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Yavru bir köpek minyatür bir köpek değildir. Aynı  öğrenme teorisinin kurallarına tabii 

olsalar da beyinleri nörolojik olarak erişkin köpeklerden farklı yapılanmışlardır ve farklı 

fiziksel yeteneklere sahiptirler (Fox, 1964; Gross et al., 2010; Mychasıuk et al., 2012). 

‘’Farklı’’ kelimesini seçmemin nedeni yavruların erişkin köpeklerin zihinsel ve fiziksel 

olarak küçülmüş versiyonları olmadığını ve farklı öğrenme çeşitleri için farklı 

yeteneklere ve kapasiteye sahip olduklarından kaynaklanmaktadır (Battaglıa, 2009; 

Chien and Amsel, 1982; Morrow et al., 2015) Bu nedenle, yavru köpeklerle çalışmak 

eğitmenleri için hem kendine has fırsatlar hem de sıkıntılar sunmaktadır. 

 

Ne yazık ki bu fırsat ve sıkıntılar beklediğimiz kadar iyi anlaşılmış durumda değiller. 

Köpek yetiştiricisi ve eğitmeni olarak çok az insanın şahitlik edebildiği şekilde 

hikayenin iki tarafını da görebilme şansına sahibim. Üretim programımda 12 haftanın 

altındaki yavrular için en iyi eğitim protokollerini test edip öğrenme ve erişkinliğe 

ulaştıklarında sonuçları görme imkanım oldu. Bu arada, köpek eğitmenliğim sırasında 



müşterilerimi bana başvurmalarına neden olan problemlerin büyük bir çoğunluğunun 

yavrular ilk aylarındaki hatalardan kaynaklandığını anladım.  Bu benim için oldukça 

üzücü bir durum çünkü biliyorum ki doğru zamanda gayet basit bir şekilde 

uygulanabilecek protokollerle bu problemler kolaylıkla engellenebilir. 

 

Ne yazık ki erken yavru gelişim dönemi sırasında uygulanan başarılı protokoller 

yetiştiriciler arasında paylaşılmıyor. Erken yavru köpek gelişimi programımız olan 

“Puppy Culture,”  işte bu ihtiyaçtan doğdu. 

 

“Yavru Kültürü/Puppy Culture”,  içinde pek çok yöntem barındıran destekleyici çalışma 

kitabı ile  5 saatlik bir film. Ancak, ‘’manding’’ bu programı kullanan kişiler arasında en 

çok kabul gören ve   bu fikre aşina olmayan insanlar arasında en fazla soru 

sorulmasına neden olan  yöntem. Hadi manging’in ne olduğuna yakından bakarak 

yavru köpeklere ve sahiplerine ne türlü faydalar sağladığını birlikte keşfedelim. 

 

SORUN ALGISI 

 

Yavru köpeklerin yemek, şu, barınma ve tuvalet alanına ulaşabilir olma gibi somut 

olanların yanı sıra sevgi, oyun ve dokunma gibi duygusal  ihtiyaçları  da vardır ve 

bunları davranışlarıyla ifade ederler. 

Ama o eski teraneyi bilirsiniz. İhtiyaçlarını ifade etmek için yavru köpeklerin 

sergiledikleri davranışlar insanlar arasında pek tutulmaz. Üzerimize sıçrayan, ısıran, 

havlayan ve hırsızlık yapan ‘’kötü köpek’’ masalı anlatılır. Bundan artık bezmiş pet 

sahibi de bu problem davranışları durdurmaya çalışır. Profesyonel yardım ararlar ve 

iki temel yaklaşımla karşılaşırlar: 

 

1. Yavruyu ‘’düzeltin’’. Düzeltirken onu baskılayın. Genellikle dominantlık 

teorisiyle birlikte sunulur. Üzerinde çok az düşünme gerektirdiği ve hızlı 

sonuçlar sunacabileceği için köpek sahibi için gayet tatminkardır. Buna ek 

olarak, kendilerine köpeklerinin kötü davranışlarının kökenine dair açıklayıcı 

bir hikaye de vererek uygulayacakları cezaları akla uygun hale getirmiş olur. 

 

2. “Olumlu sert sevgi.” Burada yavrunun ihtiyaçlarına ulaşabilmesi için kabul 

edilebilir bir davranış sergilemesi gerekir. Tüm karşılıklı iletişim kontrol edilir 

ve köpeğe istediği herşeyi kazanması /hakketmesi geretiği öğretilir. 

İstenmeyen davranışları elimine ederken Pozitif Ceza Dörtlemesinden* de 

uzak durmanın verdiği ilerici ve etik duruşunuzu tatmin de etmiş olursunuz. 
 

 

https://www.puppyculture.com/


* Pozitif Ceza (P+) – Davranışın şıklığını düşürmek için negatif bir uyaran eklenir. Vurmak bağırmak ya da eğitim 

taşmasıyla nefesini kesmek pozitif ceza örnekleridir. 

 

Bu yaklaşımlardan her ikisi de davranışın değiştirilmesinde yardımcı olacaktır. Aslına 

bakarsak bu davranışlar üzerinde çalışılması gereken davranışlardır. Yine de, bu 

yaklaşımların sadece o anki davranışı değiştirmeye odaklı ancak uzun süreli duygusal 

ve davranışsal resmi görmekten uzak olduğunu düşünüyorum. Özellikle de yavru 

köpekler söz konusu olduğunda sorunun daha büyük olduğuna ve başka bir açıdan 

yaklaşmamız gerektiğine inanıyorum. 

 

Gözlemlerime dayanarak ihtiyaçlarını ifade etmek ve bundan dolayı ısıtıldığını bilmek 

herhangi bir sosyal hayvan için çok büyük önem taşımaktadır. Köpekler de birer istisna 

değiller. Pek çok açıdan ısıtıldığını bilmek temel ihtiyaçların kendilerinden çok daha 

önemli olduğuna inanıyorum. Köpekler her istediğini elde etmek zorunda değilseler de 

onları dinlediğinizi bilmeleri önemlidir. İşte yavrulara bir ‘mand’ davranışı öğretmek 

burada on plana çıkar. 

 

MANDİNG NEDİR? 

 

‘’Mand’’ terimini insan psikolojisi sözlüğünden ödünç aldım. Konuşamayan insanlar 

için ‘’mand’’ eğitimi, birşeyler istemek için beden dilini nasıl kullanacaklarını 

öğrendikleri bir yöntem olarak özetlenebilir. (Penn. Dept. of Ed., 2012). Otistik 

çocuklara oyuncak trenin kendisine verilmesini istediğinde işaret dilini kullanmayı 

öğretilmesi buna güzel bir örnektir. Ebeveynler çocuğu ‘’tren’’ işaretini kullanarak 

oyuncağını istediği için ödüllendiriler. Eğer çocuk treni işaret dilini kullanmadan alacak 

olursa,çocuk başarılı oluncaya kadar ek denemeler yapılır 



.  

Manding, insanla kopekler arasindaki o surtusmeli ani alip yerine keyifli bir iletisime 

donusturur. 

Bu tip bir manding eğitimi, insanlar için bilişsel ve davranışsal faydalara sahip olduğu 

gözlemlenmiştir. Manding eğitimi başladığında zarar verici, sterotipik ya da diğer 

problem davranışlarda gözle görülür azalma ve sosyalleşmede artış başlamaktadır 

(Penn. Dept. of Ed., 2012). Daha içsel ve izole bir noktadan kaynaklanan yıkıcı 

davranışlarda azalmanın, sosyal olarak etkileşime geçme motivasyonundaki artistan 

kaynaklandığı düşünülmektedir (Autişm Support Now, 2017). Manding, kişiye içinde 

bulundukları ortamı kontrol edebileceklerini ve sosyal etkileşiminin değerini  bu şekilde 

artabileceğini öğretmektedir. 

‘’Oyuncak tren için manding’’ öğretildiğinde kendinize şu soruyu sorun: böylesine 

büyük davranışal faydalar sağlayan hangi gereksinim karşılanmaktadır? Bu sadece 

çocuğun bir oyuncak tren elde etme isteği midir? Sanmıyorum. Çocuğa bir oda dolusu 

oyuncak tren verebileceğiniz göz önüne alındığında bu çocuğun davranışında ya da 

algılamasında bir değişikliğe neden olmayacaktır. Ancak, tren isteme yeteneği 

manding eğitiminin özüdür. Burada önemli olan arzu edilen şeye ulaşmanın verdiği 

tatminin peşinde koşmaktan çok o isteği ifade etme yeteneğinde saklıdır. 

 



Tecrübelerimize göre yavru köpekler bu açıdan insanlardan hiç de farklı değiller. 

Öyleyse ‘’otur’’ ne anlama gelmektedir? 

Eğitimin başarılı olacağına işaret eden uygun davranışlar ipuçlarını göstermeye başlar 

başlamaz manding davranışını öğretiyoruz (Puppy Culture, 2018). Bull Terrier 

batımlarımızda bu genellikle 4.5 haftaya denk geliyor. Başka ırklarda bu 6 hatta 8 

haftaya kadar uzayabilir. Gerek kendi batımlarımızda gerekse de gözlemlediğimiz 

batımlarda yavrulara bu kadar erken yaşta bizle iletişim kurmayı öğretmenin 

sosyallıklerinde ve bilişsel gelişmelerinde yaşam boyu sürecek köklü farklılıklar 

yarattığını keşfettik. Otistik insanlarda olduğu gibi, manding öğrenen yavru köpekler  

sosyal etkileşime daha fazla önem vererek zarar verici davranışlar sergilemeye daha 

az meyilli olmaktadırlar. 

Manding için oturmayı öğretiyoruz. Bu davranışın sihirli bir yanı yok. Kolaylıkla sabit 

ayakta durma, patı verme, oyun için eğilme hatta (aklınızı yitirdiyseniz) havlama bile 

manding davranış olarak öğretilebilir. Oturmayı öğretmemizin nedeni insanların bunu 

fark etmesinin ve eğitilebilirlik bakımından köpek adına net bir kriter olmasına 

dayanmaktadır. 

Manding davranışının seçimi tamamen davranışın uygun oluşuna ve insanlar 

tarafından kolay okunabilir olmasına bağlıdır. Mandın adına ayakta durmayı 

öğretirseniz insanlara köpeğin aslında boş boş onlara bakmayıp aslında birşeyler 

anlatmaya çalıştığını anlatmak güç olabilir. İnsanlar manding davranışı okumakta ve 

pekiştirmekte zorluk yaşarlarsa yavru köpeğiniz bunun tutarlı sonuçlar getirmediğini 

gördüğü için manding’in ise yaramadığına karar verebilir.. 

ESKİ Mİ YENİ YÖNTEMLER Mİ? 

Yetiştiriciler ile konuştuğumuzda manding davranışına ilk tepkileri ‘’sevilmek için 

sakince oturmayı’’ zaten öğretiyoruz oluyor. Ancak manding farklıdır ve bu fark, 

manding kavramının en sık yanlış anlanan; ancak en önemli özelliğidir: 

Manding belirli bir davranışı sergileyerek yavru köpeğin istediği şeyi elde 

etmesini mümkün olduğuna dayalı bir kavramdır. 

Yavru köpeğin yiyecek gibi istediği bir şeye ve tercih edilen sosyal kontağa 

ulaşmak için sergilemesi gereken bir kural değildir. 



Bu yavrunun sizle iletişime geçme şeklidir. Sizin tepeden ona empoze ettiğiniz bir 

yöntem değildir. Bu nedenle buna  ‘’yavrularınıza terbiye edin’’ değil  ‘’ kendilerini ifade 

etme imkanı şunun’’ ismini veriyoruz. Bu ikisi tamamen farklı şeylerdir. 

Manding, yavru köpeğinize kendilerini uygun şekilde ifade etmeyi öğretmek ve 

karşılığında dinlendikleri bilgisini aşılamaktdır. Manding’in davranışsal faydaları 

bundan kaynaklanmaktadır, sergiledikleri uslu davranışlardan değil. Sonuç olarak 

yavru daha az üzerinize sıçrasa da bu manding’in yan ürünüdür. Onun gerçek amacı 

değildir. 

PİRE İÇİN YORGAN YAKMAMAK 

Kurallara ve tutarlı olmaya inanıyorum. Ayrıca  köpeğinizin adına olumlu herşeyin iyi 

ve cömert olduğumuz sürece kontrolünün bizde olması gerektiğine de inanıyorum. 

Ancak, hayatta hiç birşey bedava değildir anlayışıyla yetiştirilen yavru köpeklerde bir 

yaklaşım görüyorum ve bunun tehlikeli olduğunu duüsnüyorum. 5 ayın altındaki 

yavrularda tutarlı olarak kuralları ve sonuçlarını hatırlayacak zihinsel yapıdan mahrum 

olduklarına inanıyorum. 5 aydan önce tuvaletlerini tutabilecek fiziksel yeteneğe sahip 

olmadıklarını biliyoruz. Bazı ırklarda bu sonraki aylara bile kayabilir.  

 

Annelerinden ilgi bekleyen yavrularin 

manding ornegi. Bir batim yetistirmis 

herkes yavrularin annelerini 

gorduklerindeki otomatik davranislari hep 

bir agizdan bagirmaya baslamak olacagini 

soyleyecektir. Bu baglamda manding, 

insanlarin sevebilmesi icin uslu uslu 

oturmanin otesinde cok onemli bir 

davranistir. 

 

Kritik/duyarlı sosyalleşme dönemi dediğimiz şeyin aslında yavrunun beyninin operant 

şartlanmaya karşı klasik şartlanmayı seçecek şekilde yapılanma süreci olduğuna 

inanıyorum (bu sadece gözlemlerime dayanan bir teoridir). Bu su demek oluyor; yavru 

köpekler neredeyse imprinting ‘e (izleyerek öğrenerek davranışına kazınma) yakın bir 

şekilde duygusal olarak öğrenirken karmaşık operant davranışları öğrenmeye daha az 

eğilimlidirler.  Aynı zamanda klasik şartlanma, (bazen sadece bir kere 

karşılaştıklarında bile)  daha büyük yavrularda ve erişkinlerde olmayan bir şekilde 

daha kalıcıdır. 



Bu yapısal dizilim küçük yaştaki yavru köpeklerin kuralları hatırlamak adına karmaşık 

akıl yürütme gerektiren davranışları sergilemelerinin güç olduğu kadar zihinsel 

yeteneklerinin ötesinde çaba gerektirecek komutları öğrenmeye zorlandıklarında 

bunlara karşı negatif duygular geliştirebileceklerini de anlamına gelmektedir. 

Profesyonel köpek eğitmeni olarak sıklıkla gördüğüm bir örnek 12 haftalık yavruları 

kapı ya da yavru kafesinin eşiğinde tutmak için göğüs göğüse mücade verilmesidir. Bu 

yaşta yavrular izin verilene kadar dışarı çıkmama komutunu uygulayamaları güç 

olabilir. Yavru sırf kuralı yerine getiremiyor diye adil olmayan bir şekilde bundan zarar 

görmemelidir. Bunu, bir yere gitmekle ve sahiple olan olumsuz bağ kurma izleyecektir. 

Gözlemlerimize göre bu durum 3 ila 4 aylık olduğunda değişmeye başlar ve 5 aylık 

olduğunda yavrular klasik şartlanmaya daha az meyıllı olurken daha karmaşık kuralları 

öğrenmeye daha hazır olmaktadırlar. Bir bakıma, daha karmaşık operant davranışları 

öğrenme yeteneğinin ortaya çıkışı sosyalleşme döneminin de sonudur. Bu aşamda 

daha kurala dayalı eğitime başlıyoruz. Bunu yaparken sadece kronolojik yaş yerine 

yavruların uygun davranış işaretçilerine bakarak karar veriyoruz. Gözlemlerimize göre 

klasikten operant şartlanmaya geçiş arasında haftalar olduğu gibi aylar da olabiliyor. 

ARANAN DAVRANIŞLAR 

Manding söz konusu olduğunda bu niçin önemlidir?  Davranışsal miyopluk 

konusundaki yorumuma geri dönersek, davranışsal modifikasyon terminolojine göre 

Amerika’yı tekrar keşfetmiyorum. Sadece baskılama ve önce benim için çalış 

yaklaşımlarının modifiye edilmesi istenen hedef davranışlar açısında  kısa görülü 

olduğunu söylüyorum. Manding’İ öğrettiğinizde hala daha istenen davranışları 

pekiştirmede ise yaramaktadırlar ancak en bariz olanları değil. Deneyimlerimize 

dayanarak manding davranışı öğretilen yavru köpekler otistik insanlarla aynı 

davranışsal faydalardan yararlanmaktadırlar. Bu, sakinlik, sosyalleşme ve sahibini 

izleme davranışları artarken istenmeyen davranışların azaldığı anlamına gelmektedir. 

Bu köpeklerimizle bağ kurmamızın merkezindeki ana noktalardır (Nagasawa et al., 

2009; 2015). Bunlar insan-köpek ilişkisini mümkün kılan aranan davranışlardır. Ve Dr. 

Terri Bright’ın da “Puppy Culture’da”  söylediği gibi bu bağ olmadan her köpek bir risk 

faktörüdür. 

Manding’in öğretilmesinin önemli olduğuna inanıyorum. Yavrunun dünya görüşü hala 

yeni yeni oluşuyorken bunun erken yaşlarda öğretilmesinde fayda var. Bu aşamada, 

yavrular dinlendiklerini ve önemsendiklerini anlamaya çok daha açıklar. Davranışsal 

getirisi çok büyük olmasının yanında gelecekteki sonuçları çok olumlu olacaktır. 



 
12 haftalik yavrularimizdan biri yabancilarla tanisiyor. Tabii ki sevilmek uzere 

oturdugunda onla gurur duyuyorum ama bu gercekte onun secimi … 

Manding gelecekte olabilecek tum sorunlarin caresi tabii ki degil. Ancak gorduk ki eger 

bir yetistirici manding davranisini yavrularina ve yeni yavru sahiplerine bunu nasil 

anlamalari gerektigini  ogrettiginde yeni evlerinde yavrular cok cok daha az davranissal 

sorun sergiliyor ev dolayisiyla ceza-bastirma surecinden gecmemis oluyorlar. Bu 

kucuk iletisim yolu acildiginda insan-kopek arasinda kurulacak bagin ugrayacagi hasar 

engellenebildigini gozlemliyoruz. 

Sunu da belirtmeliyim ki davranisal mudaheleye gerek duyulacak durumlarin varliginin 

farkindayim. Bu noktada yukarida bahsettigim egitim yontemlerinin kullaniIabilecegini 

de biliyorum.  Ancak, benim fikrime gore, cok genc yavrular icin bu ilk secenek 

olmamalidir. 

Peki yavrulariniza kurallari ogretmek zarar verici olabilir mi? 

Evet, olabilir. Umdugunuzun tam da tersini elde edebilirsiniz. Duzeltilmesi asiri 

derecede zor olan  istenmeyen davranislarla yuzyuze kalabilirsiniz. 



Manding genellikle oturma pozisyonunu icerdigi icin, insanlar siklikla yavrunun eger 

sakince oturmazsa ilgi gosterilmeyecegi kuralina dayali ‘’ sevilmek icin sakince otur’’ 

ile karistiriyorlar. Bu tip bir kural 6-8 hatta bazen 16 haftalik bir yavru kopegin basa 

cikabileceginden fazladir. Bunu pekistirmeye calisiyorsaniz kendinizi ve yavru 

kopeginizi basarisizliga yonlendiriyor olabilirsiniz. 

Cok genc yavru kopeklerle ilgileniyorsaniz, hastalanip kucaga alinmasi gereken, 

kardeslerince saldirilan, disari cikmasi gereken vs gibi pek cok beklenmedik durumdan 

dolayi kurallari gormezden geleceginiz anlar olacaktir. Bu nedenle yavru kopeklere 5 

aylik oluncaya kadar kurallari degil kavramlari ogretmeyi tavsiye ediyoruz. Sadece o 

aydan sonra yavrularimizin tutarli bir sekilde kurallari takip edebilecek fiziksel ve 

zihinsel yetenege sahip olmaya basladiklarini goruyoruz. 

 

Eger cok erken kurallari uygulamaya calisirsaniz en iyi haliyle etkisiz olacaktir. En kotu 

haliyle ise kurallarin ne oldugunu tutarli olarak hatirlayamayan yavrular nedeniyle 

insanlar hakkinda olumsuz duygulara neden olacaksiniz. Ve nerdeyse kesinlikle 

istenmeyen bir davranisi daha once bahsettigimiz acil durumlar nedeniyle istemeden 

pekistirmis olursunuz. Bu da degismesi guc kotu davranislara neden olacaktir. 

 
Bu yasta ister otursun ister oturmasin hala bolca sevgi goruyor. 



ERISKIN KOPEKLERLE ETKILESIM 

 

Manding ve eriskin kopeklerle ilgili kisa bir not. Bolca kopeklere yeni yuva bulma 

calismalarina katiliyorum ve ‘’dengeli’’ egitim yontemleriyle buyutulmus pek cok eriskin 

yarisma kopegini eve getiriyorum. Deneyimlerime gore bu kopeklerle karsi karsiya 

oldugum en buyuk sikinti, eger cok az hareket ederlerse ya da bakicilarindan uzakta 

hareket ederlerse baslarinin belaya girmeyecegi kuraliyla yetistirilmis olmalari. 

Nadiren goz kontagi kuruyorlar ve uzerlerine egildiginizde geri cekiliyorlar. Ciddi 

davranis problemleri olan kopeklerden bahsetmiyorum. Normal kopeklerden 

bahsediyorum – insan ile olan kontagin ya duzeltme ya da aslinda umurlarinda 

olmayan birseyleri yapmaya zorlanma demek oldugunu ogrenmis kopekler. 

Deneyimlerimiz manding’in kopeklerin kendi bildiklerini okuduklari o paralel evrenden 

bakicilariyla iletisime acik olduklari baska bir alan yaratiyor. Goz kontagi ve sosyallik 

artiyor ve bu kopeklere yuva bulmak ya da egitmek cok daha kolaylasiyor. Bu nedenle 

manding, yeni alinmis eriskin kopekler icin de uygulanacak ilk yontem olablir. 

Muhtemelen 4 haftalik yavrularla karsilastirildiginda ogretilmesi daha uzun zaman ve 

daha fazla tekrar gerektirecegi hatirlanmalidir.  

Manding hakkinda daha fazla bilgi ve gercek hayattan ornekler gormek isterseniz 

Facebook’taki “Puppy Culture Discussion Group” katilabilirsiniz. Dikkatle modere 

edilen grubumuzda yetistiriciler, kopek egitmenleri ve evsiz kopeklere gecici ev 

saglayan bireyler basta olmak uzere 18 000 kisilik bir uye listesine sahibiz. 
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Jane Messineo Lindquist (Killion) bir kopek yetistricisi, profesyonel kopek egitmeni ve 

kopekler hakkinda pek cok kitabin yazari ve videolarin yonetmenidir. Muhtemelen en 

unlusu de “Puppy Culture: The Powerful First Twelve Weeks That Can Shape Your 

Puppies’ Future” ve  “Domuzlar Uctugunda; Imkansiz Kopeklerle Basarili Egitim’dir / 

When Pigs Fly: Successful Training with Impossible Dogs”.  Jane 1982 ‘den beri Bull 

Terrier sahibidir ve esi, Mark Lindquist, ile Madcap yetistirici ismiyle uretim 

yapmaktadir. Kopek uretimi, yavru buyutme, show handling ve kopek egitimi 

konusunda Birlesik Devletler, Kanada, Almanya, Isvicre, Ingiltere, Hollanda ve Yeni 

Zellanda’da seminerler vermistir. 

 

Asagidaki kaynaktan Ilker Unlu tarafindan cevrilmistir. 
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