
JAMES HINKS VE BULL TERRIER 

Ceviri Ilker Unlu 

Bazı ırklar varlıklarını yetiştiricilerin seçimine 

bazıları işer sadece bir kişiye borçludur. 

James Hinks (1829-1878) İrlanda’nın en fakir 

bölgelerinden biri olan Mullingar şehrinde 

doğdu. Ebeveynleri ayakkabıcı John Hinks ve 

Charlotte Callew’dur. O günlerde ayakkabı 

imalatı ailesini açlıktan zorlukla kurtarıyordu. 

Tifüs, tüberkiloz ve diğer bulaşıcı hastalıklar 

oldukça yaygındı; 19 yüzyıl boyunca temiz 

olmayan şu kaynakları nedeniyle kolera 

salgınlarının sonu gelmiyordu. 

James’in babası bir süre orduda görev yapmıştı. Aile bu nedenle babalarının görev 

yerine yakın bölgelerde yaşadıklarından babasının askeri ayakkabı imalatçısı olduğu 

düşünülebilir. 1851 ‘de Philips ardından Coventry sokağına taşındılar. Ardından da 

önemli bir endüstri şehri olan İngiltere, Birmingham’daki Balsall sokağına.  O yıllarda 

bu şehirde çekiç sesleri ve buhar kazanlarından çıkan ıslıklardan başka birşey 

duyulmuyordu. 

Doğal olarak John ve Charlotte’un ikinci oğlu James pirin dökümcülüğü işine başladı. 

1840 yılına gelindiğinde 3,500’den fazla kişi Birmingham’ın dökümhanelerinde 

çalışıyor ve hijyenin var olmadığı küçük barakalarda  birkaç aile birlikte yaşıyorlardı. 

Yine de, James Hinks ayrıcalıklı bir yere sahipti: bir işe ve gelire. 

Ocak 1851’de James Hinks, Birmangham’daki  Saint Phillips Church kilisesinde 

Elizabeth Moore ile evlendi ve ilk oğullari James II Aralık ayında doğru. Kızları Mary 

1853’de, Frederick 1854’de doğdular. Bu dönem boyunca James sıkı bir tüccara 

dönüştü ve kümes hayvanları alım satımına başladı. James artık Belediye tarafınan 

kayıtlı bir tüccar olduğu ve kuş ve tavşan ürettiğinden bu mesleğin doğal olarak sosyal 



merdivende biraz daha yukarda olduğu söylenebilir. Bulldog’u ‘Old Madman’ 1855’de 

doğdu. Bu da kuş ve tavşan dışında köpek ticareti de yapmaya başladığını gösteriyor. 

James Hinks çok mülayim karakterli biri değildi. Yaşamında en az birkaç kez 

kanunlarla başı belaya girmişti. 1855 yılında rahibin bahçesinden çaldığı tavşanları 

satarken yakalandığı için birkaç ay hapis cezasına çarptırıldığını biliyoruz. Diğer 

tutuklama ise bir polis memuru tavuk kafeslerini yol üzerinden kaldırmasını isteyince 

adamı yumruklaması sonucunda gerçekleşti. Gene de yaşamında ileri adımlar da 

atmaktaydı. Belediye Binasının yakınında bir yer alarak hayvanları buraya koymaya 

başladı. Bir kaç kez ailesini daha geniş evlere taşımayı başardı. 

 

Bulldoglar, Vero Shaw’un 1881 tarihli Resimli Kopek Kitabi’ndan 

 

Bull Terrier ve Dalmacyali 

Siluetlerinde pek cok ortak bokta mevcut.  Cassell’in 1881 tarihli Kopek Kitabi’ndan 

 



Hinks ailesi hızla büyüdü. Dördüncü çocuk olan Alfred 1855’de ve sekizinci ve son 

çocukları olan Louisa 1864’te doğdular. 

Hinks 1850’lerin ortalarından beri köpek satmasına rağmen çocuklarının doğum 

sertifikalarında köpek tüccarı olarak kayıt edilmemişti. 

Sadece 1860’ların ortasında Birmingham nüfus kayıtlarında kuş ve köpek tüccarı 

olarak listelenecekti. 

James’in çocuklarının çoğunun doğumunun ardından köpekçiliğe başladığına 

inanılmaktadır. Çocuklarının doğumlarını kaydettiren her zaman karısı olmuştur. 

Yüksek bebek ölüm oranları nedeniyle Elizabeth Hinks çocukları kaydettirmeden önce 

birkaç ay beklediği düşünülebilir. Yine de James ve Elizabeth şanslıydılar. Sekiz 

çocuklarının hiç biri küçük yaşta ölmemiştir. 

 

‘Orjinal Bull and Terrier Kavsagi” 

Vero Shaw’nin 1881 tarihli Resimli Kopek Kitabinan 

Kuş ve Köpek Tüccarı 

Nüfus kayıtlarında kuş ve köpek tüccarı olarak kaydolmasından yıllar önce aslında 

James kuş ve köpek yetiştirip satıyordu. Vergiden kaçmak için mi bunu beyan 

etmemişti? Bilmiyoruz. 

1865’de Hinks ailesi’ the Sportsman Alehouse’si (birahane) alarak 53 Worcester 

Sokağına taşındılar. Bu adresi,  Av ve Diğer Köpeklerin Büyük Yıllık Gösterisi (Great 

Annual Exhibition of Sporting and Other Dogs’) yarışma kataloğundan öğreniyoruz. 

Tüccarların ve balıkçıların uğrak yeri olan the Sportsman Alehouse çok seçkin bir 



birahane sayılmazdı. Hinks ve yakınlardaki diğer benzer iş yerleri arasında büyük bir 

rekabet vardı. James birahane işletme ruhsatına başvurduysa da bunu asla alamadı. 

Bunun nedeni kanunla daha önce basının derde girmiş olması olabilir miydi? 

1877’de James Hinks tüberküloz kaptı ve 1878’in Mayıs ayında 49 yasında oldu. 

Arkasında dul bir eş ve 13 ile 26 yaş arasında 8 çocuk bırakmıştı. Öldüğünde orta 

sınıftan ailelerin yaşadığı Belgrave Sokağında  yaşıyorlardı. İrlanda’nın en fakir 

bölgelerinden birinde doğmasına rağmen öldüğünde ailesine £450 değerindeki bir ev 

bırakmayı başarmıştı. Vasiyetine göre evi karısı Elisabeth’e bıraktı. Ölümü fazla dikkat 

çekmemişti. Sadece ‘’Birmingham Daily Post’’ bir satır yazı çıktı. 

Eğlence ve Gösteri 

Bull Terrier’in tarihini yazarken Bulldog ve Terrierlerin ilk günlerinden bahsetmek 

zorundayız. 13. yüzyıldan  itibaren köpekler bir çeşit halk eğlenecesi olan boğa 

dövüşlerinde kullanılmıştır. Bulldog tipindeki köpekler bir  ringde boğa ile 

kapıştırılıyorlardı. Bu, yüksek sosyetede bile büyük ilgiyle karşılanan bir eğlence ve 

gösteri tipiydi. Gösteriyi daha ilginç kılmak için, yetiştiriciler güçleri için buldogları sürat, 

cesaret ve çok yönlülükleri için de terrierleri birbirleriyle melezlemeye başladılar. O 

zamanın terrierleri boyut ve kürk yapısı bakımından oldukça değişken iş köpekleriydi. 

Köpeklerin boğa, ayı ve porsuklarla yaptıkları dövüşler 1835’de Britanya’da 

yasaklandı. Ancak birahanaler ve gizli ringlerde kanunsuz köpek dövüşleri 

düzenlenmeye devam ediliyordu. 1860’lara gelindiğinde kararlı polis baskınları dövüş 

ringlerini şehirlerden temizleyince dövüşler uzak bölgelere taşınmak zorunda kaldı. 

Kevin Kane, Hinks’in biyografisiyini yazan kişi, James Hinks’in hiç köpek dövüşlerine 

karışmadığına inanıyor. Neden öldürülüp yaralanabilecek show köpeklerini riske 

atsınki? 



 

Bull Terrier, English School , 1880 

 

Hinks Bull Terrier “Clifton” 1901 - Firechief 

Terrier Kanı 

James Hinks şüphesiz bulldog ve terrier kanını ilk karıştıran kişi değildi. Köpek alıp 

satmaya başladığında zaten pek çok bulldog terrier kanı taşımaktaydı. Muhtemelen ilk 

başlarda yarışmalarda Hinks’in köpekleri ile diğer bulldoglar ya da bull ve terrierler 

arasında fazla bir fark yoktu. Köpek tüccarı olarak Hinks pek çok ırk satmaktaydı: 

Mastiffler, Pointerlar, Blood-houndlar, Kıng Charles Spanieller, Puğlar, Siyah ve Ten 

ringi Terrierler, Dalmatçyalılar ve İtalyan Tazılar; ancak Bulldog ve Terrierler onun 

favorisiydi. 

Sert Karakter 

The Sportsman Alehouse sadece taşradan gelen delikanlılar arasında değil Hinks’in 

köpeklerini görmek isteyen üst tabaka için de meşhur bir birahaneye dönüşmüştü. 

Hatta davet edilmek bir çeşit  ayrıcalık olarak görülüyordu. Birgün genç bir kabadayıya 



Hinks müdahele etti. Çocuk James’e kendi işine bakmasını söylediğinde bir yumrukta 

birahanenin kapısından dışarı boyladı. Aslına bakarsak James Hinks, Viktorya çağının 

sert ticaret yaşamının bir sonucu olarak sert bir mizaca sahipti. 

Hinks’in karıştığı başka bir olayda ise başka bir yarışmacı tarafından bull terrier’ını 

dövmekle suçlandı. Olay, köpek James’i ısırdıktan sonra gerçekleşmişti. Köpek sahibi 

Hinks’in köpeğini yarışma alanından uzaklaştırmaya çalıştığını söylüyordu. James 

Hinks’in kazanan köpeklerin saygı duyulan sahibi olarak pozisyonu bu davanın 

unutulmasında rol oynamış olabilir. 

 

Bull Terrier 
Maud Earl  tarafindan cizilmis eski tip Bull Terrier - 1909. 

James Hinks’in köpek yetiştiricisi ya da tüccarı olarak ilk faaliyetleri konusunda çok az 

bilgiye sahibiz. Bu yıllar ‘’modern’’ bull terrier’i ilk defa üretmeye başladığı yıllardır. 

John Henry Walsh (‘Stone-henge’) Hinks’i yeni bir bull terrier kanı geliştirmekle ilgili 

onu ilk kutlayan kişidir. Bu amaçla hangi ırkları ya da hangi sırayla kullandığını 

bilmiyoruz. Gene de Bulldog, kısa tüylü Terrier, Dalmaçyalı ve muhtemelen 

Greyhound bu karışımın parçası oldular. Kesin olan şudur ki 1855’de doğan, 1860’da 

Birmingham’da yarışmaya sokulan ve ünlü Madman’nın babası olan beyaz Bulldog’u 



“Old Madman” (Crib x Smit) bunda büyük rol oynamıştır. 1864’de Stonehenge, Old 

Madman‘ı dövüşler için değil sadece güzellik yarışmaları için üretildiğini yazmıştır. 

İdstone (Rev. Thomas Pearce) Old Madman’ı şöyle tasvir eder: Yarışmalara gelen ve 

bahse değer ilk bulldoglardan biri Birmingham’li Bay James Hinks’e aittir. Beyaz bir 

köpektir ve 1860’da Bay Hinks’in şehrinde birincilik ödülü almıştır. 

Madman’nın annesi, 1861 doğumlu Bull Terrier Puss, daha sonra “Old Puss” (Rebel x 

Wasp), ilk resmi beyaz Bull Terrier kabul edilir ve 1863’de Cremorne Gardens’da 

(Chelsea, Londra) yarışmaya sokulmuştur. 1862 ya da 1863’de Puss, muhtemelen 

Bay Tupper’a air başka bir Pit Bull ya da Bull Terrier ile efsanevi bir dövüşe girmiştir. 

İddiaya göre yarım saat içinde rakibini öldürmüş ve sadece burnunda birkaç yara ile 

yarışmadaki yerine geri dönmüştür. Çoğu modern araştırmacı bunun Bull Terrier 

söylencesinin bir parçası olarak kabul edilmesi gerektiğini çünkü arada pek çok 

tutarsız bilginin var olduğunu söylemektedirler. Hinks’in biograficisi Kevin Kane de 

buna katılmaktadır. 

1855 ve 1868’de Hinks’in sahip olduğu köpeklerden bazıları:  Bull Terrier “Spring” 

(Jerry x Daisy), “Bulldog Nettle” (Grip x Nettle), Bull Terrier, “Young Puss” (Old 

Madman x Old Puss), Terrier, “Lady” (Stormer x Daisy), Bull Terrier, “Kit” (seceresi 

bilinmiyor), Dalmaçyalı, “Spot” (Joss x Dinah) ve “Dart” (Chap x Fly) adında bir 

Greyhound. Pek çok köpeğinin anne babası da gene ona aitti. 

Tamamen beyaz Bull Terrier’i  sadece Hinks değil müşterileri de çok seviyordu. Bu 

nedenle renkli Bull Terrierler 1900lere kadar üretilmemiştir. 

Tüm Kucak Köpekleri 

1862’de the Holborn Repository’daki “köpek yarışmasına katıldı. Bulldog ve Bull 

Terrier ırklarında birincilikler aldı. Köpek yarışmaları henüz başlarındaydı ve kuş ve 

sığır showları da aynı yerde yapılıyordu. 

1860’lara gelindiğinde köpek severler ve yazarlar James Hinks’in -linebreeding ve 

inbreeding ile - Bulldog’un istenmeyen fiziksel özelliklerini elimine edip cesaretini 

koruduğu yeni tip bir Bull Terrier geliştirmeye başladığına şahit oluyorlardı. Daha uzun 

bir boyun, kafa ve bacaklar ekleyerek ırka asil bir görünüm getirmişti. Genel görünümü 



güçlendirmek için Dalmaçya, daha uzun bacaklar için Greyhound kullandığı 

söylenmektedir. 

Bugün dahi dört Bull Terrier tipi vardır : Terrier tipi, Dalmaçya tipi, Bulldog tipi ve 

uzmanlarca en ideal tip kabul edilen hepsinin en iyi özelliklerini birleştiren orta tip. 

Yavaş yavaş ama emin adımlarla Bull Terrier showlarda kendini göstermeye başladı. 

Irk adına ilk yarışma 1861’de Leeds’de yapıldı. 

1862’de James Hinks ‘The Caledonian Hall Scotch Stores’ başkanlığını üstlendi ve bu 

binada tüm kucak (toy) köpek ırkları adına bir yarışma düzenlendi. İlanda şunlar 

yazılıydı: Bay  Hinks, Birmingham, Holborn yarışmasında ödül alan bulldog ve bull 

terrerini yarışmaya sokacak. Halka ilanla her sınıfta ırkın en iyi örneklerini 

görebilecekleri söylenerek ilgileri çekilmeleri amaç ediniliyordu. 

Show Ring Hakimiyeti 

Bir köpeği yarışmaya sokmak neredeyse her zaman köpeğin satılık olduğunu ilan 

etmek demekti. 1864’de Hinks Puss’a £25, Madman’e £100 fiyat biçmişti. Eski 

kataloglar Hinks’in yarışmalara soktuğu köpekleri listeleseler de ne yazık ki pek de 

güvenilir bilgi kaynağı kabul edilmemektedirler. Aynı ırktan aynı isimde birkaç köpek 

olduğu gibi neredeyse hemen her zaman Hinks’in köpeklerinin katılımı sözel olarak 

ilan ediliyordu. (Çocuklarının doğum sertifikaları o yıllarda James’in yazma konusunda 

çok iyi olmadığını göstermektedir.) Örneğin, bazı köpekler şöyle listelenmişti: İsimsiz 

Hinks Bull Terrier ya da Godfrey’nin Dick (Hinks kanı) .Sıklıkla sonuçlar da doğru 

değildi. Gene de 1864’de Cremorne Showu’nda 4.5 kg’in üzerinde bull terrierlerin 

katıldığı bir klasmanda , Hinks Madman (Old Madman x Old Puss) ile birincilik, Puss 

(Old Madman x Old Puss) ile ikincilik ve Old Puss (Rebel x Wasp) ile üçüncülük 

kazandı. Daha sonraki yıllarda da James Hinks yarışma alanlarında baskınlığını 

korudu. Ölümünden bir yıl sonra Vero Shaw şunları yazdı: “Birmingham, Worcester 

Sokak’tan merhum Bay James Hinks ırkı bugünki arzulanan formuyla halka sevdirmiş 

ve meşhur köpekleri Old Madman ve Puss ile uzun süre yarışmalarda ön planda 

olmuştur.“ 



1862 ve 1870 arasında Hinks 82 (!) showa katılmıştır. Yüzyıldan daha uzun zaman 

önce insanların hangi şartlarda seyahat ettikleri göz önüne alınacak olursa yolculukları 

ciddi girişmler olmalı. 1870 civarında, Hinks köpek yetiştirme ve yarışmalardan 

uzaklaşmaya başladı. Bunun nedeni onun ürettiği köpeklerin kanını başarıyla devam 

ettiren başka yetiştiricilerin olmasının yanı sıra birahanesi ‘Sportsman Beer and 

Refreshment House’ daha fazla ilgi göstermek istemesiydi. Muhtemelen  köpek üretip 

yarışma kazanmak yerine bira satmaktan daha fazla para kazanır olmuştu. Sonuçta 

1870’de en küçük üç çocuğu sadece  11, 9 ve 6 yaşlarındaydı. 

 

Eski madencilerin dövüş köpekliğinden birinci sınıf bir yarışma köpeğine: 

Westminster dahil 31 Yarışmanın En İyisi Unvanı ile Am. Ch. Rocky Tops Sundance Kid. 

 

Aslında bir melez 

James Hinks 1870 civarında köpek camiasından elini çekti. Ancak ırk üzerinde 

bıraktığı iz çok büyüktür: Old Madman, Madman ve Puss, Bull Terrier’in başlangıcı 

kabul edilir. Yaratımında kullanılan ırklara gelince sır sadece kısmen çözülmüştür. 

Oğulları bile ne kullandığı kombinasyonu ne de ilk köpeklerinin şecerelerindeki 

isimlerini bilmekteydiler. Muhtemelen Hinks’in kendisi bile bilmiyor ya da 

hatırlamıyordu. 

1930’larda 80 yasındayken James Hinks II  ‘’Dogdom’ adındaki Amerikan dergisine bir 

makale yazdı. Bu makalede ırkı yaratmak için babasının Dalmaçyalı, Bulldog ve Beyaz 
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İngiliz Terrieri  kullandığını söyledi. Bunu nasıl yaptığı Kevin Kane’nin kitabında 

okuyabilirsiniz: “…aslında temelde bir melez köpek yarattı ve bu konuda bilgisi 

olmayan bir dünyaya bunu Bull Terrier olarak tanıttı. O günün hakemleri onun Bull 

Terrier tipine tercih etmislerdir. 

Prototip 

İdstone, ırk standardını yazarken Hinks’in köpeklerinin tipini örnek almış ve standard 

Hinks’in ölümünden 10 yıl sonra 1888’de yayınlanmıştır. 

James Hinks’in ürettiği tipin neden bu kadar başarılı olduğu ve tek başına bir kişinin 

bir ırkı nasıl oluyor da yaratabildiği açıklanabilir mi? Bulldog ve terrier çaprazlamaları 

Hinks’ten çok önce başlamıştı ve bu köpekler göze çekici gelen özelliklere sahip 

değillerdi! En basit açıklama James Hinks’in doğru yerde, doğru zamanda doğru adam 

olmasıdır. Stafforshire’daki eski madencilerin dövüş köpekleri ile modern show ve eşlik 

köpeği Bull Terrier arasında bir bağlantı kurmuştur. Ringlerden çıkan bu köpekler 

beyaz kavalyaye dönüşmüşlerdir. 

James Hinks’ in oğulları James II ve Frederick babalarının üretimini devam ettirdiler. 

1933’de, 82 yasındaki James II Birmingham Köpek Show’unu 70. kere ziyaret ettiğinde 

bu gazetelerde haber oldu. Carleton Hinks, James II’nın oğlu, 1977’de ölümüne kadar 

Bull Terrier üretmeye devam etti. 
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