
 
KAÇ TAZI IRKI VAR? 

50’den fazla olabilir mi? 
Bo Bengtson 

Herkes bir düzine tazı ırkı olduğunu bilir. Öyle değil mi? Amerikan Köpek Klübü (AKC)  

yarışmalarında Tazı Grubunu seyrettiğinizde yanyana dizilmiş zarif, ince yapılı ve aristokratik 

tazı ırklarını görürsünüz. İlk akla Afgan Tazısı ve  Borzoi gelir. Ardından Greyhound, İbizya 

Tazısı, Firavun Tazısı, Saluki ve İskoç Geyik Tazısı ve en son da Whippet. Bugünlerde pek çok 

yarışmada Tazı grubunda Azawakh, Cirneco dell'Etna ve Sloughi de görüyorsunuz. Her ne 

kadar hala ‘’nadir’’ ırklar statüsünde olsalar da *Muhtelif Sınıfı’ndan yeni mezun olan bu ırklar 

normal yarışma klasmanlarinda görülmeye devam ediyorlar. 11 tazı ırkı.. hepsi bu kadar değil 

mi? 

*(Miscellaneous class – ön kabulü yapılmış ırklar sınıfı)  

   

Afgan Tazısı (Afghanistan) , Borzoi (Rusya) ve Greyhound (İngiltere) 



    

İbizya Tazısı (Ispanya) , Firavun Tazısı (Malta), Saluki (Orta Doğu) 

Hiç de değil. Eğer Avrupa’daki FCI yarışmalarını ziyaret ettiyseniz , bir kaç yeni ırkın eşit 

şartlarda orada yarışmalara katıldıklarını fark etmişsinizdir. Aklıma gelmişken, İngilizce 

konuşulan ülkelerde Toy Grubunda olmasına rağmen  Avrupa’da İtalyan Tazısını da tazı 

grubuna kabul ediyorlar. Öte yandan, İbizya Tazısı, Firavun Tazısı ve Cirnechi (Cirneco’nun 

doğru çoğul hali) dell'Etna, FCI tarafından tazı olarak sınıflandırılmak yerine başka gruplarda 

listelenmiş vaziyette.  

     

Whippet (Ingiltere),  Basenji (Kongo) ve Rhodesian Ridgeback  (Güney Afrika, Zimbabwe) 

Peki Basenji ve Rhodesian Ridgeback’lere ne demeli? AKC ve Amerikan Tazı Derneği’nin (ASFA) 

organize ettiği av kovalama (lure coursing – canlı hayvan yerine plastik poşet kovalıyorlar)  

yarışmalarına katılabildiklerine göre onlar da tazı olmalı. Hiç bir şekilde tazıya benzemeyen 

Portekiz Podengo Pequeno bile bu grubun parçası olarak görülüyor. 

Konu kaç tane tazı ırkı sorusuna gelindiğinde, inanın bana,  bunlar  buzdağının sadece görünen 

yüzü. Bir süredir bir tazı ırkları listesi üzerinde çalışıyorum ve şimdiden en az 50 farklı ırk ya da 

varyeteyle karşı karşıya olduğumu söylemeliyim ki bunların bazılarının ayrı birer ırk olup 

olmadığından emin değilim. Bir kaç ırk kesinlikle tazı tipinde ve kendi köpek kayıt 

organizasyonları tarafından ayrı bir irk olarak kabul edilseler de  ayrı birer ırk olduğundan emin 

olamıyorsunuz. Oldukça kafa karıştırıcı.  



Problemin önemli bir kısmı ne yazık ki hangi köpeklerin hangi gruplara dahil edilebileceğini 

belirleyecek bilimsel bir metoda sahip olmamamız. AKC 190’dan fazla ırkı tanıyor olsa da 

aynı ırkları başka ülkelerdeki köpek kayıt organizasyonlarınca farklı gruplar altında 

sınıflandırabiliyorlar. Bu konuda ortak bir fikir mevcut değil. Dünyanın bir yerinde mantıklı 

görünen diğer yerinde anlamsız olabiliyor. Diğer ülkeler tanırken AKC’nın bağımsız bir Tazı 

Grubunu tanımıyor olması  ince bir buz üzerinde yürüdüğümüze işaret ediyor … 

 

    

İskoç Geyik Tazısı ve İrlanda Kurt Tazıları 

Bir ırkı tazı olarak kabul etmeniz onun ne kadar saf olduğuna kanaat getirmenize bağlıdır. 

Greyhound ve Salukiler en tipik tazılardır: geri kalan diğerleri çok uzun zaman önce de olsa 

başka tip köpeklerle melezlemelerden doğmuştur. Gene de, AKC tarafından tanınan bu temel 

6 ırkın her yerde tazı olarak tanındığını varsayalım —Afgan Tazısı, Borzoi, Greyhound, İrlanda 

Kurt Tazısı, Saluki, İskoç Tazısı ve Whippet. Hepsi de ortak fiziksel ve mental özelliklere sahiptir 

ve temelde aynı amaç için üretilmişlerdir: görerek avı takip edip yakalama. (İrlanda Kurt 

Tazısı’nın orjinal formunda olmadığını ve aslında daha sonradan tekrar üretildiğini unutun. 

Aslında daha Greyhound tipinde olması gerekirken suan çok fazla iri ve kalınlar …) 

İtalyan Tazısı ilginç bir  çelişki yaratıyor. Bakıldığında fiziksel olarak her açıdan bir tazı ırkı ; 

boyutu dışında. Çünkü avlanmak için değil saraylarda kucak köpeği olmak için üretildi. Her ne 

kadar şans tanındığında İtalyan Tazısı harika koşucular olsalar da o boyutlarla minyatür bir 

tazıdır. 



       

İtalyan Tazısı ve Cirneco Dell'Etna 

 

Ibizya Tazısı (Tel ve Düz Tüylü) ve Firavun Tazısı yıllar önce FCI tarafından tazı grubundan 

çıkarıldılar. Görünümleri tazı olsa da avlanma şekilleri geleneksel tazıların görerek avı 

kovalama şekillerine uymuyor. Enterasan bir şekilde hem İbizyalar hem de Firavunlar, FCI 

onları Grup 5’te (Spitz ve İlkel Irklar) altında listelese ve tüm ırk yarışmaları FCI kurallarına göre 

yapılması gerekse de bazı FCI ülkelerinde tazı yarışmalarına katılabiliyorlar (örnek 

İskandinavya ve Almanya). 

Şimdiye kadar bu 15 tazı ırkına denk geliyor — ya da ayrı kürk varyetelerini de sayacak 

olursanız 17 (Kısa ve Saçaklı Salukiler, Kısa ve Tel Tüylü İbizya Tazısı). Kürkten bahsetmişken, 

AKC ya da FCI tarafından henüz kabul edilmeyen ancak bazı Avrupa ülkelerinde ulusal 

yarışmalara katılabilen İpeksi Rüzgar Perisini de  (Silken Windsprite) ekleyelim. Yakın zamana 

dayanan geçmişleri biraz belki de Shetland Koyun Köpeği katkısıyla Whippet ve Borzoi 

çaprazlanmalarını içeriyor. Bir de İpeksi Rüzgar Tazısı (Silken Windhound) var ki isim 

benzerliğine rağmen İpeksi Rüzgar Perisi (Silken Windsprite) ile ilgisi yok. İkisi de bariz tazılar 

ve Amerika’da derneklere sahipler. Gelecekte onları AKC yarışmalarında görüp 

görmeyeceğimiz suan bilinmiyor tabii ki.  



           

İpeksi Rüzgar Tazısı (Silken Windhound)             İpeksi Rüzgar Perisi (Silken Windsprite) 

FCI, Tazı grubunda 13 ırka sahip. Yukarda bahsettiğimiz Afgan Tazısı, Borzoi, Greyhound, 

İrlanda Kurt Tazısı, Saluki, İskoç Tazısı, Whippet ve İtalyan Tazısına ek olarak, her ne kadar 

severleri onları daha çok tanınan İngiliz ırkının öncülü olduğunu söyleseler de,  Greyhound’un 

coğrafik varyasyonları olan bir kaç ek ırk daha var:  Macaristan’dan Magyar Agar, Polonya’dan 

Chart Polski ve İspanya’dan  Galgo Espanol. (Yazılışları ülkeden ülkeye ufak değişiklikler 

gösterebiliyor.) Bu ırkların hepsi Amerika’da mevcut ancak nadir görülüyorlar. 

 

    

Macaristan’dan Magyar Agar, Polonya’dan Chart Polski 



 

İspanya’dan  Galgo Espanol 

Amerika’da yukarıda bahsi geçen bütün irklar ASFA av kovalama yarışmalarına katılabiliyorlar. 

Bunlara ek olarak Basenji, Cirneco dell'Etna, İbizya Tazısı, Peru İnka Orkidesi, Firavun Tazısı, 

Podengo Pequeno, Portekiz Podengo ve Rhodesian Ridgeback de. Bunların arasında İbizya, 

Firavun, Basenji, Cirneco, Ridgeback ve Podengo Pequeno, AKC tarafından kabul edilmiş ırklar. 

Çoğu insan onları asil tazı ırkları arasında görüyor. 

                  

Peru Inka Orkidesi ve Thai Ridgeback 

ASFA’nın Podengo Pequeno dediği resmi olarak Portekiz Podengo Pequeno olarak biliniyor ve 

AKC yarışmalarına katılabiliyorken orta ve iri boyutta olan varyeteleri suan Muhtelif Sınıfta 

yarışabiliyor.  Her biri ‘’düz ve kısa tüylü’ ya da ‘’uzun ve tel tüylü’’ varyetelere sahip. Peru İnka 

Orkidesi nadir ırk yarışmalarında popüler bir ırk ancak AKC yarışmalarında sadece Muhtelif 

Sınıfta katılabiliyor. Gerçek bir tazı olup olmadığı da tartışma konusu. ASFA henüz Thai 

Ridgeback’I listesine dahil etmedi. Hala AKC’nın Muhtelif Sınıfına bile girmemiş başlangıç kayıt 

asamasında(Foundation Stock Service ) olan bir irk. Öte yandan Thai Ridgeback, FCI 

yarışmalarına çıkabiliyor ve herkes buna katılmasa da Afrikalı kuzeni kadar tazı olarak kabul 

edilmesi gerektiğini düşünüyorum. 



                 

Portekiz Podengo Pequeno Varyeteleri 

FCI tarafından kabul edilen ancak Avrupa’daki en büyük yarışmalarda bile nadir görülen ve 

Amerika’da bulunmayan Podenco Canario  da var. 

Bu, tüm boyut ve kürk varyasyonlarını da sayarsak yaklaşık 35 ırk ediyor. Kaç tane ek tazı ırkı 

olduğu henüz uluslar arası olarak kabul edilmemiş ırklar adına derneklerinin ve severlerinin 

iddialarını ne kadar ciddiye aldığınıza bağlı.  

Bir süre önce Rusya’da haklemlik yaparken, örneğin, FCI tarafından olmasa da Rus Köpek 

Federasyonunca kabul edilmiş ırklar için ayrı bir sınıflandırma vardı. Bunlardan 5 tanesi tazı 

olarak listelenmişti: Hortaya Borzaya (yukarda bahsettiğim Polonya Tazısının Rus versiyonu), 

Tazı (bir Kazak göçebe tazısı, Salukiye benziyor), Taygan (Kırgızistan’ın kalın kürklü Afgan 

benzeri tazısı), Bakmull (Afgan Tazısının Rus tipi) ve Güney Rusya Stepnayasi (Borzoi’ye çok 

benziyor). 

          

Hortaya Borzaya (Rusya) ve Taygan (Kırgızistan) 

Hindistan’da Karavan Tazısı, Hint Köpek Federasyonunca da tanınmış popüler bir tazı ırkı. 

Ancak, bildiğim kadarıyla batıda FCI ülkelerinde rastlanmıyor. Rampur Tazısı yüzyıl önce 



Hindistan’da yarışmalara sokuluyordu ancak suan oldukça nadir ve Greyhound’la 

çaprazlamalar nedeniyle saflığı şaibeli. Rajapalayam, Chippiparai, Kanni, Pashmi ve Mudhol 

Tazısı gibi başka Hint tazıları da var. Hepsi de bariz tazı fiziğine sahip. Bu ırklar arasındaki 

farklar ki bariz bir şekilde daha ağır ve agresif ırkların etkisini taşıyorlar, ırka yeni olanlar için 

çok net olmayabiliyor. Güney Hindistan’dan Combai ‘den bazen tazı olarak bahsediliyor. 

Sıklıkla domuz avında kullanılıyor ve ‘’sert karakterli’’ bir ırk olarak tanımlanıyor. Tazı tipine 

sahip olsa da çoğu tazıdan daha kalın kemiklere sahip olmasıyla Rajapalayam’dan daha güçlü 

bir fiziğe sahip olduğu söyleniyor.  

      

Karavan Tazısı, Rajapalayam ve  Chippiparai 

Çin genellikle muz burunlu Saluki’ye benzeyen kendi tazı ırkına sahip: Xigou (aşağıda). Bu ırk 

en az üç bölgesel tip içeriyor: Shaanxi Xigou, Shandong Xigou ve Menggü Xigou. Irk Çin’deki 

yarışmalarda yeterli katılımla temsil edilse de FCI şemsiyesi altındaki yarışmalarda bilinen bir 

ırk değil. 

 



Avustralya’da İskoç Geyik Tazısı, Greyhound ve çeşitli yerel köpeklerin melezlemesiyle oluşan 

ve av konusunda çok etkili Kanguru Köpeği mevcut. Hiç bir köpek federasyonunca kabul 

edilmemiş ve sadece av için üretilmekte olan bir köpek. Kısa tüylü varyetesine Kanguru 

Köpeği, tel tüylü olanına Avustralya Geyik Tazısı (Australian Staghound) deniyor. Benzer başka 

bir tazı grubu da iki farklı tazı  melezlendiğinde ortaya çıkan köpeğe Longdog (uzun köpek), bir 

tazı genellikle collie tipi güdü köpeğiyle çiftleştirilirse Lurcher adı veriliyor.  Bu köpekler sadece 

avcılar tarafından yetiştiriliyorlar ve hiç bir köpek federasyonunca tanınmıyorlar. 

      

Avustralya’nin Kanguru Köpeği ve Avustralya Geyik Tazısı 

Hepsi bu kadar. Safkan tazı ırklarından oldukça uzaklaştık. Biliyorum. Gerçi Lurcher’lar 

İngiltere’de tarım fuarlarında kendileri için kurulmuş ırk standardı yarışmalarına 

katılabiliyorlar. Uzun zaman önce en az 200 köpeğin katıldığı bir yarışmaya şahit olmuştum.  

   

Lurcherlar 

Görüldüğü gibi en az bir kaç bin yıldır aramızda olan genel tazı tipi en az 50 yeni ırka ya da 

varyasyonuna dönüşmüz vaziyette. Eminim ki başka tazı ırklarını atlamış olabilirim. Daha fazla 

bilgiye her daim açığım. Bana email atabilirsiniz sighthoundreview@impulse.com                  

Çeviri:  İlker Ünlü (Resimler çevirmen tarafından eklenmiştir) 
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