
KÖPEK BEDENİNİ DİNLEMEK  
 

Biz konuşuruz, köpeklerimiz dinler! Ne yazık ki, bu böyle. 

 

Köpek vücut dilini anlamak köpek sahipleri için önemlidir ve köpeğinizle aranızdaki iletişimi geliştirir. 

 

Köpekler kendilerini kelimelerle ifade edemezler. Köpeklerin kendi dilleri vardır - mesajlarını köpek 

vücut dilinde - bir dizi duruş ve vücut hareketi ile belli ederler. Farklı işaretlerin ne anlama geldiğini 

anladıkça, köpeğinizle daha iyi iletişim kurabilirsiniz. 

 

Köpekler “otur” ve “Kal” gibi “kelime” komutlarını öğrenebilir, bunlara uyabilir ve anlayabilirken, tek 

cevapları mutlu bir şekilde itaat etmeleri veya çok mutlu olmayarak bu komutları reddetmeleridir. Bu 

köpek iletişimi beden dili aracılığıyla yapılır - mesajlarını beden hareketleri ve duruşları ile gönderirler. 

 

Köpeğinizle iyi bir ilişki tek yönlü bir sokak değildir. Köpeğinizin;  hikâyenin kendi tarafını 

“dinleyebilecek” ve iletişim halinde olanları çevirecek bir sahibe ihtiyacı var. Bunu başardığınızda, 

köpeğinizle uyumlu bir ilişki kurmayı başarmışsınız demektir. 

 

Köpeğinizi daha iyi anlamak için onun beş önemli konuşma noktasını gözlemleyin. Ardından, 

gözlerinizle “dinleyebilir” ve köpeğinizin çeşitli duruşlarının arkasındaki mesajı çevirip anlayabilirsiniz. 

 

Köpeğinizin dudakları ve ağzı “konuşsun” 

Bir köpek rahatladığında, dudakları ayrılırlar. Bu bir köpek gülümsemesidir. 

 

Bir köpek ağzını kapattığında, bu derin düşüncelere dalmış oldukları anlamına gelir. 

 

Köpeğinizin ağzını bir sincap gördüğünde gözlemleyin - açık mı kapalı mı? Köpeğinizin sizi selamladığı 

zaman veya birileri kapınızı çaldığında dudakları nasıl duruyor? 

 



Bir köpeğin kuyruğu duygusal barometredir. 

Bir köpeğin kuyruğunun Büyük Duygu Bayrağı olduğunu söylüyorlar. Köpeğinizin kuyruğu kuyruk 

hareketleri ile, hikayenin büyük bir bölümünü anlatıyor! Kuyruk neşe, korku, kayıtsızlık ve daha 

fazlasını işaret edebilir. 

 

Hepimiz mutlu bir köpeğin kuyruğunu salladığını biliyoruz - mutlu bir köpek kuyruğunu tüm vücudu 

ile birlikte sallar.  

 

Kendini tehdit altında hisseden bir köpek kuyruğunu düşürür. 

 

Aşağıda duran ve küçük titreyişler ile sallanan kuyruk, köpeğinizin endişeli olduğu anlamına gelir. 

Dik duran ve titreyen bir kuyruk ucu anlık konsantrasyon anlamına gelir. Hareket durduğunda dikkatli 

olun - fırtına öncesi sessizliği düşünün. Köpeğinizin dikkatinin başka bir şeye yönlendirilmediği veya 

önlenmediği müddetçe, savunma reaksiyonunun neredeyse anında geleceği kesindir . 

Kulaklara bakarak da okuyabilirsiniz! 

Köpeklerin akut işitme duyusu vardır. Köpekler kulaklarını her şeyi bulmak için kullanırlar: aileden 

yiyeceklere ve oyun arkadaşlarına. Kulakları izlemek, beyinde neler olup bittiği hakkında çok şey 

söyleyebilir. 

 

Köpeğiniz oyun modundayken, kulaklar dikkat ettiği nesneyi işaret eder örneğin, siz veya etrafta 

salladığınız oyuncak. 

 

Köpek parkındayken ya da çok ilginç seslerin bulunduğu yoğun bir yerdeyken, köpeğinizin kulağının 

nasıl titreştiğini izleyin - etraflarında bu kadar çok uyaran varlığında odaklanmaları oldukça zordur. 

 

Köpeğinizin kulakları kuyrukları kadar etkileyicidir ve genellikle aynı yöne akarlar. Bir köpek 

korktuğunda,  bunu hem kulakları hem de kuyruğu ile belli eder. Böyle bir durumda kulaklar yatar ve 

kuyruk aynı anda aşağıya düşer. Strese girdiğinde, köpeğinizin kuyruğu ve kulakları birlikte hareket 

ederek bir ok gibi stres faktörüne odaklanır. 

 

Gözlerine bakarak köpeğinizin ilgisini çeken şeyin ne olduğunu bulun. 

Görme, bir köpeğin en zayıf noktasıdır. Elbette, köpeğiniz aslında siyah ve beyaz olarak görmüyor. 



 

Köpekler vücut ipuçlarını değerlendirmek, hareketleri tetiklemek ve ilgilenilen nesnelere odaklanmak 

için gözlerini kullanır. Köpekler için çok fazla görsel dikkat dağıtır: uzaktaki bir yerde bir köpek ya da 

kedi, erişilemeyen bir top, bir ağaç dalı üzerinde sincaplar. 

 

Gözlerin odağını izlerseniz, yakında köpeğinizin dikkatini çeken şeyin ne olduğunu göreceksiniz. 

 

Köpeğinizin duruşu, köpek bedenini anlamada anahtar 

Bir köpeğin duruşu bizlere çok benziyor. Bizim gibi, bir köpek mutlu ya da heyecanlı olduğunda ayağa 

kalkar, vücudu gerilir. Savunma modundayken, daha hızlı  nefes alır. 

 

Köpekler insanlara çok benzer. Egzersizden sonra veya evdeyken - daha güvende hissedecekleri 

yerlerde en sakindirler. Baştan ayağa, türler ne olursa olsun rahatlama aynı görünüyor. 

 

Köpek bedeninin dil becerilerini anlama pratiği yapmak için, köpeğini dışarı çıkar ve çeşitli uyaranlara 

tepkilerini gözlemleyerek biraz zaman harca. Köpeğinizin ağzını, kulaklarını, gözlerini, kuyruğunu ve 

ruh hallerini değerlendirmek için duruşlarını izleyin. 

 

Gözlerinizle dinlemeyi öğrendiğinizde, köpeğinizin dilini anlamak çok daha kolay hale gelir. 

 

Kaynak : http://www.labradorretrieverguide.com/understanding-canine-body-

language/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook 


