
Mobilya - 
Möble
家具・建具

Wakayama Endüstrisi
和歌山県の産業

Mobilya sanayisi her geçen gün gelişim 
göstermekte olan Wakayama’ da 
Geleneksel Japon mobilyasının ürünü olan 
‘‘fusuma’’ ve ‘‘shouji’’ adı verilen, ahşap ile 
kağıttan yapılma sürgülü kapı&pencere 
üreten firmalar bolca bulunmaktadır.

和歌山には、家具建具産業が発達しています。

日本の伝統的な家具づくり、現代風の家具づくり、障子やふすまなどの

建具産業が集積しています。 

Wakayama Mobilya ve 
Möble ürünleri
和歌山の家具・建具（Furniture）

Wakayama’ nın Gezilip Görülecek Yerleri Yeşille örülü dağları, tertemiz ırmakları, güneş ışığının parıldadığı masmavi uçsuz bucaksız 
okyanusu, yıl boyunca meyve veren bereketli toprakları ile Wakayama muhteşem bir doğal 
cennettir. 
Dünya Mirasları’ ndan birisi olan ‘‘Kii Dağı Silsilesinde Kutsal Siteler ve Hac Yolları’’ nın 
bulunduğu Koya ve Kumano1 tarafından temsil edilen tarih ve kültür de mevcut olmakla 
beraber eski zamanlardan beri insanlara şifa veren meşhur kaplıcaların taştığı yerdir 
Wakayama.
1 Koya ve Kumano: Kukai adlı kişi tarafından Japon Budizmi’ nin kurulduğu bölgeler.
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Bitkisel yağ bazlı mürekkep ve Geri dönüşümlü kağıt



G e l e n e k s e l  J a p o n  m o b i l y a s ı  ‘ ‘ w a k a g u ’ ’  ş e k l i n d e  
adlandırılmaktadır. ‘‘Kishu1  şifoniyeri’’ 1987 yılında Japonya 
Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanlığı tarafından ülkenin 
endüstriyel sanat ürünlerinden biri olarak kabul edilmiştir.
1 Kishu: Wakayama’nın eski adı.

伝統的な家具は「和家具」と呼ばれます。和歌山でつくられる「紀州箪笥」は1987年に国の伝統的工芸

品として当時の通商産業大臣に指定されました。

Wakayama, sedir ve hinoki2  ağaçlarının bol olduğu, eskiden beri 
ahşap üretiminin önemli olduğu bir yerdir.
Wakayama mobilya sanayisinin tarihi Edo Dönemi(1603-1868)’ ne 
dayanır. 
1914 yılında üretim alanları temel alınarak Wakayama’ nın 
endüstri meslek okullarına mobilya ürünleri bölümü eklendi. 
Hem ahşap ham maddesinin bolluğu, hem Osaka gibi büyük bir 
şehre yakınlığından dolayı Wakayama mobilya endüstrisi gelişim 
gösterdi.
Wakayama mob i lya  endüstr i s i ,  t op lumun ve  müşter i  
ihtiyaçlarının değişimi, materyal ar-ge çalışmaları, uygun fiyatlı 
yabancı ürün akışı gibi çeşitli değişimlere ayak uydurmakla 
beraber bir geleneğin mirasçısı olarak yüksek kalite mobilya 
ürünlerde marka olma ve genel ev aksesuarları üretimi 
konusunda gelişme, doğal ürünler kullanma ve nitelikli ürünler 
üretme konusunda çaba göstermektedir.
2 Hinoki: Japonya’da bulunan bir çeşit selvi türü.

和歌山には杉・桧等がはえ、昔から林業が盛んでした。

和歌山の家具建具産業は、江戸時代からの歴史があります。

1914年、和歌山工業学校に家具科が設けられ、産地の基礎が築かれました。大阪に近く、良質な木材

があったため、和歌山の家具建具産業は発展しました。

和歌山の家具建具産業は、社会の変化、消費者ニーズの変化、資材の開発、安価な海外製品の流入な

ど、様々な変化に対応すべく、伝統の継承、高級家具としてのブランド化の推進、総合インテリア部門へ

のシフト、天然素材の利用など、特色ある製品作りに取り組んでいます。

Wakayama mobilya firmaları geleneksel ürünler dışında ofis 
mobilyaları ve özel sipariş ürünleri üretmektedir. Ürünün dizayn 
ve fonksiyonları müşterinin geniş çaplı taleplerini karşılayacak 
şekilde hazırlanmaktadır 

和歌山の家具建具企業は伝統的家具以外にも、業務用家具やオーダーメード家具を製作しています。デ

ザインや機能など発注者のさまざまなニーズに対応することができます。

和歌山の家具建具企業は、地元の紀州材を積極的に活用し、またホルムアルデヒドなど有害物質の出な

い人に優しい製品づくりや、間伐材の有効利用を図り環境に配慮した製品づくりに取り組んでいます。

Wakayama mobilya firmaları yerel orman ürünlerini aktif olarak 
kullanarak, formaldehit gibi zehirli atıkların ortaya çıkmadığı, 
insan sağlığına duyarlı  ürünler üretmekle beraber Japonca’ da 
‘‘kanbatsuzai’’ adı verilen, ağaç seyreltme(aralama) yöntemini 
kullanarak çevreye duyarlı üretim yapmaya çaba göstermektedir.
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