
Köpekler 
Neden Bazen 
Başlarını Yana Yatırır?

Bir insanı dinlerken ya da bazen çevrelerinde farklı bir ses 
duyduklarında başlarını yana yatırmaları, köpekleri sevimli 
yapan onlarca nedenden sadece bir tanesi. Yapılan çalışma-
lar köpeklerin insanları daha iyi görmek, daha iyi duymak 
ya da duyduklarını belleklerindeki verilerle eşleştirebilmek 
adına başlarını yatırdıkları olasılıkları üzerinde duruyor.

Köpekler insanların yüz ifadelerini anlamada oldukça ba-
şarılıdır. Ancak burun çıkıntısı uzun olan köpek cinsleri in-
sanların yüz ifadelerini görmekte zorlanabilir. Farklı burun 
yapılarına sahip yaklaşık 600 köpekle yapılan bir araştırma-
da, orta ve uzun burun çıkıntılı köpeklerin %71’inin sıklıkla 
başlarını yana yatırdıkları bildirildi. Araştırmada bu hareket 
daha iyi bir görüş alanı elde etmekle ilişkilendirilse de daha 
kısa burun çıkıntılı ya da daha düz bir yüze sahip köpekle-
rin de %52’sinin benzer durumlarda başlarını yatırması, bu 
hareketin tetiklenmesinde farklı etkenlerin de söz konusu 
olabileceğini işaret ediyor.

Köpekler insanlara kıyasla daha geniş bir frekans aralığın-
daki sesleri duyabilir. Ancak seslerin kaynağını belirlemede 
insanlar kadar başarılı değildir. Bazı hayvan davranışı uz-
manları, köpeklerin duydukları sesin kaynağını belirlemek 
için dikkat kesildiklerinde başlarını yana eğdiğini düşünü-
yor. Baş yöneliminin değişmesiyle dış kulak yolları daha 
açık hâle gelen köpekler böylece ses kaynağının yerini tayin 
etme imkanlarını artırıyor.

Geçtiğimiz yıl yürütülen bir araştırmaysa köpeklerin baş 
yatırma hareketini insan konuşmalarını anlama becerile-
riyle ilişkilendirdi. Çalışmada, sahiplerinden farklı bir oda-
da bulunan oyuncakları getirme komutları alan köpek cins-
leri karşılaştırıldı. 10’dan fazla oyuncağın adını akıllarında 
tutabilen üstün anlama becerisine sahip köpekler, komut-
ların %43’ünde başlarını yana yatırırken; bu konuda daha 
az yetenekli diğer köpeklerdeyse oran yalnızca %2 olarak 
görüldü. Çalışma sonucunu değerlendiren bilim insanları, 
baş yatırma hareketinin konuşulanları anlamak için dikkat 
kesilmeyle ya da köpeklerin duyduklarını belleklerinde yer 
edinmiş görsel ögelerle eşleştirmeyle ilişkilendirilebileceği-
ni düşünüyor. İnsanlardaki sağ ya da sol el kullanma yat-
kınlığına benzer biçimde, köpeklerin de başlarını hep aynı 
yöne yatırmalarının fark edilmesi bu araştırmanın diğer bir 
bulgusu olarak dikkat çekti. 
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