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Değerli dostlarımız, 

Bildiginiz üzere son zamanların oldukça sık duyulan Kurtçu Kangal terimi dönem dönem 

duymaya alışkın olduğumuz popülarite kazanmayı kolaylaştıran yeni bir pazarlama 

yönetimidir. -Kurtçu Kangal nedir? -Kangal Coban Köpeği nedir? -İkisi farklı cinsler midir? -

Ne iş yaparlar?  

Yüzyıllardır insanoğlunun malını canını fedakarlıkla koruyan yerli ırk köpeklerimiz en doğru 

şekilde üretilmez doğru şekilde ırk özelliklerine göre lanse edilmezlerse zamanla hatalı 

karakter yapısına bürünecektir. Bu istemediğimiz durum karşısında alınacak tek tedbir 

bilinçlenmekten başka birşey değildir!  

Kangal Çoban köpeği bir sürü koruma köpeğidir. Sürüsünü yabancı insanlardan ve yabani 

hayvanlardan gelebilecek tehlikelere karşı korumak en büyük meziyetleri arasındadır. Aynı 

zamanda ailelerimizi çocuklarımızı da koruyabilecek güce ve içgüdüye sahiplerdir. Fakat son 

zamanlarda Kangal Çoban Köpeği sürü özellikleri ile değil de aksine kafeslerde vahşileşerek 

kazandığı “Kurtçulluk” olarak tabir edilen, bireysel olarak görüştüğüm hemen hemen tüm 

çobanların tavsiye ve tecrübe etmediği şekilde tanıtılan bir köpek ırkı haline gelmiştir. ‘’Kangal 

köpeğinin sürüde nasıl olmasını istersiniz?’’ sorusuna, Sivas, Erzincan ve Kars’tan sürü 

sahiplerinin sohbetlerinde aldığım cevapların derlemesi şu şekildedir; 

 “Benim köpeğim zeki olmalı, sürüsüne sahip çıkmalı, yabandan sürümü korumalı, kurt tilki 

ayı ve domuz gibi yırtıcılara karşı caydırıcı ve sınırları içinde müdahaleci olmalı; kurdu belli 

bir mesafe sürmeli, uzaklaştırmalı ve sonra sürünün başına dönmeli, aksi halde kurdun 

pususuna düşebilir ya da kaybolduğu vakit ikinci bir baskınla kurt sürüyü kırabilir, kurdu 

yakalayana kadar süren köpeğe biz cesur ve inatçı birazda aptal deriz, köpek benim emeğimi 

hiç etmemeli bir köpek kolay yetişmiyor aylarca büyütmeye senelerce eğitmeye uğraşıyoruz, 

nereye girip nereye çıkacağını iyi bilmeli, 1 kurdun peşine verip, elimize tüfek alıp hastalıklı 

garip kurtları boğduracak halimiz yok, sürüyü açıkta bırakan köpek aptaldır biz ona deli derdik 

ama şimdi reklam olmuş bu tarz köpekler, kurdu kovalamak varken neden yaralanıp gelsin? 

Benim dağda onun yarasını saracak imkanım ve zamanım yok, allahın dağındayız bir yerine 

kurt düşse gölgelerden çıkmasa sineklense benim ne işime yarar, bir gün kurt kovalayıp bana 

günlerce cefasını çektirecekse ben onu sürüye koymam, bizim köpeğimiz senede 3-4 defa hasta 



kurt kovalayıp kafeste yatmıyor bize köpek uyanık 7/24 lazım, kendini de düşünecek, sürüsünü 

de düşünecek, meziyetli olacak biz böyle gördük, eğer kurt gözünü karartıp sürüye girme 

cesaretinde bulunursa da en iyi şekilde cevap verecek cesarete sahip olacak, kurt yıkmak bizde 

güzel birşey hoşumuza gider ama eskiden binde bir olurdu o kadar sürü olmasına rağmen, ama 

şimdi bakıyorum hiç sürü yok inek bile yok kurt yıkmış köpekler görüyorum Facebook’a 

atıyorlar, ben 30 senemi dolduruyorum daha bu atılan videodaki gibi olaylar görmedim 

kurgular görmedim, ya ben 30 senede koyunculuk yapan ve ilk 1-2 yıl kurda acemilik yıllarım 

dışında koyun vermemiş biri olarak bu işi bilmiyorum yada millet çok iyi biliyor. Zaten kangal 

köpeğini biz hariç herkes biliyor, adam hayatında koyun görmemiş ama kurdu yıkacak köpeği 

anlatıyor, o işler öyle kolay olmuyor, hikayeye kaptırmış millet, köpeklerimiz uyumuyor bile 

besili değiller, güçlerini bütün bir güne yaymak zorundalar, günlerce yatıp iki kurt kovalayıp, 

iz sürüp, işeyip kulübelerine girmiyorlar...” 

 Sürü sahipleri ve çobanlar (ama gerçek çobanlar, dağda zevk için köpek boğduran maaşlılar 

değil) bu şekilde köpekleri savunurken bazı çobanlar da tam tersini düşünüyor, Köpeklerinin 

kurdu günlerce sürmesini, belini kırmasını hayal eden, sanki kovaladığı kurdu öldürünce 

dünyaları kazanacağını düşünen yüzlerce çobanımız ve onlarca üreticimiz var.  

Maalesef buna ek olarak bu şekilde Kangal tanıtımı yapan üreticiler ve bunu ticari bir odak 

noktasına dönüştüren reklam düşünceleri, ırkımıza diğer tüm sorunların yanı sıra ciddi zarar 

vermektedir. Bu konuda daha dikkatli şekilde inceleme yapmaya tüm köpek severleri ve bu 

ırkla uzaktan yakından ilgilenen herkesi davet ediyorum.  

Kangal Çoban Köpeği, tam manasıyla sürüsüne ve sahibine sadık, nerede ne yapması 

gerektiğini bilen, kısacası sahibini üzmeyen, sürüsüne burun kanatmayan köpektir... - 


