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Bazı köpek ırklarını illegal ilan eden kanunlar yok edilen binlerce köpek ve derdini kimseye 

anlatamayan gözü yaşlı bir o kadar köpek sahibine adalet getirmezken ne yaparsa yapsın bu 

köpekleri onları besleyecek karaktere ve doğru motivasyona sahip olmayanların  elinden 

kurtaramamaktadır. 

 

Burdaki çıkmaz ne yazık ki şehir içinde sizin benim 

köpeklerim gibi evlerimizde pet olarak beslenen, 

mahallenin çocuklarına kendini sevdiren ve yerel parka 

gidip diğer köpeklerle oynayan köpekler çok daha kolay 

hedef haline gelmişlerdir. 

Onlara el konurken uzak bölgelerde, gözlerden uzakta 

şaibeli tiplerin beslediği köpekler varlıklarını devam 

ettirmektedir. Benim yavruyken dikkatle seçtiğim, 

insana saldırganlık sergilemeyen, mülayim karakterli 

köpeğim ortadan kaldırılırken merdivenaltıcı o tipler 

ellerine geçen her köpeği umursamdan üretmeye devam ediyorlar.  

 



 
 

Onlar için köpeğin insanlarla olan sosyal 

karakteri, toplum hayatına uygun tabiatı ve 

aile için uygun bir seçim olup olmaması  

kolaylıkla göz ardı edilebilecek bir şey olduğu 

unutulmaması gerekiyor. Benim ve benim 

gibilerin köpekleri ırklarının ideal temsilcileri 

olarak insanların korku ve önyargılarının 

azalarak değişmesine on ayak olabilecekken 

günlük yaşamdan uzaklaştırılarak meydanı tamamen yanlış kişiler ve onların köpeklerine 

bırakmaktadır.  

Yetkililerin denetleyemediği bu karanlık noktalarda 

üretilen köpekler ırkı temsil eden örneklerin ana 

çıkış noktası olduğu ve bu köpekleri afili delikanlı 

imajlarını desteklemek için kullanmaya aç kişilere 

sahiplendirildiği düşünülürse yasaklar bu köpekleri 

doğru nedenlerle seven ve hayran olan bizlerin bu 

muhteşem köpeklerin gerçekte kim olabileceklerini 

kanıtlama imkanımız elimizden almaktadır. Bu hiç 

adil değil. İstenilen olumlu sonuçları doğurmaktan 

da uzak.  

 

Nihayetinde topluma bu köpeklerin kolaylıkla ne kadar uyumlu aile köpekleri olabileceklerini 

kanıtlama şansı gaspedilyor. 

Bizler sadece  basit üretim prensiplerine bağlı bir yetiştirme programından çıkan köpekleri 

doğru sahiplerle buluşturduğumuzda kendiliğinden ortaya çıkakacak bir süreçten 

bahsediyoruz. 

Rastgele ve merdivenatlı değil ama şecereli  üretim bu nedenle önemli. Yavrular boş bir kağıt 

olarak doğsalar da kağıdın kalitesini genetik geçmişleri belirlediğinden önyargı kurbanı pek 



 
 

çok ırkın doğru yetiştiricilerinin bunu gösterebilmesine izin verilmelidir. Aksi takdirde benim 

köpeğim kolay bir av olduğu için hiçbir suçu olmamasına rağmen elimden alınma tehlikesiyle 

yaşarken sorunun gerçek kaynağı o insanlar bu köpeklerin arkasına saklanmaya devam 

ediyorlar. 

 


