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 Sevdiğiniz ırkın ırk standardını en son en zaman okudunuz? En son ne zaman 

ırkınız hakkında yazılmış en klasik kitaba tekrardan göz gezdirdiniz? Bir köpek ırkını 

yıllardır beslemiş, üretmiş ve  hatta yarışmalara sokmuş biriyseniz bunlar aptalca 

sorular gibi gelebilir; ama bazen ırkın hangi amaç için üretildiğini dikkatle 

düşündüğümüz ve o fiziksel yapıyı neden standardin bu şekilde istediğini analiz 

ettiğimiz o temel noktaları kendimize hatırlatmamız gerekir. 

 Irkların bu günlerde değişmesi, moda değiştiği ve bazı yarışmacıların ve 

hakemlerin kafasında show köpeği vurgusu daha da kalıcı olduğu için  neredeyse çok 

kolaylaştı. Bazen belli belirsiz bazen de göze çok batacak şekilde. Pek çok ırk 

çalışmak için üretildi ve işlerini yerine getirebilmelerini kolaylaştıracak koruyucu bir 

kürke sahiptiler. Gitgide daha az köpek orijinal görevlerini yerine getirdikleri için show 

alanında gördüğümüz kürkler gitgide sık, uzun ve gösterişli hale geldiler. Bu gerekli 

birşey değil. Show alanında köpeklerin bakımlı ve  temiz olmalarını istiyor olsak da 

onların abartılı şekilde sergilenmeler aradığımiz şey değil. Örneğin bir terrier ırkı üst 

ve alt kürkle beraber dayanıklı ve kısmen sık bir tüylere ihtiyaç duyduğunda eğer 

köpeğin tüyleri kısacık kesilip özenle biçimleniyorsa bu durum standarda ihanet ediyor 

demektir. 

 Tek değişen kürk yapısı değil tabii ki. Sıklıkla ırkların fiziksel yapılarinin daha 

darmatik bir hal alacak şekilde değiştiğini görüyoruz. Pek çok ırk orta uzunlukta 

boyuna sahip olması istenirken gün geçtikçe boyunların uzadıkça uzadığı bunun da 

köpeğin dururken olduğu kadar hareket ederken de dengesini bozduğuna sahit 

oluyoruz. Yapıları genel olarak oldukça tanıdık olan köpek ırklarınin orta derecede ön 

ve arka acılara sahip olmaları beklenir.  Böylece geriye yatik omuzları  ve uzun üst 

kolları sayesinde ön bacakları vücudu doğru şekilde taşıyabilir. Buna ek olarak, orta 

derecedeki arka acılari yine orta uzunluktaki birinci ve ikinci baldır kemiği ile birlikte  

güçlü adaleli bir gelisime imkan verir. Pek çok ırkta dik omuz acıları ve kısa üst kol 

kemiği görüyoruz. Bu şekilde köpeğin ön bacakları yandan bakıldığında ön göğsün 



önüne tutuşturulmuş gibi duruken dengeyi bulmak için  alt baldır kemiği aşırı derecede 

uzuyor. Bu aslında dengesizlik ve sonuç olarak da zayıf bir yapı demektir. Eğer bir 

köpek hareket ederken öne uzanıp arkadan itmesi gerekiyorsa bunu dik ön bacak 

acıları ve yaylanan uzun arka bacaklarla yapamaz. Böyle bir köpeğin yürüyüşünde 

güç olmayacağı gibi akışkanlıktan da bahsedilemez. 

 Kaç ırk düz ve  yere paralel bir sırt çizgisi istiyor? Pek çoğu; ama gene de bu 

ırkların bazılarının yapısının o kadar değiştiğine şahit oluyoruz ki sırt çizgileri omuzdan 

kuyruk sokumuna doğru belirgin bir şekilde eğime sahip görünüyor. Sıklıkla da 

handlerlar köpeklerin arka bacaklarını geriye doğru uzatarak bu görüntüyü daha da 

abartıyorlar. Köpek fotoğraflamayı seviyorum. Handlerlar köpeklere poz 

verdirdiklerinde en büyük şikayetim arka bacaklarını bileklerini (hatalı şekilde topuk 

deniyor; topuk eklem noktasıdır) yere 90 derece değil 45 derece gelecek şekilde geriye 

çekmeleri oluyor. Arka bacakları köpeğin merkezine doğru yerleştirmelerini 

istediğimde köpek adına daha dengeli bir resim çekmiş oluyorum. 

 Irk tipi, o ülkede bulunan damızlıkların kalitesine bağlı olarak coğrafi olarak 

değişiklik gösterecektir. Bu ayrıca yarışmlara giren köpekleri onlar ürettiği icin 

yetiştiricilerin tercihleriyle de doğrudan ilgilidir. Genellikle kabul edilen olgu, en doğru 

tiplerin orda olacağı farzedildiğinden köpeğin geldiği ülkeye bakılması gerektiğidir. 

Yine de, bu her zaman böyle olmayabilir. İngiltere’deki Golden Retrieverlara 

baktığınızda hala guzel ve tipik  köpekler olmasina rağmen büyük miktarda ve hatta 

yarışmalarda kazanan köpekler dahil kısa bacakları ve uzun belleriyle tamamiyle 

dengeden yoksunlar. Amerika’daki Golden Retrieverlar, öte yandan, İngiliz 

yetiştiricilerin tercih edeceklerinden faklı olarak daha koyu renge ve farklı bir kafa tipine 

sahip olsalar da çok daha dengeli bir fiziğe sahip olma eğilimindeler. Yine de, bu 

makaledeki fotoğrafın sunduğu gibi beklenmedik süprizlerle karşılaşabiliyorsunuz. 



 

Bu disi Golden Retriever pek coguna gore Amerikan tipi olmayabilir. Gene de bu kopek 

Amerika’da cok katilimli bir yarismada Andrew Brace’in Irkinin En Iyisi (BOB) olarak 

secildi.  Klasik irk tipi sayesinde bu kopek dunyanin her yerine kazanabilir. 

 

 Bir hakem olarak öncelik ırk tipini en iyi temsil eden köpekleri seçip aralarında 

hareket ve kendilerini taşıyışlarına bakara eleme yapmak olmalıdır. Sadece harekete 

bakarak değerlendirme yapmak ırk tipinin dışındaki köpeklere ödül vermek anlamına 

gelebilir. Bu, bir ırk için asla iyi birşey değildir. Aynı zamanda sadece ırk tipine bakarak 

değerlendirmek dengesiz köpeklerin sıralamaya girmesi anlamına gelir ki bu da 

felakettir  . 

 Tecrübesiz yeni yetiştiricilerin damızlık seçerken sadece ringde kazanan 

köpeklere bakma eğilimleri vardır. Sıklıkla tanınmış handlerların birkaç önemli nokta 

açısından standarda uymayan ama kendini çok iyi gösteren köpekleri sergilediklerini 

görüyoruz. Bu köpekler de damızlık köpek değillerdir. Bu köpekler düzenli olarak 

damızlık  olarak kullanildiklarinda hatalarını çoğaltarak ırkın değişmesine de yol 

açarlar. 



 Köpeğinizi çiftleştirmeyi düşündüğünüzde bir yetiştirici olarak dişi ve erkek 

köpeğin seceresindeki köpeklerin mümkün olduğunca fazlası hakkında bilgi sahibi 

olmanız gerekmektedir. Bu köpekleri canlı görme şansınız yoksa fotoğraflardan 

köpekleri teker teker dikkatle incelemeli ve doğru olduklarından emin olmalısınız. Bu, 

yarışmalardaki sampiyonluk rekorlarından daha önemlidir. 

 Irk standardınızı ezbere bildiğinizi sanabilirsiniz; ancak zaman içinde bazı 

şeyler unutulabilir ya da görmezden gelinebilir. Bu nedenle ara sıra oturup standardı 

incelediğinizde show ringinde unutulmaya başlanan şeyleri kendinize 

hatırlatabilirsiniz. Bunu bir gün deneyin.. şaşırabilirsiniz! 

 


