
KİNOLOJİMİZ NE ZAMAN KÖPEKLERLE ALAKALI OLMAKTAN ÇIKTI? 

Türk Kinolojisi kaos içinde. Üretimin yanında şeffaf ve kapsayıcı bir liderlik göstermesi gereken bir 

federasyon yerine hayatta kalmaya odaklanmış dar görüşlü, yıpratıcı ve manıplatif bir yönetimle 

kinolojimizin geleceğine endişeyle bakıyoruz. 

Geçenlerde sosyal medyada bir paylaşım gözüme ilişti.  Köpek camiasında tüm o birbirini arkasından 

vurmanın, dolap çevirmenin,  kindarlığın vs, köpeklerin üretilmesi, bakımı, eğitilmesi, sağlığı ve, 

parantez içinde, varsa bu hobinin geleceği ile hiç bir alakası olmamasına rağmen günümüze nasıl 

damga vurduğundan dem vuruyor ve karamsarlığından dolayı neredeyse özür diliyordu. Türkiye’den 

bahsetmiyorum. İngiltere’deki köpek camiası adına veryansın eden bir paylaşımdı bu. Yine de, bize de 

gayet uyduğunu bu günlerde yatsıyabilecek bir durumda değiliz. 

90’ların ortasında Akbaş Çoban Köpeği’nin peşine düştüğümde ki aynı dönem Türkiye’de internetin 

yaygınlaşmaya başladığı yıllara da denk geliyordu, yurtdışındaki bazı  Akbaş derneklerine de 

ulaşmıştım. Akbash Dogs International’ın (ADI) o zamanki başkanı Prof. David Sims kendi dernekleri 

içindeki uyum ve işleyişin merkezine oturttukları bir prensipten bahsetmişti. Dernek işleri söz konusu 

olduğunda şu soru onları hedefleriyle aynı doğrultuda tutuyordu: Bu söylediklerim kendime mi yoksa 

Akbaş’a mı hizmet ediyor? 

Sorunun içeriği gayet net olsa da her zaman bu prensibe bağlı kalmak kolay değil. 

Yıllar içinde Akbaş Çoban Köpeğini Koruma ve Araştırma Derneği’nin (AKAD) bir arada tutulması ve 

yeni yetiştiricilerin kazandırılması açısından farklı seslerden ve geçmişten gelen kişilerden  ortak bir 

alan yaratmanın zorluğunu şahsen yaşadık. Dönüp baktığımda ‘’esas olan Akbaş’a hizmettir’’ diyen 

kişilerin hala birbirine  kenetlenmiş halde durduğunu görmenin bir başarı öyküsü olduğuna 

inanıyorum. 

Bugün gerçekçi olmak gerekirse Türk Kinolojisi bir kaos içinde. 

Burdan çıkmanın yolu: 

• önceliklerimizi doğru belirlemek 

•  dürüstçe savunmaktan çekinmeyeceğimiz ve herkese uygulanabilecek bir prensipler 

listesinde mutabık olmak 

• ‘’öznel’’ değerlendirme yapabilme cesaretimiz olup olmadığına dönüp bakabilmek. 

 



Kendimizi yakın hissettiğimiz, uzun yıllar göz aşinalığı olan hatta en ilkel haliyle sosyal medyada en çok 

takipçisi olan kişilerin otomatikman doğru prensipleri temsil ettiğine inanmaya eğilimli olabiliriz. Bunu 

yaparken bilinçaltımız muhtemelen ya onların temsil ettiği prensiplere olan farkında olmadığımız içsel 

meyilimizden ya da onların iktidar alanındaki beklentilerimizden hareket ettiğimizi göremeyebiliriz de. 

Belki de tek tarafliı ya da bölük pörcük duyduklarımız nedeniyle resmin bütününü görmüyoruzdur. 

Yukarda bahsettiğimiz herkese uygulanabilir prensipler bu nedenli olduğunu düşünüyorum. 

Kinolojimizin geldiği bu noktada kapsayıcı ve yol gösterici olması gerektiği halde olmayan bir yönetim 

kurulu ve onu eleştirmekten hatta değiştirmekten imtina eden bir destek grubu mevcut. 

Bugün şahit olduğumuz şeylerin başında, yönetim kurulları adına oy çoğunluğu sağlayamayacak 

dernekleri ya atmak ya da iç işlerine karışarak delege seçimlerini maniple etmek geliyor. Bu hala daha 

bazılarımızın canını sıkmıyor ise sıkması gerekiyor.  Diğer kinolojik uygulamalardaki  basiretsizliklerine 

girmiyorum bile. 

Ayrıntılarına daha çok hakim olduğum için kendi deneyimlerimden bir kaç örnek vereyim. Geçen 

seneye dönüp  bakıldığında tamamen kanuni görünen; ama organize edilişi bakımından tamamen 

mevcut KİF Yönetim Kurulunun siyasi darbesi olan AKAD seçimleri. 

Dernek başkan yardımcımız sayesinde gizli gizli ne hikmetse mevcut KİF yönetim kurulu ve yakınlarının 

derneğe alınarak Akbaş camiası dışından oy çoğunluğu ile derneğin el değiştirmesinin etik olduğunu  

kim söyleyebilir? 

• Federasyon başkanının toplantı sırasında açık açık vaadlerde bulunması, 

• Akbaş yetiştiricilerini şahsen ziyaret ederek oy talep etmesi 

• ve hatta kişisel yaşamımı pazarlık aracı olarak kullanarak insanları etkilemeye çalışması 

•  Dernek başkanı olarak seçtirdikleri kişinin aylarca bizden yana onlara karşı yüzlerce saatlik 

telefon konuşması olduğu. 

• O sabaha kadar planlarımızı meğerse onlara yetiştirdiği. 

• Daha  bu kadar da olmaz diyeceğiniz ertesi günü zaten biz onu kukla olarak seçtik diyecek kadar 

şuursuz bir öz güven sahibi oldukları. 

Bu insanlarla aynı tarafta olmayı sorgulamak için başka hangi prensipleri çiğnemeleri gerekiyor? 



KİF Yönetim Kuruluna oyları maniple etmeye çalışan başkanları hakkında şikayet dilekçesi verdiğimde 

cevap bile vermeyen bir anlayışları var. Dönüp baktığımızda cevap vermeyenler o gün zaten orada olan 

yönetim kurulu üyeleri. Kimi kime şikayetmişim! 

Falanca üllkede olsa bunun söylencesi bile insanları istifaya götürür demek istediğinizi; ama dilinizin 

varmadığını biliyorum. Artık varması zamanı. 

‘’Tüm bu olanların kinolojiye ne faydası var?’’ sorusuna cevabınız ‘’yok!’’ ise etik bir seçim yapmak 

durumundasınız. 

Ben Ozan Belkıs ve ekibini destekliyorum demeseydim derneğimiz çalışmalarına bizim ekibimizle 

devam ediyor olacaktı. Kaderimizi dernek içişleri olarak biz kendimiz çizecektik. Bunun başkanlığın 

kime geçtiğiyle alakası yok. Bu olanların Akbaş’la değil KİF yönetim kuruluna hizmet edecek şekilde 

biçimlendirmek için döndürülen dolaplarla alakası var. Bu seçimler Akbaş’a dolayısıyla Türk Kinolojisine 

hizmet etmişti midir? Cevabı biliyoruz. 

Bu sadece bizim başımıza gelmediğini kinolojinin içindeyseniz biliyor olmalısınız. Organizasyon eksikliği 

ya da yarışmaya katılım azlığı gerekçesi ile federasyondan atılan derneklere ne demeli? Dünya’da 

üretimi nipseten sınırlı olan Siyah Rus Teriyeri gibi bir ırkın Türkiye’de kurulu derneğinden 

bahsediyoruz. Ve İsviçre Dağ Köpeği ve Schnauzer derneklerinden. Yeni KİF yönetim kurulu geliyor ve 

yaptığı ve herkesi kucaklayacağızı kasttetiğini sandığımız ‘’derneklere rağmen değil derneklerle 

beraber’’ açıklamasını tam zıttını yaparak kendini yalancı çıkarıyor. Ama kimin umurunda? 

5 Mayıs oylamasında bunun da herkese aynı şeyi ifade etmediğini gördük. Bu derneklerin kinolojiye 

sakıncalı olduğuna hüküm verildi; ancak aslında atılış nedenlerinin hepimize vereceği zararı görmezden 

geldiler. Federasyon başkanını bir tarihte yarışma ortasında yumruklayıp takla atmasına neden olabilir 

ve hala o kişilerin KİF bünyesi içinde aksamadan faaliyetlerini devam ettirebiliyor olmasına tanık 

olabilirsiniz; ama derneğiniz eğer mevcut yönetimi desteklemiyorsa ortadan kaldırılmanız gerekir. Dile 

kolay toplamda 16 delege. 4’derden 16 delege diyorum çünkü bir dernek daha var: Dogo Argentino 

Derneği. 

Üçü ucuna kuratılarak federasyonda kalmayı başardıkları için kendilerini tebrik ediyorum. Öte yandan 

yaşatıldıkları süreç ne dernekler kanununa uygun ne de kinolojik olarak akıl alacak gibi. Bir kaç sene 

evvel ‘’amman yasaklı ırklar yanlış kavramlar’’ gidip bakanlıkla konuşacağız diye bizden yazılı kaynak 

vs isteyen aynı kişiler aniden yasaklı ırktır federasyonda kalmasının yeri yoktur hükmüne ulaşmıştı. 

Birinci yanlışları , genel kurul kararıyla atılacak bir derneğe aylar öncesinden elektronik posta 

yollayarak biz sizi KİF’ten attık demeleri. İkinci yanlışları ise Dernekler Masası’nda  bile kapatılmamış 



bir derneğin “sözde tehlikeli ırk listesinde sayıldığı için” gözden çıkarılması ve bu şekilde ilan edilmesi. 

Kinoloji ne için var? Hani mücadele ediyordunuz? 

FCI, ‘’videoları internette dolaşıyor. Kangal aynı zamanda sizde dövüş köpeğiymiş de. Listeden 

çıkarıyoruz,’’ derse argümanınız ne olurdu? Gerçek neden tabii ki aşikar. Dogo Argentino Derneği de 

mevcut yönetimi desteklemiyor. 

İktidardan çok ulusal kinolojiye katkıda bulunmaya hazır bir ekip uzun zamandır sırasını bekliyor. Bir 

kişinin de çıkıp bu ekip Türk Kinolojisi’ne suankinden daha az hizmet  edecektir diyemeyeceğini 

biliyoruz. Bu nedenle o öznel prensipler listesine milletçe ihtiyacımız büyük. 

Kapalı kapılar arasında sizlere fısıldanan şeyler varsa ve kararınızı bunlar etkiliyorsa açık açık 

sorularınızı sormanızı ve cevap talep etmenizi öneriyorum. ‘’Biz sizi şöyle tanıyoruz ve bu nedenle uzak 

duruyoruz. Beni ikna edecek elinizde neyiniz var?’’ demek kinolojiye hizmet eder. Gruplarımızda bir 

diğerine ne kadar kızgın olduğumuzu pekiştiren sohbetler etmenin köpeklerin etrafında dönen bu 

değerli hobinin geleceğine bir katkısı olmayacağı açık. 

‘’Bundan benim çıkarım nedir?’’ diye sormayın. ‘’Size mesafeli olsam bile kinoloji anlayışınızdan nasıl 

faydalanabilirim? Beni nasıl kapsayacaksınızın’’ cevaplarını sorgulayın.  

Birini seçerken sırf şimdilik destekçisi olduğunuz için güvende olduğunuz o alanın bir yanlış Facebook 

mesajınızla size nelere mal olacağına da dürüstlükle cevap verin. 
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