
Dominantlik ve Kopek Egitimi 

Son yillarda kopeklerin davranislarini aciklamada dominantlik ve suru teorisinin kullanimi ciddi sekilde mercek altina alindi. Profesyonel 

Kopek Egitmenleri Dernegi olarak kopekleri anlamak, davranislarini yorumlamak ve kopek dostlarimizla uyumlu bir sekilde yasamakla 

alakali oldugu icin dominant kopek teorisine dayali egitim yontemlerinin sonuclari konusunda kamuoyunu bilgilendirmeyi uygun 

bulduk. 

Teori ve Yanlis Anlasilmalar 

Yaygin inanisin aksine, son yillarda  dogal ortamlarinda kurtlar uzerine yapilan arastirmalar kurtlarin surudeki en agresif erkek ya da 

disi-erkek bir cift ‘’Alfa’’ tarafindan domine edilmedigini gostermektedir. Daha cok, kurt surulerinin insa n ailelerine benzer bir sosyal 

yapiya sahip olduklari ve baskinlik adina nadiren saldirganlik ya da kavgalarin ciktigini gozlemlenmistir. Kurtlar ister anne-baba ister 

se de surudeki yavrular olsun, vahsi yasamda hayatta kalabilmek icin bir birlerine guven mek zorundadirlar. Dolayisiyla birbirine 

saldirganca yaklasan kurtlar surunun hayatta kalip gelisme yetenegine ket vururlar. Sosyal hiyerarsi mevcut olsa da (ayni ins an ailelerinde 

oldugu gibi) bu, popular kulturde (yanlis bir sekilde) resmedildigi gibi saldirganlikla alakali degildir.  Arastirmaci bilim insani  L. David 

Mech kurt suruleri uzerine yillar suren arastirmalarina dayanarak yakin zamanda sunlari yazmistir: ‘’ Kurtlarin surude hakimiyeti ele 

gecirmek icin surekli birbirlerine karsi saldirganlik iceren bir yapida olduklari inancinin modasi gectigi gibi artik tamamen gecerliligini 

yitirdigini kabul etmek zorundayiz.’’ (Mech, 2008) Kurt davranislarindaki yeni anlayisimiza ek olarak, bazi davranislari kurtlarla 

paylassalar da kopek davranisi uzerine yapilan arastirmalar kopeklerin pek cok goze carpan farkliliga sahip oldugunu ortaya koymustur. 

Sonuc olarak, kurtlarin davranisina bakarak kopek davranislarinin aciklanabilecegine inanmak sempanzeye bakarak insan davrani sinin 

yorumlanabilecegine inanmak kadar gecerliligini yitirmis bir fikirdir. Ne yazik ki, kopeklerin evcillestirilmis kurtlar olarak evimizde 
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yasadiklari algisi sadece kopek egitmenleri ve davranis uzmanlari tarafindan degil yetistiriciler, kopek sahipleri ve media t arafindan 

yaygin bir sekilde desteklenmekte. 

Dominantligin tanimi karsi karsiya oldugumuz en buyuk yanilgilardan biri. Kopekler siklikla dominant olarak tanimlanirlar ki bu aslinda terimin 

yanlis kullanimidir. Dominantlik bir kisilik ozelligi degildir. Dominantlik bireyler arasindaki iliski icin kullanilan tanimlayici bir terimdir. Dahasi, 

dominant kopek ifadesi, dominantligin sadece bireyler arasindaki iliskiye uygulanabilecegi icin aslinda bir anlam icermemektedir. (Bradshaw et 

al., 2009) Dominantlik ayni turden uyeler arasindaki iliskilerde gorunur. Ornegin, bir tanesi yiyecek, oyuncak, yatacak yer, kemik vs gibi mevcut 

kaynaklarda ilk hakka sahip olmak istemesi gibi.  Kopekler arasinda bile, yine de, bu, guc kullanarak ya da zorlayarak degil iliski icindeki 

bireylerden birinin digerine sakince boyun egmesi ile gerceklesir. Pek cok evde kopekler arasindaki statu aslinda akiskandir. Baska bir degisle, 

kopeklerden biri oyuncaklarda ilk secim hakkina sahipken is yatacak yer secme zamanina geldiginde diger kopege boyun egebilir. Istediklerini 

elde etmek icin saldirganligi kullanan kopekler dominantlik degil korku ve endise kokenli bir davranis sergilemektedirler ki insanlar sozel ya da 

fiziksel olarak onlari tehdit ettiklerinde sadece artis gosterecektir. Bireyin kopegiyle olan iliskisini dominantliga dayandirmak kopek-insan iliskisini 

zedeleyebilecegi gibi kopek icin daha fazla stress, kaygi ve saldirganliga hatta sahibinden korkmasina ve sogumasina neden olur.  

 

Kopeklerle yasamak: Onemli olan nedir? 

Is, kopeklerle yasamaya ve birlikte calismaya geldiginde dominantlik teorisi buyuk olcude anlamini yitirmektedir. Bu, pek cok kopek 

sahibine sasirtici gelebilir. Gercek su ki egitim ya da davranis problemleri gosteren kopeklerle calisirken, egitmenin amaci elimizdeki 

soruna yonelik bir davranis modifikasyonu ya da egitim plani gelistirmesi olmalidir . Bu genellikle kopegin motivasyonunu ve duygusal 

durumunu anlamayi gerektirmekten cok kopegin ne yaptigina (davranisina, bizim kopekten ne yapmasini istememize, istenen davranisi 

nasil sergileyecegini anlamasina yardima ve bunu yaptiginda odullendirilmesine odaklanmalidir. 



Defalarca kere kopek sahiplerine kopege kimin patron yani alfa oldugunu gostermeleri t avsiyesinde bulunulur. Bu dusunce yapisinin 

olumsuz yan etkisi kopegin sanki sahibini ve evi yonetmeye calistigi inanciyla sahip ve kopek arasinda zitlasmaya dayali bir iliski 

yaratmasidir. Bu tur bir yanlis bilgilendirme kopek ve sahibi arasindaki iliskiye zarar verirken kopek tarafindan korku, kayg i ve/veya 

saldirganlik sergilemesine neden olur. Kopekler bizimle ayni dili konusmazlar. Sahipleri yanlislikla kopeklerinin birer alfa kurtlar 

olduguna inandiklarinda kendilerini anlayamadiklari bir surunun tam ortasinda bulurlar. 

Sikintili buldugumuz davranislara yol acan dominantliktan cok, turler arasindaki net iletisim eksikligidir. Kopeklerimize uygun 

buldugumuz davransilari ogretmek ve istenilen seyi yerine getirdiklerinde onlari odullendirmek insanlarin sorumlulugudur. Ayrica uygun 

bulmadigimiz davranisilari kopegimizde daha fazla kaygiya neden olmayacak bir sekilde yapici ve sevgi dolu bir yontemle onlara 

ogretmek bizim gorevimizdir. 

Saldirganlik cevap degildir 

Sirt ustu yere yatirmak ya da ensesinden yakalayip silkelemek kurt ya da kopek davranisini iceledigimizde hic bir anlam icermemektedir. 

Bu sadece kopekelrimizin bizden daha fazla korkmasina neden olmaktadir. Korku da daha fazla saldirganliga nede n olur ki korkan 

kopeklerin kendilerini korumak icin dislerini kullanmaktan baska bildikleri bir yontem yotur. Daha uyumlu bir ili ski kurabilmek icin 

duruma kopeklerimizin bakis acisindan bakmamiz bizim onlara borcumuzdur. Ister bir kurda ya da kopege bakiyor olalim ensesinden 

yakalamak, onu yere yapistirmek, kopege hirlamak ya da diger saldirgan davranislar kopekte ‘’kac ya da savas ’’  tepkisini tetikleyecektir. 

Bu durumda kopek ya korkudan donup kalacak ya mumkunse tehdit eden insan veya hayvandan kacmaya calisacak ya da kendini 

kurtarmak icin saldiracaktir. Kopegimize karsi bu tip bir tavir takindigimizda ona patron oldugumuzu soylemiyor aksine kacinilmasi ya 

da savasilmasi gereken tehlikeli bir varlik oldugumuzu soyluyor oluruz . Bu senaryolarda dominantlik soz konusu degildlr. Soz konusu 

olan tek sey bir saldiriya karsi kendini koruma ic gudusudur. 

 



Dominantlik degilse oyleyse ne yapmaliyiz?  

 

Neyseki pek cok egitmen ve davranis uzmani, dominantlik teorisine guvenmektense kopekleriyle daha sevgi dolu ve mutlu bir ili ski 

kurmaya odakli kavramlara inanmaktadir. Bazilari dominantlik ya da alfa dan daha az catismali bir terim olan ‘’ liderlik’’ ya da benzer 

terimler kullanmakta. Bu egitmenlerin ortak noktasi kopeklerle uyumlu bir sekilde yasamanin daha etkili, catismadan uzak ve insani 

yonlerini aciklama istekleridir. Bu bilincli yaklasimlar kopek sahibi ve kopegi arasindaki iliskiyi guclendirmeyi ve kopek sahiplerine 

baska bir turle iletisimin daha etkili yontemlerini ogretmeyi amaclamaktadir. Davranis sorunlari olan kopekler icin egitmenler, kopegin 

istedigini elde etmek icin once sizin icin birsey yapmasi prensibine dayali  (ornegin, yemege baslamadan once otur, yurumeye devam 

etmek istiyorsan serbest kayista yuru, seni sevmemi istiyorsan dort patin de yerde olsun vs) ‘’hayatta hic bir sey bedava degildir’’ gibi 

yontemler uygulamaktadir. Bu teknikler, kopege tutarli sekilde pekistirilen belirli bir kurallar butunu sagladigi ve kopekler yiyecek, 

oyun, yuruyus gibi istedikleri seyleri elde etmek icin ne yapmasi gerektigini ogrendikleri icin cok etkilidirler. Kopekler in sanlarin sahip 

oldugu dil ve konusma becerilerinden yoksun olduklari icin anlamli bir rehberlik olmadan bizim dunyamizda nasil yasayacaklarini karar 

vermede  konusunda kendi baslarina birakilirlarsa davranis problemleri ve endise aciga cikmaktadir. Aynen biz insanlarda oldu gu gibi 

bize mantikli gelen ve belirli bir yapisi olan bir dunyada daha iyi davranislar sergiler ve gelisiriz . 

Dominatlik teorisinde ‘’kopegin yatakta uyumasina izin vermemek’’, ‘’her zaman ondan once yemek’’ ya da ‘’kapilardan ondan on ce 

gecmek’’ gibi mitler kopegin rehberlik icin sahibine bakip bakmadigi  konusuyla hic bir alakasi yoktur. Iliskinin belirli kurallari tamamen 

kopek sahibine kalmistir ve evde neyi isteyip neyi istemediklerine dayanmalidir. Insancil ve egitimli egitmenler kopek sahiplerine kendi 

evlerine uyacak sekilde kopeklerini pozitif yontemlerle yonlendirmeyi ogretmeye amaclamali ve kurallari bireylerin sartlarina gore 

belirlemelidirler. Ortada her zaman kopeginden once yemelisin, onunde yurumesine izin vermemelisin, yataginda uyumamali gibi 

inanclari destekleyecek bilimsel bir veri olmadigi gibi kopek sahipleri kopeklerin her an evde kontrolu ele gecirme hayali kurduklarina 



inanip korku ve endise icinde yasamamalidirlar. Aslinda, buyuk bir cogunluk, kopekleriyle ayni yatakta yatsalar, birlikte yemek yiyor 

olsalar ya da dominantlik yaftasi yapistirilan pek cok diger davranisa ragmen kopekleriyle uyumlu bir sekilde yasamaktadir.  

 

Davranis Miti Kopeginiz aslinda nicin bunu yapiyor?     Davranisi nasil degistirebilirsiniz? 

   

Kopeginiz kontrolun 

kendisinde oldugunu 

bildirmek icin size 

havlar. 

 Asiri havlamanin can sikintisi, korku ve 

endise gibi pek cok altta yatan nedeni 

vardir. 

 Kopek sahipleri siklikla kopeklerine goz 

kontagi da dahil ilgi gostererek  ya da 

onlara bagirarak davranislarini 

odullendiriler. Bu da zaman icinde 

davranisi kalici kilar. 

 Kopege havla ve sessiz ol komutlarini ogretin. 

 Kopek can sikintisindan havliyorsa uygun gunluk egzersiz, aile ile 

kopegin duzenli iletisimi ve Kongs® gibi interaktif oyuncaklarin 

kullanimi havlamayi azaltabilir. 

 Korkan ya da endiseli kopekler icin sorunun kaynagini bulup kopegi 

ona karsi duyarsizlastirin. 

Kopeginiz bolgeye siz 

degil kendisi sahip 

oldugunu gostermek icin 

eve cisini yapar. 

 Tutarsiz tuvalet egitimi kopeklerin tam 

olarak ogrenmelerini engeller. 

 Uygunsuz cis yapimi idrar yollari 

enfeksiyonu gibi medikal sorunlardan da 

kaynaklaniyor olabilir. 

 En basa donun ve kopeginize tekrar tuvalet egitimi verin. 

 Kopeginiz ondan ne istendigini anlayincaya kadar onu yakindan 

izlemeli, sik sik disari cikarmali ve dogru davranisi icin onu 

odullendirmelisiniz. 



 Kisirlastirilmamis kopekler 

kisirlastirilmislara nazaran bolgelerini 

daha cok ve sik isaretleyeceklerdir. 

 Kopeginizde bu davranisa neden olan fiziksel bir neden olup 

olmadigini anlamak icin onu veteriner hekiminize goturun. 

Kopeginiz mutfagin 

kontrolunun onda 

oldugunu dusundugu icin 

sizden once yemek ister. 

 Kopekler dogalari geregi yemek soz 

konusu oldugunda firsatcidirlar. Firsat 

bulduklarinda degerlendirmek isterler. 

 Evde canlari sikilan kopekler kendilerini 

mesgul etmek icin mutfagi ya da copu 

karistirmayi secebilirler. 

 Kopeginize mutfaktan uzak durmayi ve tezgahin uzerine atlamasi 

gerektigini ogretin. 

 Kopeginize Kongs® gibi icine yiyecek doldurabileceginiz interaktif 

oyuncaklar verin ki enerjisini daha uygun sekilde harcayabilsin. 

Kopekler boylarini 

uzatmak ve sizden uste 

cikmak icin insanlarin 

uzerine ziplar. 

 Kopekler insanin uzerine ziplarlar cunku 

tutarsiz kopek sahipleri bu davranisi 

ozendirmistir. 

 Kopekler merhaba demek icin yuzumuze 

yakin olmak amaciyla uzerimize ziplarlar. 

 Kopekler ziplar cunku bu onlar icin 

eglencelidir! 

 Misafirler eve girerken kopeginize oturmayi ogretin ve bunun icin onu 

odullendirin. 

 Kopeginize sadece dort patisi de yerde oldugunda istedigi ilgiyi, 

oyuncagi ya da yiyecegi alabilecegini ogretin. 

 Kopeginiz birinin uzerine zipladiginda herkesin sizin gibi arkasini 

donerek uzaklastigi yontemi tutarli olarak kullandigindan emin olun. 

Kopekler evden sizden 

once cikmak ve sizin ve 

yuruyusun kontrolunu 

 Kopek her yuruyuse ciktiginda aksi 

ogretilmeden cekistirmesine izin verilirse 

 Kopeginizle tutarli bir sekilde sizi cekistirdiginde bir yere 

gidemeyecegini ogretin. Istediginiz ne oldugunu ona ogretmek icin 

zaman ayirin. 



ele gecirmek icin 

tasmayi cekistirir. 

tasmada yurumenin boyle olmasi 

gerektigine inanir. 

 Yuruyuse cikmak kopek icin heyecan 

verici bir aktivitedir. Cekistirirler cunku 

disardaki koku ve goruntulerin keyfini 

cikarmak isterler. 

 Kopeginizi yaninizdayken bolca odullendirin ve tasmayi cekiyorsa 

ilerlemesine izin vermeyin. Ona ‘’yuru’’ komutunu ogretin. 

 Kopeginiz sizin icin cok gucluyse, kafaya takilan yular tasmalar (head 

halter) ya da cektiginde yonu degisen onden klipli gogusluk gibi araclar 

cekerek yurume egitimine ek olarak davranisi kontrolde kullanilabilir. 

Kopekler patronun kim 

oldugunu gostermek icin 

sizi kenara itip kapidan 

disari firlarlar. 

 Tipki yuruyuse cikmak gibi bu da 

kopekelr icin heyecan verici bir durumdur 

ve aksi ogretilmediyse bunun Kabul 

edilmez bir davranis oldugunu bilmezler. 

 Kenara itilmenizin tek nedeni kopegin 

ulasmak istedigi seyle aralarinda duruyor 

olmanizdir. 

 Kopeginize kapilara gelindiginde bekle ya da kal komutunu ogreterek 

once sizin gececeginiz fikrine alistirin. 

 Kapi girislerine bebek kapilari yerlestirip kopeginizin evin icinde 

kosturmasini engelleyebilirsiniz. 

Kopekler patronun 

kendileri olduklarini 

dusundukleri icin 

cagirdiginizda sizi 

duymazdan gelirler. 

 Size geri gelmesi icin dogru sekilde 

egitilmemis kopekler cagirildiklarinda gel 

komutunun ‘’hemen yanima gel!’’ 

anlamina geldigini bilmeyeceklerdir. 

 Kopeginize gel komutunu guvenilir bir sekilde size gelinceye kadar 

uuzn kayisli bir tasmayla ogretin. 

 Kopeginiz cagirildiginda geldiginde bolca odullendirin – Itaat ederek 

harika birsey yaptiginin %100 bilincinde olmasi gerekmektedir. 

 Hemen gelmezse asla kopeginizi cezalandirmayin – Bu sadece 

kopeginize size gelmenin guvenli birsey olmadigini ogretir. 



 Diger kopekler, cocuklar, cimenler, 

agaclar ya da arabalar vs kopekleri 

heyecanlandirir. 

Kopekler baskin 

olduklarini kanitlamak 

icin insanlarin ve diger 

kopeklerin uzerlerine 

binerler. 

 Uste cikma stress atma ya da oyun gibi 

cesitli nedenlerden kaynaklanabilir. 

 Kopekler oyun oynarken sirayla 

birbirlerinin uzerine cikabilirler. Bunun 

nedeni baskinlik arayisi degil oyundur. 

 Kopeginiz bunu size yapiyorsa ona oturmak ya da yatmak gibi 

alternatif bir davranis ogretin. Ayrica ‘’hayir’’ komutunun anlamini 

bildiginden de emin olun. 

Kopekleri evi 

yonettiklerini gostermek 

icin mobilyalarin ya da 

yatagin uzerine cikarlar. 

 KOpekler koltuk ve yataklarin uzerine 

bizlerle ayni nedenden cikarlar – cunku 

rahattirlar.  

 Kopeginize ‘’asagi’’ komutunu ogreterek istediginizde bu yerleri size 

terk etmeleri gerektigini ogretin. 

 Kopeginizin koltuklara cikmasini istemiyorsaniz evinizde bebek 

kapilari, yavru kafesi vs gibi onlemler almaniz gerekebilir. 

 Kopeginize rahat bir alan ayarlayin ve burayi kullanmasi konusunda 

onu egitin. 

 Sonunda, kurallari siz belirlediginiz surece kopeginizin sizle koltukta 

dinlenmesinin bir mahsuru yoktur. 

 

 

 



Son Olarak 

Kopeginiz icin bir egitmen ya da davranis uzmani sececeginiz zaman egitim felsefesi ve metodolojinin degisebilecegini unutmayin . 

Profesyonel Kopek Egitmenleri Dernegi olarak sizlere kopeginizi egitecek olasi egitmenlerin dominantlik, kopegin egitiminde fiziksel 

guc ve gozdagi verici tekniklerin kullanimi konusunda konusarak dusuncelerini ogrenmenizi tavsiye ederiz. Egitimli bir profesyonel, 

kopek davranisini anlama ve bicimlendirme konusunda son yapilmis arastirmalardan haberdar oldugu gibi bunlari uygulayabilmeli dir 

de. 
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