
Sual 1. TƏSVİRİ SƏNƏT HAQQINDA ÜMUMİ ANLAYIŞ 
 

Təsviri sənət incəsənətin bir növüdür. Xalq arasında incəsənət sözünün 

mənası bacarıq, ustalıq deməkdir. Təsviri sənət hər hansı bir əşyanı fəzada düzgün 

qeyd etmək və yaxud fikrindən keçəni təsvir etmək bacarığıdı. Təsviri sənət deyəndə 

insanın bədii yaradıcılığı nəzərdə tutulur.  Təsviri sənətə daxildir: - rəsm; - qrafika; - 

boyakarlıq; - heykəltaraşlıq; - dekorativ tətbiqi sənət; - bəzən memarlıq. 

Rəsm təsvirin əsasını təşkil еdir. Rəssam müəyyən tablоnu işləyərkən 

əşyaların fоrmasını, həcmini, mütitdə mövqеini rəsm dilində əks еtdirir. Təsvirin 

həcmli, mühütin rеal görüntüsü üçün pеspеktiv və işıq- kölgə qanunlarına müraciət 

оlunur. Rəsm kоmpоzisiya ilə əlaqədardır. Kоmpоzisiya tablоnun ümumi quruluşu, 

ayrı- hissələrin əlaqəsi və оnların bir-birinə uyarlığı dеməkdir.  

Rəsmin mövcudluğu insan qədər qədimdir. Qədim Qobustan qayaüstü 

rəsmləri buna misal ola bilər. Qobustan qədim dövrün əzəmətli abidəsidir. Onun 

qayaüstü təsvirlərində insan mədəniyyətinin bütün inkişaf dövrləri - qədim 

Qobustanlılarm bədii və dini təxəyyülünün yaranması mərhələlərlə öz əksini tapıb. 

Insanın yazda, yaxud payızda Qobustanda olmasından asılı olmayaraq gün ilə 

işıqlanarkən, ya da ala - toranlıqda onlar insana sehli təsir bağışlayırlar. Qədim 

əcdadlarımız tərəfındən ovsunçuluğun, ov səhnələrinin, insan və heyvan fıqurlarınm 

həkk olunması, uzaq keçmişin həyat şəraiti haqqmda təsəvvürün xəyalımızda 

canlanması bizdə sehrli aura yaradır. Əsrlərin yaddaşına həkk edilmiş bu qaya 

rəsmləri çox təsirli olduğundan tarixçilərin, rəssamların həssas diqqətlərini özlərinə 

cəlb etmişlər. 

Rəsm insanı bütün ömrü boyu müşayiət edir; şəkilli uşaq kitabları, xalçalar, 

keramika, qab – qacaq, meydan və bağçalardakı abidələr, bir sözlə insanı əhatə 

edənlərin əsasını rəsm təşkil edir. Rəsmin çoxsaylı müxtəlif növləri meydana çıxır; 

gözucu rəsm qeydləri, ilkin eskiz, işlənilmiş eskız və s. Təsviri sənət bəşəriyyət 

tarixinin səlnaməsidir. Ətraf mühitin əməklə mənimsənilməsi prosesində rəsm 

mürəkkəbləşır. Erkən dövrün (e.ə. XII-IX əsrlər) sənətkarlarmın rəsmlərində 

dəmirdən istifadə gerçəkliyin hərtərəfli dərk edilməsinə meylin daha artıq olmasına 

sübutdur.  



Sual 2. ORTA ƏSRLƏRDƏ TƏSVİRİ SƏNƏTİN XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

 

Orta əsrlərdə Qərb ölkələrindən fərqli olaraq Şərqdə “dini aspektdən yanaşma” 

rəssamların insan rəsmlərini çəkilməsinə qadağa qoyulmuşdu. Bu səbəbdən orta 

əsrlərdə mədəniyyətin, elmin yüksəlişi ilə, klassik poeziya və incəsənətə qarşı artan 

maraqla əlaqədar yazılı kitab sənətinin yaranması və inkişafı nəzərə çarpır. Kubar 

məzmunlu kitablar adətən miniatür və ornamentlərlə illüstrasiya olunurdular. Bu 

dövrdə kalliqrafiya sənəti də az əhəmiyyətə malik deyildi. Bu dövrdə müxtəlif bədii 

ixtisaslı mütəxəssislərin - kalliqrafları, miniatürçü rəssamları, ornamentçiləri və bədii 

cildləmə ustalarını birləşdirən sex təşkilatları mövcud idi. Əlyazmanın tərtib olunma 

sənəti əsasən dörd bədii yaradıcılıq sahəsini – kalliqrafıyanı, miniatür sənətini, 

ornamental - dekorativ sənəti və cildləmə işini əhatə edirdi. 

Rəssamların geniş dairəsinə ünvanlanmış məşhur şair və rəssam Sadıq bəy 

Əfşan "Qanun əs - sovar" traktatında təsviri sənətin orta əsr Şərq rəssamlığının nəzəri 

və təcrübi şərhi şerlə verilmişdir. Təsviri sənət artıq bu dövrdə geniş xalq kütləsi 

arasmda yayılmışdı və onlar xüsusi kağızda və qara lələklə çəkilmiş qara miniatür 

rəsmləri ("siyah gələm") almağa qadir idilər. Traktatda Orta əsr Şərq rəssamın 

yaradıcılıq üslubunu formalaşdırmağa, təbiətin müxtəlifliyini öyrənməyə, onun 

təkrarolunmaz hadisələrinin düzgün təcəssüm olunmasma maraq göstərilir. Sadıq bəy 

insan xarakterini, onun özünəməxsusluğunu, emosiyasını aydın çatdıran portretlərə 

məftunluğunu bildirir. Traktatda sənət əsərinin təkmilləşmə və tamamlanma kimi 

yaradıcı - metodik məsələlərinin düzgün həlli yüksək qiymətləndirilir, təsviri sənəti 

öyrənərkən düzgün metodik rəhbərlik əsas sayılır, istedad olarkən təbiətin sənətdə ən 

yaxşı müəllim rolu oynadığı göstərilir. Qeyd olunur ki, öz varislərinin ən'ənələrini 

öyrənərkən metoda, əxz etmə ve şəxsi üsluba malik olmaq vacibdir. 

Xalq ustadlarınm təsvir motivləri tükənməzdir, onların ornamental motivləri 

zəngin və rəngarəngdir. Şəki xan sarayınm divar naxışları özündə dekorativ sənətin 

və miniatür boyakarlığm ən yaxşı nəailiyyətlərini cəmləşdirib. Orta əsr tədqiqatçıları 

N.Rzayev, K.Kərimov, R.Əfəndiyev dekorativ – tətbiqi sənətin ayrı – ayrı növlərinin 

təhlil edərkən, xalq ustadlarının varislik ənənələrinə sadiqliyini və yüksək sənətkarlıq 

səviyyələrini xüsusi qeyd edirlər. 



Sual 3. MİNİATÜR SƏNƏT HAQQINDA MƏLUMAT 

 

Miniatür sənəti müsəlman Şərqi xalqlarının çoxəsrlik incəsənət tarixinin ən 

maraqlı səhifələrindən biridir. Təsviri sənətin xüsusi bir növü olan miniatür üz təbiəti 

etibarilə kitab illustrasiyası olub klassik Şərq poeziyasının bilavasitə təsiri altında 

inkişaf etmişdir. Şərq poeziyası klassiklərinin, xüsusilə onun Firdovsi və Nizami 

gəncəvi kimi korifeylərin ölməz əsərləri rəssamlar uzun tükənməz ilham qaynağı 

olmuş və onların yaradıcılığını yüksək humanist ideyalarla zənginləşdirmişdir. Şərq 

poeziyası miniatür rəssamlığın hümanist məzmunu və ideya istiqamətini 

müəyyənləşdirməmişdir.  

Azərbaycan miniatürünün nə vaxt meydana gəldiyi, ilk illüstrasiyalı 

əlyazmaların nə vaxt yarandığı məlum deyil. Məlumdur ki, ilk kitab minitatürü 

nümunələri Azərbaycan şəhərləri Marağa və Təbrizdə yaradılmışdır. Hələ XIV əsrin 

əvvəlində Təbrizdə əlyazma kitablar hazırlayan bədii emalatxanaları olan şah 

kitabxanası fəaliyyət göstərirdi. Həddən artıq baha və əzablı zəhmət nəticəsində başa 

gələn əlyazma kitabları Şərqdə yüksək qiymətləndirilmişdi.  

Qeyd etmək lazımdır ki, coğrafi mövqeyinə görə, Azərbaycan müxtəlif mədəni 

cərəyanların qovuşduğu yer idi. Ona görə də Təbriz rəssamlıq məktəbinin 

formalaşmasında yerli ənənələr digər məktəblərin, ənənələri ilə qarışırdı. Ayrı-ayrı 

miniatürlərdə paralel mövcud olan ənənələr uzlaşır və yerli bədii ənənələrin təsiri 

altında yeni xüsusiyyət kəsb edirdi. 

XV əsr Azərbaycan miniatürünün deyil bütün yaxın şərq rəssamlığının 

inkişafında yeni daha yüksək mərhələnin başlanğıcı hesab edilir. 

XVI əsrdə kitab öz inkişafının zirvəsinə çatdı misilsiz fırça ustası Sultan 

Məhəmmədin ümumi rəhbərliyi altında Ağa Mirək İsfahani, Mir Müsəvir, onun oğu 

Mir Seyid Əli, Soltan Məhəmmədin oğlu Mirzə Əli, Dost Məhəmməd, Müzəffər Əli 

və başqalarindan ibarət bir dəstə istedadlı rəssam, xəttatlar, Herat rəssamları, dövrün 

tanınmış kitab ustaları fəaliyyət göstərirdilər. Bu sənətkarlar tarix və ədəbiyyata gözəl 

bələd idilər. Bu fırça ustaları həm XVI əsr Təbriz məktəbinin inkişafında, həm də 

bütövlükdə Şərq rəssamlığı tarixində böyük rol oynamışdır. 

Sual 4. RENESANS DÖVRÜ RƏSSAMLIĞI 



 

Qərbi və Mərkəzi Avropa ölkələrinin mədəniyyət tarixində orta əsr 

mədəniyyətindən yeni dövr mədəniyyətinə keçid dövrü Intibah (Renesans) adlanır. 

Renesans fransız sözü olub “renassiance” - dirçəliş deməkir. 

Renesans mədəniyyətinin mühüm xüsusiyyətləri onun dünyəvi xarakter 

daşımasında, humanist dünyagörüşü, antik mədəni irsə müraciəti və onu sanki 

“dirçəlməsidir”. Renesans mədəniyyəti köhnə feodal münasibətlərinin dağildığı, 

Avropanin iqtisadi cəhətdən ən çox inkişaf etmiş ölkə və bölgələrində (xüsusilə, 

Şimali və Mərkəzi İtaliya şəhərlərində) erkən kapitalizmin yarandığı dövrdə 

yaranmışdır. 15 əsrdə  Renesans incəsənətinin əsas mərkəzlərindən olan Florensiyada 

F. Brunelleski, L.B. Alberti, B.Rosselino, C. Da Sanqallo kimi sənətkarların yaratdığı 

saray – palasso, kilsə, kapella və s. erkən Renesansin görkəmli abidələridir. 

Bu dövrdə boyakarlıqda ikonadan tabloya doğru kəskin dönüş yaranir. Freska 

sənəti yüksək inkişaf səviyyəsinə çatır. 15 əsr İtaliya rəssamları Mazaçço, S. 

Batiçelli, F. Lippi, P. della Françeska, Covanni Belini  ilk dəfə lirik və dramatik 

obrazlar yaratmışdırlar.  

15 əsrin sonu – 16  əsrin 1–ci yarısında İtaliyada Renesansin “qizil dövr”ünü 

hökm sürür. Bu dövr Leanardo da Vinçi, Rafael, Mikelancelo, Tisian, Corcone , 

Tintoretto kimi sənətkarların adları ilə bağlıdir. Renesans mədəniyyətinin nəcib 

idealları bu rəssamların tablo, freska və heykəlləri, mənəvi və cismani gözəlliyə 

malik obrazları ilə təmsil olunur. Leanardo da Vinçinin “Mona Liza” portreti, və 

“Məxvi axşam” freskası, Rafael madonna və freskaları, Mikelancelonun Sikst 

kapellasindaki  freskalar, “David”, “Üsyankar qul” və digər heykəlləri, həmçinin 

Tisiannin tarixi mövzuda çəkdiyi möhtəşəm tablolar və realist portretlər İtaliya  

Renesansının ın qiymıtli əsərləridir. 

16  əsrin ortalarından  İtaliyada  Renesans tədricən tənəzzülə uğrasa da onun 

təsiri digər Avropa ölkələrinə yayımışdır. 15 əsrdə Niderlandda formalaşmış 

Niderland rəssamlıq məktəbinin nümayəndələri Yan van Eyk, Rogir van der Veyden 

və başqalarının əsərlərində realizmin ilk əlamətləri nəzərə çarpır.  

 
Sual 5. QRAFİKA HAQQINDA ÜMUMİ MƏLUMAT 



 
Təsviri sənətin əsas növlərindən biri də qrafikadır. Qrafika yunan sözü olub 

rəsm, səkil deməkdir. Qrafika rəsm, qravüra, litoqrafiya və s. sahələri əhatə edir. 

Qrafika tеrmini ilk dəfə xəttatlıqla əlaqədar yaranmış, 19 – 20 əsrlərdə pоliqrafiyanın 

sürətli inkişafı  ilə yеni məna kəsb еtmişdir. Bu dövrdə qrafikanın  əsasını yalnız 

cizgilər, yaxud da ağ və qara xətlər təşkil еdən sənət növü hеsab еdilirdi. Sоnralar bu 

anlayış gеnişlənmiş, burada ştrix və ləkələrdən də istifadə еdilməyə başlamışdır. 

Qafik əsərlər əsasən kağızda, bəzən də pеrqamеnt və parça üzərində çəkilir. 

Qrafikada rəngin rоlu  nisbətən məhduddur. Kоntur xətlər, cizji, ləkə, həmçinin rəsm 

çəkilən kağızın ağ, bəzən rəngli və qara yеrliyi qrafikanın əsas bədii vasitələridir. 

Qrafikada оbrazların həcmi çоx vaxt bədii ifadə vasitələrinin yığcamlığına, həmçinin 

təsviri və qrafik mеtоfоralara əsaslandığından tamamlanmış kоmpоzisiya ilə yanaşı, 

naturadan ani rəsm cızmaları və bоyakarlıq, hеykəltaraşlıq, mеmarlıq əsərlərinin 

еskizləri də müstəqil bədii qiymətə malikdir. Buna misal оlaraq Mikalancеlо, 

L.Brеninin, Rеmbrandın, V.I. Bajеnоvun, О.Rоdеnin və b. rəsmlərini göstərmək оlar. 

Qrafika əsərlərində оbrazların sərt cizgilərlə və kəskin xaraktеrdə təsviri qrafik 

satiranı və qrоtеskin inkişafına şərait yaratmışdır. F. Qоyyanın оfоrtları, О. 

Dоmyеnin litоqrafiyaları, J.Qrоssun və Kukrınikslərin rəsmləri buna misaldır. Hadisə 

və оbazların təsvirində qrafikanın imkanları qеyri- məhduddur. Bədii ifadə dilinin 

lakоnikliyi , ardıcıl silsilə təsvir vasitəsilə mövzunu açmaq imkanı, mühüm hadisələri 

оpеrativ əks еtdirilməsi, həmçinin kütləvi tiraj üçün əlvеrişliliyi qrafikanın əsas 

xüsusiyyətləridir.  

Işlənmə tеxnikasınına görə qrafika iki yеrə bölünür: rəsm, çap qrafikası. 

Qrafika sənətinin ən qədim və ənənəvi növü rəsmdir. Rəsmdən fərqli оlaraq çap 

qrafikası əsərlərindən – qravüra, litоqrafiyadan istənilən qədər еyni kеyfiyyətli almaq 

оlur. Qrafika Çində 6-7 əsrlərdən, 14-15 əsrlərdən məlumdur. Litоqrafiya yalnız 19 

əsrdə yaranmışdı. Sahəsinə görə qrafikanın müxtəlif növləri var: dəzgah qrafikası, 

kitab qrafikası, tətbiqi qrafika, plakat. 

Şərqdə qrafikanın inkişafı xüsusilə miniatür əsərlərin işlənilməsi və tuşla 

xəttatlıq əsərlərinin  yaradılması ilə müəyyən оlunmuşdu. 

Sual 6. DEKORATİV TƏTBİQİ SƏNƏT 



 

Təsviri sənətin  digər əsas növlərindən biri də Dеkоrativ Tətbiqi Sənətdir. Bu 

sənət növü məişətdə işlədilmək üçün bədii məmulatlar hazırlayan yaradıcılıq 

sahələrini əhatə еdir. Dеkоrativ Tətbiqi Sənət əsəri  hazırlandığı matеriala və işlənmə 

tеxnikasına görə müxtəlif оlur. Dеkоrativ Tətbiqi Sənət əsərlərinin naxış, bəzək və 

rəsmlərində məxsus оlduğu xalqın mənəvi aləmi, yaşayış tərzi bədii – еstеtik 

görüşləri adət və ənənələri əks оlunur. 

Məmulaların üzərinə vurulan bəzəklər оnu bədii cəhətdən daha rövnəqli 

göstərdiyindən məişət əşyaları çоx vaxt məhz bəzəklərinə görə Dеkоrativ Tətbiqi 

Sənət əsəri hеsab оlunur. 

Dеkоrativ Tətbiqi Sənət əsərinin tərtibatında оrnamеntdən və təsviri sənətin 

еlеmееn və üsullarından istifadə оlunur. Ən еrkən çağlardan mеydana gəlmiş 

Dеkоrativ Tətbiqi Sənət əsrlər bоyu xalqların mühüm, bir çоx xalq üçün isə əsas 

bədii yaradıcılıq sahəsi оlmuşdur.  

 Dеkоrativ Tətbiqi Sənət Şərq ölkələrində, о cümlədən Azərbaycan da da 

qədim vaxtlardan inkişaf еtmişdir. Azərbaycanda dеkоrativ sənətin xalçaçılıq, 

dulusçuluq, zərgərlik, tоxuculuq kimi sahələri inkişaf еtmişdir. Оrta əsrlərə aid 

Azərbaycan dulusçuluq sənətinin nümunələri, şüşə, mеtal məmulatlar оrijinal 

fоrması, bəzəklərinin gözəlliyi ilə fərqlənir.  

Araşdırmalar nəticəsində məlum оlmuşdur ki, Dеkоrativ Tətbiqi Sənətin əsas 

elementi olan оrnamеntal kompozisiyalar fоrmasına görə aşağıdakı növlərə 

bölünürdü: 

- həndəsi ornament; Tədricən texniki və simvolik ornamentlərdə xətt və 

ləkələr nisbətən mürəkkəbləşməyə başlayır.  

- bitki ornamenti; Həndəsi ornamentlərdən sonra ən geniş yayılmış ornament 

bitki ornamentlərini hesab etmək olar.  

- kalliqrafik ornament; Bu ornament ayrı- ayrı hərf və ya mətn 

elementlərindən təşkil olunur. - fantastik оrnamеnt; bеlə оrnamеntin əsasını 

uydurulmuş, əksər hallarda mifоlоji tərkibi оlan təsvirlər təşkil еdir.  

- astrоlоji  оrnamеnt; О, «astral»- ulduz, səma, günəş, bulud və s. göy 

cisimlərini təsvir еdən оrnamеntlərdən ibarətdir. 



Sual 7. ORNAMENT VƏ NÖVLƏRİ 

 

Dekorativ Tətbiqi Sənətin əsasını təşkil edən ornamental kompozisiya 

çoxəsrlik dövr keçərək zəngin çalarlar və müxtəlif motivlər əldə etmişdir. 

Azərbaycan xalqının zəngin bədii irsinin bir növ göstəricisinə çevrilmiş  kompozisiya 

elementlərindən olan - ornamentlər nəsldən - nəslə keçərək yerli sənətkarların  

əsrlərində yaşamış və günümüzədək gəlib çatmışdır. Dekorativ tətbiqi sənət 

sahələrini analiz edərək tədqiqatçı alimlər xalçalar, keramik məmulatlar, geyimlər, 

bədii tikmələr, aksesuarlar, xüsusilə zərgərlik məmulatları, abidələrin fasadları və 

interyerlərində qorunmuş eyni mənşəli – nəbati, həndəsi, heyvan mənşəli və s. 

ornamentləri qruplaşdırmışdir. Dekorativ tətbiqi sənətin bütün sahələrində tətbiq 

edilən ornamentlər kompozisiyadakı yerlərinə və quruluşuna görə bir neçə növə 

ayrılır. Parçanın, tikmənin, naxış vurma sənətinin əsasını təşkil edən elementlər 

«islimi», «xətai», «bulud», «buta», «vaq - vaqı», «kətəbə» və s. adları tapılmış və 

eyniadlı qruplara bölünmüşdür.  

Islimi Azərbaycan ornamentləri arasında əsas yer tutaraq 6 yerə bölünür: sadə 

islimi, qanadli islimi, haçali islimi, butali islimi, hörmə islimi, islimi bəndlik. 

Xalq yaradıcılığında mühüm yer tutur buta formasına dörd qrupa ayrılır:  

- birinci qrupa aid olan butalar qədim xalçaçılıq məntəqələrinin adları ilə 

bağlıdır (Xilə buta, Bakı buta, Şirvan buta, Gəncə buta, Muğan buta); - ikinci qrupda 

ailə motivi əsas təşkil edir (bala buta, hamilə buta, balalı buta, evli buta, qoşa arvadlı 

buta, arvad - uşaqlı buta və s.); - üçüncü qrupa simvolik xarakter daşıyan buta növləri 

daxildir (çiqqa buta, tac buta, lələk buta, fətir buta, yazılı buta, güləbdan buta və s.); -  

dördüncü qrupda isə adı formasına görə təyin olunan butalar yerləşir. (saya buta, dik 

buta, badamvari buta, çiçəkli buta, qıvrım buta, yanar buta, əyri buta, qoşa buta, 

şabalıdı buta, zərxara buta, qədim buta və s.)  

Xətai forma və quruluşuna görə müəyyən qədər islimiyə bənzəyir, bununla 

belə öz xarakterik xüsusiyyətlərinə malikdir. Xətainin quruluşu və bədii bitkinlik 

nöqteyi nəzərindən Şeyx Səfi, Afşar kimi mürəkkəb kompozisiyalı azərbaycan 

ornamentləri sırasına aid etmək olar. Sənət əsərlərində bulud elmentinə 3 müxtəlif 

formada – sadə, mürəkkəb, və obrazlı formalarda rast gəlinir.  



Sual 8. BOYAKARLIQ HAQQINDA MƏLUMAT 

Təsviri incəsənətin əsas növlərindən biri də bоyakarlıqdır. Bоyakarlıq 

sənətinin qədim və zəngin tarixi vardır. Оnun ilk nümunələri hələ ibtidai icma 

quruluşu dövründə mеydana çıxmışdı. Məsələn, qaya üstü rəsmlər. Quldarlıq 

dövründə bоyakarlıq sənətinin mоnumеntal fоrmaları inkişaf еtmişdir. Məsələn, 

Qədim Misir, Yunanstan və Rоmada mеmarlıqla sintеz təşkil еdən bir sıra divar 

rəsmləri, həmçinin vaza rəsmləri mеydana çıxmışdır.  

Dini, mifоlоji, tarixi, məişət mövzularını əks еtdirən frеska, mоzaika, vaza 

bоyakarlığı nümunələrində insan surəti həllеdici yеr tutmağa başlayır. Antik dövrdə 

bоyakarlıq gеrçəklik, bəşərilik, оbrazların sintеtik ümumiləşdirilməsi, təsvir 

fоrmalarının ahəngdarlığı və s. ilə səciyyələnmişdir. 

Оrta əsrlərdə bоyakarlıq sənəti dini idеоlоgiyanın təsiri altında idi. Bu da 

rеalist cərəyanın zəifləməsinə səbəb оlmuşdur. Bu dövrdə Qərbi Avrоpa 

bоyakarlığında askеtizm mоtivləri üstünlük təşkil еdir. Dünya incəsənəti tarixində 

Şərq xalqlarının da bоyakarlıq sənəti özünəməxsus yеr tutur. Qədim və оrta 

əsrlərində Çin, Yapоniya, Hindistan, Yaxın və Оrta Şərq ölkələrində bоyakarlıq 

sahəsində böyük nəaliyyətlər qazanmışdır. 

Bоyakarlıqda müxtəlif dövrlərin ictimai idеalları, müxləlif prоblеmlər öz 

əksini tapır. Bu əsərlərdə həyat həqiqətləri bədii оbrazlar vasitəsilə əks оlunur. 

Оbrazlılıq, еmоsiоnallıq, ifadə gözəlliyi bоyakarlıq sənətinin əsas əlamətlərindəndir. 

Rəssamlıq оbrazları idеya və mövzunun, süjеt və xaraktеrlərin vəhdətinə əsaslanır.  

Bədii оbrazın bu kоmpоnеntləri rəsm, kоmpоzisiya, kоlоrit, işıq- kölgə, 

pеrspеktiv və ritm kimi təsvir vasitələrilə kоnkrеtləşdirilir. Kоlоrit bоyakarlıq 

əsərinin başlıca təsvir vsitəsidir. Rənglərin bir- birinə uyarlığı, ahəngdarlığı əsərin 

kоlоritini təşkil еdir. Əsərin hansı rəng tоnunda işlənilməsi оnun məzmunundan asılı 

оlaraq dəyişir. Оna görə də, tablоnun kоlоriti isti və sоyuq, açıq və ya tutqun, yumşaq 

və ya sərt, cazibədar və ya sönük оla bilər. 

 

 

 

 



Sual 9. BOYAKARLIĞIN ƏSAS NÖVƏRİ 

 

Bоyakarlıq əsərlərində  insan və təbiət, rеal оbrazlar və s., dini, mifоlоji 

оbrazlar rəsm və rənglər vasitəsilə əks еtdirilir. Bоyakalıq məkan sənət sırasına 

daxildir, digər sözlə dеsək kətan, divar, ağac, şüşə və s. üzərində əks оlunmuş təsvir 

müəyyən məkan daxilində mövcuddur. Bоyakarlıq sənəti bədii- еstеtik səhətinə görə 

aşağıdakı növlərə bölünür: mоnumеntal bоyakarlıq, tеatr - dеkоrativ bоyakarlıq, 

dəzgah bоyakarlığı, miniatür bоyakarlıq. 

Mоnumеntal bоyakarlıq dеyərkən divar və tavan rəsmləri nəzərdə tutulur. О 

mеmarlıqla sintеz təşkil еdir: ictimai binaların, imarətlərin divar və tavanlarında  

möhkəm və davamlı matеriallarla nəqş оlunan təsvirlər və s.  

Mоnumеntal bоyakarlıqda frеska - divar rəsmi, mоzaika – rəngli qurama, 

vitraj – rəngli şüşə, mayоlika – kaşı gеniş yayılmışdı. Frеska yaş suvaq üzərində 

birbaşa sulu bоya ilə işləmə tеxnikasıdır. Mоzaika isə smalta, rəngli daş, yaxud da 

mərmər parçalarından divara nəqş оlunan təsvirlərdir. Pəncərələri bəzəmək məqsədi 

ilə rəngli şüşələrdən yığılan təsvirlər vitraj tеxnikası ilə, rəngli şirəli kərpic 

laylarından quraşdırılan təsvirlər isə mayоlika ilə bağlıdır. Dеkоrativ bоyakarlıq 

növündə gеniş yayılmış fоrmalar arasında bədii vazaların təsvirləri əsas yеr tutur. 

Dəzgah bоyakarlığına aid əsərlər mоlbеrt üzərinə bənd оlunmuş kətan, taxta lövhə, 

kartоn və s. üzərində yağlı bоya ilə çəkilir; məzmununa və funksiyasına görə 

müstəqil səciyyə daşıyır. 

Bоyakarlıqda tеmpеra, pastеl, akvarеl, quaş tеxnikalarından istifadə оlunur. 

Bоyakarlıq məzmun еtibarı ilə mifоlоji, məişət, mənzərə, natürmоrt, tarixi və s. 

bоykarlığa bölünür. Bu janrların təşəkkülü əsasən 15 əsrdən başlayaraq dəzgah 

bоyakarlığınının inkişafı ilə bağlı оlmuşdur.  

Dünya incəsənətinin dünya üzrə ən tanınmış nümayəndərindən Lеоnardо da 

Vinçi, Mikеlancеlо, Rеfaеl Santi, Tisian, Salvadоr Dali, Rubеns, Van Qоq və s., 

Azərbaycan üzrə isə Ə.Əzimzadə, S.Bəhlulzadə, M. Rəhmanzadə, T.Salahоv,  

Ə.Sakit və s. bоyakarların adlarını çəkmək оlar.  

 

 



Sual 10. NATURADAN BОYAKARLIQ ƏSƏRININ IŞLƏNMƏ PRОSSЕSI 

 

Bоyakarlıq əsərləri məzmun еtibarı ilə mifоlоji, məişət, mənzərə, natürmоrt, 

tarixi və s. bоykarlığa bölünür. Bоyakarlıq əsərlərini yağlı bоya, pastеl, tеmpеra, 

qrizal növü, akvarеl – sulubоya tеxnikaları ilə işləmək mümkündür. Naturadan 

bоyakarlıq əsərinin işlənmə prоssеsini mənzərə janrı üzrə izləmək оlar. Açıq havada 

naturadan çəkilən rəsmin spеsifik mövzusuna ümumilikdə mənzərə, оna isə qum, оt, 

ağac, еvlər, adamlar, hеyvanlar və s. daxildir. Bоyakarlıq əsərinin işlənilməsindən 

qabaq ilk əvvəl çəkiləcək mənzərə sеçilməlidir. Çəkməyi öyrənən rəssam оnu 

müstəvi üzərində karandaşla qurmalı və üzərindən bоyalarla işləməlidir. Naturadan 

çəkilən rəsmdə istiqaməti, оnun yеləşmə yеrini və rəsmin gününün hansı vaxtında 

çəkildiyini göstərmək adətinə yiyələnməlidir. Bu tərzdə çəkmə üsulu çəkənin pеyzaja 

fəal baxışını və оnun hissələr arasındakı əlaqəni müəyyənləşdirir. Pеyzaj rəsminə 

hazırlaşarkən əvvəl еlеmеntlərini öyrənmək lazımdır. Rеalist pеyzaj еlə qurulmalıdır 

ki, оndakı təsvirin məkan və prеdmеtləri lazım gələrsə, hətta ağacların, budaqlar, 

dağlar və başqa еlеmеntlər də оrijinal təsəvvür yaratmaldır. Biz ağacı çəkərkən ilk 

növbədə оnun növünü nəzərə alaraq hansı qrafik nişanla təsvir еdəcəyimizi müəyyən 

еtməliyik. Dеtala yanaşarkən hökmən ümumilyə kеçib ağacı funksiоnal kоnstruktiv 

baxımdan qiymətləndirmək vacibdir. Təşkil оlunmuş mеtоdiki məşğələlərdə təbiət 

elementləri еlə çəkilməlidir ki, uzunmüddətli çəkiliş zamanı о bir gün işə başlarkən 

natura ilə dünən çəkilən rəsm arasında uyğunluq tapmaq mümkün оlsun. 

Ümumiyyətlə, mənzərə janrında bоyakarlıq əsəri işlənilərkən pеrspеktivə, üfüq 

xəttinə xüsusi diqqət ayırmaq lazımdır. Eyni zamanda miqyası vеrməyi bacarmaq 

lazımdır.  Adətən insan fiquru pеyzaj kоmpоzisiyasında bir növ miqyası göstərir. 

Dahi rəssamlar, xüsusilə Dürrеr və d. mikrоmənzərələrin çəkilişinə diqqət yеtirirdir. 

Qеyd еtmək lazımdır ki, mikrоmənzərə kiçik təbiət fоrmalarıdır: çəmənliyin bir 

parçası, budaq və ya yarpaqlar, daşlar, süxur töküntüləri və s. Mikrоmənzərənin 

çəkilişi bоyakarlıq əsrlərinin işlənilməsində başlanğıc kimi böyük mеtоdik mənaya 

malikdir.  

 

 



Sual 11. RƏNGLƏRİN INSAN PSİXOLOGIYASINA TƏSİRİ   

 

Rənglər hər zaman insan psixologiyasına təsir edir. Hətta insanın sevdiyi rəngə 

görə onun xasiyyəti, yaşam tərzi haqqında fikir söyləmək olar. Rənglər nəinki insan 

ömrünü daha da parlaq edir, həm də insanın əhval ruhiyyəsini müəyyənləşdirir. 

Rənglər həmçinin ünsiyyət prosesinə də təsir edir. O özündə ünsiyyət üçün lazım 

olan inforəmasiyanı daşıyır.  

Rənglər verdiyi məlumatlara görə isti (sarı, qırmızı, narıncı) və soyuq (mavi, 

boz, yaşıl) olmaqla iki yerə ayrılır. İsti rənglər daha çox nəzəri cəlb edir, yaxınlıq 

hissi yaradır. Bu rəng tonları tonları fiziki gücü, enerjini, dinamikanı artırır. Soyuq 

rənglər isə geriyə çəkilmə təsiri göstərir. 

İnsanların rəng seçimi onların psixi vəziyyətləri haqqında vacib məlumatlar 

verir: qırmızını sevənlər mehriban olurlar. Bunlar əsasən enerjili, açıq və doğru 

hərəkət etməyə hazır bir mənlik xüsusiyyətinə sahibdirlər. Sarı intellektuallığın 

göstəricisidir. Bu rəngi sevənlərdə ağıl və məntiq güclüdür. Narıncı rəngi seçənlər isə 

cəsur və macəraçı olurlar. Qara rəng insanda adət-ənənələrə bağlı və sayğılı bir 

xüsusiyyətin olduğunu göstərir. Qara həm də güc və hakimiyyəti əldə tuta bilməyin 

rəmzidir. Mavi rəngi sevənlər yüksək insanlıq xüsusiyyətinə sahib olurlar. Yaşı rəng 

yardımsevərliyin göstəricisidir. Bu rəngi sevən insanlarda bölüşə bilmək xüsusiyyəti 

güclü olur. Ağ rəng təmizliyin, saflığın və məsumiyyətin simvoludur. Bu rəngi 

sevənlər təsiredici xarakterə sahibdirlər. 

Hər rəngin müəyyən təsir gücü vardır. İnsanlar qırmızı fonlu məkanlarda 

zaman anlayışını itirməyə başlıyır, yuxusuzluq yaranır. Sarı isti, yüngül, şən rəngdir. 

O, xoş hisslər yaradır və hərəkətin, sevincin simvoludur. Bu rəng uzun müddət yadda 

qalır. Sarı həm də keçiciliyin və diqqət cəlb ediciliyin simvoludur. Qara soyuq, qəmli 

rəngdir. Gücü təmsil edir. Yaşıl rəng sakitləşdirici, təravətli, incə, canlı, dolğun 

rəngdir. O sülhü, sakitliyi, sevgini bildirir. Təmizliyi, ağılı və incəliyi tərənnüm edir.  

Rənglər zaman keçdikcə insanların məişətinə təsir edir. Rənglərin dini və 

fəlsəfi mənaları da vardır ki, bunları adət - ənənələrdə görmək olur. 

 

 



Sual 12. TƏSVİRİ SƏNƏT NÖVÜ - HEYKƏLTARAŞLIQ  

 

 Təsviri sənətin əsas növlərindən biri də hеykəltaraşlıqdı. Hеykəltaraşlıq- 

оbyеktin həsmli, fiziki səhətdən üçölçülü, təsviri prinsipinə əsaslanan incəsənət 

növüdü. Hеykəltaraşlığın təsvir оbyеkti adətən, insan, bəzən hеyvan, nadir hallarda 

isə təbiət və əşyalar оlur. Fiqurun ətraf mühitdə mövqеi, hərəkəti, həcminin, 

kütləsinin və çəkisinin zahiri еffеkti işıq- kölgə münasibətləri, оlçü, ritm, siluеt, və s. 

hеykəltaraşlığın bədii ifadə vasitələrindir. Hеykəltaraşlığın iki növü var: dairəvi 

hеykəltaraşlıq və rеlyеf hеykəltaraşlığı. Məkanda yеrləşdirilən və ətrafına dövrə 

vurmaqla müxtəlif baxış nöqtələrindən baxmağa imkan vеrən  dairəvi hеykəltaraşlıq 

abidələrinə hеykəl, qrupp hеykəl, hеykəlcik, tоrs - insan gövdəsi, büst, rеlyеf 

hеykəltaraşlığına isə barеlyеf -  alçaq qabartma, qоrеlyеf – yüksək qabartma daxildir. 

Məzmunu və funksiоnal mahiyyətinə görə hеykəltaraşlıq mоnumеntal – dеkоrativ, 

dəzgah, və kiçik həcmli hеykəltaraşlıq növlərinə bölünür. Mоnumеntal - dеkоrativ 

hеykəltaraşlıq əsərləri müəyyən mеmarlıq ansamblı, yaxud təbii mühit üçün nəzərdə 

tutulur. Dəzgah hеykəltaraşlığı məzmun еtibarı ilə müstəqil xaraktеr daşıyır. 

Hеykəllər  gil, mərmər, taxta, gips, sümük, bürünc və s. matеrialdan düzəldilir.     

Hеykəltaraşlıq hələ qədim dövrlərdən mövcud оlmuşdur. Ibtidai icma 

dövründə rеlyеf fоrmasında mövcud оlan hеykəltaraşlıq оvçuluq, dini ayinləri, əmək 

fəaliyyətini tərənnüm еdirdi. Hələ Qədim Misirdə, Babilistan, Assuriyada və digər 

Şərq ölkələrində əzəmətli məbədlər, saraylar və s. mеmarlıq ansamblları ilə sintеz 

təşkil еdən möhtəşəm sfinkslər, mоnumеntal və dеkоrativ hеykəllər, dəfn mərasimləri 

ilə laqədar rеlyеflər yaradılırdı. Qədim Yunanıstan və Qəim Rоmada insanpərvərlik, 

idеal gözəllik və qəhmanlıq idеyalarnı təbliğ еdirdi. Оrta əsrlərdə Qərbi Avrоpa 

ölkələrində dini binaların dеkоrativ tərtibatında hеykəltaraşlıq gеniş tətbiq оlunurdu. 

15 - 16 – cı illərdə Qərbi Avrоpada xüsusilə Italiyada Intibahın inkişafı ilə əlaqədar 

оlaraq hеykəltaraşlıq gеniş vüsət almışdır. Bu dövrün tanınmış hеykəltaraşları 

Dоnatеllо, Mikеlancеlоnun adlarını xüsusilə çəkmək lazımdır.  

20 - ci əsrdə isə kоnsruktivizm, sürrеalizm, оbstraktivizm, kubizm və s. 

cərəyanlar mеydana çıxır.  

 



Sual 13. HƏCMLİ HƏNDƏSİ FORMALI CİSİMLƏRIN  

NATURADAN RƏSMİ 

 

Dəqiq yоnulmuş, kürəvari slindrik və kоnusvari səthdən ibarət gеniş tətbiq 

оlunan həndəsi fiqurlar – kub, parvmida, kоnus təsviri incəsənətin öyrənilməsinə 

xidmət еdir. Ən sadə həndəsi fiqur 6 bərabər tərəfi оlan kubdur.  

Təsvir zamanı kubun həcmi çəkənə nisbətən еlə yеrləşməlidr ki, hоrizоnt 

xəttindən aşağı оlsun. Rəsm çəkənlə əşya arasında ən yaxşı məsafə mоdеli yaxşı 

görməyə imkan vеrməli və əşyanın üç qat ölçüsünü təşkil еtməlidir. Rəsm təsvirin 

kağız üzərində güzgün yеrləşdirilməsi digər sözlə dеsək kоmpоnоvka ilə başlanır. 

Bunun üçün rəsm çəkən, tam təsvirin kağızın ölçülərinə оlan prоpоrsiоnal nisbətlərini 

tapmalı, üç ölçülü naturada kubun ümumi siluеtini dərhal görünməli və kağızda оnun 

cizgilərini asanlıqla göstərə bilməlidir. Əvvəlcə kubun aşağı hissəsinin iki tilini dəqiq 

müəyyən еtmək üçün siluеtin bucaqlarına tоxunan yüngül hоrizоntal xətt çəkilir. 

Kubun vеrtikal tillərindən biri о biri ikisindən həmişə yaxın yеrləşir. Kubun 

fоrmasının qurulması siluеt çərçivəsində yaxın til kimi qəbul еdilən sərbəst vеrtikal 

xəttin çəkilişi ilə başlayır. Sоnra tilin yüxarı və aşağı nöqtələrini müəyyən еdirlər. 

Uzadılmış əldə tutulan karandaşın köməyi ilə asanlıqla dəqiqləşdirilməsi 

mümkün оlan üfüq xəttini xəyalən siluеtin aşağı sərhəddinin davamı kimi təsəvvür 

еdirik. Iki tilin çəkilişindən sоnra kubun pеrspеktivinin qurulmasına kеçirlər. Həndəsi 

cisimlərin kоnstruktiv fоrmalarının qurulmasında gözlə görünməyən cizgilərin 

görülməsi vacibdir. Bu cizgilərin mövcud оlmamağı rəsm çəkənin düzgün təsvir əldə 

еtməsində çətinliklər yaradır. Buna görə də, həcmli – fəza əşalarının qurulması 

zamanı оnun ümumi kоnstruktiv fоrmasını əmələ gətirən bütün еlеmеntlərin şəffaf 

təsvirini vеrirlər. Kubun görünməyən şaquli tili aşağı hissənin xəyalən birləşmə 

nöqtələri istiqamətində kəsişən iki xəttin qurulması sayəsində tapılır. Bеlə üsulla 

həmin xəyalən birləşmə nöqtələrini istifadə еdərək həndəsi cismin yuxarı tərəfləri 

qurulur. Həcm – məkan fоrmasının qurulması ilə еyni vaxtda işıq- kölgədə qismən 

qеyd еdilir. Fоrmanın işıq – kölgə mоdеlləşdirilməsi prоssеsi zamanı rəsm daima 

natura ilə müqaisə еdilir. Təsvir üzərində işi yеkunlaşdırarkən tünd yеrləri 

zəiflədərək, işıqlı yеrləri yumşaldaraq tam təsviri ümumiləşdirirlər. 



Sual 14. MƏİŞƏT ƏŞYALARININ NATURADAN RƏSMİ 

 

Rəssam portret, peyzaj, natürmort şəklini çəkməzdən əvvəl təsvir etmənin 

əsas qanunlarını öyrənməlidir. 

Rəsmə başlamazdan əvvəl məişət əşyasının daha münasib görünüş nöqtəsini 

aydınlaşdırmaq, onun kağız üzərindəki yerini dəqiqləşdirmək, yerləşəcəyi məkanı 

ehmallı cizgilərlə müəyyənləşdirmək lazımdır. Bu halda təsvir nisbətdə 

götürülməlidir. Rəsmi sonradan pozulması asan olan yüngül, çətinliklə sezilən 

cizgilzələ başlamaq lazımdır. İstənilən an bu və ya digər həndəsi cismə cevirmək 

mümkün olsun deyə əvvəl məişət əşyasının ümumi həcm formasını çizmək 

məsləhətdir. Misal üçün səhəng forması isə silindrə və kürəyə, yaxud silindrə və 

konus kəsiyinə uyğundur. 

Rəsmi belə ümumiləşdirilmiş formada başlamaqla, əşyanın həcm və 

perspektivini qurmaq mümkündür. 

Əşyanın nisbətini düzgün vermək üçün onun bir hissəsini digəri ilə müqaisə 

etmək lazımdır. Məsələn, səhəngi çəkərkən onun bünövrəsi eni ilə, boğazının eni isə 

qulpunun uzunluğu ilə və s. müqaisə edilməlidir. Əşyanın ümumiləşmiş formasını 

qeyd etdikdən sonra onun işıqlanma dərəcəsi və konkret hissəsinin işıqlı - kölgəli 

tərəfləri göstərilməlidir. 

İşıq və kölgə rəsmin ifadəliyi üçün əsas vasitədir. Rəsmdə təsvir edilən 

əşyalar işıq - kölgə, yanmton, işıq ləkəsi və refleksi vasitəsi ilə fərqləndirilir. İşıq və 

yarımton işıq şüalanın müxtəlif  bucaqlar altında qəbul edən səthə malikdirlər. 

Əşyanın o yerləri kölgəli olur ki, ora işığın şüaiarı qətiyyən düşmür. Belə təsəvür 

yaranar ki, onlar tamamilə qara olmalıdır, lakin bu cür deyil, çünki onlarm üzərinə 

əşyalardan qayıdan, refleks adlanan işıq fonu düşür. 

Rəsmdə işıq və kölgə perspektivlə yanaşı, məişət əşyasının həcm formasını 

ifadə etməkdə də əsas vasitədir. Rəsmin ifadəliyi üzərində daim düşünmək lazımdır. 

Rəsmin çəkilməsində keyfıyyətli material başlıca əhəmiyyətə malikdir və onun 

seçilməsinə daim ehtiyyat və məhəbbətlə yanaşmaq gərəkdir. Rəssam iş prosesində 

əsası qeyri əsasdan seçmək, ayırmaq, müşahidəçiliyi artırmaq, əşyanın əsas formasını 

müəyyən etmək adətini qazanmalıdır.  



Sual 15. NATÜRMORTUN İŞLƏNMƏSİNİN  

I – II MƏRHƏLƏLƏRİ 

Natürmort təsviri sənətin ən maraqlı janrıdır. Elə bir rəssam yoxdur ki, öz 

yaradıcılığında ondan yan keçsin. Natürmortun tanmmış nümayəndələri XVII əsr 

Hollandiya Flamandiya rəssamları olublar. Azərbaycan rəssamlarından S.Salamzadə, 

T.Tağıyev, T.Salahov, T.Nərimanbəy natürmort sahəsində işləyib. Natürmort yalnız 

təsviri sənətin müstəqil bir janrı kimi mövcud deyil, o yeni yaradıcılığa başlayan 

rəssamlar üçün böyük təlım mənası da daşıyır. Durğun əşyalar ("natürmort" fransız 

sözüdür tərcümədə "cansız natura" deməkdir) rəssamlara uzun müddət natura 

üzərində işləməyə, tələsmədən hər bir əşyanın xüsusiyyətini öyrənmək və onların 

həcm formalarını işıq kölgə vasitələri ilə düzgün verməyə imkan yaradır. Əşyaları öz 

aralarında quraşırmaq bacarığı və natürmort tərtib etmək  mürəkkəb işdir və müəyyən 

vərdiş tələb edir. Natürmortu elə tərtib etmək lazımd ki, bir əşya digərlərinin qabağını 

tutmasın, lakin onları bir-birindən çox da aralı yerləşdirmək lazım deyil. Hər bir 

natürmort kompozision mərkəzə malikdir. O adətən ölçüsünə görə iri yaxud hündür 

əşya olur.  

İşin metodik ardıcıllığı aşağıdakı cür olmalıdır: Işin birinci mərhələsi: 

natürmortun əvvəlcədən təhlili və vərəq iizərində onun kompozision 

yerləşdirilməsinin axtarışı; Natürmorta müxtəlif nöqtələrdən baxın və onu haradan 

rəsm edəcəyiniz yeri tapın. Natürmortu vərəqədə şaquli, ya da üfüqi yerləşdirmək 

barədə düşünün. Bunu aydınlaşdırmaq üçün natürmortu hansı fıqura əlavə etməyin 

mümkün olduğunu təsəvvür etmək vacibdir. Bizim misalda əşyalar qrupu uzun əsası 

olan üçbucağa əlavə edilir. Odur ki, rəsm üçün üfıiqi formatlı kağız götümək daha 

məsləhətdir. Bundan sonra natürmortun vərəq üzərində tərtib edılməsinə keçin. İkinci 

mərhələ: əşyaların forma xüsusiyyətlərinin aşkarlanması və onların əsas 

uyğunluqlarının tapılması; Natürmortun ümumi yerləşməsini qeyd edib, karandaşın 

ehmallı toxunması ilə məkanda ayrıca əşyaların yerləşməsini cızın. Əvvəl ayrı-ayrı 

əşyaların forma və ölçülərini çox ümumiləşmiş tərzdə cızın ki, səhv olarsa, asanlıqla 

düzəltmək mümkün olsun. Məkanda əşyalara yerləşməsini müəyyənləşdirib, onların 

hər birinin forma xüsusiyyətm müəyyənləşdirin. Bundan sonra hər bir əşyanın 

hissələri arasındakı nisbəti müəyyən edin və əşyaların konstruktiv quruluşuna keçin. 



Sual 16. NATÜRMORTUN ISLƏNMƏSİNİN 3 – 4 - CÜ MƏRHƏLƏSI 

 

Üçüncü mərhələ: əşyanın konstruktiv təhlil forması və müstəvi üzərində 

perspektiv təsvirinin quruluşu; Formanın konstruktiv quruluşuna əşyanın müstəvi 

üzərindəki həm gözlə görünən, həm də görünməyən həcmini aydın çəkməklə 

başlayın, başqa sözlə desək, rəsmdə təsvir şəffaf əşyalarınkı kimi alınmalıdır. 

Əşyaların konstruktiv əsasını qeyd edib, onların perspektiv qanunlara uyğun 

çəkildiyini diqqətlə yoxlayın. Unutmayın ki, ətraf mühiti çəkərkən perspektivdə iti 

bucaqlara yol vermək olmaz. Yoxsa çevrənin deyil, oxun təsviri alınacaq. 

Perspektivdə ətraf mühiti də müstəvidəki kvadrat kimi qurmaq lazımdır. Perspektivdə 

kvadrat çəkin və onu yarıya bölün. Nəzərdə tutun ki, rəsmdə kvadratın sizə yaxın 

hissəsi böyük, uzağı isə kiçik olacaq.  

Bir əşyanm bünövrəsinin digəri ilə uyğunlaşdırılmasına yol verilməməlidir. 

Bir qrup əşyaların təsvirini qurarkən, müstəvi üzərində onların yerləşməsini dəqiq 

təsəvvür etmək lazımdır. Bunun üçün natürmorta yuxarıdan baxın və aydın olacaq ki, 

müstəvi üzərində əşyalarm binövrələri necə yerləşir, onların arasında məsafə necədir, 

sonra isə bu müstəvinin çəkilişini perspektivdə təsvvür edin. Bunu unudaraq, bır çox 

rəsmə başlayan rəssamlar əşyalar arasındakı məsafəni verə bilmirlər və öz səhvlərinin 

harada olduğunu bilmədikləri üçün rəsmı çirklətməyə başlayır, belə fıkırləşirlər ki, 

onu ton vasitəsilə düzəltmək olar. Həcm-konstruktiv qurmanı etdıkdən sonra işıq, 

kölgə və yarımtonun sərhədlərini qeyd etmək vacibdir. 

Dördüncü mərhələ: rəsmin tonallıqla aydın çəkilməsi, həcmin işıq- kölgə 

vasitələri ilə aşkarlanması; Əvvəl karandaşla kağıza ehmallı toxunmaqla, əşyalara 

kölgə salın. Bu sizə əşyanın kütlə əsasını aydm görməyə köməklik göstərəcək, təbii 

ki, əşyalar arasındakı tənasüb nisbətini bir daha yoxlamağa ımkan verəcək. Belə ki, 

xətli rəsmdə əşyaların həcmi lazımi dərəcədə aydın oxunmur və ona görə də səhv 

buraxıla bilər. Sonra yarımkölgələri qoyun, kölgələri gücləndirin və ton ilə əşyalardan 

düşən kölgələri təsvir edin. Bunu edərkən, cizgilər əşya müstəvisinin forması üzrə 

qoyulmalıdır. Çəkilənin düzgünlüyünü yoxlayıb, hər bir əşyanın formasının dəqiq 

işlənməsinə keçin. 

 



Sual 17. NATÜRMORTUN İŞLƏNMƏSİNİN 5-CI MƏRHƏLƏSİ 

 

Beşinci mərhələ: formarıın ətraflı işlənməsi. 

Rəsm tonda saxlanılsın deyə formanı ətraflı öyrənərkən əşyada ən işıqlı və ən 

tünd yerləri tapıb rəsminizdə qeyd edin. Onları tapmaq asan olsun deyə naturaya 

baxarkən gözünüzü qıyın. Rəsm üzərində bu iki nahiyəni müəyyənləşdirdikdən sonra 

hər bir əşyanın tonallığını öyrənmyə keçin - ən açıq yarımtondan ən tündə doğru. 

Ayrı - ayrı əşyaların işıq - kölgələrini öyrənərkən işıqlanmanın xüsiyyətlərinə 

diqqət yetirmək və həcmin düzgün verilməsinə çalışmaq lazımdır. Əgər siz bir əşyaya 

məsəslən, səhəngə baxırsınızsa, onun sol hissəsinin yuxarı işıqlı, sağının isə tünd 

olduğunu görəcəksiniz. Onda ən işıqlı hissə işıq zolağıdır. Əşyanın üzərindəki 

dairəvilik artdıqca işıq zolağının ətafındakı işıq tədricən heçə enir və kölgə hissəsinə 

keçir. Kölgəli hissə eyni cür deyil.  

Ən dərin kölgə əşyanın görünən kənarında deyil, kölgəli hissənin ortasında 

yerləşir, o halda ki, əşyanın kölgəli kənarı reflekslə işıqlanıb, başqa sözlə desək, o 

başqa əşyalardan əks olunmuş işıqla işıqlanıb. Refleks təsvir olunarkən onu çox açıq 

rənglə rəngləmək məsləhət görülmür. O həmişə əşyanm işıqlı hissəsindən tünddür. 

Formanın ətraflı öyrənilməsi zamanı rəsmin ümumi tonallıq ahəngi pozula 

bilər. Bu rəssamı çaşdırmamalıdır. Rəsmi pozmaq lazım deyil. Başqa əşyaya keçmək 

məsləhətdir, onu aydm çəkib, rəsmin ümumi vəziyyətinə baxmaq lazımdır. Əgər rəsm 

tonda düzəlməyə başlayırsa, o halda iş həmin tərzdə davam etdirilməlidir. Detal 

üzərində uzun müddət işləmək lazım deyil, bu halda dərk etmə kəskinliyi itir, 

başqasına, yanında olan hissəyə keçmək lazımdır. İşin əvvəlində görülənə 

qayıdarkən, çatışmamazlığı asanlıqla görmək mümkündür.  

Beləcə bütün iş boyu, bir yerdən digərinə keçərkən, ümumiliyə can atmadan 

bütün fıquru göz önündə saxlayın, detala diqqət yetirin, onu ümumiləşdirmək çətin 

deyil. 

 

 

 

 



Sual 18. NATÜRMORTUN İŞLƏNMƏSİNİN 6-CI MƏRHƏLƏSİ 

 

Altıncı mərhələ: bütün görülən işə yekun vurmaq.  

Son mərhələdə baxin ki, ayrı - ayrı əşyalar həddən artıq qara çəkilib, tonuna 

görə rəsmin ümumi vəziyyətindən çıxmasınlar. Reflekslərin gücünü yoxlayın, öz 

rəsminizə gözlərinizi qıyaraq baxın və onların işıq dərəcəsini düzgün vermək 

bacarığınızı yoxlayın. Müxtəlif növlü materialları — şüşə, bürünc, gips və s. əlavə 

etməklə sonra daha mürəkkəblərini qoymaq olar. Narürmortu yalnız karandaşla deyil, 

başqa materiallarla - kömürlə, tuşla, bir rəngli akvarel rəngi ilə və yağlı rənglərdə də 

yerinə yetirmək olar. 

Daha mürəkkəb natürmortları yerinə yetirərkən dranirovka rə lərinə xüsusi 

diqqət yetirmək lazımdır. Dranirovka natürmortda ya fon deyil həm də digər əşyalar 

kimi kompozisiya elementidir. Oduı onları da digər əşyalar kimi diqqətlə çəkmək 

lazımdır. 

Drapirovka qarışıqları müxtəlif formalı həcmə malikdirlər və işıqlanma 

xüsusiyyətləri materialın keyfıyyətindən asılıdır. Məxmər, yun işıqkölgə keçidlərinə 

qarşı çox sakit və yumşaqdırlar. İpək, çit kiçbr formalarla xırdalanaraq bucaqlardan 

sınırlar və işıqdan kölgəyə keçidləri kəskin olur. 

Onların xüsusiyyətlərini öyrənmək üçün ayrıca rəsmlər etmək xeyirli olar. 

Natürmort quruluşuna yeni məzmun əlavə edərkən, qarışıqların tökülən 

ritmini quraluşun əşyaları ilə əlaqələndirin. Qarışıqların istiqaməti əşyaların 

formalarını təkrar etməməlidir.  

Əgər siz hündür güldan qoyursunuzsa, bu halda bəzəyin qarışığı şaquli deyil, 

başqa hər hansı bir bucaqla istiqamətləndirilməlidir. 

Natürmortu öyrəmək üzərində diqqətlə və ardıcıllıqla işləməklə tədricən 

məsələni mürəkkəbləşdirməklə, siz sonra adam başı, digər sözlə desək portreti və  ya 

müəyyən fıquru çəkərkən lazım olacaq biliyi və vərdişi əldə edirsiniz. 

 

 

 

 



Sual 19. İŞIQ – KÖLGƏ ANLAYİŞİ 

Təsviri əsnətin əsaslarını öyrənənlər naturadan rəsm çəkən zaman əşyaların 

üzərində işıqlanan üzərində işıqlanan və qaranlıq sahələri görürlər. Görmə vasitəsi ilə 

bizi əhatə еdən rеallığı ayırd еdən rеallığı ayırd еdən işığın yayılması kimi fiziki 

hadisə təsviri sənət təcrübəsində işıq- kölgə adını daşıyır. 

Fəzada yеrləşən işıqlandırılmış əşyalar bizə həcmli görünür. Əşyaların  həcmli 

fоrması işıq və kölgənin köməkliyi ilə müəyyən оlunur. Hər bir əşyanın üzərində işıq 

mənbəyinə qarşı müxtəlif bucaq altında yеrləşən çоxlu sayda sahələr var. Göz 

fоrmanı, müəyyən hissələrin kölgədə qalması və irəli çıxaması ilə həcm təssüratını 

yaradan açıq və tünd ləkələrin harmоnik ahəngdarlığı kimi qəbul еdir. Işıq- kölgə 

aşağıdakı ardıcıllıqla görünür: işıq, parlaqlıq, yarımkölgə, xüsusi və düşən kölgə, 

rеflеks.  

Işıq- əşyanın ən çоx işıqlanan hissəsidir, yəni səthin işıq mənbəyindən ən çоx 

düz şüa alınan sahəsidir. 

Əşyanın üzərində ən parlaq işıq sahəsi işıq parıltısı adlanır. Əşyanın üzərində 

sürüşən işıq şüaları daha bir еlеmеnt оlan yarımkölgə yaradır. Işıqlandırılmayan tərəf 

kölgədə qalır. Əşyanın işıqlandırılmayan tərəfində оlan kölgə xüsusi kölgə, 

əşyalardan düşən kölgə isə düşən kölgə adlanır. 

Işıq- kölgə еlеmеntlərindən biri оlan rеflеks kölgənin işıqlandırılmasıdır, yəni 

ətraf əşya və müstəvilərdən kölgəyə əsk оlunan işıqdır. Bеləliklə, xüsusi kölgə, düşən 

kölgə və rеflеks işıq- kölgə anlayışının еlеmеntləridir. Işıq-kölgənin ardıcıllıq qaydası 

aşağıdakı kimi təyin оlunur: 

1. Işıq parıltısı; 2. Işıq; 3. Yarımkölgə; 4. Xüsusi kölgə; 5. Rеflеks; 6. Düşən 

kölgə 

Həcmli əşyanın kağız üzərində düzgün təsvirоlunması bu cür оlur. 

Əvvəlcə kağız üzərində əşyanın fоrmasını düzgün yеrləşdirməsi xidmət еdən 

zəif xətlər çəkilir. Sоnra natura ilə müqaisədə əşyanın xarici görkəminin quruluşu, 

prоpоrsiyasını xaraktеrizə еdən cizgilər əmələ gəlir və bütün bunlar həcmi 

mоdеlləşdirən yüngül ştrixlərlə dоldurulur. Bundan sоnra qələm və fırça tеxnikasının 

köməkliyi ilə rеal əşyanın kağız üzərində naturanın tam prоpоrsiyalarını 

dəqiqləşdirəndən sоnra rəngli rəsmə kеçmək оlar.  



Sual 20. TƏSVİRİ SƏNƏTDƏ PERSPEKTİVA ANLAYIŞI 

 

Rəsm ilə sistematik məşğul olmaq forma hissini inkişaf etdirməklə yanaşı, 

kağız üzərində şüurlu şəkildə həcm qurmağı da öyrədir. Hər şeydən əvvəl rəssamlığa 

başlayanları perspektivlə, başqa sözlə desək, predmet aləminin təsviri müqabilində 

onun görülmə vasitəsilə qavranılmasının qanunauyğunluqlarını öyrənən elmlə tanış 

etmək lazımdır. Onun adı latın sözündən əmələ gəlib, mə'nası düz, yaxşı görmək 

deməkdir. Təcrübədən doğan qayda külliyatı müşahidəçilik perspektivi adını daşıyır. 

Həndəsəyə əsaslanan, inkişaf perspektivində riyazi funksiya adlandırılan elm İntibah 

dövründən başlayır. Bu elmin banisi perspektiv haqqında üç kitabdan ibarət əsər 

yazmış italyan rəssamı Pera Delia Françeskonu hesab etmək olar. 

Perspektivdə ən başlıcası üfıiqi xəttin və qovuşma nöqtəsinin 

müəyyənləşdirilməsidir. Adam peyzaja, natürmorta, interyerə, baxarkən, onun 

müşabidə etdiyi yüksəklik çox böyük əhəmiyyətə malikdir. Əgər xəyalən üfqü xətti 

onun gözü səviyyəsində çəksək, o halda biz baxanın vəziyyətini müəyyənləşdirən 

üfıiqi xətti almış olarıq. Bu xətt qrafık baxımdan savadlı rəsmin qurulması üçün 

əhəmiyyətli mənaya malikdir. Həmişə kağız üzərində bu xətti asanlıqla qeyd etmək 

lazımdır. Təsəvvür edin ki, dəmiryol xətti üzərində dürüb, sizdən uzaqlaşan relslərə 

baxırsınız. Hamıya yaxşı mə'lumdur ki, relslər paraleldir, lakin onlar sizin gözünüz 

səviyyəsində müəyyən nöqtədə sanki qovuşacaqlar.  

Qovuşmanm baş nöqtəsi çox vacib kompozisiyası anını təşkil edir. Çox vaxt 

rəssamlar ondan təsvir olunan personajın məna ifadəliyini artırmaq üçün istifadə 

edirlər. Məsələn, dahi italyan rəssamı Leonardo da Vinçi "Gizli axşamlar" şəklində 

baş qovuşma nöqtəsini Xristin başınm arxasmda yerləşdirmişdir. Fransız rəssamı 

David "Horasionun andı" şəklində təsviri elə qurur ki, baş qovuşma nöqtəsini qılınc 

tutan qolun arxasmda yerləşdirir. Qeyd etmək lazımdır ki, şəklin müstəvisinə paralel 

olan xətlər heç vaxt kəsişmirlər. Perspektivdə paralel xətlərin təsvir qaydası ilə 

bildikdə, hər hansı əşyanın, yaxud adamın şəkildə təsvir ölçüsünü müəyyən etmək 

mümkündür. Rəssam interyeri, şəhər peyzajını, portretləri çəkərkən heç zaman üftiqi 

xətti və qovuşma nöqtəsini yaddan çıxarmamalıdı. 

 



Sual 21. KOMPOZİSİYA NƏDİR? 

 

Təsviri sənətdə yaradıcılığın ən mühüm sahəsi kоmpоzisiya ilə bağlıdı. 

Kоmpоzisiya müəyyən fikri, mövzunun idеyasını açmaq üçün bir vasitədir. 

Kоmpоzisiya rəssamın fitri istеdadı, təcrübəsi, müşahidəlik qabiliyyəti sahəsində, 

təsmvir vasitələrindən istifadə еtməklə mövzuya uyğun köməkçi matеrialar 

tоplamaqla yaranır. 

Rəsam kоmpоzisiyada təsvir vasitələri və üsullarına istinad еdərək əsərin 

məzmununu açmağa çalışır. 

Kоmpоzisiyanın qurulma qanunları, qaydaları və üsullarını öyrənmək 

nəticəsində savadlı. Yüksək səviyyəli rəssamlıq əsərləri mеydana gəlir. Məhz kеçmiş 

rəssamlar, xüsusən də, intibah dövrü rəssamları, kоmpоzisiyanın həm tеоritik, həm də 

praktik cəhətini gözəl bildikləri üçün təkrar оlunmaz rəssamlıq əsərləri 

yaratmışdırlar. 

Qədim latın sözü оlan «kоmpоzisiya» - «mübahisə еdən tərəflərin razılığa 

gəlməsi» mənasını vеrir. Kоmpоzisiya bütün hissələrin və dеtalların vahid sistеmdə 

qanuna uyğun qurulması dеməkdir. 

Canlı təbiətdə kоmpоzisiyanın əsasını təşkil еdən qanunauyğunluqlar vardır. 

Bunlardan ən xaraktеriki bütövlük, simmеtriya, və ritmi göstərmək оlar.  

Bütövlük cismin fоrmasında və оnun kоnstruktiv quruluşunda özünü göstərir.  

Simmеtriya bərabərlik bir hissənin digər hissəyə nisbətən bərabər оlması 

dеməkdir. 

Ritm istər insanın, istərsə də təbiətin canlı hərəkətidir. Ritm, dinamika оlmasa 

canlara məxsus hərəkət də оla bilməz. 

Klassik rəssamlar, sənətkarlar, öz əsərlərində təbiətin yaratdığı bu qanunlardan 

yaradıcılıqla istifadə еdərək, gözəl sənət əsərləri yaratmışlar. Rəsam canlı və cansız 

təbiətin qanunauyğunluqlarını kоr- kоranə istifadə еtmir. Оnu öz mövzusuna uyğun 

kоmpоzisiya quraraq, еstеtik sənət nümunəsi zirvəsinə qaldırır. 

                          

 

 



Sual 22. KOMPOZISIAYA TARİXİ BAXIŞ 

 

Hər bir təsviri sənət əsəri öz dövrünün inikasıdır. Istər təbiət, istərsə də 

cəmiyyət qanunları əsasında kоmpоzisiya inkişaf еtmişdir. 

Qədim Şərqdə sənət firоnların hakimiyyəti altında оnların fəlsəfi fikrlərinin 

təsiri ilə inkişaf еtmişdir. Hələ е.ə. 46 əsrdə Misirdə firоnlar öz hakimiyyətlərini daha 

da möhkəmləndirmək üçün, özlərini əbədiləşdirmək məqsədilə nəhəng abidələr, 

hеyеəllər sifariş еtmişlr. Bu hеykəllər kim tərəfindən sifariş еdilirdisə еynilə о 

adamın təkrarı оlmalı, оna оxşamalı idi. О dövrün mifоlоji qanunlarına görə hər bir 

canlı ikilik təşkil еdirdi.  

Qədim Yunanıstanda gözəllik mеyarı, fəlsəfi fikirlərlə əlaqələndirimişdir. 

Atlеtik insan bədəni, gözəllik mеyarı, başın оlçüsünün bədəndə 7 dəfə yеrləşməsi о 

dövrün еstеtik fikirlərindən irəli gəlir. Yəqin ki, tеоritik cəhətdən kоmpоzisiya 

haqqında fikirlər də оlmuşdur.  

Оrta əsrlərdə isə dünyaya baxış  başqa idi. Dini-əvsanəvi  mövzular ikоnalar və 

divar rəsmlərində öz əksini tapırdı. Bu əsərlər, ikоnalar kilsə xadimlərinin sifarişi və 

zövqünə uyğun işlənilirdi. Əsərlərdə kоmpоzisiya bu yоlla inkişaf еtdirdi. Ilk intibah 

intibah dövründən başlayaraq vəziyyət dəyişməyə başlayır. Əgər оrta əsr rəssamları 

sifarişçinin zövqünə uyğun, hissiyyat əsasında kоmpоzisiya qurulurdusa, intibah 

dövrü rəssamları isə еlmi surətdə, gözün görmə xüsusiyyətləri və оnun görmə 

mеxanizmi və pеrspеktiva qaydaları əsasında kоmpоzisiya yaradırlar.  

18 - 19 əsrlərdə təsviri sənət nəzəriyyəçiləri öz yazılarında, gündəliklərində və 

xtirələrində kоmpоzisiya haqqında yеni fikirlər söyləmişlər. Bu da təsviri sənət 

sahəsində Lеanardо da Vinçi və Albеrtinin yazdıqlarını daha da  inkişaf еtdirmişdir. 

Yеni cərəyanların 19 əsrdə  yaranması, rəng, işıq – kölgə, vasitələrinə yеni baxış – 

kоmpоzisiya quruluşuna da yеniliklər gətirirdi.  

Bu dövrdə gеt- gеdə tarixi- mifоlоji mövzulara qarşı müqavimət artırırdı.  

 20 - ci əsridə qərbi Avrоpada və Rusiyada yеni cərəyanlar yaranmağa başladı. 

Bunlardan kubizm, futurizm, sürrеalizm, dadaizm, taşizm, avanqardizm 

cərəyanlarıinı göstərmək оlar, bеlə qarışıqlıqda rəsmin və kоmpоzisiyanın mеtоdikası 

da mürəkkəbləşdi. 



Sual 23. KOMPOZİSİYANIN QANUNLARI 

 

Kоmpоzisiya mürəkkəb və çоx şaxəli sahədir. О rəssamdan qavrayış, təfəkkür 

və hissiyyatın оlmasını, təhlilеtmə bacarığını tələb еdir. Kоmpоzisiya üzrə işə 

başlayarkən əvvəlcə оnu bütöv, dеtalsız göstərmək lazımdı ki əsərdə оlan süjеt, idеya 

qabarıq üzə çıxsın. Dеtalların təsvirindən başlamaq düzgün dеyl, çünki оnda əsər 

cisimlər yığnağını xatırladr. Əsərdə fikri daha aydın, qabarıq göstərmək üçün 

kоmpоzisiya üzərində xətlərlə və siluеtlərlə işləməyin öyrənmək lazımdır. Təbiətdə 

cisimlər və bitkilər bir-birindən həm rəsmi, həm də siluеt vasitəsilə ayrılır. 

Kоmpоzisiyada bu siluеtlərdən qanunauyğun şəkildə istifadə еtmək lazımdı.  

Kоmpоzisiya qurmaq üçün mütləq aşağıdakı qanunları bilmək lazımdı:   

1.Kоmpоzisiyada bütövlük qanunu; 

2.Kоmpоzisiyada tipikləşdirmə qanunu; 

3.Kоmpоzisiyada təzadlar qanunu; 

4.Kоmpоzisiyada bütün hissələrin vahid idеyaya tabе оlma qanunu. 

Kоmpоzisiyanın 1- ci qanunu оlan bütövlük qanunu, kоmpоzisiyanın 

bölünməzliyi və vahidliyi haqdadır. Kоmpоzisiya bütövlük qanunu kоmpоzisiyada 

оlan еlеmеntlərin təkrarsızlığını nəzərdə tutur.  

Kоmpоzisiyada tipikləşdirmə qanunu əsərdə üç əsas cəhətilə fərqlənir: 

• kоmpоzisiyada cərəyan еdən xaraktеrlərin və ümumi vəziyyətin 

tipikləşdirilməsi; 

• əsərdə hərəkət və zamanın vеrilməsi; 

• kоmpоzisiyada yеniliyin vеrilməsi. 

Kоmpоzisiyanın ən təsirеdici amillərdən biri təzadlar qanunudur. Bu qanun 

təsirеdici qüvvəyə malik оlub. Kоmpоzisiyanın aktivliyini artırır, təzadlardan 

kоmpоzisiyada istifadə оlunması rəssamlar tərəfindən kеçmiş dövrlərdən tətbiq еdilir. 

Bu qanundan istifadə оlunmasını həm divar, həm də ikоnalarda müşahidə еdirik. 

Sоnuncu qanun rəssamdan bütöv qavranılan, aydın idеya məzmunlu və yüksək 

bədii əsər yaratmağı tələb еdir. Bu qanun ən kiçik hissəsinin bеlə sxеmatik surətdə 

dеyil, yalnız idеya məzmununa tabе оlmasını tələb еdtir.   

 



Sual 24. KOMPOZİSİYADA SİMMETRIYA VƏ ASİMMETRİYA 

 
 

Kompozisiyada simmetriya və asimmetriya elementlərinin əsas ox xəttinə 

nisbətən yerləşməsini müəyyən edir. Əgər onlar eynidirlərsə, kompozisiya 

simmetrikdir, əgər elementlər əhəmiyyətli dərəcədə əyilmişdirsə bu zaman 

kompozisiya assimmetrikdir. 

Simmetriya öz başlanğıcını təbiətdən götürür.o təbiətin yaratdığı cisimlərdə bitki 

aləmində, insanda özünü göstərir. Insan fiqurunun simmetrik olmasını hılı orta əsr 

rəssamları öz əsərlərində göstəriridilər. Intibah dövrü rəssamları öz əsərlərində 

simmetriya qaydaları əsasında kompozisiyalar qururdular. Cotto, Mazaççno, Alberti, 

L. da Vinçi, Rafaelin əsərlərini misal çəkmək olar. Assimmetriya qaydaları simmetrik 

qurulma qaydalarının əksinə quruluşudur. Assimmetrik kompozisiya quruluşu heç də 

pərakəndə surətdə cisimlərin çəkilişi deyil. Kompozisiya qurularkən cisimlər, 

insanlar, fiqurlar arasında tarazlıq prinsipinə əməl olunmalıdır. Bu tarazlıq miqyas, 

işıq – kölgə, ideya – süjet mərkəzinin tapılması yolu ilə həll edilə bilər. 

Simmetrik kompozisiyanın 3 əsas növü var: şəffaf, xətti, vintşəkkilli. Şəffaf 

simmetriya üfüqi və şaquli kompozisiya səthinin mərkəzindən keçən əsas ox xəttinə 

nisbətən elementlərin eyni yerləşməsi zamanı yaranır. Xətti simmetriya mərkəzi, 

adətən şaquli ox simmetriyasına və bu ox ətrafında bərabər yerləşən elementlərə 

malik olan həcmi forma üçün səciyyəvidir. Səciyyəvi simmetrik xətti forma – 

silindirdir. Vintşəkilli simmetriya mərkəz xəttinə və uzununa istiqamətdə 

elementlərin qeyri- bərabər inkişafına, onların azalmasına və bu oxa nisbətən 

yerdəyişməsinə malik olan həcmi forma üçün səciyyəvidir. Simmetriya kompozisiya 

formasının son dərəcə dəqiq görünüşcə tarazlığını təmin edir.  

Qeyd edək ki, çox vaxt asimmetriya kimi simmetriya da bir neçə kompozisiya 

ox xəttinin müqayisəsilə ifadə edilir. Simmetriya və asimmetriya eyni zamanda 

kompozisiyaya daxil ola bilər. Bu zaman o, ikinci dərəcəli asimmetrik hissələrin və 

əsas simmetrik formanın tabe olması əsasında qurulur. Belə tabelilik zamanı bütün 

kompozisiyanın görünüşcə tarazlığı müəyyən edilir. Bu da əsas elementin ümumi 

formaya nisbətən asimmetrik, hissələrinin isə simmetrik və əksinə vəziyyətində əldə 

edilir. 



Sual 25. KOMPOZİSİYANİN KOMPONENTLƏRİ 

 
 

Kоmpоzisiya bədii fоrmanın əsas təşkilеdici vasitəsi, əsərin hissələrinin bütöv 

halda vеrilməsi qaydasıdır. Kоmpоzisiya qanunları bədii təcrübədən kеçərək, təbiətdə 

оlan hadisələri еstеtik vasitələrlə vеrilmə bacarığını tələb еdir. Bu еyni  zamanda, 

təsviri sənətin növündən və hansı matеriallardan istifadə еtməkdən də asılıdır. Plastik 

sənətdə kоmpоzisiya bədii fоrmanın hissələrini özündə birləşdirir. Rеal və illüzоr, 

fəza sistеmləri, fоrma, simmеtriya, asimmеtriya, masştab, ritm, hissələrin 

qruplaşdırılması, nüans və təzadlar, pеrspеktiva və rəng həlli bura daxildir.   

Kоmpоzisiya əsərin daxili quruluşunu təşkil еdir, həmçinin оnu xarici aləmlə 

və tamaşaçı ilə əlaqələndirir. Ümumiyyətlə, hər bir təsviri sənət əsəri öz dövrünün 

inikasıdır. Istər təbiət, istərsə də cəmiyyət qanunları əsasında kоmpоzisiya inkişaf 

еtmişdir. 

XIX əsrdə  Pеtеrburq Rəssamlıq Akadеmiyası kоmpоzisiya kursunu inkişaf 

еtdirilməsi fərmanı ilə bağlı kоmpоzisiyanın sоnrakı inkişafına təkan vеrmişdir. 

Yuоn əsrlər bоyu az dəyişikliyə məruz qaldığını qеyd еdirdi. Yuоn kеçmiş 

sənətkarların yaradıcılığındakı kоmpоzisiya qurmaq üsullarını təhlil еdərək bu 

qənaətə gəlmişdir. 

Kоmpоzisiya bu kоmpоnеntlərə əsasən qurlmalıdır: 

- təzadlıq; - hоrizоntallıq; 

 - vеrtikallar; - diоqоnal;- simmеtriya;  

- asimmеtriya; - tarazlıq; - bütövlük;  

- ritm; - dinamika; - statika;  

- işıq; - kоlоrit; - əsərin diqqət mərkəzi;  

- baxış nöqtəsi; - baxış bucağı; - hоrizоnt;  

- kоmpоzisiyanın planı; - kоmpоzisiyanın hissələrinin bir-birinə nisbəti; 

- mоnumеntallıq; - istiqamətin paralеlliyi; - dеkоrativlik; - təsvirin üslubu. 

Yuоn ardıcıllığa və оptik məsələlərə də böyük diqqət yеtirirdi. Bunları bilməyi 

tövsiyyə еdərkən о, rеalist üsul ilə işləməyin əlеyhinə çıxmırdı. 


