
 
 

Agresif Potansiyelli Köpek Irkları 

Sahiplerinin Psikolojik Özellikleri 

Yüksek riskli köpek sahipleri farklı kişilik özelliklerine sahipler. 

 

1996’da yılında insanların seçecekleri ve birlikte mutlu olabilecekleri köpek ırkını 

tahmin etmekte yardımcı olabilecek 6000 ‘den fazla  kişi üzerinde bir araştırma 

yaptım. O çalışmadan elde ettiğim bilgi ‘’Niçin köpekleri bu kadar seviyoruz’’ 

(Why We Love the Dogs We Do) isimli kitabımın temelini oluşturdu. O çalışma, 

bazı psikologların ne tip karakter özelliklerine sahip kişilerin özellikle de  bazi 

saldırganlığa egilimli köpek ırklarına yöneldikleri sorusunu sormaya yöneltti.  

Bu tip köpek ırkları sıklıkla ‘’vahşi’’ olarak nitelendiriliyorlar. Vahşi 

tanımlamasının tanımı yerel yönetimlere göre değişiklik göstermekte. Çoğu 

hayvan kontrol kanunu ortada hiç bir provokasyon olmadan insana saldıran ya 

da ısıran veya başka bir evcil hayvanı yaralayıp öldüren köpekleri vahşi olarak 

tanımlamaktadır. Buna ek olarak, ismen pit bull olarak tanımlanan köpekler 

spesifik bir köpeğin zarar verecek şekilde davranmasından dolayı değil sadece 

şöhretlerinden dolayı ‘’vahşi’’ olarak kabul edilmektedirler. 

Biliyoruz ki bazı köpeklerin insanları ısırıyor ve köpek saldırıları nedeniyle oluşan 

yaralanmalar  yıllık yaklaşık olarak bir milyar dollarlık sigorta taleplerine neden 

oluyor. Bu nedenle  yakin zamanda sigorta şirketleri Amerikan Ulusal Sağlık 

İstatistikleri Merkezi tarafından toplanan verileri ve başka araştırma sonuçlarını  

kaynak olarak kullanarak ısırmaya eğilimli köpek ırklarını belirlediler. Bu verilere 



 
 

göre pek çok sigorta şirketi  saldırıp yaralama potansiyeli olan bu köpek ırklarına 

sahip kişileri sigortalamak istemiyor. 6 köpek ırkı ya da köpek tipi sıklıkla saldırma 

riski yüksek olarak tanımlanıyor: Akıta, Chow Chow, Doberman Pinscher, Pit Bull 

(genellikle Staffordshire Bull Terrier, Amerikan Pit Bull Terrier ve Amerikan 

Staffordshire Terrier’İ içeriyor), Rottweiler ve vahsi kurt melezleri. 

2006’da Jaclyn Barnes Cincinnatı’de potansiyel olarak saldırgan köpek ırklarının 

sahiplerinin davranışlarını inceleyen bir grup araştırmacıya liderlik etti.  Özellikle  

de kriminal suçlardan cezaya çarptırılan Ohio, Hamilton mahkeme kayıtlarına 

inceledileri. 

Toplamda 166 yüksek risk köpek sahipleri ile 189 düşük risk köpek sahibi 

birbirleriyle karşılaştırıldı. Yüksek risk köpek sahiplerinin diğer köpek 

sahiplerininden yaklaşık 10 kat daha fazla kriminal suçtan cezaya çarptırıldıkları 

ortaya çıktı. Veriler kategorilere ayrıldığında yüksek risk köpek ırklarının 

sahiplerinin saldırganlık içeren suç işleme ihtimali 6.8 kez, çocukları içeren bir 

suçu işleme ihtimali 2.8 kez, aile içi şiddet işleme ihtimali 2.4 kez, alkolle ilgili bir 

suça karışma ihtimali 5.4 kez daha fazladır. 

Kriminal davranışlar sıklıkla belirli davranış paternleri ile ilintilendirildiğinden 

bazı araştırmacılar bir sonraki aşamaya geçip yüksek risk köpek ırkları 

sahipliğinin belirli karakter özellikleri ile bağdaştırılıp bağdaştırılamayacağını 

anlamak istediler. Batı Virginia Üniversitesi’nden psikolog Laurie Ragatz 

önderliğindeki bir araştırma ekibi  sonuçlarını Adlı Bilimler Dergisinde yayınladi 

(The Journal of Forensiç Sciences). 

Batı Virginia araştırma verileri tamamiyle anonim online bir anketi dolduran 896 

üniversite öğrencisine dayanmaktadır. Ne tip bir köpek sahibi oldukları, kriminal 



 
 

davranış geçmişleri ve hayvanlara eziyet kavramına karşı turumları hakkında 

sorular soruldu. Bunlara ek olarak saykopatik eğilimlerle ilgili bazı ölçümler 

içeren kişilikleri ile ilgili bazı değerlendirmeler de yapıldı. Bu sadece bir 

korelasyon çalışması olsa da sonuçlar dikkat çekici. 

İlk göze batan şey bu araştırmanın sonuçlarının Cincinnati’de yapılanı doğrular 

nitelikte olmasıdır. Kriminal davranışdaki gözle görülür farkın köpek sahiplik 

tipine dayalı olduğu ortaya çıktı. Yüksek risk köpek ırkları sahipleri, büyük ırk ya 

da küçük ırk köpek sahipleri veya  köpek sahibi olmayanlarla karşılaştırıldığında 

gözle görülür bir şekilde şiddet içeren kriminal davranışlar sergilediklerini kabul 

ettiler. Yüksek risk köpek ırkları sahipleri ayrıca şiddet, hırsızlık, uyuşturucu vs 

gibi daha geniş yelpazeli suçlara karıştıklarını rapor ettiler. 

Bu çalışmanın ortaya koyduğu önemli bilgi, yüksek risk köpek sahiplerinin kişilik 

özellikleri hakkında bilgi sağlamasıdır. Genel olarak yüksek risk köpek ırkları 

sahipleri heyecan arama ve riskli davranışlar sergileme eğilimlerinin yüksekliği 

görülmektedir. Grup olarak daha dikkatsiz, bencil ve daha güçlü manıplatif 

eğilimlere sahiptirler. Ayrıca, kendi kendilerini zor durumlara sokacak 

davranışlar göstermeye diğer ırk köpek sahiplerine göre daha fazla meyillidirler. 

Son bir rahatsız edici bulgu ise yüksek risk köpek ırkları sahipleri diğer ırklarda 

olduğu kadar köpekleri ile yakınan bağ kuramamaktadırlar. Bu da köpeklerinin 

yanlış eğitilip duygusal ve fiziksel olarak taciz edilmelerine daha büyük bir oranda 

açık kapı bırakmalarının bir açıklaması olarak görülmektedir. 

Tabii ki bu bir korelasyon çalışmasıdır ve tüm yüksek risk köpek ırkları 

sahiplerinin bu negatif davranışlar özelliklerine sahip oldukları anlamına 

gelmemektedir. 



 
 

 Engelli hakları için çalışmış sağır ve kör Helen Keller aynı zamanda bir Akita 

sahibiydi. Walt Disney, Sigmund Freud ve aktris Uma Thurman Chow Chow; 

komedyen Mel Brooks Staffordshire Bull Terrier sahipleridir. Bu bireylerin hiç biri 

ne bahsi geçen kriminal eğilimlere  ne de psikopatalojik kişilik özelliklerine 

sahiplerdir. Gene de belirli negatif davranışsal ve karakter özelliklerine sahip 

insanların saldırganlık eğilimi olan belirli ırklara yönelmeleri çok ama çok ilginçtir. 

 

Stanley Coren, Ph.D., FRSC., British Columbia Universites’inde 

psikoloji profesorudur. 
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