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Irk tipi, bir köpek ırkını tanımlayan fiziksel ve psikolojik özelliklerin bütününün ortaya 

koyduğu resimdir. Bir ırktan bahsediyorsak aklımıza net ve objektif bir resim 

gelebilmelidir. Hangi noktada elimizdeki köpeğin ırk tipinden uzaklaşmaya başladığını 

ve en önemlisi benzer tip köpeklerden hangi noktada ayrıldığını görebilmemiz büyük 

önem taşımaktadır. 

Irk tipinin netleştirdiği özelliklerin listelenmesi ile ırk standartları oluşur. Bu nedenle 

hangi köpek ırkından bahsedersek bahsedelim aslında bahsettiğimiz belirli bir tipin 

tanımıdır. Bu tipin ayırt edilebilir  olması işin olmazsa olmazıdır. Bu ‘’ayırt edilebilir’’ 

tıp ikinci aşamda ırk olarak kabul edilebilecekse güçlü ve kendini tekrar eden bir 

popülasyon oluşturması gerekir. 

Tüm uzun bacaklı terrierleri, spanielleri, sürü koruyan ya da kızak çeken köpekleri 

kendi gruplari içinde birbirinden ayıran ırk tipidir. Benzer görevi yapan köpek ırkları 

çoğunlukla birbirine benzer fiziksel yapıya sahip olurlar. Eğitimsiz gözler için aynı 

görevi yerine getiren tüm köpekler sadece bir grup değil sanki hepsi aynı ırkmış gibi 

de görülebilir. Farkı fark edebilmek için belirli temel noktaları görmeye kendimizi 

alıştırmamız gerekir.  

 

 

 

Kuş avında kullanılan yandaki köpeklere 

baktığınızda pointerları, retrieverları ve 

setterleri kendi aralarında birbirinden  

ayıran ayrıntılar ırk tipinin tanımıdır. 
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Eğer sadece silüetlerine bakarak bu 

köpeklerin hangi ırklar olduğunu aşağı 

yukarı çıkarabiliyorsanız doğru yoldasınız 

demektir. 

 

Ancak şeytanın ayrıntıda gizli olduğunu 

hatırlatalım. Bu köpeklerin hepsi aynı ırktan 

olsaydı  birbirleriyle karşılaştırarak ırk tipini 

ne kadar yansıttıklarını anlayabilir miydiniz?  

 

http://katrin-und-joachim.de/2017/08/14/the-classic-greyhound-has-he-remained-unchanged/ ‘den alinmistir. 

Eğer bu köpeklerin Greyhound olduğunu bir bakışta anlayabildiyseniz hangi silüetin 

ırk tipini en iyi temsil ettiğini de bulabilir misiniz? Sizce hangi sırt çizgisi daha doğru? 

Boyun yapısı, alt çizgi ve on ve arka acılara baktığınızda hangisinin ırkın idealini temsil 

ettiğini düşünürdünüz? 

Bunun için ırkın içinde olmak, yüzlerce Greyhound’ı görüp ırkın tarihsel işlevini ve bu 

işlevi en doğru hangi fiziğin yerine getirebileceğini tanımlayan standardı çok iyi 

bilmeniz gerekmektedir. Ancak standard her zaman bize cevapta yardımcı olmayabilir. 

Amacım şimdi size bir seçim yapmaya zorlamak değil. Hayatınızda hiç canlı 

Greyhound bile görmemiş olabilirsiniz. Bu yazının tek amacı ırk tipi konusunun ne 

kadar fazla ayrıntı içerdiği ve ırklar söz konusu olduğunda bunun ne denli önemli 

olduğunun altını çizmek. 
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Günün sonunda köpeği değerlendirirken hakemin kişisel yorumu ve o gün 

değerlendirmesi için getirilen köpeklerin kalitesi karar vermesinde önemli rol 

oynayacak temel etmenlerdir.  

Irk tipi sadece köpeğin silüetini içermez tabii ki. Köpeğin kafa yapısı onu benzer 

ırklardan ayıran en önemli  özelliğidir. Kafatası – somak oranı ve üst çizgilerinin 

birbiriyle ilişkisi, kafatasının eninin boyuna oranı, somak uzunluğu ve genişliği, 

gözlerin konumu, şekli ve rengi bir ırkın kendine has ifadesini belirleyen temel 

özelliklerdendir. Bunu boyun açısı, sırt çizgisi, kuyruk tutuşu, kürk yapısı gibi diğer 

anahtar özellikler izler ki birbirine benzeyen iki köpeği yanyana koyduğunuzda birini 

diğerinden ayırabilmenize imkan tanır. 

 

Bu iki köpeğin iki farklı ırk 

olduğunu ırk tiplerinin 

ayrıntısına bakmadan 

anlayamayabilirsiniz. 

 

 

 

Peki önünüze yerel bir köpek popülasyonuna ait bir grup köpek getirildiğini düşünün. 

Göreviniz yeni yeni ırk statüsü kazanan ve geçmişleri belli olmadığı için B Tipi Seçere 

verilecek köpekleri belirlemek olsun. İşinizi biraz daha zorlaştıralım. Bu köpeklerin 

hepsi aynı renkte ve kürk yapısında olsa işin içinden çıkabilir misiniz?  

Popülasyon analizi yapıldıysa ve ırk parametreleri belliyse yazılmış standarda bakarak 

bunu yapmak çok da zor olmamalı. Tabii ki bu sadece ve sadece ırk tipi tanımını neyin 

oluşturduğunu içselleştirmiş   ve bahsi geçen köpek popülasyonu ya da grubuyla bolca 

tecrübesi olan kişiler için geçerli olacaktır. 

Yukarıda ayrıntısıyla olmasa da en temel kavramlara dikkat çekmeye çalıştığım 

özellikleri bir araya getirdiğinizde şu tazıyı bu tazıdan, şu çoban köpeğini bu çoban 

köpeğinden ya da şu retrieveri diğerinden ayırmanız çok daha kolay olacaktır. 
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