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Değerli arkadaşlarım! Bu tavsiyelerimi özellikle sizin ve sizin gibiler için yazıyorum. Size ‘arkadaş’ 

diyorum çünkü her köpek seven insanın gibi, sizin de aklınıza hep aynı düşünce geliyor. Er ya da 

geç bu düşünce hayalinize dönüşüyor; ‘Köpek sahibi olmak istiyorum!’. Fakat istemek ve sahip 

olabilmek faklı şeylerdir.

  Köpek, sadece dünyada çok bulunan bir hayvan türü değil, binlerce yıldır insanın yanında yaşayan 

özel bir hayvandır. İnsan kendine uygun görmek istediği köpek ırkları kurtlardan (bazı kaynaklara 

göre çakallardan) yaratmıştır. Bunu yaparak yarattığı ırkları hem bazı konularda faydalı hem güzel 

olmalarını istemiştir.

Dünyada 340 ı aşkın köpek ırkı vardır, fakat özlerinde onların hepsi köpektir- kocaman St Bernard 

köpeği ya da küçücük Chihuahua. Bu da şu anlama gelir; ırkı ne olursa olsun hep insanları 

sevecekler, eğlendirecekler, isteklerini yerine getirecekler, her koşulda yanınızda olacaklar, son 

nefeslerine kadar size sadık olacaklar.

Mesela kurtlar çok akıllıdır. Fakat diğer hayvanlarda olduğu gibi kendileri için yaşarlar. Sadece 

köpekler insanlar için yaşar. Acaba biz bu sevgiyi ve sadakati hak ediyor muyuz? Ben, kinolog 

bilgilerime ve tecrübeme dayanarak size küçük bir makale yazdım. Evde yavru nasıl bir şeydir? 

Gelecekteki köpek sahiplerine notlar.

İlk önce, ben sizi köpek alma fikrinden vazgeçtirmek istiyorum. Bencilliğinizden yola çıkarak köpek 

almak, sonrasında zorluk çekmek, yakınlarınızla tartışmak ve en önemlisi olan bu benzersiz 

hayvanın hayatını karartmaktansa hiç almamak daha iyi. Ve biliyor musunuz bu durumda size hiç 

üzülmem; insan isteklerine ve imkanlarına göre davranışlarını mükemmel bir şekilde planlayabilecek 

kadar akıllı. Köpekse sadece sevgiyle yönetilebilir.   Bu sevgi ve sadakada layık olalım!

Böylece:

 1. Maddi yönde sıkıntılarınız varsa-  Köpek almayınız.



 2. Eğer ailenizde öncelliğiniz mobilyalar, ayakkabılar, halılar vb. ise 1. Maddeye bakınız.

 3. Eğer isteğinizi moda etkilediyse ( Komşunuzun ya da arkadaşınızın bir köpeği var ve siz de 

istiyorsunuz) tekrar 1. Maddeye bakınız.

 4. Sevgili köpeğiniz yemek isterken ya da tuvalete çıkmak isterken, siz rahat rahat işinizi 

yapabiliyor ve uyuyabiliyorsanız 1. maddeye bakınız.

 5. Eğer sabah erkenden kalkamıyorsanız ( Dün gece geç geldiniz, bugün tatil, evdeki herkes 

uyuyor vb.) ama köpeğiniz dün baya yemiş ve çok sıkıştıysa 1. maddeye bakınız.

 6. Sizi misafirliğe davet ettilerse ve evde ufak köpek yavrunuz varsa ve siz ona rağmen 

misafirliğe gitmeyi tercih ediyorsanız 1.maddeye bakınız.

 7. Arkadaşınız hasta olduysa, midesi bozulduysa, kulağının ya da gözünün temizlenmesi 

gerekiyorsa, aşı yaptırmanız gerekiyorsa ya da iltihaplanmış yarasını temizlenmesi 

gerekiyorsa ve siz bunları yapmaktan iğreniyorsanız ve bunun gibi şeylere vaktimi 

harcayamam diyorsanız yine 1. Maddeye bakınız.

 8. Ve son olarak ailenizdeki bir birey yaşamı boyunca köpeğinize   kesinlikle karşıysa, bunun 

yüzünden sizin sinirlerinize ve köpeğinizin sinirlerine ve sağlığına   dokunacak tartışmalar 

çıkacaksa (siz en azından gerginliğin sebebini anlıyorsunuz- ama dostunuz anlayamıyor), 

tekrar 1. Maddeye bakınız.

‘Evde köpek’ başlığı altında bunlar temel emirler ve maddelerdi.

Eğer siz yakınlarınızla birlikte bunları okuyup ve düşünüp ‘ Evet! Biz her şeye varız!’ diyorsanız, size 

köpeğinizle birlikte mutluluklar dilemek kaldı.

Size geldiği andan büyüyene kadar evde köpek bakmanın temel kurallarından bahsetmeye 

çalışacağım. Bunları dikkatle okumaya çalışın çünkü aranızdaki iletişim onu satın aldığınız andan 

itibaren başlar. Köpek sahibi olmadan önce onun nerede uyuyacağını, neyden yemek yiyeceğini, 

hangi mamayı kullanacağınızı, gerekirse sağlık yardımı nerede sağlayacağınızı, onunla kimin 

dolaşacağını ve onu hangi sıklıkta yalnız bırakacağınızı iyice düşünmeniz ve planlamanız gerekir.

Eğer bu sizin ilk köpeğiniz ise ve yarışmalara katılmayı ve Şampiyon bir köpekle parkta dolaşmayı 

düşünmüyorsanız, illa pahalı bir köpek almanıza gerek yok. İnanın istediğiniz sevgiyi ve sadakati 

her köpekten alabilirsiniz, köpeğinizin cinsi sadece uzun zaman ve uğraşlar sonucunda oturmuş 

olan dış görünüştür. Köpek için doğal olan benzersiz nitelikleri cins olmayanlarda da vardır.

1.5-2 aylık bir köpek yavrusu yeni evine, insanlara ve çevreye hemen alışmaz. Annesi ve kardeşleri 

olmadan çok üzülecektir. O yüzden evinizdeki ilk günlerinde bütün sabrınızı toplayıp, geceleri onun 

o üzgün ağlayışına kanmamanız lazım. O kendisi mutlaka birkaç gün içerisinde alışacaktır. Onu 

okşayabilirsiniz ve başka bir şeye dikkatini dağılmasını sağlayabilirsiniz. Fakat onu yatağınıza 

alırsanız, ileride onu bundan vazgeçtirmeniz çok daha zor olur.

1. ‘Onun yeri’ ve yatağı

Tecrübelerimden yola çıkarak köpek yerini oldukça geniş metalik kafeste yapmanızı tavsiye ederim.

Yavru böyle bir yere çabuk alışacaktır, böylece bir yere çıktığınızda eşyaları kemirmesin diye orada 

kapatabilirsiniz ya da ileride yarışmaya gittiğinizde rahat yolculuk yapabilirsiniz ve eve misafir 



geldiğinde onu orada rahat bırakabilirsiniz. Yetişkin bir köpeği, box(kafese) alıştırmanız inanın çok 

daha zor olacaktır. Yavru orada sıkılmasın diye ona oyuncak ya da güzel bir ödül(kemik vs.) 

koyabilirsiniz. Eğer ağzı dar plastik bir şişenin içine sevdiği bir köpek maması koyarsanız 1 saatlik 

onu meşgul etmiş olursunuz. Yine de büyüyene kadar küçük yavruyu uzun süreliğine yalnız 

bırakmamaya çalışınız! Evde olduğunuz zaman kafesin kapısını açık tutun! Yavru oynadıktan sonra 

evin her hangi bir yerinde uyuya kaldıysa mutlaka onu yerine taşıyın! Köpek yatağı içinse sert, 

kılıfının yıkama için çıkıyor olmasını ve ısırılarak kolay parçalanmıyor olmasını tavsiye ederim.

Onun yerini nereye yerleştireceğinizi önceden düşünün. Yer seçerken köpeğinizin rahat etmesini, 

ceylanda ve hava sıcaksa açık güneşte kalmamasına özen gösteriniz. Ayrıca bu herkesin geçtiği bir 

koridor olmamalı ve yavru oturduğu yerden evde olup biteni kolayca görebilmelidir!

Unutmayın, kesinlikle köpeğinizi bilerek kızdırmamanız ve onun yerinden kovmamanız gerekir! 

Çünkü ortak kullandığınız koca evde, yeri onun dokunulmaz tek köşesidir. Aynı şekilde komutla 

köpeğinizi yerine çok sık göndermeyin!

İlk zamanlarda yavru için, sizin yanınızda olmak çok önemlidir, sürekli sizin peşinizden dolaşacak ve 

sizinle oynayacaktır. O yüzden sürekli onu yanınızdan uzaklaştırmaya çalışmayın, yoksa ilk 

zamanlardan itibaren oluşan köpek-sahibi ilişkisi zedelenebilir.

2. Banyo ve Bakım

Kısa tüylü köpekler kışın çok yıkanmamalı, eğer bir dolaşma sonrasında pislendiyse onu ıslak bir 

bezle eve girmeden silebilirsiniz. Aynı şekilde köpeğiniz rahatsızlandıysa ya da ilk aşıları 

tamamlanmadıysa onu yıkamamanız gerekir.

Yazın ise köpeğiniz kendiliğinden bir dere ya da denizde yıkanmaktan hoşnut olacaktır. ( Deniz 

suyundan sonra köpeğinizi suyla yıkamanız gerekir)

Köpeğinizi sert bir fırçayla her gün taramanız lazım. Bu onun için hem sağlıklı hem de güzel bir 

masaj olacaktır!   Eğer gözlerinde ufak pislenmeler varsa, şekersiz bir çay demiyle onları 

temizleyebilirsiniz.

Bebekliğinden itibaren köpeğinizi dişleri fırçalamaya alıştırın ( haftada bir defa). Köpek için özel 

fırçalar ve macunlar satılmaktadır. O kadar etkili olmasalar da diş temizlemek için özel kemiklerden 

kullanabilirsiniz. Mükemmel bir şekilde bu işlem için havuç ve yeşil elma uymaktadır, tabii ki 

yavrunuz bebeklikten itibaren onları kemirmekten hoşlanırsa.

Tırnaklarını zamanında kesmeyi ( damarların geçtiği yeri zedelemeyip yavrunun canını acıtmadan 

sadece uzamış olan beyaz kısmını kesmeniz lazım) ve kulaklarını temizlemeyi unutmayın.

Köpeğinizin bakımını yaparken ya da onunla sadece oynarken asla onun canını acıtmayın! Aksi 

taktirde bunu hatırlar ve size güveni azalır.

Sağlıklı bir yavru her zaman neşeli ve hareketli, oldukça iştahlı ve parlak tüylüdür!

Ona göz kulak olun ve herhangi bir sıkıntıda mutlaka veterinere başvurun.

3. Oyunlar ve Oyuncaklar

Köpek yavrusu bir çocuk gibidir ve tabii ki her boş vaktini bir oyuna çevirmeye çalışacak! Sizin yeni 

telefonunuz, terlikler, kıyafetler, kitaplar gibi aklınıza gelebilecek her şeyle oynayabilir.

Acaba maddi hasarlara ulaşmadan köpeğinizin enerjisinin nasıl doğru yere yönlendirebilirsiniz? 

Unutmayın! Köpek sahibi olduktan sonra evinizde oluşan tüm hasarlar SAHİBİNİN SUÇUDUR.

Köpek almadan önce evinizi iyice inceleyin, yerde geçen kablolarınız varsa onları yukarı kaldırın. 

Bütün plastik poşetleri ve ipleri dolabınıza yerleştirin. Ayakkabılarınızı da ayakkabılığa kaldırın ve 

kilitleyin. Dışarı çıkarken terliklerinizi aşağıda bırakmayın. Yerde ayakkabı olmamalıdır. Koltuklarda 

bıraktığınız kıyafetleriniz siz yokken yavrunuza güzel bir yer yatağı ya da sıkılırsa oyuncak halini 

alacaktır. Bunlar size intikam için yapılan şeyler değildir ( zaten köpekler intikam duygusuna sahip 

değil), sadece o tek başına çok yalnız ve sizi özlüyor, kıyafetleriniz siz kokuyor ve onu tek başına 

olma kaygısından uzaklaştırıyor.

İlaçlar, bakım ürünleri, önemli evraklar ve kitaplar ortalıkta bulunmamalı yoksa bir gün çöpe 



dönüşebilirler.

Zamanında saklayamadığınız için bunun da suçlusu siz olacaksınız! Eğer eve geldiğinizde her şey 

darmadağın halde bulursanız ve sinirden kudursanız bile onu cezalandırmayın! Yavru sizin ona 

niçin kızdığınızı anlayamayabilir. Mesela sevdiğiniz kitabı sabah parçaladıysa ve şu an akşamsa… 

Çok bilmiş ve kendini büyük üretici sanan insanlar, bu durumda yavrunun suratını yırtılan kitaba 

tutmanızı ve kızmanızı öneriyorsa hiç dinlemeyin. Böyle birkaç hareket yavruyu korkutur (belli bir 

süreliğine size olan güvenini kaybeder). En iyisi onun parçalayabileceği şeyleri evde ortalıkta hiç 

bırakmamak. Fakat ben böyle konuşarak köpeğinizi hiç cezalandırmamanız gerektiğini söylemek 

istemiyorum, çünkü bunu kesinlikle yapmanız lazım! Sadece bunu zamanında ve doğru bir şekilde 

yapmanız gerek. Unutmayın ki amaç yavrunun canını yakmak değil, sizin hoşnut olmadığınızı belli 

etmektir. Yaramazı gazeteyle burnuna hafif vurarak onu cezalandırabilirsiniz ve ardından onu yerine 

gönderip onunla konuşmayabilirsiniz! Unutmayın ki onun için sahibinin sevgisizliği ya da küsmesi, 

onu sadece korkutan dayaktan çok daha korkunçtur. Onu ensesinden tutup havada azcık 

sallamanız, onun için her türlü dayaktan daha ürkütücüdür. Köpeklerde böyle bir şey sizin tamamen 

ondan üstün olduğunuz anlamına gelir. Ama bu hareketi ancak çok gerekli durumlarda kullanmanızı 

tavsiye ederim. Ceza direkt sizden değil de köpeğin yanlış davranışından ötürü gelmeli. Köpek her 

zaman evinize mutluk getirmeli. Eğitimde sorunlarınız ve beceriksizliğiniz sadece Sizindir!

Yavrunun mutlaka ona ait oyuncakları olmalı! Bunlar, sert bir lastikten yapılmış bir top, sağlam 

ağaçtan sert yuvarlak bir sopa, özel halat, ses çıkaran oyuncaklar, petshoptan alınmış büyük 

kemikler (arada bir verebilirsiniz) olabilirler. Önemli olan oyuncakların çok küçük ve kolay 

parçalanabilir olmamalarıdır. Bunun TEHLİKELİ olduğunu unutmayın!

Hiçbir şekilde oynarken sizin ellerinizi kemirmesine kesinlikle izin vermeyin! Bu çok önemlidir, elinize 

oyuncak, bez, halat alın ve onlarla oynayın. Oyun sırasında sizi elinizden veya başka yerinizden 

ısırma girişimlerini direkt bastırmalısınız. Bunun yasak olduğunu köpeğiniz küçüklüğünden itibaren 

bilmeli! Yoksa yavrunuz büyüyüp güçlü çeneye sahip bir Amstaff köpeğine dönüşünce oyunda bile 

böyle hareketler size ya da onunla oynayan insana zarar verebilir!

Eğitimin ilk adımları oyun sırasında olmalıdır, eğitim için yavrunuzun 6 aylık olmasını beklemeyin!

Oyun ve eğitim, onunla derslerinizi daha zevkli ve faydalı hale getirecektir. Bir köpek için sahibine 

mutluluk getirmekten, sahibi tarafından övgü ve şefkat almaktan daha çok mutluluk veren bir şey 

yoktur. Güzel sözlerinizi ondan esirgemeyin, inanın sonucunda o size 100 katını geri verir. 

Hatırlamakta fayda var ki köpeğiniz bütün aile bireyleri sever, ama sahibi tek bir insan olacaktır. O 

yüzden birbirinizle rekabet etmeyin ve bırakın yavrunuz o tek sahibini kendisi seçsin.

Genelde o kişi en çok yemek veren değil de onunla en çok oynayan, eğiten ve zaman geçirendir. 

Her şeyde bir sınır bilmek önemlidir, yavrunuz yorulduysa ondan oyuna devam etmesini istemeyin, 

onun daha bir bebek olduğunu unutmayın!

4. Eğitim ve Komutlar

Doğru eğitim; görmüş ve terbiye edilmiş bir köpek, evin konforu ve sahibinin onurudur. Bütün 

köpeklerin farklı olduğunu bilmeniz ve önceden hazırlıklı olmanız lazım – bazı köpekler havada 

kaparken, bazı köpeklerin komutu öğrenmesi için daha fazla zamana ihtiyacı var. Aptal köpek 

yoktur, eğitimini beceremeyen insanlar vardır. Önemli olan hiçbir zaman sinirlenmemek ve 

köpeğinize bağırmamak. Böyle durumlarda eğitime biraz ara verebilirsiniz. Yavrunuz sizin istediğiniz 

bir şeyi yaptığında onu ödüllendirmeyi unutmayın. Ardından ödülün verilmediği tek bir komut var, o 

da ‘HAYIR’ komutu. Gel, yerine, otur, hayır gibi basit komutlar genel eğitimden önce çok kolay 

öğrenilir.

Komut net bir sesle ve tek kelimeyle söylenmeli! Komut kelimesinin yanında başka şeyler 

söylediğinizde sadece yavrunun kafası karışır. ‘Gel’ komutunu çalışırken, köpeğiniz bunu 

yapmadıysa ya da çok yavaş yaptıysa asla ona bağırmamanız gerektiğini unutmayın. Sonunda sizin 

yanınıza geldiyse onu övün, gelmediyse de bağırmadan ‘hayır’ gibi kelimeler kullanabilirsiniz. 



Bağırdığınız zaman tamamen ters bir etki yaratacaksınız, köpeğiniz sizden kaçacaktır! Aranızdaki 

bağı sağlayacak en iyi komuttur (Gel). Bu komutla birlikte köpeğinizi yanınıza çağırıp ondan ne 

istediğinizi rahat söyleyebilirsiniz. Kusursuz uygulanan ‘Gel’ komutu, istemediğiniz bir durumu 

atlatmanızı ve köpeğiniz için hayati önem taşıyan durumdan kurtulmanızı sağlar ki bu çok önemlidir.

Unutmayın! Öncelikle komut kelimesi söylenmeli, sonra köpeğinize komutu uygulamasında yardımcı 

olabilirsiniz. Sonrasında ise övgü ve ödül maması gelmeli! Bu düzeni asla bozmayın! Komutla övgü 

arasındaki süreci uzatmamak da önemlidir, 1 dakikayı geçmemesi tercih edilir.

İleride yarışmaya katılmaya düşünüyorsanız, köpeğinizin serbest duruşunun yarışma duruşundaki 

gibi olmasına özen gösterin. Olumlu sonuçlarda onu övmeye unutmayın! İstediğiniz gibi gitmiyorsa 

ona Hayır deyip asla övmeyin ve ödül maması vermeyin. Yavaş yavaş köpeğinizin doğru şekilde 

durma süresini uzatın, ta ki 3-5 dakika boyunca kendisi doğru durana kadar. Aynı şekilde kendini 

göstermesi için sizin yanınızda aynı tempoyla ‘ Yanımda’ komutuyla koşmasını sağlayınız, hafif 

önde koşması yarışma için daha idealdir. Ama kesinlikle sizinle aynı tempoda ve kafası yukarıda! 

Kesinlikle sizi arkanızdan sürüklemesine izin vermeyin! Böyle bir sorun varsa hemen vazgeçtirmeniz 

lazım. Gerçekten önde koşan heyecanlı bir köpek ve tasmanın diğer ucunda köpeğine yetişmeye 

çalışan insan tablosu komik gözüküyor. Yarışma için konuşmuyorum bile! Ring içinde böyle bir 

hareket pek hoş karşılanmıyor. Yanınızda koşmasını öğretirken ödül mama ve eğitim tasması 

kullanın. Siz kararlı olun ve eminim ki köpeğiniz en geç 1 haftada doğru yürüyecek. Eğitime ne 

kadar erken başlarsanız, hangilng o kadar iyi olur, ve buna bağlı olarak da şampiyonunuzun 

kazanma şansı artar.(Bu videolar ornekler olarak da izleyebilirsiniz)

http://www.youtube.com/watch?v=DMpJkC3r0vA

http://www.youtube.com/watch?v=�53QEuGyBVU

Kinolog-üretici

Juliana Sütunç


