
Yarışma alanındaymış gibi ayakta 
duran köpeği görsel olarak değer-
lendirdikten sonra sıra elle değer-
lendirmeye gelir. Yetiştirici olarak 
doğru olup olmadığına karar vermek 
için köpeğinizin üzerinde fiziksel 
olarak değerlendirmeniz gereken pek 
çok nokta bulunur. Uzun tüylü 
ırklarda, kısa tüylü olanlara nazaran, 
bu noktaların sayısı daha fazladır. 
Dişlerin kapanışı, zigomatik kavis 
(yanak çıkıntısı), kafatasının gerçek 
formu,  tüylerin yoğunluğu ve 
profesyonel olarak şekilllendirilmesi 
sonucu  mu öyle görünüyor yoksa 
gerçekten de göründüğü gibi mi 
ellerinizle kontrol ederek karar 
vermeniz gerekir. Bu yazımda temel 
olarak hareketi etkileyecek forma 
yoğunlaşıp diğer alanlara değinme-
yeceğim.

Tam emin olabilmek için hepimiz 
köpeğimizin iskelet yapısını gösteren 
vücut röntgenlerine sahip olabilsek bu 
işimizi çok kolaylaştırırdı. Böylece 
dışardan gördüğümüzden emin 
olmuş olurduk. Bu nedenle, kürk, deri 
ve kasların altında gizlenmiş iskelet 
yapısını değerlendirebilmek için 
köpeğin dış  yüzeyindeki  bel ir l i 
noktaları kontrol ederek bu sorunla 
başa çıkmamız gerekmektedir.

Boynun kavisini  ve uzunluğunu 
ellerinizi okiput’un hemen arkasına 
koyarak değerlendirmek kolaydır. 
(Resim 1)

Buradan el inizi  boyun boyunca 
aşağıya doğru kaydırarak kürek 
kemiğine ulaşın (Resim 2).

Parmağınızla hafifçe yoklayarak 
boynun bitişini ve  göğüs kafesinin 
b a ş l a n g ı ç  n o k t a s ı n ı  y a  d a  b a ş 
parmağınız ile boyun omurunun 
sonunu ve ilk göğüs omurunun daha 
dikey yapısını  hissedebil irsiniz. 
(Resim3)

Prosternumu (on göğüs kemiği) 

hissetmek için avucunuzu baş aşağı 
boynun altına yerleştirin. Prosternum 
avucunuzun tam ortasını doldurması 
gerekmektedir. (Resim 4’de ok ile 
gösterilmiştir) Eliniz köpeğin göğsüne 
yaslanmış olarak parmaklarınız köpe-
ğin bacaklarının arasına ulaşabilmeli 
ve köpeğin altındaki sternumun (sol 
ve sağ kaburga kemiklerinin arasında 
bulunan göğüs kafesi kemiği) sonun-
daki kaburgayı hissedebilmelidir 
(Resim 5). Yuvarlak göğüslü köpekler 
haricinde köpeklerde bu bölge bir 
teknenin gövdesi gibi kaburgaların 
ormurgadan aşağı uzandığı ve ster-
numla birleştiği bir his yaratmalıdır. Bu 
basit hareketle göğsün derinliği, 
genişliği ve (Ok B) köpeğin altında 
prosternumdan (Ok A) geriye doğru  
parmaklarınızı kaydırdığınızda göğsün 
şekli hakkında da bilgi edinebilirsiniz.
İkinci  önemli  adım köpeğinizin 
omuzlarının ne kadar geriye yatık 
olduğunu değerlendirmenizdir. 
Köpeğin ön kısmını değerlendirirken 
unutmamanız gereken nokta omuz 
yapısının, arka bacakların aksine 
eklemlerle değil,  kaslar ve bağ 
dokularla vücuda yapışık olduğudur. 
Arka bacaklar köpeği öne iten motor 
görevi görürken önler ‘’sarkaç’’ etkisi 
gösterir. Köpek ön bacaklarla kendini 
gerçek anlamda ileri çekemez (az  

miktarda mümkün olsa da hareket 
kabiliyeti buna bağlı değildir). Bu 
nedenle köpeğin ön ve arka bacak-
ların dengesi büyük önem taşır.

Çoğumuz ön k ıs ımdan bahset -
tiğimizde açılardan bahsettiğimizi 
düşünür. Bu sadece bir kısmıdır ve 
köpeğin hareket dereken ön bacakla-
rın öne ne kadar uzanabileceğine 
karar verir. Öğrenmemiz gereken, o 
kadar tüy, kas ya da yağın altında bu 
acının doğru olup olmadığını karar 
verecek noktaları bulup değerlen-
dirmektir. Bu göreceli olarak kolaydır.

Kürek kemiği (skapula), (Resim 6) 
ortasından adeta bir sırt çizgisinin 
geçtiği düz ve geniş bir kemiktir. Bu 
çizgiye ‘’kürek kemiğinin omurgası’’ 
denir ve kasların tutunabilmesi için 
oradadır. Kemik ne kadar uzunsa o 
kadar bağlantı vardır. Kürek kemiğinin 
omurgas ı  profilden daha kolay 
görülür. Omurga Resim 7’de A ile 
işaretlenmiştir. Bu resimde de nasıl 
dışa çıkık olduğu ve kasların bağlan-
masına ne kadar müsait olduğu 
görülmektedir. B ile işaretlenen kısım 
kemiğin yüzeyidir ve göğüs kafesinin 
üzerine  düzlemesine ve pürüzsüz bir 
şekilde yatmasına ve kaburgaların 
üzerinden kolaylıkla iler geri hareket 
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edebilmesine imkan tanır. C i le 
işaretlenen kemik ön kol, D noktası ise 
iki kemiğin hareketini kolaylaştıran 
kemik bağ dokudur.

Köpeğinizi dirsekler tam omzuların 
altında ve bacaklar yere dik olarak 
show duruşuna getirirseniz (bacak-
ların konumu ya da kafanın çok yukarı 
çekilmesi ya da aşağıda duruşu 
dengeyi bozacağından) kürek kemiği 
üzerindeki bu düz sırtı kolaylıkla 
hissedebilirsiniz (Resim 8).

Parmaklarımı bu düz çizginin üzerine 
yerleştirir ve deriyi iler geri hareket 
ettirerek kürek kemiğinin omurgası 
denen bu çıkık çizgiyi hissederim. 
Sadece kürek kemiğinin en üst noktası 
ve omuz-üst kolun birleştiği omuz 
noktasının konumuna bakarak kürek 
kemiğinin yatıklığını ölçerken yanıla-
bileceğinizden, bu çizgiyi aşağı yukarı 
takip ederek omuz açısını daha doğru 
değerlendirebilirsiniz.

Bu çizgiyi belirlediğinizde kürek 
kemiğinin köpeğin arka kısmına doğru 
mu yatık yoksa yukarı gökyüzünü mü 
gösteriyor çok daha iyi anlarsınız 
(Resim 10). Ardından elinizi omuz 

eklemine (kürek kemiği ile üst kolun 
birleştiği nokta) koyarak buradaki 
çıkıntıyı hissedin. (Resim 11)

Omuz eklemi çıkıntısı olarak gördü-
ğümüz şey aslında üst kolun (hume-
rus) uç kısmının yaptığı çıkıntı (Resim 
12 ‘’B) ile kürek kemiği/üst kol kesişim 
noktasıdır (Resim 12 ‘’A). Çoğu ırkta 
üst kol kürek kemiğinden daha uzun-
dur. Bu iki kemik uzunluğu göze eşit 
görünse de elimizle yoklayarak bunun 
böyle olmadığını  daha iyi  teyit 
edebilirisiniz.

Omuz eklemi noktasından üst kolun 
dirseklerdeki sonunu daha iyi hisse-

deriz. Üst kol köpeğin arka kısmına 
doğru uzanarak yaklaşIk olarak 
omuzların en yüksek noktasının 
altına düşmesi gerekmektedir. 
(Resim 13)

Omuzların geriye yatık olması ve 
bacakların öne uzanmasını sağla-
yacak yapının anlaşılması çok ama 
çok önemlidir. Bazı köpeklerin omuz 
yatıklığının da ötesine uzandığını 
gördüm. Nadir rastlanan bu duru-
mun nedeni bağ dokuların köpeğin 
genelinde çok gevşek olmasından 
kaynaklanmaktadır. Ayrıca bazı 
yavrular, erişkin oluncaya kadar, ön 
bacaklar ı  rahatça i ler i  uzana -
bilmesine ve boyunları gayet esnek 

görünümde olmasına rağmen kasları 
gelişmesini tamamladığında bağ 
dokular sIkılaşır ve köpeğin yürüyüşü 
ve dış hatlarında ciddi farklar görme-
ye başlarsınız. Köpeğin öne uzanışı 
genellikle sakin ayakta duruyorken 
kürek kemiğinin acısıyla aynıdır. Üst 
kolun uzunluğu da aynı zamanda bu 
ileri uzanışı etkiler. Kısa bir üst kol 
bacakların öne uzanışını sınırlar 
(Resim 14).

Köpeğin kemik yapısından bahse-

derken kemiklerin hareket yaratma-
dığını sadece kasların hareketine 
destek oldukları unutulmamalıdır. 
Genel konformasyon sadece kasların 
yapısına bakarak değil boyut, biçim ve 
dağılıma bakarak da belirlenir. Bazı 
ırklar tıknaz ve kaslı bir bedene 
sahipken diğerleri daha uzun ve zayıf 
yapılıdırlar. Bull Terrier ile Whippet’i 
ele alalım. Bull Terrier’in kaslarını 
Whippet’ta, Whippet’in ince yapısını 
da Bull Terrier’de görmek istemez-
siniz.
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Dik omuz ve diz yapısına sahip bir 
köpek, daha iyi acılı başka bir köpekle 
aynı bel uzunluğuna sahip olabilir: 
ancak ondan daha kısa görünecektir. 
Kısa öne uzanış sergileyen bir köpek 
omuzların tam altında hafif bir 
sıçrama etkisi de gösterecektir. Bunun 
nedeni arka bacaklar köpeği iler 
ittiğinde ön bacaklar ileri doğru 
yeterince uzanamadığından onları 
adeta yere vurarak dengelenme 
ihtiyacı duymasındandır. Arka bacak-
lar da dik acılı ise, dik acılı omuzlarla 
dengeleneceğinden, bu etkiyi görme-
yebiliriz. Gene de bu denge doğru acılı 
olduklarını göstermez.

Bahsedeceğim bir diğer konu kürek 
kemiklerinin köpeğin göğsünün iki 
yanında nasıl konumlandığıdır. 
Kürek kemikleri göğüs kafesinin iki 
yanında doğru yerleştiğinde göğüs 
güzel bir yuvarlaklık kazanacaktır. 
Eğer çok önden konumlanmış ve 
birbirlerine doğru eğim yapmışlarsa 
sIklıkla dirsekler dışa bakacak ve 
doğal olarak da köpek içe basmaya 
başlayacaktır. Omuzlar çok önde 
olduğunda onları destekleyecek 
kas ve bağ doku desteğinden 
yoksundurlar. Dolayısıyla köpek 
tırıs halindeyken önden bakıldı-
ğında yalpalıyor ya da boşa enerji 
harcıyor görünecektir.

Resim 15’teki soldaki köpek doğru 
omuz yapısı göstermektedir. Sağdaki 

köpeğin omuzları çok önde konum-
lanmasının yanına birbirlerine bakma-
ktadır. Bunun dirsekleri niçin dışarı 
ittiğini buradan daha kolay anlaya-
bilirsiniz.

Önden bakıldığında köpeğin ön 
patileri yeri dairsel hareketler yaparak 
adımlarlar. Bunun en yaygın nedeni 
kasların çok gevşek, üst kolun çok  
kısa ya da omuzların göğüs üzerinde 
çok önden konumlu  olmasından 
kaynaklanabilir. Bahsettiğimiz yalpa-
lama gibi yürüyüş hataları, omuz 
eklemi arka bacakların aksine sadece 
ileri ve geri değil daha yatay harekete 

de izin verdiğinden ön bacaklarda çok 
daha kolay tespit edilebilir.  Ön 
bacaklardaki diğer eklemler (dirsekler 
gibi) hareketin sadece ileri geri 
gerçekleşmesine izin veren birer 
menteşe görevi görürler.
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