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şte yine karşınızdayız! Kedi dergisi
1991 yılından beri (arada bir de olsa)
yayınlanıyor. Tam 4 yıl. Dile kolay!
Türkiye'nin, belki de dünyanın gerçek
anlamda kedi dergisi olmaktan gurur ve

R

Kedi Gibi Dost Yok

2

Vedat Özdemiroğlu

Kedilerin Bize Getirdikleri

3

Catfancy, Şubat 1995 sayısından
Derleme

Test:

kıvanç duyuyoruz. Çünkü biz bir pet dergisi değiliz.

Evcil Kediniz Ne Kadar Evcil.... 5

Birlikte yaşadığımız hayvanları, daha çok

Sizden

yaşamımızı paylaştığımız dostlar olarak görüyoruz.

Kadir'in Cilvesi

Bakalım yeni yıl kedilere neler getirecek? Umarız
yeni yılda, KEDİ'yi belli başlı dergi ve gazete
bayilerinde bulabileceksiniz. KEDİ, sizlere
ulaşabilmek için daha çok çabalayacak. Ayrıca

Size

8
10

Yazarlar. TTŞM* Fotoroman Gurubu

Ressam Kediler

12

Bir Kedi Nasıl Düşer

15

derginiz, yeni yılla birlikte iki ayda bir çıkacak.

Bahadır Baruter

Yeni yıl kedilere daha neler mi getirecek?

Takvim

16

Gerisi Kedi Falı köşesinde.

Kedi Nasıl Kedi Oldu

18

Yine bu sayıyla birlikte okuyucularımızdan gelen

Kedi Falı
Afrika'nın Büyülü Çizgileri:
Zebralar

ilginç kedi fotoğraflarını ya da öykülerini
Unutmayın: Kedilerle yaşamını paylaşan herkes
bir şeyler yazabilir, ilginç anların fotoğraflarını
yakalayabilir. Sizin de çorbada tuzunuz bulunabilir.

SAYI: 11 ŞUBAT 1996
Yayına Hazırlayanlar:
Nejla Osseiran. Sema Öğünlü,
Kapak Fotoğrafı
Nejla Osseiran,

TeknikHazırlık
Aydın Şahin.
Danışmanlar
Bilge Karasu,
Tan Oral,
Ju-en Veteriner Kliniği

21
23

Sevgi Gücüm

yayımlamaya başlayacağız.

Sorumlu
Yazı İşleri Müdürü
Kutlu Esendemir,

Müfide Pekin

Kediniz
Gözden Kaybolduğunda

25

Kedinizin sağlığı:
Dolaşım Hastalıkları

27

Kedinizden Size
Hastalık Bulaşabilir mi?

29

Mazeretim Van
Asabiyim Ben!!!

31

Çorbada Tuzu Olanlar
Tomris Uyar, Turgut Uyar. Şima
Etaner Uyar. Mina Etaner, Sevgi
Gücüm. Müfide Pekin, Ragıp Duran,
Nur Pınar Sankur.Yonca Saraçoğlu,
Bahadır Baruter, Vedat Özdemiroğlu,
Tuncay Akgün, Mehmet Çağçağ
Çorbaya Kuyruğu Batanlar
Balaban, Bıyık, Biber, Bibik, Bekir,
Cahide. Havuç, Haydut. Gizmo.

İmtiyaz Sahibi: L.M. Basın Yayın adına Mehmet Çağçağ Baskı: Boyut Matbaacılık A.Ş. Tel: 629 05 72

Roman, Kaplan, İdefiks, Kuki, Lokum,
Miyak, Musti. Oğlum (köpek), Sinba,
Susam. Tırmık, Tedi. Tekir, Tinerci,
Ponçik, Piknik, Şişman.
Yayımlayan
LM Basın Yayın LTD. ŞTİ.
Adres: İstiklal Cad. İmam Adnan
Sok. No: 20 80800 Beyoğlu İst.
Tel: 251 42 44-251 57 54

1

K E D İ

Y A Z I L A R I

Kedi gibi dost yok...
arlabaşı'nda
dar, eğri bir
sokak... Ev
lerin arasına
gerili ipler, iplerde
rengarenk çamaşır
lar, ip atlayan kız
çocukları, top oyna
yan oğlanlar... Hava
kapalı, yağmur var
gibi, yok gibi, Manastır'a içimde kas
vetle girdim... Oyun
cu arkadaşların pro
vaları var, ben de
gidip izliyorum ba
zen... Tam merdi
venleri çıkıcam, belli belirsiz bir
inilti, yumuşacık... Dönüp baktım
bir kutudan geliyor ses... Kapa
ğını kaldırdım, iki tane kedi yav
rusu, küçük falan değiller, yok'a
yakınlar, şaşkın şaşkın mırldanıyorlar... Kapağı kapattım...
Kedileri sevmiyordum... Sevip
sevmemeyi hiç düşünmemiştim...
Kedileri sevmeyen biri olarak, o
kedi yavrularının ikide bir gözü
mün önüne gelmesi de tuhaftı,
evinde besleyenlerle ufak ufak
kedi muhabbetlerine girmem de...
Sonra Yeşilköy'de dolaşırken
dank etti, o kediler orada beni
bekliyor... Trene bindim, köprü
den yürüdüm, tramvaya bindim,
Manastır'a geldim... Ödüm ko
puyor kutuyu göremicem diye...
Sonra içerden bir yerden aynı
mırıltılar geldi... Ordalar... Ele
mana kedileri almak istediğimi
söyledim... Vermeyecek diye
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korkuyorum... "Bi tanesini başka
sı alacak, bunu alabilirsin abi"
diye uzattı yavruyu... Aldım, tut
tum... İlk defa kedi tutuyorum,
avcumun içinde kıpır kıpır... Eli
mi yalıyor, yüzüme bakıyor...
Ben ondan daha heyecanlı
yım... Adını "Nankör" koydum,
montumun içine yerleştirip çık
tım, biz giderken annesi (Atiye)
arkamızdan bakıyordu... Nan
kör miyavladı...
Eve geldik, Nankör sepetine
yerleşti, üzgün gibi bakıyor, ge
ri mi götürsem n'apsam?.. Bi
de efendi, gel diyorsun geliyor,
çişini gidip tuvalete yapıyor...
Süt içişini gördüm, kararımı ver
dim bu kedi burada kalacak...
Annem önce caz etti, sonra
alıştı, onun annesinin adı da
Atiye'ydi, bi sıcaklık oldu...
Nankör'le inanılmaz oyunlar oy
nadık, halıya yatıyorum, geri gi

dip gidip üstüme
atlıyor, yalayıp kaçı
yor... İp sallıyorum,
zincir sallıyorum,
deli oluyor, taklalar
atıyor... Yorulunca
eyvallahı yok, ba
zen sepetine, ba
zen yanıma ilişip kıvırılyor... Dergide
çalışıyorum, eve sa
bahın köründe geli
yorum, bi tek Nan
kör ayakta, kucağı
ma atlıyor... Birlikte
uyuyoruz, uyansa
da kalkmıyor ya
nımdan, beni bekliyor... Sonra
oyun başlıyor, kudurma seansı...
Ev halkı ikiye bölünmüş, kimi
"Nankör" yerine "Doktor" diyor...
Sanki ilimle, fenle ilgisi varmış
gibi... Annem oğluna bakar gibi
bakıyor... Nankör'ün tek derdi,
komşusunun 2 yaşındaki oğlu
Melih... Birbirlerine gıcıklar,
Melih
kedinin
kuyruğunu
çekiyor, Nankör lanetli bir cüce
görmüş gibi kaçıyor Melih'i
görünce...Bi gün tırmaladı
Melih'i, ondan sonra belli bir
saygı oluştu Melih'te zamanla
birlikte oynar hale geldiler...
Nankör tam dört sene kaldı ev
de, ben askerdeyken firar et
miş, döner diye bekledik, dön
medi... Bence gelecek... Bir
sürü kedi görüyorum, içim
gidiyor ama Nankör dönecek...
Anıları kesmiyor...
Vedat

Özdemiroğlu

Kedilerin
bize getirdikleri....
evgi, bağlılık, espri, arka
daşlık.... İşte kedilerin ya
şamımıza getirdiği güzel
likler. Kediler sağlığımız için de
yararlı. Kalp atışlarımızı düzen
ler, depresyona iyi gelir, duy
gularımızı dışavurmamıza yar
dımcı olurlar.
Araştırmacılar, bir kedi ya da
evde beslenebilen herhangi
bir hayvanın insanların sorum
luluk duygusunu, özgüven ve
hayata bağlılığı arttırdıklarını
ileri sürüyorlar. Özellikle çocuk
ve yaşlıların yaşamlarına çok
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büyük katkılarda bulundukları
öne sürülüyor kedilerin. Çün
kü, hem çocuklar, hem de
yaşlılar daha çok kendilerini
düşünme eğilimi gösteriyorlar.
Çocuklar, henüz dış dünyayla
dolaysız bağ kuramadıkların
dan, yaşlılar ise bu işten vaz
g e ç m e y e başladıklarından
ötürü. Nedeni ne olursa olsun,
özellikle kediler, insanların dış
dünyayla ilişki kurmalarına bir
şekilde yardımcı oluyorlar.
Pennsylvania Üniversitesinde
yapılan bir araştırmada, bir

hayvanla konuşmanın kan ba
sıncını düşürdüğü ve dolayısıy
la kalp hastalarına iyi geldiği
saptanmış. Halen, otistik ve
öğrenme güçlükleri çeken ço
cuklar için, bir hayvanla birlikte
yaşamanın olumlu etkileri üze
rine araştırmalar yapılıyor.
Kediler özellikle yaşlılar tedavi
amacıyla kullanılıyor, çünkü di
ğer hayvanlara göre daha kü
çük ve idare edilmesi daha ko
lay. Çok hızlı davranan ve çok
büyük hayvanlar insanları bir
şekilde çekingen kılabiliyor.
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ARAŞTIRMA

Amerika'da özel eğitim gerek
tirenlerin devam ettiği okullar
da, bakımevlerinde ve yaşlılar
evlerinde yaklaşık 2000 kişi ke
dilerin yardımıyla tedavi edil
mekte. Neden özellikle kediler?
Çünkü kediler minik, yani in
sanların kucaklarına oturabiliyorlar, sepetlere kolayca gire
bildiklerinden taşınmaları ol
dukça kolay ve ayrıca, insanlar
bir kediyi çok rahatlıkla sevebi
liyorlar. En önemlisi, kedilerin
böylesi durumları sezip, ne ya
pacaklarını adeta bilmeleri.
Çünkü bir kedi insanların has
ta, üzüntülü ya da bitkin oldu
ğunu kolayca hissedebiliyor
ve ona göre davranıyor.
Pepe 8 yaşında ve 1993'ten
beri Pennsylvania'da Kızıl Haç
gönüllüsü olarak çalışıyor. Sa
hibi kedisine özel bir eğitim
vermediğini, ancak kendi ku
cağına hiç gelmemesine rağ
men bakımevindeki hastaların
kucaklarında saatlerce oturabildiğini söylüyor. Diğer bir gö
nüllü ise 4 yaşındaki Smokey.
Smokey 1991'den beri hafta
da dört kez yaşlılar evindeki
yaşlıları ziyaret ediyor ve bu iş
ten öyle zevk alıyor ki, kimin
kucağına gitse orada kıvrılıp
mırıldanmaya başlıyor.
Terapi için kedilerin özel bir
eğitime gereksinmeleri yok.
Tek yapacakları şey, sepetleri
ne girip, kendilerine ihtiyaçları
olan kişilere yardıma gittiklerini
sezinlemeleri. Oraya gittiklerin
de ise tek görevleri etrafta ko
şup oynayacaklarına, kucakla
rı ısıtmak. Ancak bu işe so
yunmadan önce yetkililer tara
fından ufak bir anlayışlılık tes
tine tabi tutuluyorlar. Eeee, ola
cak o kadar! Aranan en bü
yük nitelik sosyal bir kedi ol
mak! Sakin ve her zaman okşanılmaktan hoşlanan kedi ol
mak pek kolay değil. Aşılarının
düzenli yapılmış olması, gez

mekten, değişik yerlerde bu
lunmaktan ve değişik insanlar
la tanışmaktan hoşlanması ge
rek aday kedinin.
Sigler, Ohio'da özel eğitim ve
ren okullardan birinde öğret
menken, kedisi Koko'nun in
sanların gövde dilinden anla
dığının farkına varıyor. Öğren
cilerin kucağına yerleşip mırıl
danmaya başlayan Koko, he
men onların sevgi ve şefkat
duygularını harekete geçiri
yor. Bundan yararlanan öğ
retmen öğrencilerine sevgile
rini nasıl gösterebileceklerini,
başka bir canlıya nasıl dikkatli
davranmaları gerektiğini öğ
retmeye çalışıyor onlara. Öğ
rencilerden h e m e n karşılık

alabilmek büyük bir mutluluk
olsa gerek.
Araştırmacıların üzerinde dur
dukları en önemli nokta, insan
ların içinde kalan ve dışarıya
vurmakta güçlük çektikleri
iletişim kurma isteğinin hayvan
lar yardımıyla ortaya çıkarılması.
Bir hayvanı okşamak, onunla
konuşmak, onun ne demek is
tediğini anlamaya çalışmak in
sanları olgunlaştırıyor ve dış
dünyaya döndürüyor. Çünkü
hayvanlar insanlara koşulsuz
sevgiyi ve karşılıklı dayanışmayı
öğretebiliyor. Belki de insanoğ
lunun yıllarla birlikte unuttuğu
bir nokta bu.
CATFANCY, Şubat 1995 sayısından
derlenmiştir

T E S T İ

1 Kediler gün

de ortalama sekiz
saat uyurlar. Si
zin kediniz genel
de kaç saat uyur?
a. Fırsatını bulduğunda, tüm gün.
b. Sekiz saatten fazla uyumaz.
c. Yaklaşık on saat.
d. Beş saat ya da daha az.
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Aşağıdaki yemek
çeşitlerinden hangileri
kedinizin en çok sev
diği yemekler listesin
de yer alır?
a. Benim tabağımdan yiyebileceği her
hangi bir yemek
b. Garip ya da pahalı herhangi bir yiyecek
c. Herhangi bir yemek, ve hatta bazen,
çorap ya da gazete gibi yenilemeyecek
şeyler bile onun listesinde yer alır.
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Eğer kedi
nizin önüne bir
top atarsanız,
a. Topu kaybedinceye kadar oynar.
b. Topu hırçın bir ruh haliyle sonuna ka
dar oradan oraya sürükler.
c. Bazen topla saatlerce mutlu mutlu
oynar.
d. İlgilenmez bile.
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Kediniz ka
palı kapının açıl
masını ve dışarı
çıkma isteğini

nasıl dile getirir?
a. Nazikçe kapıya sürtünür.
b. Kapıda oturur ve sürekli miyavlar

5

T E S T İ
c. Bana bildirmesine gerek yok, ken
disi kapıları açar.
d. Sessizce kapının önünde oturur ve
kapının mucizevi bir şekilde kendi
kendine açılmasını bekler.
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Evde si
nek var, kedi
niz:
A)
B)
C)
D)
a. İlgisiz görünür, ancak sinek kendi alanına girdiğinde saldırıya
geçmeye hazırdır.
b. Tamamen gözardı eder sineği.
c. Kovalar.
d. 'Sinek ne demek?' diye sorar.
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Kediniz
evin bir köşe
A) B) C) D)
sinde tek başı
nayken, aklı
na esip de sizi aramaya çıkarsa,
a. Beni buluncaya kadar bütün evin
orasını burasını miyavlayarak dolaşır.
b. Ben ortalığa çıkıncaya kadar inatçı
inatçı miyavlar.
c. Benim yerimi saptamak için evdeki en
küçük sesleri bile dinler ve yerimi sapta
yınca gelir.
d. Nerede olduğumu merak etse bile kı
lını kıpırdatmaz ve ortaya çıkmamı bek
ler.
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Yemek ya
da çay vakti gel
diğinde,
A) B) C) D)
a. Bizden beş
dakika önce masada yerini alır.
fa. Tabak çanak gürültüsü duyduğunda,
sandalyemin altındaki yerini alır.
c. Her nasılsa yemek vaktinde dakik
davranır ve bize katılmaya karar verir.
d. Kafasına göre takılır.
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Kediniz ev
de sizin peşinize
takılır mı?
A) B) C) D)
a. Ara sıra ama
% 30'u aşmaz takıldığı zamanlar.
fa. Hemen hemen her zaman.
c. % 50 takılır.
d. Asla. Yollarımız tesadüfen aynıysa
peşime takılıyormuş gibi olur.
6

9

Kediniz ne kadar
meraklı?
a. İnanılmaz derece
A)
B) C)
de. Evde ya da dışarı
da her dakika yeni bir şey keşfetme ve
tanıma peşinde.
b. Orta şeker. Ama daha çok sevdiği uğ
raşları vardır.
c. Ancak ve ancak akşam yemekte ne
var diye merak eder
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A)

B)

C)

D)

Kedini
zin evde sallan
tılı, ordan hur
dan sarkan şey

lere karşı tavrı nedir?
a. Saldırır.
b. Ön cepheden ve arkadan saldırıya
geçer.
c. Düğüm haline getirir.
d. Görmezlikten gelir.
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Kedile
rin dokuz canlı
oldukları söyleA) B) C ) D)
nir. Kedinizin bi
rinci yaşamını sürdürdüğünü düşünün,

sizce geri kalan sekiz yaşamında neler
yapmayı planlıyor?
a. Uyumak
fa. Uyumak ve yemek yemek.
c. Çoğunlukla uyumak, ancak bir yarı
dan da gözünün bir köşesiyle etrafta
olan bitene tanıklık etmek ve oyun oyna
mak.
d. Hiç bir öğüt dinlemeksizin yaramaz
lıklar peşinde koşmak.
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Kediniz
oyuncu mu?
a. Oyuncu da ne
A)
B)
C)
D)
demek?!!!
fa. Neşesi yerinde olduğunda.
c. Hayır. Bu konuda pek bilgili değil.
d. Evet. sadece bunun için yaşadığı söy
lenebilir.
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A)

B)

C)

D)

Eğer ke
dinize, sizinle
birlikte diğer
odaya ya da dı-

şarıya gelmesini söylerseniz, sözünüzü
dinler mi?
a. Pek emin değilim. Galiba, gelse bile

T E S T İ
için çok sinirlenir.
C. Onu yıkama düşüncesinin kafamdan
geçtiğini hisseder hissetmez toz olur.
d. Banyo yapmaya bayılır. Ancak beni de
ıslatmayı ihmal etmez.

20

tesadüfen gelir.
fa. Nadiren.
c. Hemen hemen her zaman.
d. Asla. Eğer geliyorduysa bile, benim gel
mesini istediğimi çakarsa, köle olmadığını
ispatlamak için tam aksi yöne gider.

fa. Ayaklanma sürünerek tatlı tatlı miyavlar.
c. Sadece gidip tabağına bakar, tabakta
yemek bulacağını umut ederek.
d. Talepkar bir bakış fırlatarak miyavlar.
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14

A)

B)

C) D)

Kedini
zin uyku alış
kanlıkları nedir?
a. Sık sık atıştır

mak üzere uyanır.
b. Yatağımda en sıcak noktayı bulabil
mek için sürekli yer değiştirir.
c. Bütün gün uyumaktan yorulup gece
leri deliksiz uyur.
d. Sanki geceleri nöbet tutarmışçasma
uyanık kalır.

15 Kedini

A)

B)

C)

D)

zin tırnaklarını
törpüleme gü
düsü gelişmiş

midir?
a. Nadiren tırnaklarını törpüler.
b. Sadece zarar vermek için törpüler.
c. Sağlığına çok düşkündür. Bunun için
kendisine ayrılmış olan tırnak törpüleme
tahtasını törpüler.
d. Tırnak törpüleme güdüsünden haberi
bile yok.
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A)

B)

C)

başında miyavlar.

D)

Kediniz
acıktığını size
nasıl belli eder?
a. Tabağının

A)

B)

C)

D)

Kediniz
ne kadar sıklıkla
yalanır ve tara
nır?

a. Günde bir iki kez.
b. Günde üç beş kez.
c. Yaklaşık on kez.
d. Birçok kez. Yemekten ve uykudan
sonra en çok sevdiği aktivitedir.
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A)

B

C)

D)

Kediniz
eve geldiğinden
beri, bazı şeşyalarınız kaybol

maya başladı mı?
a. Evet, yiyecek maddelerinden mücev
herlere ve çoraplara kadar her şey.
b. Hayır. Eşyalara hiç dokunmaz.
c. Belki bir kaç şey.
d. Evet, birçok şey kayboldu, ancak son
radan bir şekilde ortaya çıktı.
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A)

B)

C)

D)

Eğer
kedinizi
yıkamaya kal
kışırsanız, nasıl

tepki gösterir?
a. Görünüşünün mükemmel olduğuna
inandığından, hakarete uğramış gibi his
seder kendisini.
b. Daha önceden durumu çakamadığı

Kedinizin
kapıdan,
A)
B)
C)
D)
E)
bacadan
ya da balkondan dışarıya kaçma planı ya
da girişimi oldu mu?
a. Hayır. Böyle bir şeyi düşünmeye
bile üşenir.
b. Kapıları rahatlıkla açıp kapadığı için
farkında değilim. Ben evde yokken
bütün gün gezip, benim eve dönmeme
yakın geri geliyor olabilir.
C. Aslında niyeti kaçmak değildi ama
kuş avlarken balkondan istemiyerek düş
tü. Bir kez de pencere kenarında uyur
ken düştü.
d. Benimle birlikte eve girer çıkar.
e. Hayattaki tek isteği bu sanırım.

Sonuç:
1.a=1 b=2 c=3 d=4
2. a=2 b=3 c=1
3. a=1 b=4 c=2 d=3
4. a=2 b=3 c=4 d=1
5. a=4 b=2 c=3 d=1
6. a=3 b=2 c=4 d=1
7. a=4 b=3 c=2 d=1
8. a=3 b=1 c=2 d=4
9. a=3 b=2 c=1
10. a=3 b=2 c=4 d=1
11. a=1 b=2 c=3 d=4
12. a=2 b=3 c=1 d=4
13. a=1 b=3 c=2 d=4
14. a=2 b=1 c=3 d=4
15. a=2 b=4 c=3 d=1
16. a=3 b=2 c=1 d=4
17. a=1 b=2 c=3 d=4
18. a=4b=1 c=2 d=3
19. a=2 b=3 c=4 d=1
20. a=4 b=2 c=3 d=0 e=1
Kediniz sizi iyice evcilleştirmiş.
Baksanıza, saçma sapan bir
testle bile kapalı kapılar ardında
zaman dolduruyorsunuz. Çıkın
dışarıya, gönül eğlendirin biraz.
Boşverin. Bu kediler üzerine
kafa yormaya değmez.

S İ Z D E N

S İ Z E

Kedileri ç o k severiz
Mıncıklarsak tırmık atar,
S o n r a biz üzülürüz
Kediler bizim canımızdır
İki k ü ç ü k kedi iyidir.
İki b ü y ü k kedi ç o k
yer kaplar
Kediler meraklıdır
O n l a r d a bizim gibi
H e r k e s meraklı olsun
Kediler gibi olsun
Onlar d a m u t l u olsun
Tıpkı bizim gibi
Hadi gel k e d i m ,
Hadi oynayalım
M u t l u l u ğ a koşalım
Hep dansedelim
Cem Okay,(5)
29 Kasım 1995

9. sayının 3. sayfasındaki yazı sinirlerimi altüst
etti. Yazı kedileri yüceltmekte şüphesiz. 68 ku
şağının kedilerini birleştiriyor. O benim yanar
döner isyankar tavrım yıllar yılı baskı altında tu
tulmuş fare dostlarımdan aldığım ateşle beyaz
peynirimi yerken yazı yazmaya zorluyor beni.
Şunu bilsinler: Medyanın şişirdiği Jim Morrison
değil bizim liderimiz. Unutturulmak istenen çığlık
Janis Joplin bizim önderimiz. Jimi Hendrix'in tellerindeki namelerde bizim gözyaşlarımız.
Bukowski'nin ruhunda, Pavese'nin kalbinde, arka
sokaklarda her yerdeyiz.
Gerçek 68'liler, biz fareleriz şüphesiz.
Zira; Düzene hiç uyum sağlamadık,
İyi kötü hiç birimiz yolundan dönmedi,
Bir kap süt ve sıcak soba kenarı için bütün gün
eve tıkılmayı hiç kabullenmedik.
Zira; Evsiziz, lüksü hiç sevmedik, hiç kuaföre
gitmedik,
8

Zira; Hayat yorgunuyuz, yorgunların sırtındaki
gözyaşıyız.
Zira; şartlanmış robotlar değiliz. Mart ayında
damlara hiç tırmanmadık.
Hep 68'li kaldık, hep öyle olacağız.
D e ğ e r i m i z heç b i l i n m e d i , o l s u n biz a ğ 
lamayacağız.
YÜZÜMÜZE BAKIN ROCK 'N' ROLL'U ANLAYIN
İşine geldi mi uyum sağlayan,
İşine geldi mi isyankar takılan züppelerden hiç
olmadık;
Zira; Karanlıkta kaynak yapan hep biz olacağız.

"Sen bizim arka sokak/ Delikanlı bir kız
gibi rüzgara karşı durmuşsun."
Atilla İlhan
Yusuf Barış Tuncer (korkak Bezirgan)

S İ Z D E N

S İ Z E

Kaplan ve Sinba'nın
Maceraları

Artık bu evde oturmaktan sıkıldım.
Söyle bir dolaşıp geleyim
Ben de geliyorum

Hop, dur bakalım, sen daha çok
küçüksün
Rahat bırak beni
Ama n'ooolurrr!

Tamam, tamam, anlaşıldı ama kim
açacak bize bu kapıyı?

İş başa düşecek galiba

Ay, n'olur beni de götür Kapişçiğim

Şöyle bir deneyelim bakalım
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FOTOROMAN

Kadir'in Cilvesi
Hülya ve Kadir, bir yetimhane avlusunda
yaşamaktadırlar. Soğuk bir kış akşamı hayatları tamamen
değişir. Artık onların da bir evleri vardır. Yine de geride
kalan arkadaşlarını özlemektedirler.

Günler yemek yiyerek ve mırıldanarak geçmektedir. Birbirlerine
abi-kardeş gibi çok sıkı bağlanmışlardır.

Yazarlar: TTŞM* Fotoroman Gurubu
Oynayanlar:
Hülya
Alice
Kadir
Pudra
Kemal
Adonis
Sokak çetesi ele başları
(Soldan sağa)
Motaba, Derbeder, Tekir
4 yavru kedi Kendilerini alacak yeni aileleri
tarafından isimlendirilecekler.
tel: 0212 267 41 12 (akşamları)
* Turgut, Tomris, Şima, Mina

Öyle ki Hülya, Kadir'in annesinin bahsettiği, sağ kalçası
işaretli kayıp kardeşi olduğundan şüphelenmektedir ve
bunu gizlice araştırmaktadır.

Birgün camdan bahçeye bakarlarken Kemal'i
görürler. Aaaaaaaahl
Onu yetimhaneden tanıyorlardır. Hülya ve Kemal
arasında bir elektriklenme, Kadir ile Hülya
arasında da bir buzlaşma olmuştur.

FOTOROMAN

Kadir duygularını
zincirleyip parkta
dolaşırken, Kemal'in
düşman sokak kedi
çetesinin saldırısına
uğradığını görür.
Hülya Kadirle dertleşmek ister ama Kadir onu
dinlemez. Küskündür. Eski sokak arkadaşları Bıç
kın Kemal'in bu semte kapağı atması onu düşün
dürmektedir.

Kıskançlığını unutup eski dostunun
yardımına koşar. Hülya evde, geciken
Kadir'in yolunu endişeyle gözlerken,
O bir kan gölü içinde
debelenmektedir.

Hülya gündüz gece miyavını içine atarak Kadir'e
destek olur. Tek ümidi
onun bir kerecik ayağa
kalkabilmesidir. Gerçek
aşkının Kadir olduğunu
artık anlamıştır.

Gökten 4 elma düşer.

Öte yandan Kemal kavgada ölmemiştir ama derin bir
kalp yarası almıştır. Kendisinin Hülya'ya iyi bir hayat
veremeyeceğini de farketmiştir. Artık onun için Hülya
yoktur. Ona Kadir ile hayat boyu mutluluk diler ve ye
niden kendi yolunda patilemeye başlar.

Kadir artık bir aile babası
olmuştur. Ailesinin geçi
mini sağlamak için rek
lam önerilerinden hangi
sini kabul edeceğini derin
derin düşünmektedir.
Hülya ise hala camdan
bakmaktadır.

S A N A T

HER NE KADAR RESSAM KEDİLERİN YAPITLARI
SİZİ BÜYÜLEDİYSE DE, SANATÇI KEDİLERİN AKRİLİK BOYA
KULLANMASINA İZİN VERİLMEMELİ. ÇÜNKÜ AKRİLİK BOYANIN
KURUDUKTAN SONRA ÇIKMASI ZOR OLABİLİR. BU DA,
SANATÇI KEDİNİZİ SİNİR KRİZİNE SÜRÜKLEYEBİLİR. AYRICA,
KEDİNİZ ZEHİRLENEBİLİR. BU NEDENLE, KEDİNİZE
BOYALI BASINDA ÇIKAN GÖZ KAMAŞTIRICI
RESİMLERE İNANMAMASINI ÖĞÜTLEYİN VE ONU ÜNLÜ BİR
SANATÇI OLMA HÜLYALARINDAN VAZGEÇİRİN!

ek çok sanatçı re
simlerinde kedi kul
lanmıştır. Kedinin bi
çiminde, duruşunda,
başında, poposunda bile bir
estetik değer vardır. Yatar
ken, ayakta veya sadece
12
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öylesine bakınırken bile bir
güzellik taşır kedi.
Ama kimse bugüne kadar res
sam kedilerden bahsetmedi.
Biraz haksızlık olmuyor mu?
Evet, yanlış okumadınız. Bu
yazıda ressam kedilerden söz

edeceğiz. Evinizde, bahçe
nizde beslediğiniz kediler sizin
jçin bir ekmek kapısı olabilir
ler. Hoop, ne oluyor? diyen
ifadenizi görür gibiyiz. Ama
kedinizin gerçek yetenekle
rinden haberdar mısınız? "Ke-

diler Neden Resim Yapar"
(Why Cats Paint) isimli kitap
ta ressam kedilerden sözediliyor. Gelin bu inanılması güç
olayı birlikte okuyalım:
1990 yılında Nil nehri civarında
bir kazı sırasında 5 bin yıllık iki
kedi mumyası gün yüzüne çıkı
yor. Birinin adı Etak ötekinin de
Tikk. Olağanüstü bir teknikle
mumyalanmış kedilerin boy

nunda bronz ve altın kolyeler
var. Bundan daha da ilginç
olanı, önayaklarının arasında
sıkıştırılmış bir papirüs olması.
Papirüste kedi patisi izi var. Bu
izler bilinen en eski kedi izleri.
Eski Mısırlılar bu izleri Tanrı tara
fından gönderilen bir işaret
olarak görmüş ve bunları
mumyaların yanına saklamış
lar. Eski Mısır'a ait pek çok re

simde kedi tarafından bırakı
lan izlere ve resim yapan kedi
lere rastlamak mümkün.
Yine ortaçağda benzeri izlere
rastlıyoruz. Ama ortaçağda
kedi tanrısal imgesini yitirmiş,
şeytanın işbirlikçisi olarak gö
rülmekteydi. Dolayısıyla, kedi
nin pati izleri kötü ruhları tem
sil ediyordu.
Peki nedir bu pati izleri? Kediler
13
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gerçekten resim
mi yapmaya çalışı
yorlar? Evde, birlik
te yaşadığımız se
vimli dostlarımızın
bilmediğimiz yete
nekleri mi var?
Bazı biyologlara
göre kedinin 're
sim' yapması sa
dece bölgelerini
belirlemek ve ko
ku bırakmak için
dir. "Ben burada
yım. Burası benim
bölgem. Buralar
da gezeni oya
rım!" gibi bir tür ha
berleşme yöntemi
de olabilir. Bunu
zaten kediler hep
yapar. Evde olsun,
sokakta olsun, koltuklarımızda,
ağaçlarda, orda

burda kedi izlerine hep rastla
rız. Kediler bazen de enejilerini
boşaltmak için yaparlar bunu:
İstemedikleri bir şey yaptığımız
zaman ya da sinirli oldukların
da. Dolayısıyla kedilerin resim
yapması böyle doğal bir dürtü
nün gelişmiş biçimi olarak açık
lanıyor. Ancak, maddi prob
lemlerini altetmiş, ekmek parası
kazanmak gibi bir derdi olma
yan evcil kedilerde bu davra
nışın estetik bir biçim kazandığı
ileri sürülüyor.
Bölge sınırları daralan ve ek
mek elden su gölden yaşayan
kedilerin enerjilerini başka
alanlara kaydırmış olmaları
muhtemel. Belki de kediler, sa
natsal alanda yapıtlar üreterek
iz bırakma güdülerini tatmin
ediyorlardır.
Bir de, akrilik boyanın içinde
bulunan amonyak tuzunun, ke
dilerin idrar kokusuna çok ben
zemesi (Kediler yağlı boya hiç
kullanmazlar) kedileri müthiş
uyarıyor olabilir.
Amerikalılar herşeyi abartma
ya bayıldıklarından mıdır ne
dir, kedilerin bu resimlerini ser
gileyip inanılmaz fiyatlara
(15.000 $) alıcı bulabiliyorlar.
Tabi bu arada sanatçı kedinin
sağlığını düşünen pek yok. Ak
rilik boya kedi için zehirli ve
allerjik olabileceği gibi, kuru
duktan sonra da çıkması ola
naksız bir boya türüdür. Dola
yısıyla sahibine bir dolu para
kazandıran kedi, daha sonra
ları vaktinin çoğunu patilerine
ve üstüne başına bulaşan bo
yaları çıkarmakla uğraşarak
daha çok nevrotik davranış
larda bulunabilir.
Siz siz olun sakın kedinizin
önüne boya koyup sırtından
para kazanırım düşüncesine
kapılmayın. Zaten bizim ül
kede sanatçının değerini bilen
olmadığı gibi, sanat eserlerinin
de alıcısı pek çıkmaz. •

Çizgi

ÖYKÜ

KEDİ NASIL KEDİ OLDU?
TED HUGHES
ÇEV: M Ü F İ D E P E K İ N

şler tıkırında, hayvanla
rın çoğu hayatlarından
fazlasıyla m e m n u n d u .
Aslan ç o k t a n ü n e ka
vuşmuştu. Hatta küçük
kır fareleri, köstebekler,
ve örümcekler bile adlarından
epeyce söz ettirir olmuşlardı.
Ancak tüm bu çalışkan hay
vanların içinde biri vardı ki
yerinde sayıyordu: Kedi.
Tam bir garabetti Kedi. Nasıl
yola sokacaklardı onu, hiç bi
lemiyorlardı ötekiler.
Ormanda bir ağaç kovuğunda

İ
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yaşıyordu. Her gece, diğer
hayvanlar, derin derin uyur
ken Kedi ağaç k o v u ğ u n u n
kuytularına çekilir ve başlardı
sesler çıkartmaya- a m a ne
sesler, ne gıcırtılar, ne uluma
lar, ne feryatlar, figanlar! Bü
t ü n gün ağaç kovuklarında
baş aşağı asılı uyuyan bay
kuşlar bir anda uyanırlar, ka
nat uçlarını kulaklarına tıka
dıkları gibi kaçmaya başlarlar
dı. Kedi en korkunç karaba
sanlarını görüyor olmalı, diye
düşünürlerdi. Bir defada on

k a r a b a s a n b i r d e n görüyor
herhalde!
Öyle değildi ama. Kedi kema
nını akort ediyordu.
Görülecek manzaraydı doğru
s u ! Kedi, ağaç k o v u ğ u n u n
yumuşak, ılık bir girintisine
kıvrılıp u z a n m ı ş , gözlerini
ağaç gövdesinin tam tepesin
deki delikten dışarı dikmiş
yıldızlara g ü l ü m s ü y o r , aya
göz kırpıyor. Kemanını da çe
nesinin altına sıkıştınvermiş.
Aman, ne mutlu bir Kediydi
bu böyle!
Ve bütün bir gece boyu orada
öylece oturur besteler yapardı.
E şimdi, hiç de hoş bir du
rum değildi elbette bu diğer
hayvanlara göre. Ne yararı
vardı ki yaptığı müziğin? Mü
zikten yemek yapılmaz, yuva
kurulmaz. Müzik ısıtmaz bile
adamı. Kedinin böyle b ü t ü n
gün sersem sepildek dolaş
ması, güneşin altında uyuk
laması katlanılacak gibi değil
di.
"Kötü örnek oluyor", diyordu
Kunduz. "Elini bir tek işe sür
müyor! Ya çocuklanmız, böyle
aylak da yaşanıyormuş, diye
düşünmeye başlarlarsa?"
"Artık Kedi de dünyadaki her
kes gibi bir iş tutsa," diyordu
Gelincik.
Sonunda ormandaki tüm hay-

ÖYKÜ

vanlar bir araya gelip Kediyi
çalışmaya ikna etmek üzere
bir Komite oluşturdular.
Ala Karga, Saksağan ve Papa
ğan şafakla gidip Kedinin ih
tiyar ağacının en tepesindeki
dallara tünediler. Ve Kedi ko
vuktan başını uzatır uzatmaz
başladılar bir avaza: "Çalış
man gerek. Çalış! Çalış!"
İş bu k a d a r l a da k a l m a d ı .
Gün boyu Kedi nereye, onlar
oraya: "Çalış! Çalış!"
Zavallı Kedi ne kadar uğraştıysa da gözünü bir nebze olsun
kapatabilme fırsatı bulamadı.
O gece ağacına erken döndü
Kedi. Keman çalacak dermanı
yoktu. Düştüğü yerde uyudu
kaldı. Ertesi sabah, günün ilk
ışıklarıyla birlikte başını dışa
rıya uzatmasıyla bir de ne gör
sün? Komitenin üç kuşu ora
da ve yine bir avaza:
"Çalış! Çalış!"
Kedi yeniden ağacın
içine çekildi ve başla
dı düşünmeye. Onla
rın istediği gibi bütün
gün ıslak o r m a n d a
toprağı eşeleyip dura
mazdı. Yok, yok hayır!
B u n u y a p a r s a nasıl
vakit bulup da keman
çalacaktı? Yapılacak
tek bir şey vardı ve o
da onu yaptı.
Kemanını koltuğunu n u n altına sıkıştırdığı
gibi ağacın tepesinden
atladı, daldı ormana.
Arkasından da çığlık
çığlığa Ala Karga, Sak
sağan ve Papağan.
Otların arasında gün
delik işlerine dalıp
gitmiş diğer hayvanlar
Kedi yanlarından ko
şarak geçerken kafa
larını kaldırıp ona
baktılar. D a h a önce
hiçbiri kediyi koşar
ken görmemişti ki!

" Kemanını da çenesinin
altına sıkıştırıvermiş. Aman, ne
mutlu bir Kediydi bu böyle! "
"Kedi birşeylerin peşinde," di
ye konuştular aralarında.
"Belki de artık çalışmayı dü
şünüyor".
Geyik, Yaban Domuzu, Ayı,
Dağ Gelinciği, Firavun Faresi,
Oklu Kirpi ve bir kuş bulutu,
nereye gidiyor acaba diyerek
kedinin peşine takıldılar.
Epeyce koştuktan sonra or
manın kıyısına vardılar. Ora
da durdular. Yaprakların ara
sından etrafı gözetlerken, bir

birlerine yan bakışlar atıyor
ve korkudan titriyorlardı. Ön
lerinde ot yığınlanyla dolu ge
niş tarlanın ötesinde İnsan'ın
çiftliği uzanıyordu.
Kedi korkmuyordu. Dosdoğru
tarlayı geçip İnsan'ın kapısı
na ulaştı. Patisini kaldırdı ve
kapının ortasına b ü t ü n gü
cüyle vurmaya başladı.
İnsan Kediyi görünce öylesine
afalladı ki bir an gözleri yuva
larından fırlamış, ağzı açık
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" Mümkün olsa da oraya
gizlice sokuluverseniz ve o kedileri
dansederken görseniz. "
öylece kaldı. O güne k a d a r
hiçbir hayvan, evinin kapısını
çalmak şöyle dursun, tarlası
na yaklaşma cesaretini bile
gösterememişti. İlk konuşan
Kedi oldu:
"İş istiyorum"
"İş mi istiyorsun?" Kulakları
na inanamıyordu İnsan.
"İş istiyorum" dedi Kedi. "Ha
yatımı kazanmak istiyorum"
İ n s a n onu t e p e d e n t ı r n a ğ a
şöyle bir süzdü. Uzun tırnak
larına takıldı gözü.
"İyi bir fare avcısı olabilirsin
sanki" dedi.
Kedi bu sözleri şaşkınlıkla
karşıladı. Neresi fare avcısına
benziyordu ki? Yine de bu iş

olanağını elinden kaçırmak
niyetinde değildi. Göğsünü
şöyle bir kabartıp, "Yıllardır
yaparım ben bu işi" dedi.
"İyi öyleyse, işin hazır," dedi
İnsan. " Çiftliğimde fareden,
sıçandan geçilmiyor. Ot yığın
larının arası, arpa torbaları,
kiler, her yer dolu".
Böylece Kedi, daha ne olduğu
nu tam anlayamadan Fare-Sıçan avcısı olarak ilan edilmişti
bile. Çalışmasının karşılığı
süt, et ve ocak kenarında bir
köşeydi. Bütün gün uyuyup
bütün gece çalışıyordu.
Başlangıçta epey sıkıntı çekti.
Tarla fareleri kuyruğunu çe
kiyor, sıçanlar kulaklarını kemiriyorlardı. Çatılara
tırmanıp gece karan
lıklarında hooop diye
üzerine atılıyorlardı.
Elin günün maskarası
olmuştu.
Ama Kedi b ü y ü k bir
hızla öğreniyordu. Bi
rinci haftanın sonunda
yarım saat içinde bir
düzine tarla faresini ve
bunun iki misli sıçanı
halledebiliyordu artık.
Hepsini bir gecede te
mizlemeye kalksa, kısa
bir süre sonra hepsi
bitecek o da işsiz kal
mış olacaktı. O da bu
yüzden, her akşam ilk
on dakika kadar içinde
bir kaç tane tutuyor
du. Sonra ahıra çekili
yor, sabaha kadar ke
manını çalıyordu. İşte

tam da aradığı işti bu!
İnsan da ondan çok memnun
kalmıştı. Bayan İnsan'a bakı
lırsa pek de güzeldi. Onu ku
cağına alıp saatlerce okşuyor
du. Ne hayatmış be! diye dü
ş ü n ü y o r d u Kedi. Islak or
m a n d a k i o aptal y a r a t ı k l a r
görselerdi şimdi onu.
Eveet, Kedi'nin ne mükemmel
bir fare-sıçan avcısı olduğunu
gören diğer çiftlik sahiplerinin
hepsi de kedi sahibi olmak is
tediler. Bir süre sonra o kadar
çok kedi olmuştu ki etrafta, bi
zim Kedi bir orkestra kurmaya
karar verdi. A, evet evet, hepsi
de usta kemancıydı. Her ak
şam, bir dolu fareyle bir dolu
sıçanı üst üste koyar koymaz
kedilerin her biri çiftliğinden
ayrılıyor, tarlaları aşarak kü
çük-, karanlık bir çalılığa geli
yordu.
Ve arkasından ne melodiler!
Geceler boyu...
Kısa bir s ü r e s o n r a h a n ı m
kediler de gelmeye başladılar.
Ve artık b ü t ü n gece yalnızca
müzik yapılmıyor, d a n s da
ediliyordu. Ama ne danslar!
Mümkün olsa da oraya gizli
ce sokuluverseniz ve bir ağaç
arkasından o küçük meydanı
gözetleseniz, o kedileri dan
sederken görseniz- o parlak
tüylü hanımları, o kimi küllü
sedef rengi, kimi zencefil kızı
lı beyleri. Hepsinin de gözleri
enfes bir yeşil, çakmak çak
mak. Küçük meydanda uçu
şan notalar eşliğinde b ü t ü n
gece, bir aşağı bir yukarı.
Şafakla beraber kemanlarını
kuzey çamlarının dallarına
astıkları gibi şimşek hızıyla
çiftliklerine dönüyor, b ü t ü n
geceyi s ı ç a n l a r l a , farelerle
uğraşarak geçirmiş gibi ya
pıyorlardı. İştahla sütlerini
yalayıp yutuyor, ocak kena
rına boylu boyunca u z a n ı p
yüzlerinde gülücüklerle uy
kuya dalıyorlardı.

K E D İ

F A L I

olgun olun.
Beklenmeyen bir
yuva değişikliği ve
ya seyahat olabilir.

KOÇ

(21 Mart-20 Nisan)
oğukların etkile
yemediği tek ke
di burcu sizsiniz.
Her zamanki mace
racılığınız ve huzur
suzluğunuz devam
ediyor.
Eğer sahibiniz terazi
burcundan değilse,
benmerkezciliğinizden taviz vermek zo
runda kalabilirsiniz.
En büyük şansınız
ise kova burcundan
bir sahip edinmeniz.
O sizin yaşama do
laysız yaklaşımınızı
takdir edecektir.

S

BOĞA
(21 Nisan-21
Mayıs)
ütün düşündü
ğünüz yemek
içmek. Şu sıralar
mümkün olduğu
kadar boğa ve balık
burcuyla muhatap
olun (kedi ya da in
san). Mırıl mırıl
uyuyorsunuz ye
meklerden sonra.
Bu şişmanlamanıza
sebep olabilir. Ho
şunuza gitmeyen
bir şey oldu mu he
men saldırıya geç
meniz gerekmiyor.
Yeni yılda sakin ve

B

İKİZLER
(22 Mayıs-21
Haziran)
ucaklardan
inemediniz bir
türlü. Biraz da şu in
sanları düşünün. O
kocaman kürkünüz
le insanların kuca
ğında siz rahat edi
yor olabilirsiniz ama
bir de onlara sorma
lı! Eğer sahibiniz
başak burcundansa

size anlayış göstere
bilir ama siz yine de
temkinli olun. Öz
gürlüğünüzün sınır
lanmasından hoşlan
madığınızı her fır
satta belirtiyorsu
nuz. Elde etmek is
tediğiniz şeylerin
karşılığında biraz da
sizin bir şeyler ver
meniz gerektiğini
hep unutuyorsunuz.

K

YENGEÇ
(22 Haziran22 Temmuz)

İ

çten pazarlıklı
olmanın ve lü-

zumlu lüzumsuz
alınmanın gereği
yok. Siz neyseniz
osunuz ve diğerleri
sizi öyle sevmek
zorunda bunu aklı
nızdan çıkarmayın.
Önümüzdeki bir
gün ya da bir ay
içinde çok zengin
olacaksınız. ama bu
zenginliği güzellik
yarışmalarından
sağlayacağınızı dü
şünüyorsanız yanılı
yorsunuz. Sözünü
ettiğimiz ruh zen
ginliği. Belki de
evinize bir bebek
gelecek, ya da kırlık
bir yerlere gidip çok
mutlu olacaksınız.
Tırnaklarınızı sık
sık törpülerseniz iyi
olur!
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ASLAN
(23 temmuz-23
Ağustos)
endinizi evin
kralı ya da
kraliçesi diye yut
turmuşunuz. Bravo
size! Herşeyin yö
netimini elinize ge
çirmek istiyorsunuz.
Biraz başkalarının
da haklı olabileceği
ni düşünün. Övgüye
ve kontrolün sizde
olmasına bayılıyor
sunuz. Umarız sahi
biniz de yönetim
düşkünü birisi de
ğildir. Falınızda çok
çoook büyük aşklar
gözüküyor. İçinize
kapanmayın. Biraz
dışarıya açılmanız
ve etrafınıza bir göz
atmanız yeterli. Bu
işin çaba gerektirdi
ğini unutmayın.

K

BAŞAK

(24 Ağustos-22
Eylül)
maçladığınız
hedeflere ula
şacaksınız. Ancak
biraz riski göze al
manız gerekiyor.
Örneğin buzdola
bındaki yiyecekler
den vazgeçmek zo-

A
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runda kalabilirsiniz.
Birkaç günlüğüne
canım. Bu size kar
şılığında birçok öz
gürlük getirecektir.
Hemen uyukladığınız yerden kalkın ve
en yakın damlarda
ve sokak köşelerin
de ezgiler döktür
meye başlayın. So
nuç alacağınıza şüp
he yok. Sizin gibi
güzel ve yakışıklı
kedilere kim karşı
koyabilir ki? Yeni
yılın ilk üç ayını iyi
değerlendirin.

TERAZİ

(23 Eylül-23 Ekim)
oğukların bastır
masıyla birlikte
iyice uykusever ol
muşsunuz. Nedir bu
haliniz? Yerinizden
kalkın ve biraz hare
ket edin. En azından
buzdolabının sesine
kulak verin. Önü
müzdeki bir iki hafta
içerisinde burcunuz
Kova burcunun etki
sine girecek. Sahibi
niz olduğunu iddia
eden kişiyle aranız
da sürtüşmeler ola
bilir. Şubat ayının
sonlarına doğru ken
dinize yeni bir yuva
aramak zorunda ka
labilirsiniz. Morali
nizi bozmayın. Kötü
giden bir ilişkiyi sü-

S

rüklemektense, yep
yeni bir ilişki kur
mak her zaman daha
akıllıcadır.

AKREP

(24 Ekim-22
Kasım)
erazi burcunda
ki mırnavların
aksine, soğuklara
rağmen hala tutku
lu, büyülü ve man
yetik kişiliğinizden
ödün vermiyorsu
nuz. Sahibinizi çıl
dırtacaksınız. Özel
likle Aslan burcun
dan olan bir sahibi
niz varsa vay hali
ne! Biraz sakinleşin,
ağırdan alın. Daha
önümüzde çoook
soğuk günler ola
cak, hiç kimse sizin
kadar hareketli ol
mak zorunda değil.

son zamanlarda pek
bir eve bağlı olmuş
sunuz. Sahibiniz de
zaten size neler ol
duğunu merak edi
yor. Siz iyisi mi bi
raz dışa açılın ve et
rafınızda neler olup
bitiyor öğrenmek
için en azından bur
nunuzu cama daya
yıp dışarıyı gözle
yin. Üç vakte kadar
bir haber var.

T

YAY
(23 Kasım-21
Aralık)
zgürlüğe düş

künlüğünüz
Ö
den ödün vermişsi
niz. Yeme içmeden
de kesilmişsiniz.
Başına buyruk yaşa
manız en büyük
özelliğiniz ancak

OĞLAK
(22 Aralık-20
Ocak)
ve bağlılığınız
had safhada..
Sahibinizin yengeç
burcundan olması
gerekir. Eğer sahibi
niz varsa ve yengeç
burcundan değilse,
ve aranız da iyi de
ğilse, bu konuyu bi
raz düşünün. Evini
zi değiştirip yeni bir
yaşam kurma şansı
nız her zaman var.
ama siz siz olun, hiç
bir zaman daha iyi
koşullarda bir aile
bulmadıkça şimdiki
evinizi terk etme
yin. Artık bu utan
gaçlığınıza da bir
son verseniz iyi
olur. Duygularınızı
net bir şekilde ifade
etmeyi öğrenin.
Yeni yılda yeni
aşklar, iyi kısmetler
var!

E

KOVA
(21 Ocak-18
Şubat)
izi en sevimli kı
lan şey araştır
macı niteliğiniz. An
cak çok ileri giderse
niz, sahibinizle ara
nızda çelişkiler baş
gösterebilir. Onun
için biraz kendinize
hakim olmaya çalı
şın. İnsanlara nadi
ren sevgi gösterisin
de bulunuyorsunuz.
Onların da isteklerini
göz önünde bulun
durun. İlk iki ay içe
risinde cazip bir tek
lif alacaksınız. İyi
düşünmeden cevap
vermeyin.

S

BALIK

(19 Şubat-20 Mart)
uvanıza son de
rece düşkünsü
nüz. Adeta kalbiniz
yuvanızda atıyor.
Sahibiniz için bir
vicdan sorunu haline
gelmişsiniz. Biraz da
kendiniz için yaşa
yın. Evinizden dışarı
çıkın. Dışarıda hayat
' var. Bu kadar sadık
olmanız gerekmiyor.
Bakın sahibiniz her
gün sokaklarda.

Y

DOĞAL

YAŞAM

Büyülü Çizgileriyle:

ZEBRALAR
T

ipik bir Afrika
gününde güneş
nazlı nazlı ufukta
yükselirken Afrika güzelliklerini
perde perde gözönüne sermek
te... Burası sadece Kara Afrika
değil, sessiz Afrika'dır. Denizlerin
dibi kadar sessiz... Doğa sanki
kendi güzelliğine duyduğu say
gıyla sessiz, kendini seyretmek
te... Bu sessizlikte böcekler bile
ufacık vızıltılarıyla söz sahibidir.

Bu yemyeşil sessiz dünyada hay
vanlar sanki sahne sahne küme
lenmiş. Bir köşede zürafaları gö
rebilirsiniz, alımlı şaşırtıcı zariflikte
ki yürüyüşleri ile. Ceylanlar, yüz
lercesi birarada dolaşır, çıplak
ayaklı balerinler gibi oradan oraya
sıçrarlar. Aslanlarsa bir köşede
pusuda bekliyorlardır uygun bir
av peşinde. Hepsi aynı toprakları
paylaşır, aynı sulardan içerler. Bu
sakin ortamda yaşamları bir ölüm

kalım meselesidir. Bu büyüleyici
dünyanın doğal dekorunu süsle
yen bir gurup daha vardır: zebra
lar. Yakından incelenirse zebrala
rın da en az görüntüleri kadar ilgi
çekici oldukları anlaşılır.
Zebraların hayatı Güney Afrika
toprakları içinde yağmur mevsimi
ne bağlı olarak göç etmek üzerine
kurulmuştur. Yağmurlarla beraber
küçük sürüler halinde taze otların
olduğu güneye doğru harekete
23
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geçerler. Sürülerde hiyerarşi ğumunu saatlerce erteleyebilir. gücünü ve yeteneklerini sınamak
önemlidir. Gurubun başında sürü Normal zamanlarda ise doğum amacıyla onunla kavgaya tutuşur.
reisi erkek zebra yer alır. Gerisin için yere oturan anneyi, erkek Bu zeka, hız ve güç çarpışması,
damat adayının kendini ispatla
de dişi zebralar önem sıralarına zebra etrafında dolanarak korur.
göre dizilerek ilerlerler ve acıma Her yeni gece zebralar için yeni ması ve böylece aileye katılmaya
sızca cezalandırılacaklarının bilin zorluklar ve tehlikeleri beraberin hak kazanmasıyla son bulur. Bu
ci içinde hedeflenen topraklara de getirir. Gün boyu korunan hi- na rağmen, çiftleşmek için genç
ulaşıncaya kadar bu sıralamayı yerarşik düzen gece olunca yerini delikanlı zebranın bir süre daha
bozmazlar. Sadece aile reisi er karışıklığa bırakır. Bu emniyetsiz sabretmesi ve gücünü ispatlama
kek zebranın bu sıralamadaki ye karmaşık düzen av arayan aç sırt sı gerekir.
rini ara ara bozduğu görülebilir.
lanlar için çok müsait bir ortam Mevsimlerin dönüşmesiyle zebra
Dalga dalga ilerleyen bu çizgili oluşturur. Karanlıklar arasından lar için tekrar kuzeye doğru göç
dünyada her zebranın üstündeki sıyrılan bir iki aslan da bu 'ziyafe başlar. Ama bu süslü hayvanlar
çizgiler diğerlerininkinden tama- te' katılınca zebra ailesinden zayıf için tehlikesiz bir dönem yoktur.
miyle farklıdır. Adeta parmak izi ve korunmasız olanlar kendilerin Göç boyunca da devamlı saldırı
gibi teker teker zebraları belirler. den güçlü olana teslim olurlar.
lara uğrar, pek çok kayıp verirler.
Bu nedenle yeni doğan bir yavru Dişi zebraların hamileliik süresi bir Ne yazık ki en az yırtıcı hayvanlar
annesinin üstündeki çiz
dan olduğu kadar
gileri gördüğü anda di
zarar, zebralara insan
ğerlerinden tamamiyle
lardan gelmektedir.
Her zebranın üstündeki
farklı olan bu çizgili de
Bugün siyah beyaz
seni kendi annesi olarak
çizgiler diğerlerininkinden
zebra derisi tipik Af
tanımlar ve bir daha on
rika'yı temsil etkmekte
tamamiyle farklıdır.
dan ayrılmaz. Kalabalık
ve turistik eşya olarak
bir gurup içinde annesi
çok ilgi çekmektedir.
Adeta parmak izi gibi teker
ni tanıması bu çizgiler
Siyah beyaz çantalar,
sayesinde olur. Bunu
giysiler pek çok şehirde
teker zebraları belirler.
gerçekleştiremeyen
vitrinleri, evlerde de
yavru zebra için her şey
deriler yerleri süslemek
bitmiş demektir. Çünkü zebralar yıl kadardır. Dişiler hemen doğum tedir. Sadece derisi için bencilce
kendilerine ait olmayan yavrulara ertesi yeniden çiftleşmeye hazır öldürülen hayvanlar geride ak
bakmazlar. Korumasız kalan böy dırlar. Sürü başının ölmesi halinde babaların pençesine teslim edil
le bir yavrunun bir aslan pençesi başka bir erkek zebra sürüyü mektedir. 1981'de göç sırasında
altına düşmesi kaçınılmazdır. Ya devralır. Ancak yeni doğmuş ya 45000 olarak saptanan zebra
nındaki yavrusu saldırıya uğrayan da doğmamış yavruları kabul et sayısının 1991'de ancak 7000 ol
bir dişi zebra ise yavrusunu koru mez. Hamile dişiyle yeniden çift duğu görülmüştür.
mak için büyük cesaret ve bece leşmek suretiyle onun düşük yap Oysa bu 'dekoratif hayvanların
riyle çarpışır. Çifteleri öldürücü ol masını sağlar. Hayatta olan yavru savan ekosistem dengesinin
masa bile oldukça caydırıcıdır.
sağlanmasındaki rolü çok
ları ise çifte darbeleriyle öldürür.
Zebra sürüleri uçsuz bucaksız Yavrular, yaşamı etraftakileri tak büyüktür. Sadece uzun taze ot
Afrika toprakları üzerinde aç as lit ederek öğrenirler. Bu yüzden larla beslenen zebralar daha
lanları daima bir mıknatıs gibi çe zebralar genellikle aynı anda ay küçük dişli diğer canlı guruplar
ker. O ana kadar birbirinden ayrıl nı davranış biçimini sergilerler. için uygun kısa otların ortaya çık
mayan sürü saldırı sırasında birbi Onları hep bir arada ayakta veya masına yardımcı olur ve beslen
rinden ayrılır. Aslanlar gözlerine beraber otururken görmek müm me zincirindeki görevlerini bu
kestirdikleri bir zebranın etrafını kündür.
şekilde yerine getirirler. Bu
sararak beklemeye başlarlar. Ne
Zebraların şaşırtıcı bir yönü de ol nedenle zebraların bulunduğu
yazık ki dişi zebraların yavrulama
dukça ateşli aşklar yaşamaları ve yerlerde çok sayıda yaban man
dönemleri ile aslanların kendileri
gençlerin kaçamaklar yapmaları dalarına ve ceylanlara rastlanır.
için bir tehlike oluşturdukları za
dır. Dişiler eş bulmak amacıyla Zebraların yok olması bu hay
man aynı devreye rastlar. Doğum
sürüden ayrılırlar. Kızının yoklu vanların yiyecek bulmakta zor
yapacak olan dişi zebra çevresin
ğunu farkeden baba zebra onun luklarla karşılaşması demektir.
de bir tehlike farkettiği zaman do
Sevgi Gücüm
kalbini çelen genç delikanlının
24

KEDİNİZ GÖZDEN
KAYBOLDUĞUNDA

25
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E

ğer kediniz sokak gülü
ise.... ve her sokağa çıktı
ğında kaybolma, ya da
kaza geçirme olasılığı si
zi perişan ediyorsa.... ve
yine bir gün, arkasına
bakmadan fırlayıp gittiği bir gün,
geri dönmezse.... İlk anda endişele
nir, ve sonra da onu deliler gibi öz
lemeye başlarsanız
İyimserliği elden bırakmayın ve şu
nu aklınızdan hiç çıkarmayın: Kedi
ler arada bir kendilerine kıyak çe
kip, alanlarını genişletirler ve yeni
diyarlar keşfetmek üzere yola koyu
lurlar. Bu keşif gezileri, bir iki gün
sürebileceği gibi, on-onbeş güne de
çıkabilir. Ayrıca kediniz erkekse,
çapkınlık yapmaya çalışırken evini
barkını unutmuş olabilir. Şunu unut
mayın: Kediler, bazı özel durumlar
hariç, genellikle yollarını şaşırmaz
lar, ya da kaybolmazlar. Sizden biz
den iyi bilirler evlerinin yolunu

Kediniz gözden kaybolduğunda,
Öncelikle bütün evi iyice araş
tırın. Dolaplar, çekmeceler, perde
arkaları, yüklükler.... Çünkü kediler
bazan evin ıssız bir köşesinde kaykılıp, kafalarını dinlemeye çalışırlar.
Eğer mevsimlerden yaz ise özellikle
evinizin serin köşelerini, kış ise sı
cak köşelerini didik didik edin.
Komşunun evini bir yoklayın.
Karşı kapı komşuları her zaman kedi
lere çekici gelmiştir. Aralanan kapı
lardan sıvışma, ya da yan balkondan
atlamaca durumlarına sık sık rastlanır.
Hele hele, yan tarafta inşaat vaziyetle
ri varsa, ustaların ne gibi yenilikler
peşinde olduklarını merak eden kedi
niz, inşaatta kapalı kalmış olabilir.
Ancak, gerçekten kedinizin kaybol
duğunu düşünmeye başladıysanız,
onu eve çağırmanın yollarını araş
tırmanız gerekecektir. İşte size bir
kaç ipucu:
Sokaklardaki kedi çetelerini
gözden geçirin. Çeteye dahil olan
yeni simaları yakından inceleyin.
Kediniz estetik bir ameliyat yoluyla
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ya da korsan bandı takarak sizden
gizlenmeye çalışıyor olabilir. Kor
san kılıklı kabadayıları, ya da ürkek
tazeleri yakın takibe alın. Belki de
onlar size kedinizin bulunduğu yeri
ispiyonlayabilirler. ( Ne de olsa, on
lar da kendilerine sonradan katılma
ya çalışan bu hanımevladından hazetmeyebilirler) Ayrıca araba altları,
kalorifer dairesi ve çevresi ya da
dam, çatı gibi kediniz için cazip ola
bilecek yerlere bir göz atın.
Kedinizden hala bir haber
yok mu?
Ani bir kararla, bütün mahalleyi
ayaklandırın. Gerekirse, tek tek evleri
dolaşarak, kedinizin kaybolduğunu,
gören olursa size haber vermesini rica
edin. Özellikle sokaklarda oynayan
çocuklar size yardımcı olacaklardır.
Gerekirse, onlara acil durumlarda sizi
arayabilmeleri için telefon numaraları
verin. (Böylece mahalle halkını da
yakından tanımış olursunuz)
Kedinizin bir fotoğrafını çoğal
tıp, altına da rengini, cinsini, göz
rengini, özelliklerini yazıp, evinizin
çevresindeki duvarlara 'ARANI
YOR' ilanı asabilirsiniz. Altına te
lefon numaranızı da yazarsanız işler
daha da kolaylaşır.
Mahallenizde, ya da yakın çev
renizde veteriner varsa, onu bu du
rumdan haberdar edin. Çünkü, insan
lar sokakta kaybolduğunu anladıkları
bir kedi gördüklerinde en yakın vete
rineri durumdan haberdar edebilirler.
Eğer yeni bir eve taşındıysanız,
kediniz eski evinin özlemine dayana

mamış, ve eski evine dönmek üzere
yola koyulmuş olabilir. Sizden sonra
evinize taşınan kişileri haberdar
edin.
Tabii bütün bunlardan önce, kedi
nizin sokağa çıkması konusunda
bir aile kararı bulunuyorsa, kedini
zi sokağa bırakmadan önce almanız
gereken bir takım önlemler var:
Kedinizin tüm aşılarının
MUTLAKA tamamlanmış olması
gerekir. Aşıları yapılmamış bir ev
kedisinin sokağa çıkması, hem
kediniz, hem de sizin açınızdan
sakıncalıdır.
Kedinizi tasmasız sokağa
bırakmayın. Hatta mümkünse, tas
masına adını, soyadını, ve bir
telefon numarası ve adres iliştir
meyi unutmayın.
Kedinizi, belirli mama saat
lerine alıştırırsanız, mutlaka o saat
te evin kapısında olacaktır.
Kedinizi kısırlaştırmanız,
onun diğer sokak kedileriyle kavga
etmesini, ya da başka bir kedinin
ardından yollara düşmesini bir
derece önleyecektir.
Kedinizi sokağa bırakmadan
önce, mahallenizde kedi sev
meyen, hayvanlara karşı zalimce
davranan kişiler olup olmadığını
kontrol edin, Aksi takdirde
kediniz ciddi bir tehlikeyle karşı
karşıya kalacaktır, özellikle
lüzumlu lüzumsuz kapıları kur
calamaya ya da hırsızlığa karşı bir
düşkünlüğü varsa... .•

KEDİNİZİN
SAĞLIĞI

DOLAŞIM HASTALIKLARI

K

ediler çeşitli nedenlerle
kalp rahatsızlıkları geçirebilirler. Do
ğuştan gelen rahatsızlıkların yanısıra, kedi nezlesi ya da kan zehirlen
mesi sonucu kalpleri zarar görebilir.
Ayrıca kedi kalbi göğüs zarı iltihabı
(zatülcenp) ve zatürreden de etkile
nebilir.
Kedilerin yaşı ilerledikçe, kalp damarları zayıflayabilir ya da tıkanabilir.

KALP HASTALIKLARININ
BAŞLICA BELİRTİLERİ:
• Çabuk yorulma
• Nefes zorluğu
• Öksürük
• Diş etlerinin renginin değişmesi
• Hırıltılı soluma
• Solunum zorluğu
• Karaciğer büyümesi ve
rahatsızlığı
• Barsak rahatsızlıkları
• Sinirlilik

Veterinere danışın. Kedinizin kalbini
stetoskop ile dinleyecek, elektro ve
ya röntgen çekecek, kan tahlili ya
pacaktır. Kedinizi dışarı bırakmama
nız ve sürekli kontrol altında bulun
durmanız iyi olur.
KAN PIHTILAŞMASI:
Kan pıhtılaşması bazen aortta mey
dana gelir. Hastalıklı kalp kapakçığı
nın işlevini yitirmesi ya da iltihaplan
mış bir doku parçası nedeni ile orta
ya çıkar.
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S A Ğ L I K

Belirtileri:
• Şok
• Şiddetli ağrı
• Ansızın yere yığılıp kalma
• Kısmi felç
• Uyluk kemiği refleksi kaybı
Ameliyat gerekebilir. Tedavi ve bakım
özen ister. İyileşme oranı düşüktür.
KALP K U R D U :
Sağ karıncıkta ya da akciğer arterinde
bulunan ve Dirofilaria immitis denilen
kurdun yol açtığı bir hastalıktır. Daha
çok Uzak Doğu, Avustralya, Avrupa ve
Amerika'daki kedilerde görülür. Larva
lar karasinek ve sivrisinek aracılığıyla
kedilere geçer. Her zaman açık belirti
vermeyebilir. Belirtileri kalp hastalığı
belirtileriyle benzerlik gösterir.
Kurt öldürücü ilaçlar verilebilir, an
cak kalpteki ölü kurtlar tromboza
neden olabilir. Kandaki larvaların
ilaç yoluyla dışarı atılmasını sağla
maya çalışmak gerekir.
ANEMİ:
Bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan iki türlü
anemi vardır. Haemobartonelle felis
adındaki bir tür parazitin yol açtığı
bulaşıcı anemi sinek aracılığıyla kedi
nin kırmızı kan hücrelerine girer. Ke-
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dinin vücudunun zayıf olduğu bir an
da anemiye neden olur.

Belirtileri:
• Bıkkınlık
• Vücudun zayıf düşmesi
• Kilo kaybı
• Soluk göz ve ağız içi.
Aneminin derecesini saptamak için
kan tahlili yaptırmanız gerekir.
Antibiyotik tedavisi anti-anemik
tedavi, ilerlemiş durumlarda ise kan
nakli gerekebilir.
Bulaşıcı olmayan anemi ise kırmızı
kan hücrelerinin sayısının azalmasıyla
ortaya çıkar.

Nedenleri:
• Kurşun zehirlenmesi gibi
zehirlenmeler
• Parazit
• Bakteryal toksin
• Bağışıklık reaksiyonu
nedeniyle kan hücrelerinin zarar
görmesi ya da
• Kaza
• Kimyasal madde sindirimi
• Ülser, tümör ya da organ ya da do
ku yapısında oluşan değişiklikler
nedeniyle kan kaybı.

• Tümör
• Zehirlenme
• Kronik böbrek hastalıkları
• Tüberküloz
• Beslenme eksikliği
gibi nedenlerle az sayıda ya da çok
fazla sayıda yeni kan hücresinin üre
tilmesi.
Belirtileri bulaşıcı anemiyle benzerlik
gösterir. Anemi başlıbaşına bir hasta
lık değildir, ancak çeşitli hastalıklara
yol açabilir. Demir takviyesi yapılmalı
dır. Bazı durumlarda kan nakli yapılır.
LÖSEMİ
Kanda alyuvarların gereğinden çok çoğalmasıdır. Kedilerde görülen cinsi bu
laşıcıdır. Ancak virüs kedi vücudu dı
şında uzun süre yaşayamıyacağından
dezenfaktanla kolayca önlenebilir.

Belirtileri:
•
•
•
•
•
•

Anemi
Vücudun zayıf düşmesi
Kilo kaybı
Kusma
İshal
Solunum sorunları

Hastalığı saptamak için kan tahlili
yapılır. Tedavisi yoktur.
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Kedinize kendi
tabağınızdan yemek
veriyor musunuz?
Bir kedi tırmığı
tehlikeli midir?
Siz ve aileniz
kedinizden herhangi
bir hastalık
kapabilir misiniz?

Kedinizden Size
Hastalık Bulaşabilir mi?
şte evinde kedi besleyen bir
çok insanın zihnini meşgul
eden sorular. Kedilerden
insanlara hastalık bulaşmaz
diye bir şey yok. Ancak bu
hastalık olasılıklarının hepsi
sağduyulu yaklaşımlar ve alı
nan önlemler sayesinde orta
dan kaldırılabilir. Gerekli özeni
gösterip, hayvan sağlığı konu
sunda bilgili ve duyarlı davra
nırsanız, kedinizden size ancak
sevgi dolu bir yaşam ve arka
daşlık bulaşabilir.
Aşağıdaki test ile, kedi sağlığı
konusundaki bilgilerinizi yoklayabilirsiniz.
Bazı doğru ve yanlış kanıları
birlikte gözden geçirelim.

İ
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Kedi tırmığı her zaman ateş
ve iltihaba neden olur.
Yanlış. Kedi tırmalaması sonucu
lenf nodülleri genişleyip şişebilir.
Belirtiler: yorgunluk, başağrısı ve
ateş. Antibiyotik alınması gerekir.
Kedinin tırmaladığı yeri hemen
sabunla yıkayın. Yara derinse ve
mikrop kapmışsa doktora danışın.
Toksoplasma hamileler
için zararlıdır.
Doğru. Toksoplasmaya, hayvan
ların dışkısında bulunan bir pa
razit neden olur.
Bu nedenle, kedinizin tuvaletini
temiz tutmalı, temizlerken elleri
nize eldiven takmalı, ve işlem
den sonra ellerinizi çok iyi yıka
manız gerekir. Kedinizin tuvale-
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tinin kapalı olması tercih edilme
li. Toksoplasma, bağışıklık siste
mi zayıf olanlarda ve hamile ka
dınlarda tehlikeli sonuçlar doğu
rabilir. Çocuk sahibi olmayı plan
layan bayanlar, toksoplasma
testi yaptırmalılar.
Ancak, toksoplasma sadece
hayvanlardan bulaşmaz. Hiçbir
hayvanla ilişkisi olmayan insan
larda bile görülebilir. İyi pişme
miş etlerden, ya da bahçe ve
tarlalarda çalıştıktan sonra elle
rin iyi yıkanmamasından kaynak
lanabilir.
Kuduz, genellikle köpeklerde
görülen bir hastalık, bu nedenle
kedimi aşılatmasam da olur.
Yanlış. Çünkü ev kedilerinin ne
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yapacağı belli olmaz. Hangi
damlarda gezerler, arkadaşları
kimlerdir, bilemezsiniz. Siz yine
de onu yılda bir kez aşılatmayı ih
mal etmeyin. Eğer bir kedi tarafın
dan ciddi bir şekilde ısırılırsanız,
yarayı sabunla iyice yıkayın, ve
tıbbi bir tedavi uygulayın. Bir dok
tora danıştıktan sonra tetanoz ve
kuduz aşısı olmayı da ihmal etme
yin. Eğer sizi ısıran hayvan tanıdı
ğınız bir hayvansa ve yaranız cid
diyse üç aşı olmanız yeterli. Eğer
gözlem altında tutamadığınız ve
tanımadığınız bir hayvan tarafın
dan ısırılmışsanız beş ya da altı
ası olmanız gerekir.
Kedi tüyü allerjisine sıkça
rastlanır.
Yanlış. Kedi tüyü allerjiye neden
olmaz. Kedinin tükürüğünde bulu
nan parazitler allerjiye neden ola
bilir. Kedi yalandığında, bu para
zitleri tüyüne bulaştırabilir. Parazit
ler kuruduğunda oraya buraya
düşer ve eve dağılabilir. Bu ne
denle, kedinizi sık sık taramanız
ve evi sık sık elektrik süpürgesiyle
temizlemeniz ve kediyle
oynadıktan sonra ellerini
zi iyice yıkamanız gere
kir. Allerjisi olan aile bi
reyleri ise kediyle uyu
maktan kaçınmalıdır.
Kedimin bütün aşıları
tamam, öyleyse beni
ısırdığında endişelenmem
gerekmiyor.
Yanlış. Derin ısırıklar
problemlere yol açabilir.
Bazı ısırıklar, kedinin tü
kürüğünde bulunan bir
bakteri nedeniyle enfek
siyona neden olabilir.
(Pasteurella multocida).
İltihap ve ateş olursa,
antibiyotik tedavisi gere
kebilir. Isırık alanını sa
bunlu suyla yıkayın.
Eğer yara mikrop kapar
sa, doktora danışın. Te
tanoz aşısı olmanız ge
rekebilir.
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Kedi uyuzu insanlara
bulaşabilir.
Doğru. Gözle görülemeyen bazı
mikroskopik yaratıklar, deriye
nüfuz edebilir, şiddetli kaşınma
ve kızarıklıklara neden olabilirler.
İnsanlara bulaşabilir olmasına
rağmen hiç bir tehlikesi yoktur
çünkü bu organizmalar insan vü
cudunda yaşayamaz. Kediniz
bu hastalığa yakalandıysa, vete
rinerinize danışın.
Bağırsak kurdu (tenya) pireler
aracılığıyla bulaşabilir.
Doğru. Bağırsaklarda yaşayan
kurtlar pireler aracılığıyla bulaşa
bilir. Kediniz yalanırken, bu kurdu
taşıyan bir pire yutabilir, ve kurt
kedinizin bağırsaklarına yerleşe
bilir. Çoğalarak dışkıya geçer.
Eğer insanlar da bu pireleri yutar
larsa, insanlara da geçebilir.
Özellikle yerlerde oynayan çocuk
lar pire yutabilir. Ciddi bir hastalık
değil. Başlıca belirtileri kusma ve
ishal. Evinizi sık sık temizlemeniz
ve kedinizi pirelerden, pire tozu
ve tasması kullanarak arındırmaya
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dikkat etmelisiniz.
Bağırsak kurtları kedinizin ya da
sizin iyi pişmemiş et yemenizle
de bulaşabilir. Bu nedenle etleri
iyice pişirmeli, kedinize çiğ et
yedirmemelisiniz.
Kedi yavrusundan askarit
(bağırsak solucanı) bulaşabilir.
Yanlış. Askeritler insandan in
sana bulaşır. Yavru kedilerde
doğuştan kancalı ya da yuvar
lak solucanlar bulunabilir. Ve
bunlar etrafa yayılabilir. Evinize
yavru kedi aldığınızda aşılarını
ihmal etmeyin. Eğer kontrol
edilmezse bu solucanlar
kedilerde ciddi hastalıklara
neden olabilir. Özellikle çocuk
lar kedinin tuvaletinden uzak
durmalı ve kediyle oynadıkların
da ellerini yıkamalı.
Kedilerin tuvaletinden mantar
hastalığı bulaşır.
Yanlış. Mantar hastalığı bir deri
hastalığıdır. Deride tüylerin böl
ge bölge dökülmesine neden
olur. Tedavisi vardır.
Veterinerinize danışın.
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Mazeretim var:
asabiyim ben!!.!

adece insanlar mı? Hiç aklınıza
geldi mi? Kedilerin de zaman zaman psikolojik sorunları olabilir;
mevsim değişikliklerinden etkilenebilirler, eve gelen bir misafirden hoşlanmayabilirler (Ayy, yine bu adamla mı
muhatap olacağım türünden endişelere
kapılabilirler) ya da yeni taşındığınız evi
gözleri tutmayabilir, üç öğün aynı yemeği yemekten damak tadları bozulabilir ve

S

huysuzlaşabilirler. Ya da bizim Musti gibi, ayakkabı bağcığını yutup, size de bir
şey söylemezler ama midelerindeki bu
yabancı cisimden kurtuluncaya kadar da
sizi meraktan çatlatabilirler. Kimi zaman
sokağa çıkamadıkları için surat asarlar,
kimi zaman da başınızın üstünde uyuyamadıkları için kaşları çatılır.
Sonuç olarak sürekli tıslayan, sosyal ilişkileri sıfır noktasında, saldırgan canavar-

lar haline gelebilirler.
Kedinizi minik bir canavar olmaktan çıkarıp
onu nasıl kendi halinden memnun, mutlu
bir kedi haline getirebilirsiniz? Öncelikle
kedinizin derdini anlayıp, sorununu sapta
maya çalışın. Yetişkin kedilerin durduk yerde saldırganlaşmalarının altında fiziksel
nedenler olabileceği için bir veterinere danışmanız gerekir. Çünkü kulak iltihabı, romatizma, apseli diş ve ısırık yaraları kedini31
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zin saldırganlaşmasına neden olabilir.

Miniklerin Oyunları
ğer kediniz minikse ve yalnızsa, yani bir evin tek kedisiyse,
saldırganlığının nedenleri çok basit. Minik
kedi tam bir oyuncudur. Aslında ideal
olan, onun da evde bir oyun arkadaşının
bulunması. Ancak yalnız kediler, birlikte
oynayacak bir arkadaş bulamadıklarında,
sizinle oynamaya çalışırlar. Size türlü cilve
ve oyun yaparlar, dikkatinizi çekmek için
binbir numara denerler. Bu oyunlar sıra
sında istemeden de olsa tırmıklarını ya da
dişlerini oranıza buranıza geçirebilirler.
Eğer canınızı yakarlarsa, bilin ki istemeden
yapmışlardır çünkü minik kediler oyun sı
rasında dişlerini ya da tırmıklarını ayarlayamayabilirler. Isırmamayı ama ısırıyormuş
gibi yapmayı ya da tırmıklarını çıkarmadan
oynamayı büyüdükçe öğrenirler. Bu oyun
saldırılarının en korkuncu, gece yarısı ya
da sabaha karşı aniden akıllarına gelen
Kamikaze saldırılarıdır. Gece yarısı kamikaze saldırısına geçen kediniz büyük bir
ihtimalle kendisi uyuyamamış, canı sıkıl
mış, ve hatta evde sıkıntılı bir tur atıp tekrar
yatağa dönmüş sizi de uyandırıyordun sa
baha karşı ise karnı acıkmış olabilir, ancak
size bunu açıkça söyleyemez, ( ne de ol
sa, karnım acıktı, kalk bana yemek ver de
mek soylu bir ev kedisinin ağırına gider)
bu nedenle oyun oynuyormuş ayağına ya
tıp sizi uyandırır.

E

Eğer kediniz sizi oyunlarıyla dayanılma
yacak kadar çok rahatsız ediyorsa, ona
arkadaş bir kedi almak çözüm olabilir.
Diğer bir kediyle aktif bir biçimde oyun
arkadaşlığı kurabilen kediler, sahiplerine
karşı daha az talepkar olacaktır.
Aile bireylerinin, özellikle küçük çocukla
rın kedilerle sert bir biçimde oyun oyna
maları da kedinin içindeki saldırgan dav
ranışları körükleyebilir. Kedilerle kovala
maca ya da güreş gibi oyunlara girişmektense onları daha çok sallanan ya da
yuvarlanan bir takım oyuncaklarla oynat
mak çok daha sağlıklı olur.

Korkudan Kaynaklanan
Saldırganlıklar

K
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edilerin saldırgan olmalarının
başlıca nedeni korkudur. Bu
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nedenle, evinizdeki kediyi korkutmamaya dikkat edin. Çünkü korkan kedi sa
vunmaya geçer, tıslar, kabarır ve eğer
kaçacak bir delik bulamazsa, saldırmaya
çalışır. Dişlerini ve tırmıklarını gösterdi
ğinde karşısındaki 'tehlike' den kurtula
cağını öğrenen kedi, bu hareketlerini sü
rekli kılacaktır.
Korkudan kaynaklanan saldırgan davra
nışlar temelinde genetik (soyaçekim) ola
bilir. Bazı kediler doğuştan içe kapa
nıktır, ve evde ne kadar şefkat görürlerse
görsünler içlerindeki korkuyu taşırlar.
Sosyal ilişki kurmakta zorlanan yavrular
da, herhangi birisi yaklaştığında ve onları
okşamak istediğinde saldırganlaşabilir.
Küçüklüklerinde diğer kedilerle ve insan
larla ilişki kuramamış olan kediler, büyü
düklerinde bu konuda zorlanırlar. Yine,
küçüklüklerinde böyle deneyimleri olma
sına karşın, yaşamlarının bir döneminde
başlarından kötü olaylar geçen kediler
sonradan insanlardan, köpeklerden ya
da diğer kedilerden korkar ve saldırganlaşabilirler.
Korkudan kaynaklanan saldırganlığın üs
tesinden gelmek sabır ve zaman ister.
Kedileri endişelerinin yersiz olduğuna
inandırmak zaman alacaktır. Onun güve
nini sağlamak için ani hareketlerden,
yüksek seslerden kaçınmanız gerek.
Ona mümkün olduğu kadar yavaş ve yu
muşak davranın. Eve gelir gelmez, onun
kendisini en güvenli hissettiği yere leziz
yemekler koyun. Sizin eve gelmenizi dört
gözle bekleyecektir. İlk adımı attıktan
sonra, yemeğini kendinize daha yakın
olan yerlere koyabilirsiniz. Kediniz gide
rek size daha yakın mesafelerde bulun
maya alışacaktır. Bir süre sonra sizin eli
nizden yemek yiyecek ve sizde onu ra
hatlıkla sevip okşayabileceksiniz.

Kızgın Damdaki Kedi
edi saldırganlığının en tehli
kelisi, yönünü şaşırmış saldır
ganlıktır. Yani kedi bir şekilde saldırgan
olmaya yönlendirilmiştir. Ancak saldırgan
olmasına neden olan kişiye, hayvana ya
da objeye değil de, bambaşka bir hede
fe yönelir. Kedi, bir şekilde, başka bir
hayvan, insan ya da değişik kokular,
farklı bir ses, yabancı bir çevre nedeniy
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le korkmuş, kızmış veya sinirlenmiş ola
bilir. Bu sırada yaklaşan başka bir hay
van ya da insan onun korkusunu iyice
arttıracağından savunma amacıyla saldı
rıya geçebilir. Özellikle erkek kediler,
kendi alanlarına daha da düşkün olduk
larından bu gibi durumlarda daha fazla
saldırganlaşabilirler.
En sık görülen olay, pencerede sakin
sakin oturup çevreyi gözleyen bir kedi
nin, yoldan geçen başka bir kediyi gör
mesiyle birlikte şaha kalktığı, hırlamaya,
tıslamaya başladığı durumlardır. Onu
sakinleştirmeye çalışan sahibi iyi bir tır
mık yer. Yine bir ev kedisinin, evden fır
layıp dışarı çıkması, ya da kendini istemiyerek dışarıda bulması durumunda
çok korkması ve saldırganlaşması da
oldukça sık görülür. Kendisini yakalayıp
eve götürmek isteyen sahibini bir güzel
ısırır ya da tırmıklar. Bu gibi durumlarda,
kedi, korku derecesine göre, yani aşırı
derecede korkmuşsa, onunla ilgilensin
ya ilgilenmesin, etrafta kim varsa ona
saldırabilir. Bir uyarı sonucu saldırganlaşan kedinin kendine gelmesi çok uzun
sürebileceği için, her zaman saldırgan
lık nedenini kestirmek kolay değildir.
Örneğin kediniz, sizin dikkatinizi çek
meyen bir nedenle korkmuş ve saldırganlaşmış olabilir.
Saldırgan bir kediyle baş etmek zaman
ve sabır ister. Eğer evde küçük çocuk
varsa, kedinin halinden anlamayacağın
dan durum daha da vahimleşebilir.
Sistematik olarak saldırganlık gös
terisinde bulunan kedilerin üzerine git
memek gerekir. Sadece onlar istedik
lerinde kucağınıza gelirler ya da ken
dilerini sevdirirler. Sabırlı olun ve bek
leyin. Mutlaka her kedinin size sıcaklık
duyacağı bir zaman aralığı vardır. Sal
dırı halinde olan bir kediye bağırıp
çağırmak, çığlık atmak ya da poposuna
bir şamar indirmeye kalkmak onun sal
dırganlığını arttırmaktan başka bir işe
yaramaz. Daha çok, onu ödüllendirerek
sorunu halletmeye çalışın. Öncelikle
kedinizin korkma nedenlerini saptayın.
Sonra, korkuya neden olan durumlarla
karşılaştığında eğer saldırganlık belir
tileri göstermezse, (mesela) onu
mükemmel bir yemekle ödüllendirin. •

