
Asagida yazilan hersey Jemima Harrison  and PDE Blog ‘undan derlenmis olup tek 

amaci bu bilginin mumkun oldugunca fazla yayilmasini amaclamaktadir. 

Oturup dusunme zamani 

• Pedigree Dogs Exposed (Secereli Kopekler Ifsaa) belgeseli cekileli 10 yil; 

•  Kopek Uretimindeki Saglik Sorunlari uzerine Tavsiye Kurulu’nun  (The Advisory 

Council on the Welfare Issues of Dog Breeding) brakisefal irklarda kafa yapisina 

bagli olarak ortaya cikan sorunlara degineli 5 yil;  

• Ingiliz Kopek Kulubu (KC) fonuyla ozellikle de Fransiz Bulldog’larda stenosis 

(burun deliklerinde daralma) ve solunum sorunlari arasindaki baglantiyi ortaya 

koyan arastirmanin yayinlanali 18 ay; 

• Basik suratli kopeklerin uretiminde duzeltmelere gidilmesiyle ilgili veteriner 

hekimlerin  imza kampanyasi baslatali bir yil; 

• KC’nin bu kampanyaya yanit olarak Brakisefal Irklar Calisma Grubu kurmasindan 

beri nerdeyse bir yil gecti. 

 .. ve tabii ki bu blog’da defalarca kere burun deliklerinde daralma sorununun 

altini cizdim. 

 

Defalarca. 

Ancak gene de  Ingiliz Kopek Kulubu’nun Resimli Irk 

Standartlari Kitabinin 2017 sayisinda yandaki resim, 

ideal Fransiz Bulldog’u temsil etmek uzere kullanildi. 

 

https://www.facebook.com/groups/cruffa
https://www.thepetitionsite.com/en-gb/834/770/118/urgent-call-by-vet-profession-for-working-party-on-brachycephalic-dogs-and-cats/
http://orcinus-ocean.tumblr.com/image/168126376950


 

Bu sadece bir kerelik de degil. Sagdaki 

resim de Boston Terrier icin kullandigi 

resim. 

 

 

 

 

Bulldog                             ve Pug 

 

                    

 

 

 

 

 

Kopekler neredeyse cogunlukla burunlariyla nefes alir. Uyanikken agizlariyla 

gerektiginde destekleseler bile uyurken bunu yapamazlar. Bu da binlerce kopegin 

uyurken bogulmamak icin uyanmak zorunda kaldiklari anlamina gelmektedir. 

  

Pek cok arastirma bu kopeklerin burunlarindan aldiklari havayla cigerlerini 

dolduramadiklarini ve bunun bedelini yasam kaliteleriyle odediklerini gostermistir. 

 

Bu resimler KC’nin konuyu ciddiye almadiginin ve veteriner hekimlerinin ve hayvan 



haklari savunucularinin endiselerine kulak asmadiklarini kanitlamaktadir. 

 

Brakisefal Irklar Calisma Grubunun duzenledigi ilk toplantilarin birinde  toplanti 

baskani Steve Dean, ‘’irk standartlarinin degistirilmesi’’ konusunun kimsenin 

yapilacaklar listesinin basinda olmadigini acikca soylemistir. 

 

Oyle olmadigi da ortadadir. 

 

Yakin zamanda alinan belli onlemler tabii ki mevcuttur.  KC, brakisefal irklar ile 

ilgili arastirmalara fon saglamaya devam etmektedir. Bunlara ek olarak, KC’nin 

internet sitesinde brakisefal irklar ile ilgili kaynaklar yayinlanmakta ve irkin 

haklemlerinin daha iyi bilgilendirilmesi ve bu tip irklarin yetistiricilerinin 

kopeklerini zayif tutmalari konusunda uyarilar paylasilmaktadir. Ayrica, Buldog, 

Fransiz Buldog ve Pug icin solunum sorunlariyle ilgili testler yapilmasini ongoren 

yeni saglik programlari baslatilmistir. 

 

Bunlari hepsini memnuniyetle karsiliyoruz. Ancak, KC halen daha temel fenotipin 

degismesini istemeyen yetistiricilere destek olmaya devam etmektedir. Cunku 

sonucta bunun bedelini madden yetistiriciler odemektedir. 

 

Tabii ki en basit ve kolay cozum bu kopeklerin somaklarini (agiz kisimlari) tekrar 

uzatmak olacaktir. Boylelikle sadece nefes alma sorunlari ortadan kalkmakla 

kalmayacak ayni zamanda gozlerini fiziksel travmalardan koruyacagi gibi kisalan 

cenelerde dislerin sikisik bir sekilde dizilmesine de engel olacaktir. 

( Asagidaki ornekte bir Pug ile Avustralya Coban Kopegi’nin dis diziliminin 

karsilastirmasini goruyorsunuz). 



 

Problem, ozellikle de Pug ve Buldog yetistiricilerinin, bu basik suratlara olan 

bagimliligidir. Mukemmel ‘’yatikliktan’’ bahsetmektedirlerki bu, burunun alin ile 

kopegin alt cenesinin arasinda uzanan gorunmez cizgiyi bozmamasi gerektigi 

anlamina gelmektedir. 

 

Aslinda, yeni cikan bir Pug kitabina gore Pug kelimesi Latince ‘’yumruk’’ 

kelimesinden turedigi icin Pug’in yuz kisminin da tamamen duz olmasi gerektigini 

aciklamaktadir. 

 



Asagida Ingiltere’nin en unlu Buldog yetistiricisinin Buldog kafasinin nasil olmasi 

gerektigini aciklamasi bulunmakta: 

 

 

 

‘’ Bu cizimleri cok iyi inceleyin ve 

standardin diger noktalari ile birlikte 

akliniza kaziyin.  

Eger basarili bir yetistirici olmak 

istiyorsaniz bu standardi ezberlemeli, 

anlamali ve ona sadik kalmalisiniz.  

 

 

 

 

 

 

 

Kopegin gozlerinin arasindan alindan alt 

ceneye kadar bir cizgi cizdiginizde bu cizgi 

alt ceneye, burnun ucuna ve kopegin alnina 

degmeli ve yaklasik 45 derecelik bir aci 

olusturmalidir. 

 

 

 

 



 

 

Burdan da gordugunuz gibi, cikik burun ya da alt 

cenenin daha az cikik olmasi ‘’hata’’ olarak kabul 

edilmektedir. 

 

 

Secereli Kopekler Ifsaa (Pedigree Dogs Exposed ) yayinlandiktan sonra bir sure 

irk standartlarinda bazi gozden gecirmeler goruldu. Bunlar, Pug standardinda da 

oldugu gibi net olmayan, ornegin somagin kisa degil goreceli olarak kisa gibi muglak 

aciklamalarla tanimlanmaya calisildi. Bu, yetistiricilere halen cok fazla bahane alani 

yaratti.  Bizim net degerlere ihtiyacimiz var:  Irklarini neyin olusturdugu 

konusunda fikirlerini degistirecek daha belirgin bir kafatasi/kafa/somak orani 

gerekmekte.  

Brakisefal irk standartlarinda buyuk ve acik 

burun delikleri sart, ancak irkin diger 

noktalari daha on planda tutuldugu icin bu 

genellikle gormezden geliniyor. Bir kulagi 

dusuk bir Fransiz Buldog ya da kahverengi 

burunlu bir Buldog sampiyon olsa yer 

yerinden oynayabilecekken daracik burun 

delikli kopekler sampiyon olmaya devam 

ediyor. 

Bu arada irkin daha az abartili orneklerinin 

resimlerinin paylasildigi CRUFFA Facebook grubunda yetistiriciler siklikla bu 

https://t.umblr.com/redirect?z=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgroups%2Fcruffa%2F&t=ZjNkYTRkYjNmOGE5MTY4NWEwYWUzNTI2M2UzNTYyOTA0YTA2YTU0OSxHdHk0b1Q5bg%3D%3D&b=t%3A3VRzst2G36ugv159mESkwg&p=https%3A%2F%2Flndn034.tumblr.com%2Fpost%2F180165007337%2Forcinus-ocean-orcinus-ocean-everything-below&m=1


resimlere burun kiviriyorlar. Bir kac gun once, 19 yuzyilda Carl Reichert 

tarafindan resmedilmis bu Pug’in melez bir kopek oldugunu idda etti. 

 

 

 

Ayni idda bu kopekler icin de 

yapildi 

 

 

 

 

 Kopegin gozlerindeki beyaz kisimlarin 

gorunmesinin istenmeyen birsey 

oldugu kabul etmesine ragmen 

CRUFT’taki bu kopegin gorunumunu 

tercih ettigini eklemeden duramadi. 

 

 

Artik harekete gecme zamani. Bu kopekler aci cekiyor – her zaman ve hepsi 

degil belki ama pek cogu ve cogu zaman.  

Brasifalik irklar diger irklardan cok daha kisa bir yasam suruyorlar. %50’si 

ciddi nefes alma zorlugu yasiyor. Kendilerini serinletmekte neredeyse hemen 

hepsi ciddi zorluk cekiyorlar. Cogu Buldog dogal olarak ciftlesemedigi gibi dogum 



da yapamiyor. Puglarin korneal kansere yakalanma riskleri 19 kat daha fazla. 

Hepsi dusuk genetik cesitlilikten muzdaripler. Bu liste boyle devam ediyor. 

Bugun, Buldoglar, Fransiz Buldoglar ve Puglar, KC’de kaydedilen kopeklerin 

5’te 1’ini olusturuyorlar. Bu oran 2005’te 50’de 1 idi. 

Dun basik burunlu irklarin uretiminin yasaklanmasi ile ilgili yeni bir imza 

kampanyasi baslatildi ve ilk 24 saatte 20 bin kisi imzaladi.  

BBC2 icin yeni bir televizyon serisi uzerinde calistigim icin bir suredir blog’uma 

yeni paylasimlar yapmamadim. Ancak, bu yaziyi yazabilmek icin zaman ayirmam 

gerekti cunku yeni irk standartlari resimleri beni gercekten sinirlendirdi. 

Bu nedenle lutfen … Istedigim sey kesinlikle irklarin uretiminin topyekun 

yasaklanmasi degil sadece orta noktanin bulunmasi. KC’ye bu konuda ne 

hissettiginizi iletmek icin bu kampanyaya bir imza da siz atin.  Eger sirketler 

urunlerini satmak icin basik suratli irklarin resimlerini kullanalarak abartili 

gorunumu populerlestiriyorlarsa bu konuda sikayette bulunun. 

Veteriner hekimler: Destekleriniz icin tesekkurler. Lutfen baski yapmaya devam 

edin. 

Ve, tabiki, bu yaziyi okuyan herkes – lutfen o abartili yavruyu almayin. 

Bugun Pug, Buldog ya da  Fransiz Buldog almak guvenli degildir. Ne onlar ne de 

cuzaniniz icin. 

http://orcinus-ocean.tumblr.com/post/168126376950/everything-below-is-posted-with-liberty-and-credit  

Ceviri: Ilker Unlu 

16 Kasim 2018 

https://www.thepetitionsite.com/en-gb/takeaction/934/065/454/?z00m=29632170&redirectID=2511517751
https://www.thepetitionsite.com/en-gb/takeaction/934/065/454/?z00m=29632170&redirectID=2511517751
http://orcinus-ocean.tumblr.com/post/168126376950/everything-below-is-posted-with-liberty-and-credit
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