yaklaşımlarına Etkileri’’, Yüksek 

Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Edirne. 

 

 

mailto:sssjournal.info@gmail.com

