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Bazı insanların köpekleriyle ilgili beklentilerini sorguladığınızda çoğunun yanında 

caydırıcı bir sözde koruyucu umduğunu anlarız. Bu köpek koşulsuz itaat eden ve 

kendisine sahibinden başkasına yaklaştırmayan mümkünse maço görünümlü bir 

köpektir.  

Köpeği yanındayken yollarda bir çeşit film kahramanı gibi hissetmeye gereksinim 

duyan bu insanlar gosteri zamanı geldiğinde köpeğin yerli yersiz her yerde 

komutlarına nasıl da uyduğunu korku ve kıskançlık dolu gözlere sergileyebilmelidir. 

Onlar böylece saygı duyulan ve kıskanılan afili delikanlının görsel karşılığı 

olabilirler. Zayıf kişiliklerini bu sözde gücün arkasında güçlendirdiklerinin farkında 

değillerdir. 

Bu tür insanların köpekleri aşağı yukarı hep aynı özellikler sergiler. Daha küçücük 

bir yavruyken insanlar ve muhtemelen diğer canlılarla pozitif iletişim kurmasına 

izin verilmediğinden yeterince güvenemediği insanlara karşı, sahibi duymasın 

ama, olacakları kestirememesinden kaynaklanan korku nedeniyle savunmacı bir 

saldırganlık sergiler. Bulunduğu durumun stresini bile kaldıramayacağından hiç bir 

yerde kendini güvende hissetmemektedir. Dostu ve düşmanı ayırabilecek kadar 

bile insan tanımadığından şemsiyeyle yanından geçen yaşlı bir teyze bile saldırgan 

yanını tetikleyebilir. Komşunun köpeğiyle güvenle oynadığı için başını okşamaya 

gelen çocukları tehdit unsuru olarak görür. Belki de oynaması gereken o en şirin 

çağlarında karanlık bir odaya kapatma masalının bir kurbanıdır. 

 

Daha da kötüsü de yaptıklarının bilincinde olduğunu düşünen sahibinin ve 

arkadaşlar arasındaki sözde kötü adamların kışkırtmalarıyla diğer hayvanlara ve 

insanlara saldırmaya cesaretlendirilmiştir. İnsanlar güvenilmezdir onun için. 
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İnsanlar ona zarar vermeden onun onları tehditkar bir hırlama ile 

uzaklaştırmasında fayda vardır. 

Oyun seçenekleri hep ısırma ve bedensel mücadele gerektiren itip kakmalı oyunlar 

olmuştur. Böylece yavru daha bebekken dişlerini ve bedenini kullanmayı öğrenir ve 

tanımadığı, saygı duymadığı insanları domine etmeye başlar. Söylediklerine göre 

gerektiğinde ev ahalisine bile sahibini korumak için posta koymaktadır. Köpek 

erişkin olduğunda sonuçlarını göremedikleri trajik son, yavruya kendi 

bilinçsizlikleriyle öğretilmektedir. 

İşte size cesur bir koruma köpeği. Daha içinde bulunduğu durumu bile sağlıklı 

değerlendirmekten aciz bırakılmış, insanlar ve diğer hayvanları ya bir tehdit ya da 

av gören övgüye değer aranan köpek. 

 

Koruma köpeği eğitimi kesinlikle işin ehli profesyonel kişilerin işidir. Bu amaçla 

eğitilecek köpekler özenle seçilir; hatta üretilir. Koruma köpeği olarak 

kullanılabilecek ırklardan birini alıp eve getirmek istenen sonucu getirebilse de 

sorumlulugunu da sahibin omuzlarina yukler. En buyuk sikinti bu kopek disari 

cikarildiginda o buyuk ve kafa karistirici dunyada nasil davranacagidir. 

 

Köpeği ısırmaya alıştırmak kolaydır. Önemli olan ne zaman ve nasıl sorularının 

kontrolünün tamamen sizin elinizde olmasıdır. Tehlike ve güvenli durumlar 

arasındaki farklı değerlendiremeyecek bir köpek patlamaya hazır bir bombadır. Bu 

tür bir eğitimin verilmesi ve bu tür bir köpeğe sahip olunması ehliyet gerektiren 

çok özel bir durum olarak gorulmelidir. Sokaklarda silahla gezmeye izin verilmediği 

bir toplumda kontrolü tamamen sizde olmayan bir silaha çevrilmiş köpek gerçek 

bir tehdittir. Ne yazık ki çoğunlukla suçlanan köpek hatta ait olduğu ırk olur. 

 



Yaşadığımız toplumda köpekler dost insanlarca yaklaşılır olmayı bilmelidir. Bir 

marketin önüne bağlandığında menziline giren ilk kişiyi ısırması kimseye fayda 

getirmez. Duzenli veteriner hekim ziyaretlerinde muyahene edilemez bir kopek 

sadece cevresine degil kendisine zarari da buyuk olacaktir. Nicin? Sahibi bunu ona 

ogretmedigi icin.  

 

Bazı ırklar doğal olarak yabancılarla kolay dostluk kurmaz. Özellikle bu ırklar 

genç yaşta yanına yaklaşan her insanın ona bir tehdit oluşturmayacağı 

öğretilmelidir.  

 

Eger insanlardan izole bir yasam surup cok ozel sartlarda koruma yapmasi 

beklenmiyorsa bir kopegi icinde yasamasi gereken ortama sagduyu ile 

alistirmamak onu psikolojik olarak sakat birakmaktir.  

 

Kalabalik bir caddede yurudugunuzu dusunun ve aniden bir cocuk eliniz uzatip 

kopeginizi sevmek istiyor ya da kafede oturuyorsunuz yan masadaki cift gurultulu 

bir sekilde uzun zamandir gorusmedikleri arkadaslarini karsiliyor. Ve tam bu sirada 

garson elinde tepsiyle masaniza egilerek size servis yapiyor. Kopeginiz boyle bir 

dunyanin parcasi olacaksa onu filmlerde gordugumuz daglarda yasayan bir cesit 

kontragerilla gibi yetistirme hevesinin neren geldigini bireyler iyi analiz 

edebilmelidir. 

 

Gerektiğinde harekete geçmeyeceğini dusunmek pek cok ırkin yüzlerce yıllık 

geçmişlerini hafife almak olabilir. Kendinizi dusunun. Askeri ya da polisiye bir 

egitim almadan gerektiginde sevdiklerinizi korumak icin harekete gecmez misiniz? 

Kopeginizde bunun yogunlugu onun genlerinde saklidir. Onda var olmayan bir seyi 

zaten oraya koyamazsiniz. Aksine onu kendine guvenli ve yilisik degil ama sosyal 

yetistirmek, karakteri oturduktan sonra durumu kendi basina degerlendirip 



kalitsal potansiyelinin izin verdigince kendisini sizle tehlikenin arasina koyma 

ihtimali yukseltecektir.  

 

Eger bir profesyonel ariyorsaniz bu amacla uretilmis ve dikkatlice ve gercek bir 

uzman tarafindan egitilmis bir  kopek aramalisiniz. Tabii ki yukarda da bahsettigim 

gibi bu tip bir kopegin sorumlulugunu alabileceginiz o cok ozel sartlara sahipseniz. 

Aslinda kopeginiz bir pet ise zaten pek cok irk sadece yaninizda yurudugu icin tek 

basina caydirici rol oynayacaktir. Onla gosteris yapmak isteyen yaninizin ayrimina 

varmak sizin sorumlulugunuzdur. 

 

Eve her misafir geldiğinde köpeğinizi bir odaya kapatmak zorunda kalmaktan, çoluk 

çocuk herkesin yanında olası bir kazanın stresinin altında ezilmekten ve parkta 

diğer köpek sahipleriyle huzur içinde bir sohbet edememekten kötü ne olabilir? 

Köpeğin olumsuzlaştırılan yanlarından medet umarak bunların nedensizce övülmesi, 

bazen iyi niyetli bile olsa, ne yaptığını bilmeyen insanlar yüzünden aklımızdaki 

köpek imgesinin korkunç hikayelerle bulanmasına neden olmakta.  

Kendimizi doğru şeklide anlamadan bir köpekten en iyisini bekleyebileceğimizi 

sanmıyorum. Onlar kendimize ve topluma olan bir yansımamızdir çünkü. 
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