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CO  NAVARRO 

 

Kubanın Donuzlar Körfəzinə desant çıxa-

rıldıqdan bir qədər sonra – səkkiz yaşında 

ABŞ-a gələn Co Navarro, 25 il müddətində 

FTB-nın əks-kəşfiyyat şöbəsində xüsusi de-

tektiv kimi fəaliyyət göstərib və bədən dili 

üzrə məsləhətçi olub. 2003-cü ildən bəri 

ABŞ Xarici İşlər Nazirliyində məsləhətçi 

vəzifəsində çalışan Navarronun kitabları 13 

dilə tərcümə edilib. Şifahi əlaqə mövzusun-

da beş kitab yazan  detektivin ”Bədən dili-

niz sözlərdən daha təsirlidir” kitabı 2010-

cu ildə “Uol Strit” jurnalının karyera saytı 

tərəfindən “Karyeranız üçün oxuyacağınız 

ən yaxşı 6 iş kitabı”ndan biri seçildi.  
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ÖN SÖZ 
 

NƏ DÜŞÜNDÜYÜNÜ  GÖRÜRƏM 

Dr. Marvin Karlins 

 

Masanın o üzündə oturan sakit görünüşlü  adam qarşı-

sındakı FTB agentinin suallarına sözləri diqqətlə seçərək ca-

vab verməyə çalışırdı. Əslində bu adam cinayətdə əsas şüb-

həlilərdən biri hesab edilmirdi. Cinayətin işləndiyi an başqa 

bir yerdə olduğunu inandırıcı şəkildə sübut etmişdi; səsi də 

səmimi idi. Bununla belə agent yenə də istintaqı davam etdi-

rirdi. Şübhəlinin icazəsi ilə ona cinayətin törədildiyi silahla 

bağlı bir neçə sual verildi: 

“Əgər bu cinayəti siz törətmiş olsaydınız, tapançadanmı 

istifadə edərdiniz?” 

“Əgər bu cinayəti siz törətmiş olsaydınız, bıçaqdanmı is-

tifadə edərdiniz?” 

“Əgər bu cinayəti siz törətmiş olsaydınız, buzqırandan-

mı istifadə edərdiniz?” 

“Əgər bu cinayəti siz törətmiş olsaydınız, çəkicdənmi is-

tifadə edərdiniz?” 

Əslində, cinayət o silahlardan biri ilə – buzqıranla törə-

dilmişdi, ancaq bu, ictimaiyyətə açıqlanmamışdı. Yəni, cina-

yətin hansı silahla törədildiyini yalnız qatil bilirdi. FTB agen-

ti siyahını oxuya-oxuya diqqətlə şübhəlini süzürdü. Növbə 

buzqırana çatanda o gözlərini yumdu və  növbəti silahın adı 

oxunana qədər də açmadı. Agent bu reaksiyanın nə demək 

olduğunu anlamışdı. Bu cinayətdə ikinci dərəcəli əhəmiyyət 
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kəsb edən bu adam həmin andan etibarən bir nömrəli şüb-

həliyə çevrildi. Bir müddət sonra isə cinayətini etiraf etdi.  

Beləliklə Co Navarro daha bir xal qazandı. 25 illik uğur-

lu FTB karyerası boyunca buzqıranlı qatili deşifrə etməkdən 

başqa, “mahir casuslar” da daxil olmaqla bir çox cinayətka-

rın yaxalanmasında rolu olan biridir Navvaro. Yaxşı, bunu o, 

necə bacarmışdı? Əgər ondan xəbər alsanız, sakit bir səslə 

söylədiyi bu cavabı eşidərsiniz: ”İnsanları oxumaq bacarı-

ğıma borcluyam”. 

Belə görünür ki, Navarro insanların nə düşündüyünü, 

davranışlarını necə biçimlədiklərini və söylədiklərinin doğru 

olub-olmadığını anlamaq üçün bütün professional həyatını 

sözlə qurulmayan əlaqəyə – üz ifadələrini, əl-qol hərəkətləri-

ni (kinezis), vücud rəftarını (proksemik), toxunma şəklini 

(haptiks), vücud duruşunu (postur), hətta geyim və qiyafə-

ləri üzərində çalışmağa, texnikasını inkişaf etdirməyə və onu 

fərqli hadisələrə tətbiq etməklə keçirib. Bu, cinayətkarlar, te-

roristlər və agentlər üçün heç də yaxşı xəbər deyil. Amma 

Navarronun diqqətli araşdırması nəticəsində meydana çıxıb 

ki, bədən dili vasitəsi ilə düşüncə və niyyəti açıq, anlaşılan 

hala gətirən yetərli qədər işarə var.  

Navarronun bu istedadının sizin üçün də əla xəbər ol-

duğunu söyləyə bilərik. Çünki onun mahir “agent ovçusu”, 

“yalan aparatı” və FTB-nin təlimçilərindən biri olaraq isti-

fadə etdiyi biliklər bu kitabda toplanıb. Siz onları öyrən-

diyiniz təqdirdə bədən dili texnikasını bilməklə  ətrafınızda-

kı insanların duyğu, düşüncə və niyyətlərini daha yaxşı an-

layacaqsınız. Tanınmış yazar və mütəxəssis olan Navarro 

mühitinizdəki insanlarla daha yaxşı münasibət qurmaq üçün 

sizə yalnız diqqət kəsilməklə insanların davranışlarını mü-
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əyyən etməyi, aydınlaşdırmağı öyrədəcək. İstər işdə, istərsə 

də sosial mühitdə bu məlumatların həyatınızı necə zəngin-

ləşdirdiyini, işinizi necə asanlaşdırdığını qısa zaman ərzində 

özünüz də görəcəksiniz. 

Navarronun bu kitabda sizinlə paylaşacağı məlumat-

ların çoxu hələ on beş il  əvvəl elmə bələd idi. Lakin alimlər 

yalnız beyin araşdırma və sinir görüntülərini əldə edən tex-

noloji inkişafdan sonra Navarronun bu kitabda izah etdiyi 

davranışların doğruluğunu qəbul edəcək nöqtəyə gəldilər. 

Psixologiya, nevrobiologiya, tibb, sosiologiya, kriminalogiya, 

rabitə və antropologiya sahələrində baş verən ən son kəşf və 

irəliləyişlərdən (və yarım əsrlik karyerasında FTB-nin xüsusi 

agentinin bədən dilini öyrənmə yolundakı sınaqlardan) bəh-

rələnən Navarronun əsərini bədən dilinin öyrənilməsi sahə-

sində bacarıqlarınızı inkişaf etdirmək üçün misilsiz bir qay-

naq kimi görə bilərsiniz.  

Navarronun istedadı və apardığı təcrübələr bütün dün-

ya tərəfindən qəbul edilib. Davamlı olaraq iştirak etdiyi tele-

viziya proqramlarında (NBC-də “Today Show” (“Günün 

şousu”), CNN-də “Headline News”(“Baş xəbərlər”), Fox “Cable 

News”, (“Foks xəbərləri”) və ABC-də “Good Morninq 

Amerika”), (“Sabahın xeyir Amerika”) FTB, SİA və kəşfiyyat 

dünyasının digər qurumları üçün bədən dili ilə bağlı keçir-

diyi seminarlarda, ABŞ və digər ölkələrin bank, sığorta şir-

kətləri, böyük hüquq bürolarında məsləhətçi işlədiyi zaman 

gəldiyi nəticələrdə onun bütün fikirləri özünü təsdiqləyib.  

Navarro eyni zamanda bədən dilinin özünəməxsus an-

layışlarının istifadə edildiyi Seynt Leo Universitetində,  

Amerika Birləşmiş Ştatlarının xəstələrinin vəziyyətini sürətlə 

və düzgün dəyərləndirmək istəyən həkimlərin də daxil 
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olduğu ciddi dinləyici kütləsinə malik müxtəlif tibb fakültə-

lərində dərs deyir. Kitabı oxuyarkən Navarronun akademik 

savadı, peşəsindən qaynaqlanan və real həyatda çox ciddi 

vəziyyətlərdə  bədən dili işarələrini ustalıqla analiz etmə ba-

carığı olan mütəxəssis və bir təlimçi olduğunu anlayacaqsı-

nız. 

Navarro ilə birlikdə çalışmağa, seminarlarına getməyə 

və fikirlərini öz həyatımda tətbiq etməyə başladıqdan sonra 

əminliklə söyləyə bilərəm ki, bu kitabdakı informasiyalar 

bədən dili mövzusunda ciddi əhəmiyyət kəsb edir. Bunu 

Navarronun bu mövzuda sahib olduğu elmi  informasiyala-

rı, ixtisaslaşmış məqsədləri və şəxsi uğur üçün istifadə etmək 

məramını hiss etdiyinə görə bu kitab layihəsinə qatılmış  ix-

tisaslı psixoloq kimi söyləyirəm. 

Navarronun mövzuya məntiqli və məsuliyyətli müna-

sibətindən təsirləndiyimi söyləyə bilərəm. Məsələn, bədən 

işarələrinin izlənilməsi bir çox davranış növünü “doğru 

şəkildə oxuya bilməyimiz”ə imkan versə də, Navarro bədən 

dilindən istifadə etməklə yalan və saxtakarlığın müəyyən 

olunmasının çətin və riskli iş olduğu ilə bağlı bizə xəbərdar-

lıq edib. Bu, məhkəmə heyəti, ya da qanun keşikçiləri tərə-

findən nadir hallarda müəyyən edilə bilən çox önəmli mə-

qamdır.  Davranışlarına əsaslanaraq bir insanı dürüst və ya 

yalançı elan etməzdən əvvəl çox diqqətli olmağımız lazım-

dır.  

Bədən dili mövzusunda yazılmış digər kitablardan fərqli 

olaraq burada əldə edəcəyimiz məlumatlar şəxsi fikirlər, ya 

da uydurma deyil, elmi həqiqətlərə əsaslanır və sınaqlarla 

sübut edilib. Ən başlıcası isə bu kitab digərlərindən fərqli 

olaraq çox əhəmiyyətli bir məqamı – bədən işarələrini anla-
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maq və keyfiyyətli şəkildə təhlil etmək prosesində insan bey-

nindəki limbik  sistemin oynadığı ciddi rolu qabardır. 

Bədənimizin səssiz dili sahəsində siz də ixtisaslaşa bilə-

rsiniz. İstər peşənizdə yüksəlmək, istərsə də dostlarınız və 

ailənizlə münasibətlərinizi daha yaxşı səviyyəyə qaldırmaq  

və bədən dili üzərində çalışmaq istəyirsinizsə, deməli, bu 

kitab sizin üçün hazırlanıb. Kitabdakı fərqli mövzulara həsr 

edilmiş bölmələrin diqqətli şəkildə araşdırılması, Navarro-

nun öyrətdiklərini qavramaq və gündəlik həyatınıza daxil 

etmək üçün ayırdığınız zaman və enerjiylə bədən dili möv-

zusunda ustalıq qazana biləcəksiniz. 

İnsanları ustalıqla oxuya bilmək (edəcəkləri hərəkəti təx-

min etmək üçün  davranışlarını izləmək, şifrələrini çözmək 

və əldə edilən informasiyaları qiymətləndirmək) sınanmağa 

dəyən və əziyyətiniz müqabilində ciddi mükafatlar əldə edə-

cəyiniz işdir. Elə bu səbəbdən də yerinizi rahatlayın və növ-

bəti səhifəni çevirin. Navarronun sizə təqdim edəcəyi bədən 

dilini öyrənməyə hazırlaşın. Bir müddət sonra bircə baxışla 

insanların hərəkətlərlə nə söylədiyini anlamağa başlayacaq-

sınız. 
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TƏŞƏKKÜR 

 

Bu kitabın hələ ilk mətnlərini yazmağa başladığımda əs-

lində layihənin çox uzun zamandır hazırlıq mərhələsində ol-

duğunu fərq etdim. Layihəyə qoşulma səbəbim bədən hərə-

kətlərini oxuma mövzusuna duyduğum maraq, yaxud mə-

nimsədiyim biliyi akademik dünyada və ya FTB-də istifadə 

etmək istəyim deyildi. Hər şey çox uzun illər əvvəl ailəmdə 

başlamışdı.  

Ətrafdakı insanların hərəkətlərini oxumağı əvvəlcə va-

lideynlərim Albert və Mariana Lopez, bir də nənəm Adelina 

Panagua Espinodan öyrəndim.  Bu insanların hər biri mənə 

bədən dilinin gücü və əhəmiyyəti ilə bağlı fərqli şeylər başa 

salıblar. Məsələn, anam insan münasibətlərində hərəkət və 

jestlərin əhəmiyyətini öyrədib. İncə bir davranışın bizi necə 

pis vəziyyətdən çıxara, qarşımızdakı insanı sakitləşdirə bilə-

cəyini mən onda görmüşəm. Bu, anamın bütün həyatı boyu 

heç bir əziyyət çəkmədən tətbiq edə biləcəyi  istedad idi.  

Bircə baxışı ilə qətiyyətli və açıq münasibət qura bilən 

atamdan göz ifadəsinin gücünü öyrəndim. O təkcə elə gö-

rünüşü ilə hörmət oyandıran insan idi.  

Bu kitabı həsr etdiyim nənəmdən isə əhəmiyyətsiz görü-

nə biləcək davranışların – bir gülümsəmə, baş hərəkəti, ya-

xud xəfif bir toxunuşun çox şey demək olduğunu, hətta bö-

yük əhəmiyyət kəsb etdiyini öyrəndim.  

Onların öz həyatlarında tətbiq etdikləri və mənə öyrət-

dikləri bu hərəkətlər insanları daha düzgün şəkildə müşahi-
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də etməyimə səbəb oldu. Öyrəndiklərim bu kitabın içində də 

vardır.  

Briqem Yunq Universitetində J. Vesli Şervud, Riçard 

Tounsend  və Dekan Klayf II Vindən  polis texnikası və ci-

nayətkarların təqib edilməsi mövzularında bir çox şeylər 

öyrəndim. Sonrakı illərdə FTB-də çalışan Doq  Qreqori, Tom 

Riley, Culian “Cay” Korner, Dr.Riçard Ault və Deyvid G. 

Mayor kimi insanlar  əks-kəşfiyyat və casus davranışlarının 

incə fərqlərini öyrənməyimə yardımçı oldular. Müşahidə 

bacarığımı inkişaf etdirən bu insanlara  təşəkkür borcum var. 

Məni yazmağa ürəkləndirdiyi və bir neçə dəfə özü ilə işlə-

mək şansı verdiyi üçün sabiq FTB agenti və büronun 

“Seçilmiş davranışlar analiz proqramı”nın üzvü Dr. Con 

Şaferə də təşəkkür etməliyəm. Mənimlə birlikdə ən ağlagəl-

məz yerlərdə İllərlə casus ovuna çıxan Mark Riser də təşək-

kürə layiqdir. FTB-nin Beynəlxalq Təhlükəsizlik Departa-

mentindəki bütün məsləkdaşlarıma da mənə verdikləri dəs-

təyə görə minnətdaram.  

İllər ərzində FTB-də ən yaxşı təlim keçirən professorlar 

Co Kulis, Pol Ekman, Maurin O. Sullivan, Mark Frank, Bel-la 

M. De Paulo, Aldert Vrij, Reyd Meloy və Cudi Burqundan 

da bədən dili ilə bağlı bəzən birbaşa, bəzən də kitab və mə-

qalələr vasitəsilə çox şey öyrəndim. Spokan, Vaşinqtondakı 

“Hərəkətlə əlaqə” mərkəzinin rəhbəri Deyvid Givensin və 

bir çoxlarının yazılarını, öyrətdiklərini və nəsihətlərini səda-

qətlə tətbiq etdim, onlarla dost olmaq şansına sahib oldum. 

Araşdırma və yazıları ilə həyatımı zənginləşdirən bu in-

sanların yaratdıqlarını və digər nəhəng simaların – Des-

mond Morris, Eduard Hall və bu yolda ilk cığır açan kitabı – 

“The Expression Of The Emotions İn Man and Animals” 
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(“İnsanlarda və heyvanlarda duyğuların ifadəsi”) ilə hər şe-

yin başlanğıcı olan Çarlz Darvinin adını kitabın sonundakı 

siyahıda tapa bilərsiniz. 

Həmin adlar bu işin akademik zəminini yaradıblar, la-

kin mən layihəyə öz töhfəsini verən digər insanları da 

burada mütləq xatırlamalıyam. Tampa Universitetindəki də-

yərli dostum Elizabet Li  Baron bu araşdırmaya başladığım 

andan etibarən Tanrının mənə bağışladığı ən böyük lütf idi. 

Tampa Universitetindən Dr. Pill Kuin və Seynt Leo Uni-

versitetindən professor Barry Gloverə də uzun illər sürən 

dostluğumuza və ağır səyahət proqramıma səbirlə yanaş-

dığına görə təşəkkür etməliyəm. 

Kitabın içindəki fotolar olmasaydı, çətin ki bu qədər 

təsirli alınardı. Ona görə də tanınmış fotoqraf Mark Vemplə 

çox şey borcluyam. Həmçinin kitab üçün fotosunun çəkil-

məsi təklif ediləndə “Əlbəttə, niyə də olmasın?” deyərək bu-

nu qəbul edən menecer asistentim Eşli B. Kastla da minnət-

darlığımı çatdırmaq istərdim. Hamınız misilsiz insanlarsınız.  

Rəsmləri ilə kitaba öz töhfəsini verən Tampalı rəssam 

David R. Andradaya da təşəkkürlər... 

Mənə qarşı hər zaman səbirli olan “Herper Kollins”dən 

redaktorum Metyu Benjamin bu layihəni işləyərkən əsl 

centlmen və professional kimi davrandığından təqdirə la-

yiqdir.  

Layihənin tamamlanması üçün qayğı və zəhmətlə çalı-

şan  redaktor Toni Skierraya da öz minnətdarlığımı bildir-

məliyəm. 

Metyu və Toni “Herper Kollins”də redaktənin məsuliy-

yətini daşıyan Paula Kuperə də, gözəl bir kollektivdə olduğu 

üçün “sağ ol” düşür.  
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Hər zaman olduğu kimi fikirlərimi kitab üçün şəkillən-

dirən və qələmə aldığı ön sözdə xoş sözlərlə məni qürurlan-

dıran Dr. Marvin Karlinsə də təşəkkür etmək istəyirəm. 

Ağır dərs proqramına baxmayaraq kitabın ilk məqalə-

lərini düzəltmək üçün zaman ayıran və insan bədəninə dair 

inanılmaz informasiya yığınını mənimlə paylaşan, əsl elm 

adamı, təhsil işçisi və dəyərli dostum Dr. Elizabet A.Muraya 

da minnətdarlığımı bildirirəm. 

Onlara ayırmalı olduğum vaxtı bu kitaba sərf edərək ça-

lışmamı səbirlə qarşılayan ailəmə mənə göstərdikləri tole-

rantlığa görə min yol təşəkkürlər. Lusaya və varlığı üçün hər 

gün şükr etdiyim qızım Stefaniyə də. 

Adlarını sadaladığım bu insanlar əlinizdə tutduğunuz 

kitaba hər hansı bir yolla öz yardımlarını göstəriblər. Onlar 

az, yaxud çox biliklərini və fikirlərini sizlərlə paylaşıblar.  

Burada toplanan məlumatları gündəlik həyatınızda isti-

fadə edəcəyinizə əminliklə yazdığımı bilməyinizi istərdim. 

Bu mənada həm elmi, həm də müşahidələrə söykənən infor-

masiyanı təqdim etmək üçün diqqətli və ehtiyatlı dav-

randım. Əgər kitabda hansısa bir səhv varsa, o, mənə məx-

susdur və bunun məsuliyyəti ancaq mənim üzərimə düşür. 

Qədim bir latın məsəli var: “Qui docet, discit” (Öyrədən 

həm də öyrənir). Bir çox məsələlərdən yazmaq məhz belə bir 

şeydir: insanın hər gününün xoş bir sonluqla başa çatmasını 

təmin edən öyrənmə və anlama mərhələsi. Bu kitabın sonu-

na gəldiyinizdə insanlarla necə əlaqə qurduğumuza dair si-

zin də dərin biliyə sahib olacağınıza və mənim kimi sizin də 

həyatınızın zənginləşcəyinə ümid edirəm.    
Co Navarro  

Florida, Tampa Avqust 2007  
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BƏDƏN  DİLİ ŞİFRƏLƏRİNDƏ 

 USTALAŞMAQ 

 

 

İnsanlara “bədən dili” mövzusunda mühazirə oxuyanda 

hər zaman eyni sualla qarşılaşıram: “Co, hərəkətlə münasi-

bət mövzusunda ən çox diqqətini çəkən cəhət hansıdır?”  

Əslində bu, qəsdən etmək istədiyim bir şey, yaxud  

mövzu haqqında uzun müddətli düşünməmin nəticəsi deyil. 

Daha real səbəblər mövcuddur. Məcburiyyətdən (yeni həyat 

tərzinə uğurla uyğunlaşma ehtiyacından) qaynaqlandığını 

söyləyə bilərik.  

Səkkiz yaşımdaykən Amerikaya Kubadan qaçqın olaraq 

gəlmişdim. “Donuzlar Körfəzi Hərəkatından”1 bir neçə ay 

sonra Kubanı tərk etmişdik və ABŞ-da cəmi bir neçə ay qala-

cağımızı düşünürdük. 

İngiliscə danışa bilməyən biri kimi bu ölkəyə gələn  min-

lərcə mühacirin etdiyi hərəkəti etdim.  

Məktəbdə yeni dostlarıma uyğunlaşmaq üçün ətrafımı 

bürüyən digər “dilin” – davranış dilinin fərqinə varmağın 

(bu dilə qarşı həssas olmağın) lazımlılığını anladım. Bu, sü-

rətlə tərcümə edib anlaya biləcəyim dil idi. Hələ tam yet-

                                                           
1 1961-ci ildə ABŞ-ın Kuba lideri Kastronu devirmək üçün həyata keçirdiyi 

müdaxilə. ABŞ-ın dəstəyini alan sürgündəki kubalılar ölkənin cənub-qərbindəki 

Donuzlar Körfəzinə üç günlük desant çıxardıqdan sonra uğursuzluqla üzləşmişdi-

lər. 
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kinləşməmiş zehnim mənə insan bədənini jest, mimika və 

fiziki hərəkətlər vasitəsilə qarşımdakı şəxsin nə düşündüyü-

nü ifadə edən elan lövhəsi kimi görməyi təklif edirdi. Təbii 

ki, zaman keçdikcə ingiliscəni öyrəndim (hətta ispan dilində 

bir çox cəhətlərdə gerilədim), amma bədən hərəkətlərinin 

mənalarını əsla unutmadım. Hələ çox kiçik yaşlarımda ikən 

hərəkətlə qurulan münasibətə hər zaman güvənə biləcəyimi 

kəşf etmişdim. 

Sinif yoldaşlarımla müəllimlərin mənə çatdırmaq istə-

diyi şeyləri və haqqımda  düşüncələrini ayırd etmək üçün 

bədən dilindən istifadə etməyi öyrəndim. Fərq etdiyim şey-

lərdən biri məni doğrudan da sevən sinif yoldaşlarımın, ya-

xud müəllimlərimin qarşılaşdığımız vaxt qaşlarını qaldır-

ması idi. Amma mənə dostcasına münasibət bəsləməyən 

başqaları görüşdüyümüzdə yerli-yersiz şəkildə gözlərini qı-

yırdılar. Bu, bircə dəfə gördükdən sonra əsla yaddan çıx-

mayan davranış idi.  

Başqa mühacirlər kimi mən də insanları sürətlə dəyər-

ləndirib onlarla dostluq etmək, ortadakı dil maneəsinə bax-

mayaraq rabitə qurmaq, düşməncə davranışlar göstərənlər-

dən çəkinmək və sağlam münasibətləri inkişaf etdirmək 

üçün bu informasiyaları istifadə etməyə başladım. İllər sonra 

eyni məlumatdan (göz hərəkətləri haqqında) FTB-də xüsusi 

kimi işlədiyim vaxt cinayətləri açmaqda istifadə edəcəkdim 

(Baxın: Qutu 1). 

Keçmişim, təhsilim və təcrübələrim sayəsində sizə ətra-

fınızdakı dünyaya bədən dili üzrə ixtsisaslaşmış FTB agenti 

kimi baxmağı öyrətmək istəyirəm. Çünki hər insan münasi-

bəti informasiya ilə yüklənmiş canlı və dinamik bir 

dünyadır. Beləliklə, siz insanların nə düşündüyünü, hiss 
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etdiyini və etmək istədiyini anlamaq üçün bədənin səssiz 

dilini istifadə etmək imkanına sahib olacaqsınız. Bu bilikdən 

yararlanaraq başqalarından fərqlənə bilərsiniz. Bu bilik eyni 

zamanda sizi qoruyacaq və insan davranışları ilə bağlı bu 

günə qədər gizli qalmış bir çox şeydən xəbərdar edəcək. 

QUTU 1:  GÖZ AÇIB YUMANA QƏDƏR 

 

“Gözün blok olunması” özümüzü təhlükə altında hiss 

etdiyimizdə və yaxud gördüyümüz şeydən xoşumuz gəlmə-

yəndə yaranan hərəkətdir. Göz qıyma (sinif yoldaşlarımla 

yaşadığım hal) göz yummaq, yaxud pərdələməkdir ki, bununla 

beynimizi  arzu olunmayan “görüntülərdən” mühafizə etmək 

və digər insanlara qarşı duyduğumuz mənfi hissləri  çatdırmaq 

üçün inkişaf etdirdiyimiz hərəkətdir. 

Porta-Rikoda doxsan yeddi nəfərin həyatını itirdiyi faciəli 

bir hotel yanğınında suiqəsd ehtimalı ilə bağlı istintaqa kömək 

edəndə “gözün blok olunması” davranışı ilə qarşılaşmışdım. 

Əvvəlcə cavabdeh olduğu ərazidə yanğın baş verdiyi üçün 

təhlükəsizlik işçilərindən biri şübhəli kimi dindirilirdi. Yanğını 

törətməklə heç bir əlaqəsi olmadığını ona yanğından öncə və 

yanğın əsnasında harada olması və yanğını törədib-törətmədiyi 

haqda qəti suallar verərək anladıq. Hər sualın ardınca gözlə-

rinin reaksiyasını dəyərləndirmək üçün gözümü üzündən çək-

mirdim. Gözləri yalnız “Yanğın başlayanda harada idin?” sualı 

veriləndə blok olurdu. Amma “Yanğını törədən sənsənmi?” su-

alına cavab verərkən qətiyyən təlaşlı görünmürdü. Məhz bu 

məqamda yanğın əsnasında onun harada olduğunu anladım: 

dindirilən bu adamın yanğın törətməklə əlaqəsi yox idi. Nə-

hayət ki, detektivlər tərəfindən dindirilən təhlükəsizlik işçisi 

eyni hoteldə çalışan sevgilisini görmək üçün vəzifə yerini tərk 

etdiyini etiraf etdi.  
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HƏRƏKƏTLƏ MÜNASİBƏT ƏSLİNDƏ 

 NƏ DEMƏKDİR? 

 

 Ümumiyyətlə, “hərəkətlə münasibət”, ya da “bədən di-

li” olaraq istifadə olunan əlaqə eynilə danışmaq kimi infor-

masiya çatdırmanın bir yoludur. Lakin bu çatdırma mimika, 

jestlər, toxunma (haptiks), fiziki hərəkətlər (kinezis), vücu-

dun duruşu, bədən örtükləri (qiyafətlər, cəvahirat, saç düzü-

mü, döymələr və s.), hətta şəxsin səs tonu, titrəməsi və yük-

səkliyi (ancaq nitqin özü deyil) vasitəsi ilə ifadə olunur. 

Bədən dili şəxslərarası əlaqənin təxminən 60-65 faizini təşkil 

edərkən, seks əsnasında  cütlüklər arasında 100 faizini təmin 

edə bilir.  

Eyni zamanda, hərəkətləri insanın əsl düşüncələrini, 

hislərini və niyyətlərini də aşkara çıxara bilər. Elə bu səbəblə 

Təəssüf ki, o öz yerini tərk etdiyi üçün suiqəsdçi əraziyə 

girə və yanğını törədə bilmişdi. 

Təhlükəsizlik işçisinin göz hərəkəti bizi istintaqı düzgün 

istiqamətdə davam etdirmək üçün ehtiyacımız olan dəlillə 

təmin etmişdi. Araşdırmaların nəticəsində faciəli yanğını törə-

dən üç  suiqəsdçi ələ keçirildi və cinayətləri sübut olundu. 

Təhlükəsizlik işçisi isə ciddi bir ehtiyatsızlıq etmişdi. O, gü-

nahkarlıq duyğusunun təsiri altında olsa da, hadisənin törə-

dicisi deyildi. 
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də ”hərəkətlə münasibət” bəzən “ifadələr” adı ilə də adlan-

dırıla bilər, çünki bizə insanın beynindən nə keçdiyini ifadə 

edirlər.  

İnsanlar hərəkətlərlə münasibət qurduqlarını hər zaman 

fərq edə bilmədiklərinə görə bədən dilləri şəxsi məqsədlərini 

ifadə edən sözlə ifadədən daha doğru informasiya daşıyır. 

(Bax: Qutu 2) 

Hərəkətlərini müşahidə edərək qarşınızdakı insanın 

hislərini, niyyətlərini, yaxud da gerçək düşüncələrini (və ya 

söylədiyi şeylərin əslində nə mənaya gəldiyini) anlaya bildi-

yiniz hər vəziyyət bu səssiz üsuldan faydalandığınız məna-

sına gəlir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUTU 2:   HƏRƏKƏTLƏR SÖZLƏRDƏN DAHA ÇOX 

ŞEY İFADƏ EDİR 
    

     Bəzi hallarda  bədən dilinin sözlü nitqdən daha çox şey ifa-

də etməsinin ən bariz nümunələrdən biri Arizonada, hindular 

üçün ayrılmış Parker  bölgəsində baş vermiş  zorlanma hadi-

səsidir. Bir gənc qadınla baş vermişdi. Hadisədən sonra şübhə-

lilərdən biri istintaqa cəlb olundu. Söylədikləri inandırıcı, he-

kayəsi ağlabatan idi. Qurbanı hadisənin olduğu saatlarda gör-

mədiyini və pambıq tarlasını keçdikdən sonra sola dönərək 

birbaşa evinə getdiyini deyirdi. Kolleqalarım şübhəlinin dedik-

lərini qeyd etdiyi vaxt mən gözlərimi adamdan ayırmadım və 

əhvalatı danışarkən  sola dönüb evinə getdiyini söylədiyi an 

əllərinin öncə sağ tərəfi, yəni təcavüzün həyata keçirildiyi yeri 

göstərdiyini fərq etdim. Onu izləməsəydim, şifahi nitqi ilə (so-

la döndüm) bədən dili (sağ tərəfi göstərən əli) arasındakı zid-

diyyəti fərq etməyəcəkdim. Ancaq bunu gördüyüm anda yalan 

söylədiyini başa düşdüm. Bir müddət gözlədikdən sonra istin-

taqa cəlb etdim və o, nəhayət ki, cinayəti etiraf etdi. 
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HƏYATINIZI  ASANLAŞDIRMAQ ÜÇÜN  BƏDƏN 

DİLİNDƏN NECƏ İSTİFADƏ ETMƏLİ 

 

Bədən dilini dəqiq bir şəkildə anlaya və qarşısındakı 

şəxsin bu davranışlara (yəni öz davranışlarına) reaksiyasını 

idarə edə bilən insanların bu bacarıqdan məhrum olanlarla 

müqayisədə daha uğurlu həyat sürdükləri tədqiqatçılar tərə-

findən sübut olunub (Koleman, 1995, 13-92). Oxuduğunuz 

bu kitabın məqsədi ətrafınızdakı aləmi necə müşahidə edə-

cəyinizi və düşdüyünüz hər vəziyyətdə bədən davranışları-

nın mənasını necə müəyyən edəcəyinizi öyrətməkdir. Bu cür 

güclü bilik sayəsində siz də şəxsi münasibətlərinizi inkişaf 

etdirəcək və həyatınızı daha da zənginləşdirəcəksiniz. 

Bədən davranışlarının ən dəyərli cəhəti onun bəşəri 

tətbiqi ilə bağlıdır. Yəni bədən davranışları insanların mü-

nasibətdə olduğu hər yerdə bir-birinə bənzər və etibarlıdır. 

Bu səbəbdən də hər hansı bir davranışın mənasını aydınlaş-

dırdığımız an o informasiyanı bir çox fərqli vəziyyətlərdə və 

müxtəlif mühitlərdə istifadə edə bilərsiniz. Əslində hərəkət-

lər olmasa, rabitə qurmaq çətinləşər. Kompüter, yazılmış 

mesajlar, elektron poçt, telefon və video zəng kimi texnolo-

giyaların əlimizin altında olduğu bir dövrdə insanların niyə 

iclas etmək üçün hələ də təyyarələrə minib minlərcə kilometr 

yol qət etdiklərini anlamaq istəyirsinizsə, bunun səbəbi qar-

şılıqlı şəkildə əlaqə qurmaq və bədən dilini müşahidə ehtiya-

cıdır. Heç bir şey hərəkət və jestləri yaxından müşahidə et-

məyin yerini tuta bilməz. Bunun səbəbi bədən dilinin gücü 

və mənasındadır. Buna görə də oxuduğunuz kitabdan öy-
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rəndiyiniz hər şeyi bütün vəziyyət və şəraitlərdə tətbiq edə 

bilərsiniz (Bax: Qutu 3). 

    

 

 

QUTU 3:   HƏKİMİN  

XƏSTƏLƏRİ “OXUMASİ” 
 

 Bir neçə ay öncə bir qrup poker həvəskarına rəqibin əlini 

“oxumaq”la daha çox  pul qazanmaq üçün bədən dili ilə bağlı 

seminar keçdim. Poker əslində fırıldaq və aldatma oyunu 

olduğundan insanlar rəqiblərinin üz ifadələrini oxuma  baca-

rığı ilə çox maraqlanırlar. Bu sahədə məlumatlı olmaq oyunu 

udmaq baxımından ciddi əhəmiyyət kəsb edir. İştirakçılar se-

minar sayəsində əldə etdikləri perspektivdən məmnun qa-

larkən, mənə ən çox təsir edən şey bədən dilinin onların bir ço-

xunda poker masasından kənarda da maraq oyatması idi.  

Seminardan iki həftə sonra iştirakçıların birindən – texaslı 

həkimdən elektron məktub aldım: “Məni ən çox təəccübləndi-

rən şey seminarda öyrətdiklərinizin peşə həyatımızda da işə 

yaradığını görmək idi. Poker oyunçularını oxuya bilməyimiz 

üçün öyrətdiyiniz bədən dili xəstələrimi də oxumağıma imkan 

verdi. Artıq nə zaman xəstə olmadıqlarını, nə zaman səmimi, 

yaxud da tam mənasında dürüst davranmadıqlarını anlaya bi-

lirəm”. Texaslı həkimin yazdığı  bu sözlər bədən dilinin bəşəri-

liyini və həyatın bütün sahələrindəki dəyərini ortaya çıxarır. 
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BƏDƏN DİLİ SAHƏSİNDƏ USTALAŞMAQ 

 ÜÇÜN ƏLBİR DAVRANMAQ LAZIMDIR 

 

Normal zəkaya və biliyə malik olan hər insanın özünü 

inkişaf etdirmək üçün bədən dilini öyrənə biləcəyinə əmi-

nəm. Bunu qətiyyətlə söyləməyimin səbəbi son iyirmi il ər-

zində sizin kimi minlərcə insana hərəkət və jestləri necə ay-

dınlaşdıra biləcəklərini, bu məlumatdan istifadə edərək necə 

həm özlərinin, həm də sevdiklərinin həyatını zənginləşdirə-

cəklərini, şəxsi və professional məqsədlərinə çatmaq üçün 

necə istifadə edəcəklərini öyrətməyimdir. Bunu bacarmağı-

mız üçün hər birimizin çox ciddi əhəmiyyət daşıyan münasi-

bətlər qurmağımız gərəklidir.  

 

 

BƏDƏN DİLİNİ DÜZGÜN  ŞƏKİLDƏ MÜŞAHİDƏ 

ETMƏK VƏ TƏHLİL ETMƏK ÜÇÜN ON TƏLİMAT 

 

İnsanları düzgün şəkildə oxumaq (düşüncə, duyğu və 

niyyətlərini anlamaq üçün hərəkət və jest informasiyalarını 

toplamaq) daima çalışmaq və doğru təhsil almaq ehtiyacı 

yaradan bir bacarıqdır. Təhsiliniz baxımından bədən davra-

nışlarını oxumaq məsələsində bacarığınızı yüksək səviyyəyə 

qaldırmaq üçün sizə bəzi təlimatları vermək istəyirəm. On-

ları həyatınıza daxil edib gündəlik yaşamınızın bir hissəsinə 

çevirsəniz,  malik olduğunuz anadangəlmə xüsusiyyətlərdən 

birinə dönəcək və qeyri-ixtiyari olaraq istifadə etdiyiniz ba-

carıq şəklinə düşəcəkdir. Bu, əslində maşın sürməyi öyrən-

mək kimi bir şeydir. İlk dəfə sükanın arxasına keçdiyiniz za-
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manı xatırlayırsınızmı? Əgər mənim kimisinizsə, yəqin ki siz 

də maşını sürməyə cəhd edərkən, bir yandan da çöldə baş 

verənləri müşahidə etməyə çalışdığınız üçün bu çətinlik gö-

zünüzü qorxutmuşdur. Ancaq sükan arxasında həqiqi bir ar-

xayınçılığa və rahatlığa qovuşduqdan sonra sürücülüyün 

hər məqamına maraq göstərə biləcək hala gəlirsiniz.  

Bədən dilinin də bundan çox fərqli olmadığını söyləyə 

bilərəm. Bu sahədə ustalaşmağa başladığınızda həmin ba-

carıqlar da sizin üçün mexaniki hala gələcək və ətrafınızdakı 

dünyanı  başqa  gözlə görəcəksiniz. 

 

 

Təlimat 1: Ətrafınızın diqqətli müşahidəçisi olun 

 
Müşahidə bədən dilini anlamaq və ondan istifadə et-

mək istəyən  hər kəs üçün əsas təməldir.  

Qulaqlarınızı tıxayıb kimisə dinləməyə çalışmağın necə 

böyük bir səfehlik olduğunu özünüz düşünün. Heç bir şey  

duymayacağıq və söylənilənləri  eşitməyəcəyik. Elə buna gö-

rə də  dinləyicilər heç vaxt qulaqlarında tıxacla gəzmirlər. 

Ancaq məsələ bədənin səssiz dilini görməyə gəlincə, bir çox 

insanın gözü bağlı gəzdiyini söyləyə bilərik. Çünki ətrafdakı 

bədən işarələrinə qarşı hissiyyatsız vəziyyətdədirlər. Bunu 

bir düşünün. Sözlü ifadələrimizi anlamaq baxımından diq-

qətlə dinləmək nə qədər əhəmiyyətlidirsə, bədən dilini qav-

ramaq baxımından da diqqətli müşahidə eyni dərəcədə əhə-

miyyətlidir. Diqqət! Bu cümləni ötəri oxuyub keçməyinizi is-

təmirəm. Bu məqam ciddi əhəmiyyət ifadə edir. Diqqətli  

müşahidə bacarığı insanları oxumaq və hərəkətlərin məna-
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sını düzgün müəyyən etmək üçün çox vacib və əhəmiyyətli 

bacarıqdır. 

Problem ondadır ki, insan bütün həyatı boyu baxsa da 

hələ də tam olaraq görmür. Ya da tükü tükdən seçən məşhur 

ingilis detektivi Şerlok Holmsun ortağı Dr. Uatson demiş-

kən, “Görürsən, amma müşahidə etmirsən”.  

Təəssüf ki, insanların çoxu ətrafına minimum səviyyədə 

maraq göstərir. Onlar öz dünyalarındakı kiçik dəyişiklikləri 

hiss etmirlər də. Qarşıdakı insanın düşüncə və niyyətlərini 

açıqlayacaq əl, yaxud qol hərəkəti kimi ətraflarını bürümüş 

zəngin detalların fərqində deyillər. 

Əslinə baxsaq, aparılan tədqiqatlar insanların yaşadıq-

ları dünyanı müşahidə məsələsində çox zəif olduqlarını gös-

tərir. Məsələn, həyata keçirilən sınaqların birində qorilla 

kostyumu geyinmiş bir adam tələbələrin önündən keçmiş, 

lakin gənclərin az qala yarısı onu fərq etməmişlər. (Simons 

və Çabris, 1999, 1059-1074) 

Müşahidə istedadı olmayan insanlar, təyyarə pilotları-

nın “vəziyyəti hiss etmə” adlandırdığı (yəni insanın olduğu 

yerə dair hissiyyatını ifadə edən) xüsusiyyətə sahib deyillər 

və ətraflarında, hətta önlərində baş verən hadisələrin tam  

təsvirini verə bilməzlər. Bu cür adama səs-küylü  bir otağa 

girməsini söyləyin və ətraflarına baxmaları üçün bir şans 

verin. Sonra gözlərini yumdurub nə gördüklərini soruşun.  

Otaq içərisində ən çox gözəçarpan şeyləri belə xatırlaya bil-

məmələri ilə sizi təəccübləndirəcəklər. 

Ətrafda baş verənlərə kor kimi yanaşan bu qədər çox in-

sanla qarşılaşmağımız və ya onlarla bağlı bu qədər xəbər 

oxumağımız cansıxıcıdır. Öz dünyalarını müşahidə edə bil-

məyən insanların şikayəti demək olar ki, hər zaman eynidir: 



Bədən diliniz 

 29   
 

 

“Arvadım məndən boşanır. Halbuki evliliyimizin onu bədbəxt 

etdiyinə dair tək bir işarə belə görməmişdim”. 

 

“Məsləhətçi psixoloq oğlumun üç ildir kokain istifadə etdiyini 

söylədi. Onun narkotika problemi olduğunu bilmirdim”. 

  

“Müdirimin işimdən razı olduğunu düşünürdüm. İşdən qo-

vulacağım ağlıma belə gəlməzdi”. 

 

Bunlar ətrafdakı dünyanı tam mənası ilə müşahidə et-

məyi bacarmayan insanların sözləridir.  Ancaq onların  baca-

rıqsızlığı əslində, heç də təəccüblü deyil.  

Bu hələ məsələnin bir tərəfidir. Amma nəzərə almaq la-

zımdır ki, uşaqlıqdan yeniyetməliyə keçdiyimiz zaman belə 

ətrafdakı insanların hərəkətlərini necə müşahidə edə biləcə-

yimiz bizə heç öyrədilmir də. İbtidai, lisey, yaxud universitet 

təhsilində də insanlara bunu öyrədən dərslər yoxdur. Əgər 

şanslısınızsa, özünüz müşahidə bacarığınızı inkişaf etdirə bi-

lərsiniz. Əks halda insanlarla münasibətdə,  işdə və ailənizdə 

problemləri aradan qaldırmaq üçün sizə yardımçı ola biləcək 

və həyatınızı zənginləşdirəcək  nə qədər yararlı biliyi əldən 

çıxarmış olacaqsınız. 

Ancaq müşahidə bacarığı öyrənilməsi mümkün olan bir 

bacarıqdır. Həyatı kor kimi yaşamaq lazım deyil. Daha doğ-

rusu, müşahidə bir bacarıq olduğundan, onu düzgün təhsillə  

və çalışmaqla inkişaf etdirmək mümkündür. Müşahidə mə-

sələsində çətinlik çəkirsinizsə, ümidsizliyə qapılmayın. Ətra-

fınızı daha şüurlu halda müşahidə etməyə zaman ayırın. 
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Cəhd göstərdiyiniz təqdirdə bu işin  öhdəsindən gələcəksi-

niz. 

Etməli olduğunuz yeganə iş müşahidəni (keyfiyyətli 

müşahidəni) öz həyat tərzinizə çevirməkdir. Ətrafınızdakı 

dünyanın fərqində olmaq passiv davranış deyil. Bu, əziyyət, 

enerji və diqqət cəmlənməsi tələb edən, daimiliyin olması 

üçün fasiləsiz işləməyinizi lüzumlu edən şüurlu, planlı dav-

ranışdır. Müşahidə bacarığını bir əzələ kimi təsəvvür edə  

bilərsiniz. Əzələ işləndiyi zaman güclənir, işlənmədiyi təq-

dirdə isə zəifləyir. Müşahidə əzələnizi işlətdiyiniz müddətdə 

ətrafınızdakı dünyanı daha fərqli şəkildə anladığınızı görə-

cəksiniz. 

Əgər biz keyfiyyətli müşahidədən bəhs ediriksə, yalnız 

görmə bacarığını deyil, bütün duyğularınızı çalışdırmağınız 

lazımdır.  

Mən nə zaman evimə girsəm, dərindən nəfəs alıram və 

əgər hava “normal” deyilsə, deməli, narahat olmağım üçün 

səbəb var. Bir dəfə səyahətdən dönəndə evdə xəfif siqaret 

qoxusu hiss etdim. Hələ ətrafımı diqqətlə nəzərdən keçir-

məmiş burnum məni təhlükədən xəbərdar etdi. Sonra mə-

lum oldu ki, sən demə, binanın təmir işlərinə nəzarət edən 

işçi evə girib. Onun bədəninə, paltarına hopmuş siqaret qo-

xusu içərinin havasını dəyişmişdi. Təbii ki, bu halda təmir iş-

çisi həyatımız üçün heç bir təhlükə yaratmır. Amma nəzərə 

alsaq ki, bu, yan otaqda gizlənən oğru da ola bilərdi, vəziy-

yət dəyişir. Burada əhəmiyyət daşıyan məsələ bütün duyğu-

larınızı istifadə edərək ətrafı daha diqqətli şəkildə dəyərlən-

dirmək və şəxsi təhlükəsizliyinizi təmin etməkdir. 
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Təlimat 2: Vəziyyət daxilində müşahidə bədən dilini 

anlamağın açarıdır.  
   

Əsl həyatda insan davranışlarını müşahidə edərkən on-

ların içində olduqları vəziyyəti nə qədər çox anlasanız, hərə-

kətlərinin mənasını da bir o qədər tez aydınlaşdıra biləcəksi-

niz. Məsələn, bir yol qəzasından sonra insanların şok keçir-

miş və çaşqın halda ətrafa dağılması gözlənilir. Əllərinin tit-

rəməsi, düz yolun ortasına yüyürmək kimi yanlış qərarlar 

verməsi də təxmin ediləcək hərəkətlərin sırasındadır (hər 

hansı bir qəza baş verdikdən sonra məmurların sizə “maşını-

nızın içində gözləyin” deməsi buna görədir). Qəzadan sonra 

insanlarda bir müddət beynin “limbik sistem”  adlanan his-

səsinin, yəni “düşünən” beynin qısaqapanması baş verir. Bu-

nun nəticələri arasında titrəmə, diqqət toplaya bilməmək, 

əsəbilik və narahatçılıq ola bilər. Buna vəziyyət daxilində ba-

xılarsa, sadalanan davranışlar gözləniləndir və qəzanın ya-

ratdığı gərginliyi əks etdirir. Və ya iş müsahibəsinin başlan-

ğıcında namizədin gərgin olmasını  təbii hesab edirəm. Hər 

halda, bir müddət sonra bu gərginlik yox olacaq. Ancaq mü-

əyyən suallar verdikdən sonra eyni gərginliyin yenidən ya-

randığını fərq etsəm, artıq səbəbləri haqqında düşünməyə 

başlayacağam. 
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Təlimat 3: Universal bədən dilinin tanınıb 

aydınlaşdırılması 

 

Bir çox insanda eyni şəkildə göründüyü üçün bəzi bə-

dən hərəkətləri universaldır. Məsələn, qarşınızdakı insanın 

dodaqlarını bir-birinə sıxaraq görünməyəcək dərəcədə içə 

çəkməsi onun həyəcan duyduğuna və nələrinsə yanlış ol-

duğuna açıq işarədir.   “Dodaq büzmək” adlandırılan bu hərə-

kət aşağıda izah edəcəyim universal ifadələrdən biridir 

(Bax:Qutu 4).  

Universal bədən davranışlarını nə qədər yaxşı ay-

dınlaşdırıb izah edə bilsəniz, ətrafınızdakı insanların düşün-

cə, duyğu və niyyətlərini  eyni dərəcədə dəqiq  qiymətlən-

dirməyi bacaracaqsınız. 

 

 

Təlimat 4: İdeosenkratik (şəxsi vəziyyətlə bağlı) 

davranışların aydınlaşdırılıb izah edilməsi 

 

Universal bədən davranışları demək olar ki, bütün in-

sanlar üçün eyni hərəkət və işarələri özündə birləşdirir. İkin-

ci davranış qrupu isə fərdlərə məxsus hərəkətləri ifadə edən  

ideosenkratik (şəxsi vəziyyətlə bağlı) davranışlardır. 

İdeosenkratik (şəxsi vəziyyətlə bağlı) işarələri ayırd etmə-

yiniz üçün daima münasibətdə olduğunuz insanların (dost-

lar, ailə fərdləri, iş yoldaşları, alver etdiyiniz, yaxud da xid-

mətindən istifadə etdiyiniz insanlar) davranış qəliblərini  araş-

dırmağınız lazımdır. Bir insanı nə qədər çox tanısanız,  
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Qutu 4:  BİR DODAQBÜZMƏ GƏMİLƏRİ  

QURTARA BİLƏR 

 

Dodaqların universal ifadələri bir ingilis dənizçilik 

şirkətində məsləhətçi işlədiyim zaman işimə çox yaradı. 

Şirkət sahib olduğu yük gəmilərinin nəqliyyat təminat-

ını edəcək böyük bir beynəlxalq qurumla müqavilə 

bağlamağa mənim də gəlməyimi istədi. Təklifi qəbul 

etdim və müqavilənin hər bir maddəsinin  üzərində da-

yanılmasını,  müzakirə edilməsini, o maddə razılaşdırıl-

mamış digərinə keçilməməsini məsləhət gördüm. Belə-

liklə mən müştərim üçün xeyirli olacaq informasiyanı 

əldə etmək üçün qarşımdakı şirkət nümayəndəsini da-

ha yaxından tədqiq edə biləcəkdim. 

Müştərimə “Marağınıza səbəb olacaq məqam olsa, 

sizə işarə verəcəm”, – deyib tərəflərin müqaviləni mad-

də-maddə araşdırmasını izləmək üçün yerimdə otur-

dum. Qarşı tərəfdən  əhəmiyyətli bir ifadə yaxalamaq 

üçün çox gözləmək lazım gəlmədi. Gəminin  müəyyən 

hissəsindəki təminata dair maddə oxunduqda (milyon-

larla dollar dəyərində olan təminatdan bəhs edirik) qar-

şı şirkətin şef müzakirəçisinin dodaqlarını büzdüyünü 

fərq etdim. Müqavilənin bu hissəsində xoşuna gəlmə-

yən nəsə var idi.  

Müştərimə müqavilənin bu maddəsinin sonradan 

ixtilafa yol açacaq problemli maddə olduğunu və tərəf-

lər görüşmüşkən bütün detalları ilə araşdırılıb qəti qə-

rara gəlinməsinə dair kağız yazdım. 
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və ya onunla nə qədər uzun müddət münasibətdə olsanız, 

əldə edəcəyiniz məlumat bazası sayəsində ideosenkratik 

davranışlarını müəyyən etmək şansınız artacaq. Məsələn,  

yeniyetmə övladınızın imtahan öncəsi başını qaşıdığını və 

dodaqlarını gəmirdiyini fərq etsəniz, bu uşağınızın gərgin-

liyini, yaxud da imtahana hazırlaşmadığını göstərən etibarlı 

ideosenkratik davranış ola bilər. Şübhə yoxdur ki, bu dav-

ranış stressin öhdəsindən gəlmək üsuluna çevrilib və ona bir 

çox hallarda, həm də  dəfələrlə rast gələ bilərsiniz. Çünki 

“gələcəkdəki davranışlarımıza ən bariz nümunə keçmişdəki 

davranışlarımızdır”. 

 

                                                                                                                                                                                 

Təlimat 5: İnsanlarla olan münasibətlərinizdə əsas 

davranışları müəyyən etməyə çalışın 
 

Daimi olaraq münasibətdə olduğunuz insanların əsas 

davranışlarını anlamaq üçün normal vəziyyətdə necə görün-

düklərini, necə oturduqlarını, əllərini haraya qoyduqlarını, 

Tərəflər arasında yenidən müzakirə oldu və detallı  araş-

dırıldıqda  hər iki tərəfin bu maddə haqqında yürüdəcəkləri 

siyasət açıqlandı. Müştərim 13,5 milyon dollarlıq riskdən qur-

tulmuş oldu. Rəqib şirkətin müzakirəçisinin narahatlığını 

açıqlayan davranış maddənin qəti şəkildə aydınlaşdırılması 

və elə oradaca qərar verilməsinin vacibliyini göstərən dəqiq 

işarə idi. 
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ayaqlarının normal duruşunu, ümumi üz ifadələrini, başları-

nın əyilib-əyilməməsini, əşyalarını hara qoyduqlarını, yaxud 

harada saxladıqlarını müşahidə etməyiniz lazımdır (Bax: 

Rəsm 1 və 2). Normal üz ifadələri ilə stresli üz ifadələrini 

asanlıqla ayırd edə bilərsiniz. 

 

Tanıdığınız birinin əsas davranışlarına diqqətsiz olmaq 

sizi xəstələnənə qədər uşaqlarının boğazına baxmayan vali-

deyn vəziyyətinə salar. Həkim çağırıldıqda o, uşağın boğa-

zında hansı dəyişikliyi gördüyünü soruşsa da, valideynin 

müqayisə etmək şansı yoxdur, çünki sağlam vaxtı heç vaxt 

uşağın boğazına baxmayıb. Axı normal olanın da fərqində 

olmaq lazımdır  ki, anormal olanı anlayıb müəyyən edə bilə-

sən. 

Bir adamla yalnız bir dəfə görüşsəniz belə, münasibəti-

nizin əvvəlində onun “ilk duruş şəklini” müəyyənləşdirmə-

yə çalışmalısınız. Əsas davranışları müəyyən etmənin əhə-

 
 

Stress keçirən üz gərilib və xəfif şəkildə 

əyilib. Qaşlar çatılmış,  alın isə bürüş-

müşdür. 

 

 

Stress keçirməyən üz ifadələrini araş-

dırın. Gözlər rahatdır, dodaqlar isə 

açıq şəkildə görünür. 

. 

 

Rəsm 1 

 

Rəsm 2 
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miyyətli addım  olması  qarşınızdakı insanın bu davranışlar-

dan yayındığını anlamağınıza fürsət verə bilər və bu, heç də 

çölə atılacaq informasiya deyil (Bax: Qutu 5). 

 

       

Təlimat 6: Hər zaman insanların  toplu, yaxud da sıraya 

düzülmüş vəziyyətdə birdən çox ifadə və davranışını 

tutmağa çalışın 

  

Birdən çox ifadə, ya da toplu davranış halında olan in-

sanların bədən işarələrini müşahidə etməyə başladığınız an-

dan etibarən onları doğru oxuma istiqamətində bacarığınız 

da inkişaf etməyə başlayacaq. Bu işarələr bir qurmacanın 

parçaları kimidir. Nə qədər çox parçaya sahib olsanız, onla-

rın bir araya gətirərək yaratdığı rəsmi görmək şansınız arta-

caq. Nümunə vermək lazımdırsa, deyim: bir rəqibimin st-

resli davranışlardan sonra məni sakitləşdirici davranışlar 

sərgilədiyini görsəm, zəif olduğunu hiss etdiyi bir nöqtədən 

vaz keçməyə çalışdığını, mənimlə ortaq nöqtəyə gəlmək istə-

diyini anlayaraq daha rahat ola bilərəm. 
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QUTU 5:  BİR AİLƏ MƏSƏLƏSİ. 

 

Bir anlığa özünüzü geniş bir ailə topantısında qohumları 

ilə salamlaşmaq üçün növbə gözləyən səkkiz yaşlı oğlan uşa-

ğının valideyni kimi təsəvvür edin. Hər il təkrarlanan bu məra-

simdə salam vermək üçün növbə gözləyən oğlunuzla dəfələrlə 

iştirak etmisiniz, amma bu ana qədər oğlunuz heç kimə qarşı 

qaçıb-qaçmamaq, qucaqlayıb-qucaqlamamaq kimi bir qərarsız-

lıq yaşamayıb. Ancaq indi sıra Harri əmiyə gələndə yerindəcə 

donub qalıb və qətiyyən tərpənmək istəmir. 

Bir yandan onun qulağına “nə olub?” – deyə pıçıldayır, bir 

tərəfdən də əmisinə doğru itələyirsiniz. Oğlunuz cavab vermir 

və sizin fiziki təhrikinizə qarşı da laqeyd davranır. 

Bu vəziyyətdə nə etməlisiniz? Əslində, fərqində olmalı ol-

duğunuz nöqtə oğlunuzun geri çəkilməsi – öz əsas davranış-

larından yayınmasıdır. Keçmişdə əmisini qucaqlamaqda bir 

problem yaşamayan uşağın davranış dəyişikliyinin səbəbi nə-

dir?  Bu “üz döndərmə” reaksiyası uşağın özünü təzyiq altında 

hiss etməsi, yaxud da xoşagəlməyən duyğuların işarəsi ola bi-

lər. Bəlkə də, duyduğu qorxunun məntiqli əsası yoxdur, fəqət  

müşahidəçi və ehtiyatlı valideyn üçün bu xəbərdarlıq səviyyə-

sində olan işarədir. Oğlunuzun keçmişdəki davranışından ya-

yınması əvvəlki yığıncaqdan sonra əmisi ilə arasında xoşagəl-

məz hadisənin baş verməsini göstərən dəlil ola bilər. Bəlkə də, 

məsələ çox bəsitdir, ya da uşaqcasına  anlaşılmazlıqdan ibarət-

dir.  Ya da əminin ailənin digər uşaqlarına ayırdığı diqqətə ve-

rilən reaksiyadır. Ancaq oğlunuzun bu davranışı  çox  ciddi bir 

məsələnin də əlaməti ola bilər. Buradan çıxaracağımız nəticə: 

bir şəxsin öz əsas davranışlarından yayınması, yaxud da onları 

dəyişməsi nələrinsə yanlış olduğunu və (xüsusilə bu hal üçün 

xarakterik saysaq) ona daha çox diqqət yönəltməyin vacibliyini 

göstərir. 
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 Təlimat 7: Şəxsin düşüncə, duyğu, maraq, diqqət, yaxud 

da niyyətlərindəki dəyişiklikləri göstərə biləcək davranış 

fərqliliyini müəyyən etmək 

 

Davranışlardakı ani dəyişikliklər şəxsin gördüklərini necə 

anladığını, yaxud da duyğusal hadisələrə necə reaksiya  ver-

diyini açıqlaya bilər. Lunaparka gedərkən həvəs və sevinc 

içində olan uşaq parkın qapalı olduğunu öyrəndiyi an dav-

ranışlarını dəyişəcək. Bu cəhətdən böyüklərin də uşaqlardan 

fərqi yoxdur. Telefonla pis xəbər aldığımızda, yaxud bizi ya-

ralayan bir şey gördüyümüzdə bədənimiz həmin dəyişikliyi 

sürətlə  əks etdirir. 

Davranış dəyişiklikləri bəlli hallarla insanın maraq, ya-

xud niyyətini açıqlaya bilər. Bu növdə dəyişikliklərin diqqət-

li şəkildə təqib edilməsi hadisələri meydana gəlmədən öncə 

təxmin edə bilməyinizə fürsət verəcək, bununla da sizə ciddi 

üstünlük qazandıracaq. Xüsusilə yaxınlaşmaqda olan hadisə 

özü ilə sizə və ətrafınızdakılara zərər verə biləcək potensial 

təhlükə daşıyırsa (Bax: Qutu 6). 
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 QUTU 6:  BƏLANIN QOXUSUNU HİSS ETMƏK 

İnsanın düşüncələrini əks etdirən ən əhəmiyyətli işarələr 

arasında bədən dilindəki dəyişikliklərin meydana gətirdiyi  niy-

yət işarələri də var. Bunlar şəxsin nə etmək niyyətində oldu-

ğunu göstərən davranışlardır və açıqgözlü müşahidəçiyə gözlə-

nilən hərəkət gəlmədən öncə hazırlanmaq üçün fürsət verir. 

İnsanın davranış dəyişikliklərinin fərqində olmasının (xü-

susilə bu dəyişikliklər özündə niyyət işarələri ehtiva edirsə) nə 

qədər ciddi əhəmiyyət daşıdığına dair verəcəyim bu nümunə 

işlədiyim dükanda soyğun cəhdinə aiddir. Bu hadisə zamanı  

kassanın düz yanında duran adam diqqətimi çəkmişdi, çünki 

onun məhz orada durması üçün elə bir ciddi səbəb yox idi. 

Növbədə deyildi, aldığı bir şey də yox idi. Ən başlıcası isə dur-

duğu yerdəcə gözlərini kassaya dikmişdi. 

Adam eyni vəziyyətdə səssizcə  gözləməyi davam etdirsəy-

di, yəqin ki, ona marağımı itirib, diqqətimi başqa yerə yönəldə-

cəkdim. Ancaq onu müşahidə etdiyim bu müddətdə davranış-

ları dəyişdi. Burun dəlikləri onu ələ verəcək  şəkildə genişləndi. 

Bu onun hərəkətə keçəcəyini göstərirdi. Hərəkətinin nə olaca-

ğını bir saniyə öncə təxmin etmişdim və o bir saniyə içində edə-

cəyim yeganə hərəkət insanları xəbərdar etmək oldu. Kassirə 

doğru “Diqqətli ol!”, –  deyə bağırdığım an üç hadisə eyni za-

manda baş verdi:  satıcı kassanın açılmasına səbəb olan satış işi-

ni tamamladı, kassanın yanındakı adam irəliyə doğru atılaraq 

pulu almaq üçün əlini uzatdı, bağırmağımla səfərbər olan kassir 

adamın əlini havada tutaraq geri çevirdi və adam əlindəki pulu 

yerə salaraq dükandan qaçdı. 
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Təlimat 8: Yanlış, yaxud aldadıcı davranışları müəyyən edə 

bilmək böyük əhəmiyyət kəsb edir 

 

Doğru və aldadıcı işarələri ayırd edə bilmə bacarığı ça-

lışqanlıq və təcrübə tələb edir. Yalnız keyfiyyətli müşahidə 

deyil, həmçinin diqqətli mühakimə bacarığı  da bu məsələdə 

ciddi əhəmiyyət daşıyır. Qarşıdakı bölmələrdə insan davra-

nışının dürüst, ya da aldadıcı olduğunu anlamanıza imkan 

verən incə fərqləri öyrənəcək, münasibətdə olduğunuz 

adamları daha doğru oxuyacaq səviyyəyə gələcəksiniz. 

   

Təlimat 9: Qarşınızdakı şəxsin rahat olub-olmadığını 

ayırd etməyi öyrənərək münasibəti müəyyənləşdirməyə 

yardım edəcək ən əhəmiyyətli davranışlara diqqət yönəldə 

bilərsiniz 

 

 Bütün həyatım boyu bədən dili üzərində çalışmış biri 

kimi deyə bilərəm ki, baxmağımız və diqqət yönəltməyimiz 

vacib olan iki əsas xüsusiyyət var: rahatlıq və narahatlıq. Hərə-

kət rabitəsi mövzusunda maariflənmənin təməli budur. İn-

Əgər onun niyyətini bəlli edən işarəni tutmasaydım belə 

onun kassanı soymaq istəyinə şübhəm yox idi. Yeri gəlmişkən 

söyləyim ki, haqqında danışdığım kassir 1974-cü ildə Mayamidə 

kiçik xırdavatçı dükanı işlədən atam idi. Bu hadisə olanda yay 

tətilində olduğum üçün onun yanında işləyirdim. 
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sanlardakı rahatlıq və narahatlıq işarələrini düzgün şəkildə 

oxumağı öyrənərək, bədənlərinin və zehinlərinin əslində nə 

söylədiyini anlaya bilərsiniz. Əgər qarşınızdakı şəxsin davra-

nışlarının nə mənaya gəldiyi məsələsində şübhəyə düşsəniz, 

bu işarələrin rahatlıq, (xoşbəxtlik, süstləşmə), ya da nara-

hatlıq (məmnuniyyətsizlik, bədbəxtlik, stress, təlaş, əsəbilik) 

işarəsi olduğunu anlamağa çalışın. Bir çox vəziyyətdə müşa-

hidə etdiyimiz davranışları bu iki növdən birinə aid edə bilə-

rik. 

 

Təlimat 10: İnsanları müşahidə edərkən  bunu bəlli et-

məyin 

 

Hərəkətlə münasibətdən istifadə etmək insanları diq-

qətlə müşahidə etməyinizi və onların davranışlarını düzgün 

şəkildə anlamağınızı tələb edir. İnsanları  müşahidə edərkən 

bizə lazım olmayan tək bir şey şey varsa, o da nə etdiyimi-

zin anlaşılmasıdır. Bir çox insan bədən dili ilə ilk dəfə ma-

raqlandıqları zaman gözlərini çəkmədən insanlara  baxmaq 

kimi bir xətaya yol verirlər. Mən zorla baş tutan müşahidəni 

tövsiyə etmirəm. Məqsədimiz  insanlar fərq etmədən onları 

müşahidə altında saxlamaqdır. Başqa sözlə desək, bəlli etmə-

dən. 

 Müşahidə bacarığınızı qüsursuzlaşdırmaq üçün çalışsa-

nız, cəhdlərinizin həm uğurlu, həm də gizli olduğu səviyyə-

yə mütləq çatacaqsınız. Bu yalnız çalışqanlıq və qərarlılıqla 

bağlı  məsələsidir. 

Bədən dilini öyrənməyiniz üçün lazım gələn on təlimatı 

bildikdən sonra artıq iş birliyimiz başlayır və mən əminəm 

ki, sizin görəcəyimiz iş haqqında müəyyən təəssüratınız ya-
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randı. İndi belə bir sual doğur: “Baxmalı olduğum hərəkətlər 

hansılardır və bu davranışlar hansı əhəmiyyətli informasi-

yanı daşıyır?” Elə bu məqamdaca mən işə başlayıram. 

 

Əhəmiyyətli davranışların müəyyən edilməsi və onların 

mənaları 

 

Bu barədə düşünsəniz yaxşıdır: insan bədəni hərəkət 

vasitəsilə minlərlə “işarə”, yaxud xəbər ötürə biləcək quru-

luşdadır. Əgər belədirsə, o zaman bu işarələrin hansı əhə-

miyyətlidir və biz bunu necə aydınlaşdıra bilərik? Problem 

ondadır ki, biz hərəkəti düzgün şəkildə müəyyənləşdirib 

izah etmək üçün ömürboyu sürəcək müşahidə, dəyərləndir-

mə və təsdiqləmə müddətindən bəhs edirik.  Digər tərəfdən 

də  çox istedadlı tədqiqatçıların əsərləri və sahib olduğum 

FTB agenti təcrübəmə əsaslanaraq sizi məqsədinizə çatdır-

maq üçün məsələyə düzgün yanaşmağınıza, mövzunun da-

marını tutmağınıza yardım edə bilərəm. Onsuz da davranış-

ları öncədən müəyyən edə bildiyim üçün bu informasiyanı 

çox sürətli şəkildə istifadəyə hazır edə bilərik. Bədən dav-

ranışlarının oxunmasını asanlaşdıracaq bir paradiqma da 

(model də deyə bilərik) yaratmışıq. Bəlli bir bədən işarəsinin 

mənasını unutsanız belə, onu anlaya biləcək durumda ola-

caqsınız. 

Bu kitabı oxuduqca bədən dili haqqında daha öncə  ya-

zılmış heç bir mətndə ortaya qoyulmayan dəqiq məlumat-

lara (və həqiqi FTB cinayətlərinin açılmasında istifadə olu-

nan hərəkət nümunələrinə) sahib olacaqsınız. Qarşınıza çı-

xan faktların bəziləri sizi heyrətə salacaq. Məsələn, insan bə-

dəninin ən dürüst orqanını seçsəydiniz (insanın həqiqətə ən 
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yaxın duyğu və ya niyyətlərini açıqlayan hissəsi), bu, hansı 

olardı? Təxmin edin. Cavabı dediyim an birlikdə iş gör-

düyünüz insanın, ailə üzvlərinizin, sevgilinizin, yaxud sizə 

tamamilə yad olan birinin nə düşündüyünü, nə hiss etdiyini, 

yaxud nə planladığını anlamaq istədiyinizdə baxmağınız 

tələb olunan ilk yeri biləcəksiniz. Eyni zamanda sizə bədən 

dilinin psixoloji təməlini, beynin bu davranışlarda oynadığı 

rolu anladacağam. Bundan əlavə, əvvəllər heç bir əks-

kəşfiyyat agentinin  etmədiyi bir hərəkəti edəcəm: insanın 

yalan söyləyib-söyləmədiyini necə aydınlaşdırmaq lazım 

gəldiyini deyəcəm. 

Bədən dilinin bioloji təməlini anlamaq bu davranışların 

necə işlədiyini və nə üçün insanın düşüncə, hiss və niyyətlə-

rinin aynası olduğunu anlamağa yardımçı olacaq. Bu səbəblə 

də  sonrakı bölmədə əsas orqan olan insan beynindən danış-

maq, onun bədən dilimizi necə idarə etdiyini göstərmək istə-

yirəm. Ancaq bundan əvvəl insan hərəkətlərini anlayıb qiy-

mətləndirmək üçün bədən dilindən istifadənin faydası ba-

rədə bir müşahidəmi sizinlə paylaşacam. 

      

 

Zənglər kimin üçün çalınır 

 

1963-cü ilin tarixi bir günündə Klivlend Ohayoda otuz 

doqquz yaşında təcrübəli polis detektivi Martin MkFadden 

dükan vitrininin önündə dayanmadan o baş-bu başa yeriyən 

iki adamı seyr edirdi. Bu adamlar növbə ilə dükana girir, içə-

ri bir nəzər salır, sonra çıxıb uzaqlaşırdılar. Bir neçə dəfə ey-

ni hərəkəti etdikdən sonra həmin adamlar küçənin qurta-

racağında bir-birini didir, bir yandan da arxaya boylanır, 
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yanlarına yaxınlaşan üçüncü bir adamla danışmağa çalışır-

dılar.   

Adamların dükanı güddüyündən və soyğuna başlamaq 

üzrə olduqlarından şübhələnən detektiv  hərəkətə keçib on-

lardan birini yaxaladı və üstündə gizlətdiyi silahı tapdı. De-

tektiv MkFadden onların üçünü də həbs edərək  soyğunun 

və ola biləcək itkilərin qarşısını aldı. 

MkFaddenın detallı müşahidələri Birləşmiş Dövlətlərin 

Ali Məhkəməsinin verdiyi və dönüş nöqtəsi olan bir qərarın 

təməli oldu (Terri  v. Ohio, 1968, 392 U.S.1). Bu qərarı ABŞ-da 

da hər polis bilir. Məhkəmənin verdiyi bu qərar 1968-ci ildən 

etibarən polis məmurlarına bir hüquq verdi: davranışları  ci-

nayət işləmək üzrə olduqlarını göstərən şübhəli şəxsləri sax-

layıb heç  bir hüquqi sənəd göstərmədən üstlərini axtarmaq. 

Ali Məhkəmə bu qərar vasitəsilə düzgün şəkildə  təqib edilib 

aydınlaşdırıldığı təqdirdə, müəyyən  davranışların cinayət  

göstəricisi olduğunu sübut edib. Bu məhkəmə qərarı dü-

şüncə və niyyətlərimizlə davranışlarımız arasında münasi-

bətin açıq sübutudur. Onun əhəmiyyəti bundadır ki, bu for-

mada münasibətlərin var olduğunu qanuni şəkildə tanıyıb 

(Navarro və Şafer, 2003,  22-24). 

Buna görə də kimsə qarşınıza çıxıb bədən dilinin heç bir 

məna kəsb etmədiyini, yaxud etibarlı olmadığını söyləyərsə,  

bunun tam əksini sübut edən və zamana müqavimət göstər-

miş bu məhkəmə qərarını mütləq ona xatırladın.                                                                                                   
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LİMBİK MİRASI  YAŞAMAQ 

 

Bir anlıq dayanın və dodağınızı dişləyin. Çox ciddiyəm, 

bunu edin. İndi də alnınızı ovuşdurun. Son olaraq isə çənə-

nizi ovuşdurun. Bunlar hər zaman  etdiyimiz şeylərdir. İn-

sanları seyr etdiyiniz zaman daimi olaraq bu davranışları et-

diklərini  görəcəksiniz. 

Niyə belə etdikləri ilə maraqlanmısınızmı? Yaxşı, siz nə 

üçün belə edirsiniz? Cavab insan beyninin yer aldığı zir-

zəminin – kəllə hücrəsinin içində gizlənir. Beynimizin duy-

ğuları ifadə etmək üçün bədənimizdən nə üçün və necə isti-

fadə etdiyini öyrəndiyimiz təqdirdə, bu davranışları anlaya 

bilərik. Beləliklə, gəlin bu zirzəmiyə daha yaxından baxaq və 

insan bədəninin ən əfsunlayıcı orqanını tədqiq  etməyə çalı-

şaq. 

İnsanlar tək beyinləri olduğunu düşünür və onu zəka və 

istedadlarının ana kürsüsü kimi dəyərləndirirlər. Əslində, 

insan kəlləsinin içində hər biri bəlli funksiya daşıyan və “ko-

mandanlıq – nəzarət mərkəzi” olaraq birlikdə çalışan üç ayrı 

beyin var. Onlar bədənimizin etdiyi hər hərəkəti  nizamla-

yan  bir mərkəzdə birləşiblər. Tanınmış alim Pol Maklean 

1952-ci ildə insan beynini “sürünən beyni”, "məməli beyni” 

(limbik sistem) və “insan beyni” (neokorteks) olmaqla üç his-

sədən yaranan üçlü beyin (triune brain) kimi müəyyən et-

mişdir (limbik sistem diaqramına baxın). Davranışların ifadə 
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edilməsində ciddi rol oynadığı üçün bu kitabda beynin lim-

bik sistemi haqqında daha çox danışacağıq. (Makleanın “mə-

məli beyin” adlandırdığı hissə). Düşüncə, duyğu, ya da niy-

yətləri aydınlaşdırmaq üçün ətrafımızdakı insanların limbik 

reaksiyalarını analiz etmək məqsədi ilə neokorteksini (insan 

beyni, yaxud da düşünən beyin) tədqiq etməyə çalışacağıq 

(LiDoux, 1996, 184-189; Koleman, 1995, 10-21). 

Şüurlu olsa da, olmasa da beynin bütün davranışlarımı-

za nəzarət  etdiyini anlamağımız ciddi  əhəmiyyət kəsb edir. 

Bu önəmli nöqtə bədən dilini anlamaq üçün  vacib olan tə-

məl prinsiplərdən birini təşkil edir. Başınızı qaşımaqdan  tut-

muş simfoniya bəstələməyə qədər (bəzi istəkdən kənar əzələ 

reaksiyaları xaricində) beynimizin nəzarət etmədiyi heç nə 

yoxdur. Mövzuya bu aspektdən yanaşsaq, beynin xarici 

aləmlə əlaqəyə girmək üçün nəyə üstünlük verdiyini anla-

maq istəyiriksə, bədən hərəkətlərindən istifadə edə bilərik. 
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LİMBİK SİSTEM 

 

Bədən dili mövzusunda araşdırmalıl olduğumuz əsas 

yer limbik sistemdir. Bunun səbəbi odur ki,  limbik sistem ət-

raf aləmə reflekslərlə və anındaca, özü də şüursuz reaksiya 

verən hissədir. Başqa sözlə desək, limbik sistem kənardan 

gələn informasiyalara ən doğru reaksiyanın verilməsidir 

(Mayers, 1993, 35-39). Yaşaya bilməyimiz limbik sistemin və-

zifəsi olduğundan işinə fasilə vermək kimi bir şeydən söhbət 

gedə bilməz – limbik sistem hər zaman “açıq” dır. Beynimi-

zin bu hissəsi eyni zamanda bizim hissiyyat mərkəzimizdir. 

Siqnallar limbik sistemdən çıxaraq beynin müxtəlif hissələ-

rinə ötürülür, davranışlarımız duyğularımıza və yaşam tər-

zimizə görə nizamlanır (LiDouks, 1996, 104-137). Fiziki ola-

raq ayaqlarımızda, gövdəmizdə, qollarımızda, əllərimizdə 

və üzümüzdə əks olunan bu davranışlar müşahidə edilə və 

aydınlaşdırıla bilər. Bu reaksiyalar sözlərin əksinə olaraq şü-

ursuz halda meydana çıxdığına görə həqiqəti əks etdirir. Be-

ləliklə də edilən hərəkətləri gözümüzün qabağına gətirib da-

nışsaq, limbik sistemi” dürüst beyin” kimi dəyərləndirə bilə-

rik (Koleman, 1995, 13-29).  

Yaşamımızı təmin etmək üçün sistemləşmiş limbik re-

aksiyalarımız təkcə körpəlik illərimizə deyil, eyni zamanda 

babalarımıza qədər gedib çıxır. Bu reaksiyalar sinir sistemi 

mizlə bağlı olduğundan onların gizlədilməsi, yaxud yox 

edilməsi çox çətindir. Bu təxminən diksinməyimizi gizlətmə-

yə çalışmağımıza bənzəyir. Məsələn: çox gurultulu bir səs 

eşidəcəyimizi bilsək belə, diksinməyimizə mane olmaq asan 
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məsələ deyil. Limbik davranışların dürüst və etibarlı reaksi-

yalarının çox olduğu aydın məsələdir; bu  

davranışlar düşüncə, duyğu və niyyətlərimizi dəqiq şək-lildə  

əks etdirir (Bax: Qutu 7). 

Qutu 7: Terrorçunun zərərsizləşdirilməsi 

Limbik sistemimiz şüurlu şəkildə sistemləşdirilmə-

diyindən düşüncə və məqsədin aydınlaşdırılmasında 

onun təsiri altında yaranan davranışlar böyük əhəmiyyət 

daşıyır. Əsl duyğularınızı gizlətmək üçün düşüncələri-

nizdən istədiyiniz qədər istifadə edə bilərsiniz; amma 

limbik sistem müstəqil  şəkildə işləyir və diqqətli izləyi-

ciyə müəyyən işarələr verir. Həyəcanlı reaksiyaları müşa-

hidə etmək və onların ən doğru və mənalı informasiya-

ları ehtiva etdiyinin fərqində olmaq vacibdir. Bəzən hətta 

insan həyatı bundan asılı ola bilər. 

Bununla bağlı veriləcək ən ciddi nümunə 1999-cu 

ilin dekabr ayında Birləşmiş Ştatların gömrük məmurla-

rının “əsrin terroristi” adlandıra biləcəkləri birini zərərsiz 

hala gətirmələridir. Kanadadan Birləşmiş Ştatlara gələn 

Əhməd Rəssamın gərginliyini və həddindən artıq tərlədi-

yini fərq edən məmur Diana Din ona maşından yerə 

düşməyi əmr edib. Bu vaxt rəssam qaçmağa çalışıb, an-

caq tez bir zamanda da ələ keçirilib. Axtarış nəticəsində 

maşınında  partlayıcı  və vaxt tənzimləyən cihazları tapı-

lan Rəssam Los Ancelos aeroportunu partlatmaq cəhdinə 

görə cinayətə cəlb edilmişdir. 

Məmur Dinnin Rəssamda müşahidə etdiyi gərginlik 

və tərləmə, hədsiz stressə qarşı beynin ifadə etdiyi təbii 

reaksiyadır. 
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Beynimizin üçüncü hissəsi hələ yeni müəyyən edildi-

yindən “yeni beyin” mənasına gələn neokorteks adlanır. Yük-

sək səviyyədə zəka funksiyalarını və hafizəni idarə etdiyi 

üçün beynimizin bu hissəsi ”insan beyni”, “düşünən beyin”, 

yaxud da “düşüncəli beyin” olaraq tanınır. Neokorteks özü-

nün böyük bir hissəsini düşünmək üçün istifadə etdiyinə gö-

rə  bizi digər məməlilərdən ayıran əsas hissə odur. İnsan öv-

ladının Aya uçuşunu  belə təmin edən neokorteksdir.  

Beynimizin bu yaradıcı hissəsi özünün hesablama, ana-

liz etmə, təfsir və sezmə bacarığı ilə var olmağımız baxımın-

dan çox ciddi əhəmiyyət kəsb edir.  

O bizim “yalançı beynimizdir”. Qarmaqarışıq düşüncə 

və istedadı sayəsində neokorteks (limbik sistemin əksinə ola-

raq) beynin üç əsas hissəsi içərisində ən etibarsız olanıdır. Al-

Limbik sistemin yaratdığı davranışların insanın əsl 

vəziyyətini əks etdirdiyini bilən və bu səbəbdən də daha 

ətraflı sorğunun aparılmasını lazım bilən məmur Din 

rahatlıqla Rəssamın üst-başını axtarmaq qərarını vermiş-

dir. Rəssam hadisəsi  insanın psixoloji vəziyyətinin bə-

dən hərəkətləri vasitəsilə necə əks  olunduğunu sübut 

edir. Əsl duyğuları gizlətməyə istiqamətlənmiş  bütün 

şüurlu cəhdlərə baxmayaraq, axtarış ehtimalından qor-

xan terrorçunun limbik sistemi gərginliyi ələ vermişdir. 

Bədən dili ilə bağlı iti müşahidə gücünə və terrorçunu 

zərərsizləşdirdiyinə görə məmur Dinə minnətdarıq. 
 



Bədən diliniz 

50 
 

datma bacarığına malikdir və çox zaman bunu edir də (Vrij, 

2003, 1-17). 

Nümunə göstərdiyimiz hadisədə olsaq, gömrük məmu-

runun müqəssiri istintaqa çəkdiyi zaman limbik sistem 

“əsrin terrorçusu”nun həddindən artıq tərləməsinə səbəb 

olurdusa, neokorteks ona əsl həqiqət haqqında yalan söylə-

mək fürsəti verə bilər. Beynin bu düşünən hissəsi (danışığı-

mızı istiqamətləndirən hissə – Brosa mərkəzi) terrorçunun 

üstünü axtarmaq istəyən məmura açıq-aşkar yalan olsa belə 

“maşınımda heç nə yoxdur” deməsini təmin edə bilər. Ne-

okorteksi heç sevməmiş olsaq belə, hansısa dostumuza yeni 

saç düzümündən xoşlandığımızı söyləməyə, yaxud çox inan-

dırıcı bir şəkildə “Bu xanımla – Xanım Levinski ilə sevişmə-

mişəm”, – deməyimizə imkan verə bilər. 

Aldatma bacarığına sahib olduğuna görə neokorteks 

(düşünən beyin) etibarlı, doğru informasiya cəhətindən əsas-

lı mənbə hesab edilə bilməz (Ost. 2006, 259-291). Qısa şəkildə 

belə deyə bilərik ki, insanları öyrənməyimizə kömək edəcək 

bədən davranışlarını öyrənməyimiz üçün limbik sistem bə-

dən dilinin “müqəddəs cam”ı hesab edilə bilər. Elə buna gö-

rə də diqqətimizi  cəmləyəcəyimiz nöqtələrdən biri odur. 
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