
 

 
 
Border collieler güçlü çalışma atikleriyle tanınırlar. Tenis toplarını taşıma bile olsa. 
 
Mark Raycroft/Minden Resimler 

 

Köpek ırkları gerçekten de birbirinden farklı karakterlere 

sahipler ve bu DNA’larında yazılı 
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Amerikan Köpek Kulübü’nün (AKC) ırk karakter tanımları, online tanışma sitelerini 

hatırlatıyor: Border Collie iş koliktir; Alman Çobanı sevdikleri için yaşamını feda 

edebilir. Şimdiye kadar yapılmış en kapsamlı araştırmada bilim insanları bu birbirinden 

farklı özelliklerin köpeğin genlerine kazılı olduğunu buldular. Sonuçlar insan 

davranışına da ışık tutabilir. 

Maryland, Bethesa’daki Ulusal İnsan Genom Araştırma Enstitüsü’de (the National 

Human Genome Research Institute) memeli genetikçisi olan Elaine Ostrander, ‘’bu 

büyük bur gelişme,” diyor. Çalışmanın bir parçası olmayan Ostender ayrıca ‘’ sınırlı 

sayıda gen olsa da çoğu hala bir anlam ifade ediyor’’ diye ekliyor. 
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2005 yılında köpek genomu çözülmeye başlandığında bilim insanları her ırka 

kendilerine has karakteri veren genleri belirlemenin çok kolay olacağını 

düşünmüşlerdi. Ancak, aynı ırk içinde bile bolca varyasyon bulduklarından anlamlı 

sonuçlara ulaşmak için asla yeterli sayıda köpeği inceleyememişlerdi. 

Yeni çalışmada ise, Tuscon, Arizona Üniversitesi’nde karşılaştırmalı psikolog Evan 

MacLean, Seattle’daki Washington Üniversitesi’nden Noah Snyder-Mackler ve meslek 

arkadaşları 101 ırktan 14 000 köpeğin davranış datalarına bakarak ise başladılar. 

Analiz,  Pensilvanya Üniversitesinde etiyolog olan James Serpell tarafından geliştirilen 

pet karakter sorularına dayanan Köpek Davranış Değerlendirmesi & Araştırma 

Anketinden (Canine Behavioral Assessment & Research Questionnaire - (C-BARQ), 

gelmekte. C-BARQ ‘’Köpeğiniz bir yabancı kapınıza geldiğinde ne yapıyor?” gibi 

eğitilebilirlik, bağlılık ve agresyon gibi pet köpeklerinin 14 karakter özelliğini içeren 

sorular soruluyor. Araştırmaya 2003 de başlandığından şimdiye kadar 50 000’den 

fazla köpek sahibi bu anketi cevapladı. Ekip, her ırktan alınan bu davranışsal dataları 

bir araya getirdiler. Bireysel köpekler için genetik ve davranışsal datalara bakmak 

yerine belirli ırklar üzerinde ortalamalara baktılar. Genel olarak, ekip 14 anahtar 

karakter özelliğinin şekillenmesinde rol oynayan, köpeğin DNA’sında 13 nokta 

belirledi. Her birinin bireysel etkisi küçük olsa da birlikte bu DNA bölgeleri bir köpek 

ırkının karakterinin %15’ini açıklıyor. Eğitilebilirlik, kovalama ve yabancılara karşı 

saldırganlık en yüksek kalıtsallık taşıyan özellikler olduğunu ortaya çıkaran çalışma bu 

ay bioRxiv’de yayınlandı. 

Bu DNA noktalarının lokasyonuları gayet mantıklı görünüyor. Bazıları insanlarda 

saldırganlıkla ilintili genlerin içinde ya da yakınındayken bir köpeğin eğitilebilirliği ile 

bağlantılı DNA, insanların  zeka ve bilgiyi işlemden geçirmeden sorumlu genlerle aynı 

bölgelerde bulunmakta. 

MacLean bulguların davranışın pek çok türde aynı genlerce yönlendirildiğini söylüyor. 

Örneğin köpeklerde kaygıyı tetikleyen genler insanlardaki aynı genlere işaret edecek 

olursa bu buluş, kaygı kaynaklı sorunların tedavisinde kullanılabileceğini söylüyor. 

Genetik ve davranışsal data farklı köpek gruplarından geldiğinden çalışma bir ırka ait 

belirleyici davranış eğilimlerini tek bir gene indirgeyemiyor. “Bu çalışma davranışından 

ötürü belirli bir ırka işaret etmiyorsa da toplanan bilgiler pek çok ırkta bulunan 
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davranışlara dayanmakta,” diyor Östander ile Ulusal İnsan Genom Araştırma 

Enstitüsü’de genom bilim insanı olarak çalışan Heidi Parker. Kendisi aynı zamanda 

köpek genomu çalışmalarının öncülerinden olmakla tanınıyor. 

Bu nedenle ,örneğin, Serpell’in davranışsal çalışması pitbulların diğer köpeklere karşı 

saldırgan olabilseler de insanlara karşı olmadıklarını  gösteriyor ancak bu yeni analiz 

bu davranış için bir DNA testi henüz geliştiremiyor. Yine de, Serpell ve çalışma 

arkadaşları davranışta ırk içi varyasyonlarla  bağlantılı DNA’ya bakacakları yeni 

çalışmalara başlıyorlar. Bu tip bir çalışma, aşırı dostcanlısı davranış genini belirlemek 

için  küçük çapta da olsa daha önce yapılmıştır. 

Bu bağlantıların daha fazlası kurulana kadar, Los Angeles, Kaliforniya 

Üniversitesi’nden evrimsel biyolog Robert Wayne “sonuçların ne kadar yaygın bir 

şekilde kabul edileceğinden emin değilim,” diyor. Yine de, o ve Worcester’deki 

Masacusets Tıp Okulu Üniversitesi’nden Elinor Karlsson bu çalışmanın daha önce 

yapılanlardan çok daha fazla davranışı biçimlendirmede genetiğin oynadığı role ışık 

tuttuğunu ve bulguların kanıtlanabilmesi için daha fazla araştırmaya gereksinim 

duyulduğunun altını çiziyorlar. 

Kaynak https://www.sciencemag.org/news/2019/01/dog-breeds-really-do-have-distinct-

personalities-and-they-re-rooted-dna  
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