
 
 

Köpekler insanların hissettiği bütün duyguları hisseder mi? 

Köpeğimizin vücut dilini yalnış okuyor olabilir miyiz? 

British Colombia Üniversitesi Psikoloji Profesörü  Stanley Cohen‘e göre evet.  Araştırmalara 

göre bir köpeğin duygusal yaşamı bir çocuğun 2-2.5 yaşları arasındaki gelişimine eş. Elbetteki 

köpeklerimiz duygulara sahipler; ancak erişkin bir insanın sahip olduğu skala kadar geniş değil. 

Doğumdan hemen sonra bir bebeğin sergilediği ilk duygu daha çok heyecan olarak 

tanımlayacağımız bir noktadayken gelecek birkaç hafta içinde bebegin memnuniyet ya da 

memnuniyetsizlik halini anlayabilmeye başlarız. Gelecek birk aç ay içinde korku ve öfke fark 

edilir hale gelir. Bebek altı aylık olmadan önce belirgin bir neşe duygusu ortaya çıkmaz. Bu 

duyguyu utangaçlık ya da şüphe duygusu izler. Gerçek sevgi hissi dokuz ya da onuncu aydan 

önce tam olarak ortaya çıkmaz. 

Öğrenilmesi gereken başka elementlerle desteklenen bazi sosyal duygular daha sonra ortaya 

çıkacaktır. Utanç ve gururun ortaya çıkması  üç yıldan fazla zaman alırken suçluluk duygusu 

onların ortaya çıkışından yaklaşık altı ay sonra belirmeye başlar. Çocuğun kibir ve aşağılama 

gibi duyguları hissetmesi nerdeyse dört yıl alır. 

Cohen’e göre bebeklerin bu duygusal gelişim süreci köpeklerin duygularını anlamamızda bize 

yardımcı olmaktadır. Elbetteki köpekler duygusal gelişimlerini  insanlarınkinden çok daha kısa 

sürede tamamlar. Köpeğin (varsa irkinin) olgunlaşma   hızına göre bahsi geçen duygusal skala 

dört ila altı ay içinde tamamlanır. Gene de unutulmamlıdır ki köpeklerin duygusal çeşitliliği 

insandaki 2-2.5 yaşı  geçmemektedir. Bu köpeğin neşe, korku, öfke, iğrenme ve hatta sevgi 

gibi temel duygulara sahip oldukları anlamına gelir. Öte yandan son yapılan araştırmalar 

köpeklerin suçluluk, gurur ve utanç gibi daha karmaşık duyguları hissetmediklerini 

göstermektedir. 

Pek çok insan köpeklerinin suçluluk duygusu sergileyebildikleri konusunda neredeyse emindir. 

Genellikle olan şey eve geldiğinizde eğer halının üzerinde köpeğinizin kakasını bulduysanız 

köpeğinizin çoktan yerlerde sürünüp sizden saklanmaya çalıştığını gözlemlemenizdir. Burada 

köpeğin gösterdiği davranış suçluluk değil korkudur. Korku siz eve geldiğinizde eğer yerde 



 
 

dışkısı duruyorsa kötü şeyler olduğunu öğrenmiştir. Gördüğünüz şey ceza korkusudur. 

Köpeğiniz asla suçluluk hissetmez. 

Peki tüm bunlar biz köpek sahipleri için ne anlama gelmelidir? Cohen makalesini şöyle 

sonuçlandırıyor. Köpeğinize istediğiniz kadar o komik kıyafetleri giydirebilirsiniz çünkü ne 

kadar komik görünse de utanç duygusundan yoksundur. Bir yarışmada birinci olup olmaması 

da onun için bir şey ifade etmeyecektir çünkü gurur ve kibir hissetmez. Ancak sizin için sevgi 

hissedebilir ve siz çevredeyken bundan memnuniyet duyabilir. Zaten biz de köpekleri bunun 

için sevmiyor muyuz? 
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