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Kedilerde
Kraniyal
Travma

Asya
Altın
Kedisi
Kendin yap!
Tırmalama Tahtası

KEDİLERDEKİ
KEPEKLER
ASLINDA BİR
AKAR OLABİLİR!

EDİTÖRDEN:
Merhaba sevgili KHEDİ okurları,
İlk e-dergimiz ile karşınızda olmanın heyecanı içerisindeyiz. Bu sayımızda da her zaman olduğu gibi sizlerle en yeniyi, en eğlenceliyi ve en
bilmediklerimizi paylaşıyoruz. Kedilerde kraniyal travmalara nasıl yaklaşmamız gerektiğini anlatan ve güncel tedavileri bizimle paylaşan veteriner
hekim Dilruba Pervaz Altunyuva’nın yazısı oldukça bilgilendirici. Peki ya
kedilerin güzel dünyalarını sanat ile birleştiren Gürbüz Doğan Ekşioğlu’nun
resimlerini incelerken veteriner hekim Merih Gündoğdu ile yaptığı röportajı da bir kahve eşliğinde okumaya ne dersiniz? Minik dostlarımızın nelerden
zehirlenip zehirlenmediğini biliyor muyuz? O zaman veteriner hekim Elif
Tüner’in Toksikedi bölümüne uğramadan geçmeyin derim.
Kedilerin gizemli dünyasını birlikte keşfetmek ve onları daha yakından takip etmek için bizden ayrılmayın!
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Veteriner hekimliğin daha fazla ilgi
gömeye başladığı son yıllarda hem bilimsel
hem de klinik işletmeciliği açısından veteriner
hekimlerin kendilerini daha çok geliştirmesi
gerekliliği ortaya çıktı. Bu anlamda bu yıl ilki
düzenlenmiş olan 1. Uluslararası Veteriner Klinik Yönetimi ve İşletmeciliği Kongresi mesleki
camiamızda büyük merak uyandırdı. KHEDİ

de bu yeni akımın destekçisi olduğunu gösterdi ve 27-29 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen bu kongreyi kaçırmadı.
Kongrede emeği geçen herkesi kutluyor, derneğimize takdim ettikleri plaket
için kongre düzenleme komitesine teşekkür
ediyoruz.

ToksiKedi

Elif Tüner
Veteriner Hekim

Bilimsel Ad
ı: Rosa sp.
Bilinen Adı:
Gül

Zehirli
Olmay
an

Mis gibi kokusuyla bizleri
mest eden,
romantizmin
sembolü, güzelliğiyle atasözlerine bile
konu olmuş
gülün zehirli
olmadığını
biliyor muydunuz? Sevgiliniz, eşiniz,

arkadaşınız
size jest yapıp
gül getirdiğinde ya da tam
tersi siz sevgilinize, eşinize,
arkadaşınıza
gül aldığınızda evinizdeki
dört patililer
için zehirli mi
diye korkmanıza gerek

yok. Unutmadan ekleyeyim; “Gülü
seven dikenine katlanır.”
demeyin,
dikenlerin
çocuklarımıza zarar
verebileceğini
aklınızdan
çıkarmayın :)

Kaynakça: www.aspca.org/pet-care/animal-poison-control/toxic-and-non-toxic-plants/rose

Zehirli
Olan
tivum
Bilimsel Adı: Allium sa
Bilinen Adı: Sarımsak
lfit
Toksinleri: N-propil disü

Semptomlar:
• Vomit
• Mukoz membran renginde değişiklik
(anemik, ikterik, methemoglobinemik)
• Hemolitik anemi, Heinz body anemisi
• Hematüri / Hemogloblinüri
• Halsizlik
• Taşikardi
• Taşipne

Tedavi:
• Gastrointestinal dekontaminasyonu
sağlamak
• Semptomatik ve destekleyici tedavi

Kaynakça:
1. www.aspca.org/pet-care/animal-poison-control/toxic-and-non-toxic-plants/garlic
2. veterinarymedicine.dvm360.com/toxicology-brief-allium-species-poisoning-dogs-and-cats?id=&pageID=1&sk=&date=
3. phz8.petinsurance.com/pet-health/pet-toxins/garlic-toxicity-and-pets
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Bir yaz gecesi sabaha karşı saat beş suları.
Bizim uyuduğumuz, kedilerimizinse oyun oynadığı
saatlerde Adana o gün
de çok sıcak, her Ağustos
gibi bu Ağustos’ta da
klimalar açık.

KAHRAMAN
EFE
Kaza bu ya; klimadan
çıkan küçük bir kıvılcım tüm evi
bir lokmada ağzının içine alan
alevden bir canavar gibi her yeri
sarmaya başlıyor. Efe dumanı
fark edince oyuncağını çabucak
bırakıyor. Isınan evin koridorundan koşa koşa hızla geçiyor
ve her gece üstünü örtmesi için
tatlı tatlı saçlarını çekiştirdiği
sahibini aynı şekilde uyandırmaya çalışıyor ama nafile. Bu sefer
saçlarını
ısırıyor,
patisi ile
vuruyor.
Canan
Hanım
ağır uykusunun
arasında her
zamanki
gibi
Efe’sinin
üstünü
örtüyor
fakat
oğlu huzursuz.
Israrla
devam
ediyor
Efe.
Uyku mahmurluğundan silkelenen Canan Hanım alevleri o zaman fark ediyor ve Efe’yi kucağına alıyor. Koridora çıkar çıkmaz
İtfaiye çalışanları ile karşılaşıyorlar. Kırmızılar içindeki koca
adamları gören Efe korkuyor
ve Canan Hanım’ın kucağından
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kaçıveriyor birdenbire. Birkaç
saniye ne yapacağını bilemeyen
Canan Hanım; toparlanıp oğlunun arkasından alevlere dalmaya
yelteniyor ancak itfaiyecilere ne
kadar dirense de Efe’nin arkasından gitmesine izin verilmiyor.
O zaman başlıyor kahredici bekleyiş. Efe’yi bırakıp hastaneye gitmeyi asla kabul ettiremiyorlar ona. Saatlerce ağlayarak
bekliyor Efe’sini. “Şuraya girmiş
olabilir!”, “Buraya saklanmış
olabilir!” derken gittikçe umudunu yitirmeye başlıyor. Saniyeler
dakikalara, dakikalar saatlere dönüyor azalan ihtimallerle birlikte.
Neyse ki itfaiye şefi
vazgeçmiyor sahibini kurtaran
kahraman ruhlu Efe’den. Sonunda banyonun en sevdiği köşesinde buluyor onu cesur, dev
yürekli, kırmızılı adamlar. Canan
Hanım ile Efe’nin kavuştuğu o
anın videolarını izlemeniz lazım.
Canan Hanım “Eşyalar ev önemli
değil, o benim yuvam.” diyor
ona sarılırken.
Şahit olduğum o anlarda
benim içime dokunan, bu hikayeyi buraya taşımama neden olan
Efe’nin o “Şükürler olsun, sen
iyisin ya o yeter!” bakışıydı. Nankör diye anılmaya utanılmayan
kedilerin sadakatinin en güzel
kanıtlarından biriydi o bakış. İlk
andan itibaren o banyo köşesine saklanabilirdi Efe. Kedilere
özgü sezgileri ile daha alevler

yayılmadan bir şekilde evi bile
terk edebilirdi belki. İnsan kim
için canını gerçekten tehlikeye
atıyor, bir düşünelim. Bir kedi;
hayatını paylaştığı insan için
hayvansal içgüdülerini o eşsiz
sevgisi, bağlılığı ve tüm sadakati
ile arka plana atabiliyor.
Şimdi efelerin Efe’si
sağlığı ve keyfi yerinde 8,5 yıllık
hayatına kaldığı yerden devam
ediyor. Canan Hanım; “Evim
yok, eşyalarım yok ama Efe’m
var; evsiz, eşyasız, parasız da
yaşarım. Yangın yüzünden çok
zor durumda kaldım ama onsuz
yaşayamazdım.” diyor. Efe o
gece o evde olmasaydı yaşayamayacaktı da. Günün sonunda,
kimi zaman mutluluğumuzu,
kimi zaman huzurumuzu, kimi
zaman da hayatımızı bir minik
pati izine borçlu olabiliriz. Pati
izleri hayatınıza değsin...

Burcu Ezgi Eragar
Veteriner Hekim

Palto Meselesi

Bülent Başaran
Dr. Veteriner Hekim

Mehmet Akif (Ersoy), Türk
milli marşının yazan ünlü Türk
Türk Kurtuluş Savaşı’nın
Veteriner Hekimi ve Şairidir.
sert geçtiği bir dönemde,
Mezuniyetinden sonra
bu savaşın milliyetçilik
Haklalı Baytar mekteruhu ile desteklenbinde öğretmenlik
mesi ve askerlerin
yapan ünlü şair
motive olması
sonraları Kurtuluş
adına Maarif
savaşı sırasında
Vekâleti 1921
Ankara’ya gelyılında güzel
miş ve orada
güfte yarışbir süre yaşaması düzenlemıştır. Ahmet
miştir. MehŞefik (Kolaylı)
met Akif’e
ise (Neyzen
göre Milletin
Teyfik’in (Kokurtuluş savalaylı) ağabeyi)
şı için besteleve Pendik’te
necek marşın
bulunan Pendik
parasal karşılığı
Veteriner Kontrol
olamazdı. MaaAraştırma Enstirif Vekili Hamdultüsünün Kurtuluş
lah Suphi Efendi,
savaşı sırasında müMehmet Akif (Ersoy)
dürlerinden biridir. Bu iki
ile görüşür ve yarışveteriner hekim
maya katılması
normal hayatta
için ikna eder.
Mehmet Akif (Ersoy)
çok iyi ve samimi
Sonradan öğrenAnonim
iki dosttular.
diğimize göre
Hamdullah Suphi Efendi, Mehmet
Kurtuluş savaşı sırasında Milli marş
Akif’e kazanması halinde ödül olarak
yazılması ve palto meselesi;
alacağı parayı bir vakıf’a bağışlağabileceğini önermiştir. Mehmet Akif,
Yeni kurulacak Türk devletinin Tacettin Dergâhı’nda ‘İstiklal Marşı’
başkenti Ankara’da, Kurtuluş savaşı
adını verdiği milli marşımızı yazmaya
sırasında Mehmet Akif ve Ahmet
başlar. Açılmış yarışmaya 724 eser
Şefik Taceddin Dergahında üst
katılmaktadır. Buna 725. eser olarak
katında beraber kalmışlardır. AralaMehmet Akif’in yazdığı bu marş da
rındaki samimi arkadaşlık karşılıksızeklenir. 6 tanesi beğenilmiş olmasına
dır. Her ikisi de İstanbul’dan gelerek
rağmen Mehmet Akıf’in eseri de bu
Ankara’ya Kurtuluş Savaşı sırasında
son elemeye katılır ve TBMM’nin 12
geçici olarak yerleşmişlerdir. Mehmet Mart 1921 tarihinde yaptığı bir otuAkif’in parasız kaldığı bu dönemde,
rum sonucunda çoğunluğun isteği
kışı geçirmesi Ahmet Şefik’ten ödünç üzerine Mehmet Akif’in şiiri sevinçle
palto almıştır.
kabul edilir.
Çanakkale şehitlerine yazdığı
muhteşem şiirle Türk milletinin gönlünde taht kurmuş olan Mehmet Akif
(Ersoy)’dan, en güzel şiirin yazılması
beklenmektedir. Ancak Mehmet Akif,
prensip sahibi vatansever bir şairdir,
konulan ödül yüzünden yarışmaya
katılmama kararı almıştır.

Zamanın Maarif Vekili Hamdullah Suphi (Tanrıöver) şiiri ilk okuyan
ve marş fikrini veren kişi olmuştur.
Fakat şurası dikkat çekicidir ki,
Mehmet Akif, İstiklal Marşı’nı başka
hiç bir eserinde kullanmamış gerekçe
olarak ise marşı Türk milletine hediye
ettiğini söylemiştir. Bu yarışma için

ödül olarak 500 Lira konulmuştur.
O zamanın Veteriner hekim maaşı
7,5 Lira (Aylık) olduğu düşünülünce
ödülün büyüklüğü ortadadır.
İşte tüm bunlar olurken
Ahmet Şefik (Kolaylı) Mehmet Arif
(Ersoy)’a aralarındaki samimiyete
dayanarak ve Akif’in bu büyük ödül’ü
almadığını duyunca, takılır ve ‘’Ya keşke şu 500 liralık ödülün bir kısmıyla
bir palto alsaydın da benim paltoyu
geri verseydin’’ demiştir arkadaşına.
Bunun üzerine Mehmet Akif (Ersoy)
çok ciddi bir şekilde yanıtlar ve 6 ay
kadar iki samimi arkadaş konuşmazlar. Mehmet Akif (Ersoy), “O benim
değil, milletindir” diyerek ‘Safahat’a
dahi almadığı İstiklal Marşı için kendisine verilen 500 lirayı da Darü’l Mesa’i
adlı bir hayır kurumuna bağışlamıştır.
Dar’ul-Mesai, savaşta eşini kaybetmiş
kadınları, yeni meslek sahibi yapmaya
çalışan bir hayır kurumudur (vakıftır).

Ahmet Şefik (Kolaylı)
Bülent Başaran Özel Koleksiyonu
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Kediler ve
Misafirleri
Uzak ülkelerin birinde Ring
adı verilen bir eyalette Zil adında bir kedi varmış.. Ring nemli,
tropikal iklime sahip, hareketli bir
eyaletmiş. Ayrıca çok fazla ormanı
da varmış. Zil de ailesi ile birlikte bu
ormanların arasında göl kenarında yaşarmış. Zil günün yarısından
fazlasını dışarıda arkadaşlarıyla geçirir, her
gün taranır, dişleri
fırçalanır ve
rutin doktor
kontrollerini
aksatmazmış.
Ayrıca
beslenmesine de
çok dikkat
edermiş.
Sevgisini eksik tutmayan
haftalık ödül
mamalarını aksatmayan tatlı mı tatlı ebeveynlere sahipmiş. Hayatı rutin bir
şekilde ilerliyormuş. Ta ki Ring’den
Worm’a taşınana kadar…
Taşınma işlemleri başlamış.
Bu işlemler kısa süreceğe benzemiyormuş. İnsanların telaşı, çalışma
şekilleri ve ortamları Zil’i oldukça
etkilemiş. Aynı zamanda rutin kontroller de hafif gecikmiş. Birkaç gün
içerisinde taşınma işlemi bittiğinde
artık Worm’a ayak uydurmanın
vakti gelmiş.
Worm; Ring’e göre daha
karasal iklime sahip ve epeyce
soğukmuş. Hareketli yaşam koşullarının yerini sakinlik ve sessizlik
almış. Zil için bu yenilikle beraber
üzücü durumlar da gerçekleşmiş.
Bu durum onu bir hayli etkilemiş ve
stres halinde geçirdiği bu günlerde
bağışıklığı iyice düşmüş. Minik bir
sürpriz gerçekleşmiş. Aileye yeni
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Nida Sönmezler
Veteriner Hekim

bir üye, Zil’e de yeni bir misafir
gelmiş.
Aradan günler geçmiş.
Zil kendinde bir takım değişikler
sezmiş. Kulaklarından, sağ ön patisinden ve sırtından gelen seslere
kulak vermiş ve Mil (M. canis) ile
tanışmış. Hem tanışmış hem
anlaşmış. Çünkü son
günlerde yaşadığı
yalnızlık ve sessizlik onun bir hayli
canını sıkmış.
Fakat o da ne?
Minik misafir
başlamış kendi
alanını oluşturmaya..Çizmiş yeni
dünyasını, hafif
yuvarlak da olsa.
Zil’de durumlar maalesef iyiye
gitmiyor; tüyleri nereye
gidiyor? Bu kızarıklık da
ne? Neden kepeklenmeleri
artıyor?.. Ama asla Mil’e bir şey
diyemiyormuş. Arada da kaşınıyor
ama dayanmaya çabalıyor, Mil’i
kaybetmek istemiyormuş.
Mil’de keyifler yerinde, Zil ile
tanıştığına çok mutluymuş!
Mil için kırmızı ışık, Zil için
yeşil ışık ebeveynlerde ise sarı ışık
belirmiş. Evet, yakalanmışlar ve ardından istikametleri doktor olmuş.
İkisi de ürkek ruh halinde,
korku dolu duygularla muayene
masasında hareketsiz şekilde
beklemişler. Birden fazla el, farklı
gözler ve ses tonları ile dakikalar
geçmiş. Işıklar kapatılmış ve ardından gelen o ışık huzmesi…
Mil’e göre bir UFO Zil’e
göre yeşil bir aydınlatmaymış.. Bir
yakınlaşıyor bu UFO bir uzaklaşı-

yor ve elden ele geziyormuş. Kulak
çevresi, sırt bölgesi ve patilerde
gezen UFO bir anda kaybolmuş
ışıklar açılmış. UFO’nun turu bittiğinde ayrılık çanlarını duyar gibi
olduğumuza eminim demiş yazar.
Eller artık eldivenliymiş. Bölgelerden alınan örnekler, povidon iyot
ve asepsi uygulamaları... Zil ve Mil
kulak vermişler çevreye. Terbinafin? Oksikonazol? Aşı? Enjeksiyon?
Kas içi? Asepsi kuralları? Pomad
uygulaması mı? İzokonazol mü?
Zil uzaklara bakıp gerçekten aklının karıştığını hissetmiş..
Zil’in canı çok kıymetli olduğu için
başlamış düşünceler. Nasıl enjeksiyon olabilir? Ya sprey nedir, o
hava akım bombası ile benim stres
komasına mı girmemi istiyorlar?
Kremi neden yalamayayım ki ben?
Ne var tadını merak ediyorsam…
Yakalık gerçekten şart mı? Her
şeyin tadına bakmak istemem suç
mu? Mil’de durumlar daha farklı
ilerlemiş... O UFO’ya yakalanmış
ve Zil’i kaybetmek istemiyormuş.
Ancak biliyormuş ki Mil hep onunla
devam edecekmiş. Ne zaman ki
Zil’in kötü bir anı gelip stresi yoğun
olup bağışıklığı düşer işte o zaman
ön patisinde bir rota, kulaklarında
bir yelken ve sırtında bir kovboy
gibi devam edecekmiş onunla…

kedi patileri
İrina Chumachenko
Veteriner Hekim

“O böyledir
işte
Çünkü bir
Kedidir o
Tepeden tırnağa kedi.”
Eugene Gullievic
Birçok şiirde kedilerin tepeden
tırnağa olan özelliklerinin övüldüğünü
biliyoruz. Peki ya patileri hakkında
yeteri kadar bilgi sahibi olduğunuzu
düşünüyor musunuz? Öyleyse sizi
şaşırtmaya çalışacağım.
Bu yumuşacık ve çok sevimli görünen patilerin aslında kedi
hayatını kurtarıcı ve kendisine vahşi
doğada birçok yardımı dokunduğunu duymuşsunuzdur. Günümüzde
evcilleştirilmiş olan kediler patilerini
genelde şu amaçla kullanırlar;
•
•
•
•
•

İnsanlar ve diğer hayvanlarla iletişim amacıyla
Bulundukları ortamın
güvenli olup olmadığını
anlamak için
Avlanmak ve korunmak
için
Tüy bakımını yapmak için
Vücut sıcaklığını dengelemek için
•
Eşyalara tutunmak,
tırmanmak ve yaklaştır-

•
•
•

mak için
Yüksekten düşme durumlarında dengeyi sağlamak
için
Yeme içmeyi kolaylaştırmak
Kendisini sakinleştirmek
için

Yukarıda belirttiğim ve hepimizin bildiği özellikleri dışında, makalemin devamında kedi patileriyle ilgili
az bilinen bilgileri daha ayrıntılı bir
şekilde size anlatmaya çalışacağım.
1.

Kedilerin ön patilerinde
beş, arka patilerinde dört
parmağı bulunur.

Kedilerde polidaktili denen
ve çok parmaklılık meydana getiren
bir gen mutasyonu bulunur. Bazen
altı bazen de yedi parmaklı kedilerle
karşılaşmanız olasılık dahilindedir. Bu
hastalığın diğer adı da Hemingway
mutasyonudur. Bunun sebebi de
Hemingway ismli ünlü yazarın evinde
altı parmaklı kedi sürüsünü beslemesidir. Bu genetik bozukluğu kediler;
daha iyi dengede durmak amacıyla
avantaj olarak kullanırlar.
2.

Kediler de insanlar gibi
sağlak veya solaktırlar.

Yapılan bilimsel çalışmalarla
kedilerin sağ veya sol dominant patisi olduğu kanıtlanmıştır. Bazı kediler
ise ikisini de dominant olarak kullanabiliyorlar. Bir patisinin daha aktif
olması, stresli ve dikkat gerektiren
durumlarda hızlı ve daha becerikli
davranmasını sağlar. İrlanda Üniversitesi’nin (The Queen University in
Ireland) yaptığı çalışma, kedilerin sağ
veya sol patilerini daha aktif kullanmasının cinsiyete de bağlı olduğunu
düşündürdü. “Erkek kediler sağ
patisini kullanırken, dişi kediler sol
patilerini daha aktif kullanır.” sonucuna varıldı.
3.

Kedilerin bu kadar sessiz

ve hafif hareket edebilmelerinin sebebi parmak
uçlarında yürümesidir.
Bu özellikleri sayesinde
insanlar arasında kendilerine “Digitigrades” lakabı takılmıştır. Bu
şekilde yürümelerinin sebebi ise ani
bir durumda veya av gördüklerinde
daha kısa sürede hız alabilmeleri ve
ava kendilerinin yaklaştığını duyurmamalarını sağlamaktır.
4.

Kedi patileri düşündüğümüzden çok daha hassastır.

Tam da bu sebeple kediler patilerini elleyen insanlardan genelde
hoşlanmazlar. Sebebi de patilerinde
bulunan çok hassas sensörlerin
bulunmasıdır. Aslında onların temel
amacı kedilerin bulunduğu ortamın zemin sertliğini, basıncını
ve titreşimlerini algılaması.
Bu özellikler; kediler avlanırken uygun ortamı ayarlamasını
sağlar. Yani kediler dünyayı patileriyle hisseder diyebiliriz. Kedilerin
ünlü masaj yapma yeteneklerini de
unutmamalıyız. Patileriyle yoğurma
hareketini yapması da bebekken
annesinin sütünü emerken yaptığı
hareketin zevk aldığı bir
anla bağdaşmasıdır,
bu da ileriki yaşlarda
zevk aldığı olaylar
esnasında yoğurma
hareketini yapmasını tetiklemiş oluyor.
Özetlememiz gerekirse
kedilerin patilerine lütfen
dikkat edelim çünkü soğuk ve sıcaktan bizim düşündüğümüzden çok
daha fazla etkileniyorlar.
5.

Kedi patileri inanılmaz
esnektir.

Doğadan gelen bu esneklik
kedilerin dar zeminlerde yürümesini,
kolayca ağaçlara tırmanmasını ve
esnek bir şekilde koşmasını sağlar.
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Avcılık yeteneğini besleyen
özelliklerden biri olduğunu da
söyleyebiliriz.
6.

Kediler patilerini tüy
temizliği için kullanır.

Kedi sahipleri patili arkadaşlarının çoğu zaman patilerini yalarken
gördüğünü söylerler. Bu şekilde dilin
ulaşamadığı yerlere kolaylıkla ıslanmış patileriyle ulaşabilirler. Kediler
dört aylıkken kendilerini bu şekilde
temizlemeye başlarlar. Unutmayınız
ki bir kedi patilerini yalıyorsa gerçekten huzurludur ve sağlıklı hissediyordur.
7.

Kediler patilerinden
terlerler.

Kediler stres anlarında veya
sıcak havalarda patilerinde bulunan
ter bezlerinden terlerler. Buna kanıt
olarak çok sıcak havada evin içinde
kedinin geçtiği yerlerde genelde ıslak
pati izlerini fark edebilirsiniz. Onun

dışında muayeneye gelen kediler
masadan kaldırıldıkları anda masada
yine terli pati izlerini bırakabilirler.
Çöl ortamında yaşamaya alışkın
olmalarına rağmen termoregülasyonu patilerinden yapmaya ihtiyaç
duyarlar.
8.

Kedi patileri iletişim
kurmaları için önemli rol
oynar.

Kediler; insanlar ve başka hayvanlarla iletişim kurmak için patilerini
aktif olarak kullanırlar. Tırnaklarının
altında bulunan bezler tırmalama esnasında özel feromonlar salarlar ve
kedilerin tırmaladığı her yer işaretlenmiş olur. Feromonların içerisinde;
işaretleyen kedi hakkında bir takım
bilgiler bulunur, bunu da koklayan
diğer hayvanlar anlayabilir. Dikkatli
izlerseniz bölgesini işaretleyen erkek
kediler o bölgeyi tırmalamayı da
ihmal etmezler.
9.

Pati renkleri kedinin tüy
rengine göre değişiklik
gösterir.
Tüyleri koyu renk
olan kedilerin patileri de
koyu renkliyken, beyaz
renkli kedilerin patileri
pembe, sarman kedilerin turuncuya yakın veya
pembe, birkaç renkli
kedilerin ise patileri de
beneklidir. Bunların
sebebi pigmentlerdir.
Tüylere renk veren pigmentler deriye de aynı
renkleri verirler.

10. Patilerin de bakıma
ihtiyacı olduğunu biliyor
muydunuz?
Kedilerin rahatça hareket
edebilmeleri için sağlıklı patilere
ihtiyaçları vardır ki bazen insanların
da bu durumu desteklemesi gerekebilir. Bu konuda kedi sahiplerinin
dikkat etmesi gereken birkaç durum
var. Pati etrafını ve parmak aralarını
düzenli olarak kontrol etmeliyiz, en
küçük yaraları
bile göz ardı
etmemeliyiz.
Evde yerleri
düzenli olarak
silmeliyiz ki
dışarıdan
getirdiğimiz
bakteriler
kedilerin patilerine tutunup, ağız yoluyla kendileri
enfekte etmesin. Tırnak bakımını da
ihmal etmemeli ve en az ayda bir
defa tırnaklarını kesmeliyiz.
Sağlıklı kedi patileri çok
şirindir ve veteriner hekimler olarak
insanları bilinçlendirmenin bizim
görevimiz olduğunu düşünüyorum.
O zaman haydi hep beraber kedi
patilerine sahip çıkalım :)
Kaynakça:
•
•
•
•

tailytales.ru
kittens-world.ru
katun24.ru
catgallery.ru

Tuğçe Çetinkaya
Veteriner Hekim
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Asya
Altın
Kedisi

VAHŞ

(Catopuma temminckii)

EDİ
K
İ
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Gözde Erten
Veteriner Hekim

Ortalama büyüklükteki Asya Altın Kedisi ilk
olarak 1827’de bir zoolog tarafından keşfedildi. Birçok
yönden evcil bir kedi gibi görünen fakat evcil kedilerden biraz daha büyük olan bu kediler Çin’in bazı kayalık
bölgelerinde çok fazla yaşadıklarından Çin’de ‘Kaya Kedisi’
ismini alırlar.
Asya Altın Kedisi genellikle altın kahverenginin tonlarına sahiptir. Bununla birlikte
kırmızı, siyah ve gri tonlarına
da vücutlarının bazı bölgelerinde rastlanabilir. Vücutlarında
bazen lekeler ve şeritler bulunabilir ve bundan dolayı genç
leoparlar ile karıştırılabilirler. En
belirgin özellikleri göz kenarlarından başlayan ve kulaklara
doğru uzanan siyah çizgilerdir.
Ayrıca alt ve iç bacakları da tipik
olarak beyaz renktir.

Habitat:
Genel olarak Güneydoğu Asya bölgesinde yaşayan
Asya Altın Kedilerinin özellikle
Tibet, Hindistan, Çin, Malezya,
Tayland ve Bangladeş bölgelerinde yaşam alanlarına sahip
oldukları söylenebilir. Çeşitli
habitatlarda hayatta kalabilme
yeteneğine sahip bu kediler;
yağmur ormanları ve kayalık
alanlar da dahil 9800 feet
yüksekliğe kadar bir çok şartta
yaşayabilmektedir. Tercihen
yaşam alanı olarak ise kayalık
alanları seçmektedirler. Birkaç
yıl önce ise gıda yetersizliğinden dolayı beslenme ihtiyacını
karşılamak amaçlı Nepal bölgesine ilerlemiş bulunmaktalar.
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Davranış:
Son derece yabani, az iletişim kuran bir ırk olduğundan Asya Altın Kedileri davranış yönünden çok fazla incelenememiştir ancak tıpkı evcil kediler gibi yaşadıkları ağaçlık,
kayalık alanlara idrar püskürterek ve bulundukları yere
sürtünme hareketleri ile iletişim kurdukları bilinmektedir.

Diyet ve Beslenme Alışkanlıkları:
Son derece güçlü olan bu
kedilerin kendinden büyük avları
yakalayamama gibi bir problemi
yoktur. Kuşlar, küçük yılanlar, genç
tavşanlar, kemirgenler, sürüngenler
dahi birçok tür hayvan ile beslenirler. Hindistan’ın Sikkim kentinde ve
Goral Dağları’nda yabani domuz,
manda ve sambar geyiği gibi daha
büyük hayvanları da avladıkları
bilinmektedir. Ayrıca insanların
yaşam alanlarına yakın bölgelerde
koyun, keçi, kümes hayvanlarını
avlamaktadır.

Yaşam Süresi: 20 yıl
Ağırlık: 9-16 kg
Boy Yüksekliği: 56 cm
Vücut Uzunluğu: 66-105 cm
Çiftleşme yaşı: Erkek 2 yaş; Dişi 1-1,5
yaş
Gebelik: 80-90 gün
Bir Doğumda Yavru Sayısı: 1-3

Üreme:
Dişileri 1-1,5 yaşlarında çiftleşme olgunluğuna erişirken, erkekleri
2 yaşlarında çiftleşme olgunluğuna
erişir. Çiftleşme döneminde son derece agresif olan Asya Altın Kedilerinde
bu süreçte birbirini ısırmalar dahi
görülebilir. Yaklaşık 80 gün süren gebelikleri
sonucunda ise 1-3 yavru doğururlar.

Koruma:
Asya Altın Kedileri şu aşamada nesli tükenmekte olan ırk statüsünde değildir
fakat yasak avlanmalar dolayısıyla sayıları son yıllarda oldukça azalmıştır. Önemi bir
bilgi ise Tayland halkı bu kedilerin etlerini yiyor ve halkı kaplanlardan koruyacağına
inandıkları için Asya Altın Kedileri’nin kürklerini yakıyor. Tüm bu negatif durumlar ırkın
hayatını son derece risk altına sokuyor. Bangladeş’teki yerel kabile halklarının geleneksel olarak bu kedileri avlaması ve etlerini yemesi de yine tehdit oluşturmaktadır.
Kaynak:
http://animalia.bio/asian-golden-cat
https://www.felineworlds.com/asian-golden-cat/
https://wildcatconservation.org/wild-cats/asia/asiatic-golden-cat/
https://wildcatconservation.org/wild-cats/asia/asiatic-golden-cat/
https://felis-uk.com/2018/02/21/asian-golden-cats/
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Dilruba Pervaz Altunyuva
Veteriner Hekim

Kedilerde
Kraniyal
Travma
Kedilerde beyin hasarının
tipik bulguları arasında bilinç kaybı
bulunmaktadır. Bilinç kaybı intrakraniyal kanamayı gösteriyor
olabilir. Aynı zamanda beyne olan
kan akışında azalma veya beyin
dokusunun ödemi de benzeri bulgulara neden olabilmektedir. Kafa
travmalı kedide nöbet aktivitesi
görülebilir, baş bölgesi ve vücudun
diğer bölgelerinde (gözde, burunda
veya kulak kanalında kanama gibi)
travma bulgularına rastlanabilir.
Beyin travmalı hastalar vücut ısılarını regüle edemeyebilir ve hastada
yüksek vücut sıcaklığı (hipertermi)
veya düşük vücut sıcaklığı (hipotermi) gibi problemler görülebilir.
Hastanın kalp atış hızı yavaşlayabilir
(bradikardi) veya çok hızlanabilir
(taşikardi). Hastanın pupillaları eşit
büyüklükte olmayabilir (anizokori)
veya pupillar ışık refleksinde azalma/kayıp görülebilir. Merkezi sinir
sisteminde oluşan hasarın şiddet ve
süresine bağlı olarak bu patolojiler
zamanla değişiklik gösterebilir. Bu
durum; kafa travması sonucunda
kliniğe getirilen ve sadece mental
durumunda zayıflama görülen bir

Kedilerde kraniyal travmalar oldukça ciddi
hasarlara yol açan ve sıklıkla ölümcül olan bir acil
durumdur. Kraniyal travmalar primer beyin hasarı
ve sekonder beyin hasarı olarak iki ayrı sınıfta incelenir. Primer yani birincil beyin hasarında; travma
direkt olarak beyin dokusunda şekillenir. Sekonder
yani ikincil beyin hasarı ise; primer beyin hasarını
takiben şekillenen patolojileri kapsamaktadır. Bu beyin hasarları genel olarak beyin kanaması veya beyin
ödemini içermektedir. Bu travma sonucunda merkezi sinir sisteminin genel işlevinde değişiklik şekillenir
veya bu işlev tamamen tehlikeye girer.

kedinin kısa süre içinde daha da
kötüleşmesini açıklamaktadır.

•
•

Kedilerde beyin hasarına
neden olan durumlar:
• Baş bölgesine gelen direkt
travmalar (yüksekten düşme,
trafik kazası vb.)
• Hipoksi (kandaki oksijen
seviyesinde azalma)
• Beyne olan kan akışında
azalma
• Hipoglisemi (kan glukoz seviyesinde azalma)
• Uzun süren tek bir epileptik
nöbet veya küme halinde,
kısa süre içerisinde fazla
sayıda tekrar eden, epileptik
nöbetler
• Şiddetli ve uzun süreli hipertermi
• Şiddetli hipotermi
• Kan mineral seviyelerindeki
düşüşler (hiponatremi vb.)
• Uzun süreli ve şiddetli hipotansiyon veya hipertansiyon
• Bazı bulaşıcı veya immun
hastalıklar
• Toksinler
• Kardiyak arrest

•
•

Respiratorik arrest
Beyine giden damarların pıhtılar nedeniyle tıkanması
Pıhtılaşma bozuklukları
sonucunda şekillenen beyin
kanamaları
Beyin tümörleri

Kedilerde beyin hasarlarına
neden olabilecek olan risk faktörleri; kedilerin evleri dışındaki
ortamlarda kontrolsüz bir şekilde
dolaşmalarının ve olası toksik maddelere erişimlerinin engellenmesi
ile azaltılabilir. Aynı zamanda kalp
ve akciğer hastalıkları, pıhtılaşma
bozuklukları ve diabetes mellitus
varlığı beyin hasarı oluşma riskini
arttırmaktadır.
Kraniyal travmalı hastaların
değerlendirilmesinde temel adımlar nelerdir?
1. Hastanın primer değerlendirilmesi (ABCD)
2. Hastanın sekonder değerlendirilmesi (Kan basıncı regülasyonu ve oksijenizasyon)
3. Nörolojik değerlendirme (her
30-60 dakikada bir değerlendi-
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rilmeli)
Modifiye Glasgow Koma Skorlama Sistemi (Tablo.1 - Hasta bu
sisteme göre değerlendirilerek
prognoz hakkında fikir edinilebilir)
5. Diyagnostik görüntüleme (Hastanın stabilizasyonu sonrasında
radyografik inceleme, gerektiği
durumlarda BT veya MR)
6. Kafa içi basıncının ölçülmesi
7. İdrar çıkış takibi
4.

Kraniyal travmayı takiben ilk
72 saatte hayatta kalmayı başaran
kedilerin sonraki dönemde hayatta
kalma oranları ve hayat kaliteleri,
alınan travmanın yarattığı hasarın
şiddetine bağlı olarak değişiklik gösterir. Tedavi sürecinde ilk
yapılması gereken beyin dokusuna
yeterli miktarda oksijen taşınmasını sağlamaktır. Eğer hastanın kan
basıncı çok düşük ise kan basıncı
yükseltilmeye çalışılarak beyin
dokusuna yeterli miktarda kan akımı
sağlanmalıdır. Eğer hastanın kan
basıncı çok yüksek ise veya kafa
içi basıncında alınan travma sebebiyle bir artış şekillendiyse (beyin
kanaması, beyin ödemi) hastanın
kafa içi basıncını düşürmeye yönelik
girişimlerde bulunmak hayati önem
taşımaktadır. “Kafa içi basıncında

artışın önlenmesi amacıyla hastanın
başının asla vücudun geri kalanın
daha aşağıda bulunmaması” kuralı
bu süreçte sıklıkla göz ardı edilen
ancak çok önemli olan noktalardan
biridir. Hastanın başı vücuduna göre
30 derece fazla eğim alacak şekilde
yatırılmalı, bu sayede kafa içi basıncının en ideal şekilde dengelenmesi
için yardımda bulunulmalıdır.
Kraniyal travmalı hastalarda
medikal tedavi:
Kraniyal travmalı hastalarda
sıvı tedavisi oldukça dikkatli bir
şekilde yürütülmeli, travmaya bağlı
kanama sebebiyle uygulanması
planlanan sıvı tedavisinin kafa içi
basıncında artışa neden olmaması
gerektiği her zaman göz önünde
bulundurulmalıdır. Kullanılabilecek
sıvılar arasında ilk tercih osmotik diüretik olan %20’lik Mannitol
solüsyonudur. Diürezisi ve kafa içi
basıncı düşürmeye yönelik olan bu
girişimde yardımcı olarak diüretikler
kullanılabilir. Bu süreçte hastanın
kan basıncı düzenli olarak ölçülerek
verilecek olan sıvıların türü, miktarı
ve veriliş hızı dikkatli bir şekilde
hesaplanmalıdır.
Aynı zamanda kafa travmalı
hastalarda palpebral reflekste kayıp

şekillenebilir. Bu tür durumlarda
hastalarda korneal ülser oluşumunun önlenmesi amacıyla göz yüzeyi
lubrikant damlalar veya jellerle
daima nemli tutulmalıdır.
Bilinçte azalma veya tamamen kayıp şekillenmiş olan hastalarda enteral beslenmede aksama
şekilleneceğinden dolayı, hastanın
iyileşme sürecinde ihtiyacı olan
kalori hesaplanmalı, yapılabiliyorsa
elle beslenmeli, bu uygulamanın
uygun olmadığı hastalarda (yutkunma refleksinde azalma, çoklu
mandibula ve maksilla kırıkları vb.)
ve 24 saati aşan durumlarda ise
hastaya mutlaka beslenme tüpü (ilk
tercih olarak nazogastrik beslenme tüpü) uygulanmalı ve hastanın
kalori ihtiyacı bu şekilde karşılanmalıdır. Unutulmamalıdır ki özellikle
kedilerde intravenöz sıvı tedavisi
ile verilen glukoz içeren çözeltiler,
hastanın kalori ve besin ihtiyacını
karşılamakta yetersiz kalacaktır.
Bu gibi durumlarda (özellikle 48
saatten uzun süren açlık durumlarında) hepatik lipidozis şekillenmesi
kaçınılmazdır.
Kraniyal travmalı hastalarda
bu durumlara eşlik eden bir diğer
problem hastanın ürinasyon ve
defekasyonunda aksamaların mey-

Kraniyal travmalı bir kedide, nazogastrik besleme sondası uygulaması
sonrası tüpün lokasyonunun kontrolü amacıyla alınan radyografi.

14

dana gelmesidir. Hastaların özellikle idrar çıkışları dikkatli
bir şekilde takip edilmeli, gerektiği durumlarda idrar yolu
kateterizasyonu veya palpasyon ile idrar boşaltılmalıdır.
Kan glukozu yüksek seyreden hastalarda intravenöz insülin uygulanması ve kan glukozunun düzenli
aralıklarla takibi gerekmektedir.
Kraniyal travmalı hastalarda bir diğer önemli
nokta ağrının kontrolüdür. Bu aşamada hastanın tedavi
protokolüne pıhtılaşma üzerinde minimum olumsuz
etkiye sebep olan steroid olmayan antiinflamatuarlar
(ör. meloksikam) eklenmeli, ihtiyaç durumlarında opioid
analjeziklere başvurulmalı, tüm bunların yetersiz kaldığı
durumlarda ise hastanın derin sedasyon veya geçici bir
süreyle genel anesteziye alınması ve entübe edilmesi
gerekebilir.
Kraniyal travmalı hastalarda kortikosteroid
kullanımı (ör. prednisolon) günümüzde sıklıkla tartışılan
bir konudur. Beşeri ve veteriner hekimlikte yürütülen
çalışmalar doğrultusunda; kraniyal travmalı hastalarda
kortikosteroid kullanımının kafa içi basıncında artışa ve
pıhtılaşma mekanizmasında aksamalara neden olduğu
gerekçesi ile KONTRAENDİKE olduğu kanıtlanmıştır.
Kafatasında kırık şekillendiği ve kırık parçalarının
beyin dokusuna bası yaptığı durumlarda veya çok ciddi
beyin kanaması teşhis edilen olgularda acil kraniyotomi

uygulamak gerekebilir.
Tüm bu sürecin sonunda hayatta kalan kedilerde,
uzun vadede beyin hasarına bağlı olarak çeşitli komplikasyonlar geçici veya kalıcı olarak şekillenebilir. Bunlar:
• Devam eden nöbet aktivitesi
• Beyin kanaması
• Kalıcı beyin hasarı sonucunda meydana gelen
nörolojik bulgularda kötüleşme
• Yetersiz beslenme sonucunda şekillenen şiddetli
kilo kaybı, hepatik lipidozis
• Korneal ülserler
• Körlük olarak listelenebilir.
Hayati risk kabul edilen ilk 72 saati tamamlayan
hastalarda nörolojik durum kötüleşmediği, kan glukoz ve
mineral seviyeleri normal limitlerde kaldığı sürece hastanın prognozu iyi kabul edilir. Bazı olgularda hastanın tam
olarak iyileşmesi 6 ayı bulabileceğinden bu durum hasta
sahipleri ile detaylı bir şekilde konuşulmalıdır.
Kraniyal travma ve neden olduğu sonuçlar oldukça ciddidir. Sekonder patolojileri önlemek ise kısmen
biz hekimlerin elindedir. Hastaya doğru tedaviyi uygulamak, imkanların yetersiz kaldığı durumlarda hastayı bir
uzmana sevk etmek, hastanın hayatta kalmasında çok
büyük önem taşır. Ancak en önemlisi; bu durumla ilk kez
karşılaşan hekimin hasta sahibini doğru ve gerçekçi bir
şekilde bilinçlendirme ve yönlendirmesidir.

Tablo 1. Modifiye Glasgow Koma Skalası:
Motor Aktivite
Normal duruş, normal spinal refleksler
Hemiparezi, tetraparezi veya deserebre aktivite
Yatar durumda, intermittent ekstensor rijidite
Yatar durumda, devamlı ekstensor rijidite
Yatar durumda, devamlı ekstensor rijidite ve opistotonus
Yatar durumda, kaslar hipotonik, spinal refleksler azalmış veya yok

Skor
6
5
4
3
2
1

Beyin Sapı Refleksleri
Normal pupillar ışık refleksi ve okulosefalik refleksler
Pupillar ışık refleksi azalmış ve okulosefalik refleksler normal veya azalmış
Bilateral yanıt vermeyen myozis ve normal veya azalmış okülosefalik refleksler
Pupillalar nokta şeklinde ve okülosefalik refleksler azalmış veya yok
Unilateral, yanıt vermeyen midriyazis ve okülosefalik refleksler azalmış veya yok
Bilateral, yanıt vermeyen midriyazis ve okülosefalik refleksler azalmış veya yok

Skor
6
5
4
3
2
1

Bilinç durumu
Ara sıra alert veriyor ve çevresel uyaranlara yanıt var
Depresyon ve deliryum halinde, uyaranlara yanıt var ancak yanıtlar normal olmayabilir
Semikomatöz, görsel uyaranlara yanıt var
Semikomatöz, sesli uyaranlara yanıt var
Semikomatöz, sadece tekrar eden ağrılı uyaranlara yanıt var
Komatöz, tekrarlayan ağrılı uyaranlara yanıt yok

Skor
6
5
4
3
2
1

***Hastanın Modifiye Glasgow Koma Skor puanı artması, hastanın nörolojik durumunun iyiye gittiğini gösterir.
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KEDİLERDEKİ
KEPEKLER
ASLINDA
BİR AKAR
OLABİLİR!
Cheyletiellosis; kedi,
köpek, tavşan ve insanlarda Cheyletiella spp.
akarları tarafından oluşturulan bir dermatozdur.
Kedilerde bu akar ailesine
ait türün adı Cheyletiella
blakei’dir. Bu akarlar konakta epidermisin keratin
tabakasında yaşar ve
doku sıvılarıyla beslenirler.
Dişileri parazit yumurtalarını kıllara bırakır ve larvalar bu
yumurtalar içerisinde gelişimlerini tamamlar. Biyolojik sikluslarını
canlı konakta 35 günde tamamlandığı andan itibaren konaklar
arası temas ile kolayca bulaşma
söz konusudur. Konak spesifiteleri çok yüksek olmayıp, aynı
etken farklı konaklarda enfestasyon yapabilir. Bununla birlikte
foretik olarak kedi ve köpek
pireleri ile bir konaktan başka bir
konağa taşınabilmektedir. Uzun
tüylü kedi ve köpeklerde daha
sık görülür. Kedilerin bu akar
ile enfeste olmaları durumunda
hasta yakınları genellikle kedilerinin kollarında, göbeklerinde ve
sırtlarında kaşıntı ve kızarıklık şikayetleri yaşamaktadır. Kedilerde
kaşıntıya ek olarak deri ve tüyler
üzerinde beyaz kepeklenme tarzı
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Umut Fikret Korkmaz
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tipik bir klinik görüntü,
tüylerde
keçeleşme
ve matlık
gözlemlenir.
Lezyonlar
enfeste
hayvanların
sırt, omuz ve
boyun bölgelerinde daha
fazla görülmektedir.
Kedilerde bu akarların
tanısı; derinin kanatarak alınan kazıntısı, deriye selobant
yapıştırılması ve tüylerin
fırçalanmasıyla sağlanan
materyallerin mikroskopta
incelenmesi veya gaita analizinde akar veya yumurtası
aranması ile koyulur. Kulak
uyuzu, pire enfestasyonu ve demodikozlardan ayrımı iyi yapılmalıdır.

Bu akarlar insektisitlerin çoğuna duyarlıdır. İnsektisitler kullanılarak
akarlarla enfeste olmuş kedilerin 5-7
gün arayla tüm vücudun yıkanması ve
bu kedilerin temas ettiği eşyaların ve
ortamların gene bu insektisitlerle yıkanarak temizlenmesi sağlanarak tedavi
sağlanabilmektedir. Ayrıca yapılan
bir çalışmada bu akar ile enfeste olan
kedilere 15 gün arayla iki kez selamektin içeren damla uygulaması yapılmış,
ikinci uygulamadan itibaren 15., 30. ve
60. günlerde kedilerden deri kazıntısı örneği alınarak incelenmiş, ikinci
uygulamadan 15 gün sonra yapılan ilk
muayenede kedilerde kepeklenmenin
devam ettiği ve lezyon bölgesinde tüylerin çıkmadığı görülmüş, fakat etken
tespit edilmemiştir. 30. günde yapılan
muayenede kedilerde kepeklenmenin
ortadan kalktığı ve bölgede tüylerin çıkmaya başladığı, 60. günde ise kedilerde
kaşıntı, kepeklenme ve lezyonların
bittiği, hayvanların tüylerinin normale
döndüğü tespit edilmiştir.
Kedilerde cheyletiellosis sağaltımında bugüne kadar yapılan çalışmalarda, %2’lik Neguvon® ve enjektabl
ivermektin kullanılmıştır. Bu çalışma-

larda; ivermektinin derialtı yolla bir
veya iki kez uygulandığında başarılı
sonuçlar alındığı bildirilmiştir. Ancak
derialtı yolla ivermektin tedavisinin kedilerde toksik olduğuna dair
yayınlar da mevcuttur. Dolayısıyla
kedilerde cheyletiellosise karşı iki
defa yapılacak topikal selamektin uygulamasının yeterli olacağı ve fazla
ilaç kullanımına bağlı olarak ileride
ortaya çıkabilecek ilaç direncinin
önüne geçilmesi için daha uygun olacağı düşünülmektedir. Ayrıca yavru
kedilerde enjektabl olarak kullanılan
ivermektin türevlerinde doz ayarlanmasının zor olması ve doz aşımına
bağlı toksikasyon olaylarının çok

görülmesi, kedilerde dış parazit mücadelesinde alternatif yollar aramaya
sevk etmektedir. Bu nedenle damla
şeklinde kullanılan ilaçlar kedilerde
daha güvenli kullanıma sahiptir.
Topikal selamektin uygulamasının kedilerde cheyletiellosis için
etkili, pratik ve iyi tolere edilebilecek
bir uygulama aracı olduğu bildirilmiştir.

Umut Fikret KORKMAZ
Ankara Üniversitesi Veteriner
Fakültesi İç Hastalıkları A.B.D.
Doktora Öğrencisi

KAYNAKLAR:
Dinçer Ş, Karaer Z (1985). Türkiye’de bir kedide ilk Cheyletiella blakei Smiley, 1970 (Acari: Cheyletiellidae) bulgusu. Ankara Univ.
Vet Fak Derg, 32 (2):250-257.
Gülanber A (2003). İstanbul’da bir kedide cheyletiellosis olgusu. İstanbul Üniv Vet Fak Derg, 29 (1):71:75.
Kurtdede A, Alkan Z, İlhan T (1994). Kedide cheyletiellosisinin ivermektin ile sağaltımı. Ankara Univ Vet Fak Derg, 41 (2) 265-279.
Lewis DT, Merchant SR, Neer TM (1994). Ivermecyin toxicosis in a kitten. J Am Vet Med Assoc, 205 (4): 584-586.
Ütük AE, Dumanlı N (2015). Prostigmata. Arthropodoloji. Ed: Karaer KZ, Dumanlı N. Medisan Yayın Evi. Birinci Baskı, Ankara,
Türkiye
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Primer
Deri Lezyonları
Primer Deri Lezyonları 2: Solid (katı, içi sıvı
olmayan) Lezyonlar
Papül. Plak: Papüller küçük
dolgun ve hafif kabarık lezyonlardır
(Genellikle 1 ila 3 cm arasında.) Birçok papülün birleşmesi ile plaklar
oluşur. Teorik olarak papüller şu
şekilde ayrılırlar:
•
•
•

Epidermik papüller
Dermik Papüller
Foliküler Papüller

Pratikte en çok dermik
papüllere rastlanır. Dermik papüller
dermisin çevresel kalınlaşması ile
oluşurlar.Bu kalınlaşmalar şunlardan kaynaklı meydana gelebilirler:
•

Ödem (ürtiker papüller,
genelde ürtiker bir plak olu-

şumuna neden olurlar)
Hücresel infiltrat (birçok
dermatozun bileşkesi)(eozinofilik plak)
Metabolik son ürünler (ksantamatöz, müsin)(kalsinöz
plak–hiperadrenokortisizm)

•
•

çevresi sınırlanmış bir infiltratıdır.
Derin dermis infiltratları daha katı
nodüler lezyonlardır. Papüllerden
çok daha hacimlidirler ve infiltratif
tabakalar şekillendirebilirler.

Vejetatif Veziküller: Bu lezyonlar deri üzerinde kabartı olarak
kendilerini gösterirler. Tümöre
benzerlikleri ile dikkat çekerler.
Aslında hipertrofik bir epidermis
uzantısıdırlar.

Bazı durumlarda mantar
enfeksiyonları ile karıştırılabilirler.
Hipodermik infiltratlar deri üzerinde daha az kendilerini gösterirler.
Nodüler yapıları daha belirgin,
yaygın ve cep oluşumuna benzer
yapıları ile karşımıza çıkabilirler
(pannikülit gibi).

Nodül: Deride katı bir kitle
görünümüne sahiptirler. Deriye
hapsolmuş, dermisin derin katmanlarının hatta hipodermisin

Tümör: Çok geniş bir terim
olmasına rağmen az veya çok çevresi belirginleşmiş ve histopatolojik
inceleme gerektiren kitlelerdir.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

a. Ürtiker plak, b. Eozinofilik plak, c. Dermik papül, d. Kalsinoz plak (hiperadrenokortisizm),
e. Vejetatif vezikül, f. Steril granulom, g. Steril nodüler pannikülit, h. Tümör
Kaynakça:
Les Indispensables De L’animal De Compagnie Dermatologie, Guaguere E., P.M.C.A.C. (sf: 10 -14)
Merck Veterinary Manual

18

Rezzan Kurt
Veteriner Hekim

Geleneksel & Modern
Challenge
Şimdi sizden kendinize şu soruları sormanızı isteyeceğim: Günlük yaşantınızda
nasıl besleniyorsunuz? Ne tür gıdalar tüketiyor veya tüketmek zorunda kalıyorsunuz?
Günde kaç öğün ve bu öğünlerde ne kadar gıda tüketiyorsunuz? Özetle beslenme
alışkanlıklarınızı ve sizi bu alışkanlıklara iten koşulları şöyle bir gözden geçirmenizi
istiyorum.

Merhaba Khediciler! Umuyorum ki Aralık sayımızda Geleneksel
& Modern Challenge başlığı sizlerde
merak uyandırmayı başarmıştır.
Eğer hala uyandırmadıysa Challenge
başlasın!
Şimdi sizden kendinize şu
soruları sormanızı isteyeceğim:
Günlük yaşantınızda nasıl besleniyorsunuz? Ne tür gıdalar tüketiyor veya
tüketmek zorunda kalıyorsunuz?
Günde kaç öğün ve bu öğünlerde ne
kadar gıda tüketiyorsunuz? Özetle
beslenme alışkanlıklarınızı ve sizi bu
alışkanlıklara iten koşulları şöyle bir
gözden geçirmenizi istiyorum.
Şimdi de aynı soruyu kedilerimizi düşünerek cevap verelim, bakalım beslenme konusunda Geleneksel
bir yaklaşım mı yoksa Modern bir
yaklaşım mı onlar için daha kaliteli
bir yaşam sağlıyor.
Geleneksel Beslenme Alışkanlıkları:
Bir yetişkin kedi günde ortalama 10 sefer beslenir, her bir öğünde
beslenme süresi çok kısadır (1-2 dakika) ve dakikada ortalama 5-6 gram
yiyecek tüketir. Kediler evcilleşti-

rilmeden önce doğada
farklı mevsimlerde farklı
tür ve yaşlardaki hayvanları avlayarak yerlerdi.
Yiyecekler konusunda
oldukça seçici davranan
kediler bu sebeple farklı
avlardan farklı gereksinimleri günün muhtemel her saatinde, farklı
büyüklükteki porsiyonlarda tüketirlerdi. Avlarını
yedikten sonra da tok
olmalarına rağmen tekrar avlanır,
avı hemen yemeyecekleri halde
hazırda tutarlardı çünkü avlanma
içgüdüsü kedilerin rutin hayatlarının
çok büyük bir parçasını oluşturmaktaydı. Avlanarak elde edilen bu sık
aralıklı, hızlı, tüm güne yayılmış olan
beslenme alışkanlığı sayesinde kediler enerji ihtiyaçlarına uygun oranda
beslendiğinden kilo artışı ve beraberinde getirebileceği hastalıklar da
söz konusu değildi. İşte bu, tam da
olması gereken geleneksel ve doğal
bir beslenme alışkanlığı.
Modern Beslenme Alışkanlıkları:
Günümüzde biz insanlar
çabuk ulaşılabilen, paketlenmiş,
çoğu kez doğal olmayan hazır
yiyecekleri sıklıkla tercih ediyoruz.
Aslında ara öğünlerle beraber 5-6
öğün beslenmemiz gerekirken bir
çoğumuz 2 öğünle günü geçiştirmek
durumunda kalıyoruz ve ne yazık ki
kedilerimize de aynı şeyi yapıyoruz.
Haydi samimi olalım ve bu cümleden
sonra bunu bir kez düşünelim. Tıpkı
bizim tükettiğimiz hazır gıdalar gibi
kedilerimiz de yaşına, yaşam evrelerine, hastalık durumlarına hatta

psikolojik durumlarına özel olarak
formülize edilmiş tam ve dengeli
kuru mamaları yiyorlar. Bu mamaları
hiçbir besinsel eksikliğe sebebiyet
vermeden hayat boyu kullanmamızda da hiçbir sakınca yok.

Bizler; gerçek doğalarında
sindirim sistemleri av hayvanlarından gelen bileşenlerden faydalanabilecek şekilde yapılanmış bir canlıyı
evcilleştirip modern şehir hayatına
adapte ettiğimiz için evimizde kuru
mama ile üstelik belli sayıdaki öğünlerle beslemeye çalışıyoruz. Böylelikle; evcilleşen kedilerimizin sindirim
sistemi bizim verdiğimiz porsiyon
miktarına, verdiğimiz mamanın türüne hatta öğün sayısına göre ayak
uydurmaya çalışan bir evrim içerisinde. Şüphesiz ki bu durum hala
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kedilerin sıklıkla yaşadığı sindirim
sistemi problemlerinin temelinde
yatan önemli unsurlardan biridir.
Buradan anlaşılıyor ki Geleneksel Khediler beslenme konusunda avantajlarıyla açık ara daha mutlu
ve sağlıklılar.
Peki nerede hatalar yapıyoruz? Giderek sayısı artan Modern
Khediler için bu durumun üstesinden
nasıl gelebiliriz? Aslında Geleneksel
yaklaşıma uygun şekilde yapacağımız her şeyin bize sağlayacağı farklı
farklı katkılar var.
Özellikle birlikte yaşadığımız
kedilere karşı farkında olmayarak ailelerin sıklıkla yaptığı başlıca hatalara
bakacak olursak:
MAMA SEÇİMİ: Bu konuda her
ne kadar Veteriner Diyetisyenler
arasında tam bir görüş birliği
olmasa da şu bir gerçektir ki kedilerimiz zorunlu karnivorlardır
ve gerçek etten gelecek esansiyel aminoasitlere, en önemlisi
de yüksek sindirilebilirliğe ve
biyoyararlanıma sahip proteine
ihtiyaçları vardır. Bahsettiğimiz
ihtiyacı ev yapımı doğal besinler
ile dengeli bir şekilde ayarlamak zor olduğundan sıklıkla
kuru mama tercih etmekteyiz.
Bu konuda bizler veteriner
hekimler olarak gerçek et
içeren, ısıl işlem görmemiş protein
içeriği olan, diğer makro ve mikro
besinsel takviyeleri doğru oranda
içeren profesyonel bir mamayı hangi
yaştaki kediye, ne kadar, ne sıklıkta
verilmesi gerektiği ile ilgili doğru
yönlendirmeleri yapmalı, doğala en
yakın besinleri tercih etmeliyiz.
AŞIRI BESLEME: Obezite hem
insanların hem de günümüz kedilerinin en büyük sorunu; beraberinde
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getirdiği hastalıkların başında da
diyabet, üriner sistem hastalıkları,
arthritis geliyor. Kedilerimizin küçük
bir patatese benzemesi bazılarımızın gözüne hoş görünebilir ama ne
yazık ki sonuçlar hepimizi üzecek
boyutlara ulaşabiliyor. Evde bakılan
yaklaşık 4 kg ağırlığındaki yetişkin bir
kedinin günlük enerji ihtiyacı yaklaşık
170-190 kalori arasında değişmekte (yaş ve kısırlaştırma durumuna
göre değişkenlik gösterebilir). Buna
dikkat edilmediğinde fazla kalorilerin yağ olarak depolanması elbette
kaçınılmaz olacaktır.
YETERSİZ SU TÜKETİMİ: Doğal
beslenen bir kedinin bir fare yediğini
düşünürsek bu farenin de %70’inin
su olduğunu düşünürsek ufak bir
hesapla %5-10 arasında su oranı olan
kuru mamaların kedimizin su ihtiyacını karşılayamayacağı apaçık ortadadır. Onları daha fazla su tüketimine

teşvik etmek hayati önem taşır. Bu
amaçla bazı ufak hileler yapılabilir.
Örneğin; evin farklı yerlerine su kabı
koymak ve kabın altına biraz catnip
(kedi otu) yerleştirmek hatta biraz
lükse kaçıp su şelalesi almak bile
faydalı olabilir. Bu konuda başarısız
olunursa konserve mama ile beslemek çok daha akıllıca olacaktır. Veteriner beslenme uzmanları sadece yaş
mama ile beslenen kedilerin üriner
sistem enfeksiyonlarının önüne
geçilmesi açısından daha
büyük avantaja sahip
olduğunu ve köpeklere
göre daha yoğun bir
idrara sahip olan kedilerin
mutlaka daha çok sıvıya
ihtiyaç duyduğunu ortaya
koymuşlardır.

ÖĞÜNLER: Kilosu normal sınırlara sahip ve self kontrolü olan bir
kedinin gün boyu serbest beslenmesini tavsiye ederiz (ad libitum
beslenme). Limiti biraz aşan kedilerin günlük aktivitesini arttırmak yani
fazla kaloriyi yakmasını sağlamak
porsiyon miktarını kısıtlamaktan
daha iyi sonuçlar verecektir. Bunun
için oyuncaklarla avlanma aktiviteleri
oldukça faydalıdır. Kilo problemi
olan ve limiti fazla aşan kedilerde ise
mutlaka hekim kontrolünde gerekirse diyet mamalarla da ad libitum
beslenme yapılabileceği gibi öğün
sayısında ve miktarında kısıtlama yaparak günlük kalori ihtiyacına uygun
bir beslenme programı oluşturulabilir.
AZALAN AKTİVİTE VE HAREKETSİZLİK: Sanırım hareket eden bir
nesneye karşı duyarsız kalabilen kedi
yoktur. Kim bilir belki de modern
kedilerimiz çoktan durağan bir
hayata adapte oldu bile. Ben
yine de çeşit çeşit oyuncaklar
içerisinde kedinizin dikkatini
çekecek renk, doku ve hareket
özelliğine sahip bir farenin çok
iş göreceğine eminim. En sevdiklerimden biri içerisine mama
gizlenebilen fareler, bu sayede
oyun oynarken düşen mamaları
yiyen avcılarımız fazlasıyla bu
aktiviteden tatmin olacaktır.
Bu yazıdan sonra khedisever dostlarımızı, hastalarımızı
bilinçlendirmek ve bu sayede aslında
farkında olmadığımız bu evrimselleşme sürecini en hasarsız şekilde
atlatmamız gerektiği konusunda
hemfikir olduğumuzu düşünüyorum.
Daha da önemlisi doğaüstü harikalara sahip ufak avcılarımızın stresini en
aza indirgemek için beslenme konusunda yapacağımız düzenlemelerin
getireceği faydayı yadsımamalıyız.
Sağlıkla kalın.
Referanslar:
•
•

The Royal Canin Cat Encyplopedia
Manual of Natural Veterinary
Medicine

LANAI
KEDİ
ADASI
Adanızın hikayesini gördükten
sonra etkilendim. Bana sanki bir kedi
cenneti gibi geldi ve hikayenize ilgi
duydum. Bu nedenle bununla ilgili
birkaç sorum var. Öncelikle projenizin
tam olarak nasıl başladığını bilmek
istiyorum. Nasıl böyle bir karar
aldınız ve kaç kedi ile başlattınız
bu projeyi?
Her şey 2004’te eşim
Mike ile beraber olduğum
galeride başladı (Mike Carroll Galerisi). Bir arkadaşım
galeriye ağır yaralı ve yetersiz
beslenmiş bir yavru kedi getirdi. O zamanlar Lanai’de, adada,
yaşayan hiç veteriner hekim yoktu
(hala da böyle), kısırlaştırma programları ve hayvan barınakları yoktu.
Toulouse ile Maui’ye giden bir feribot
ile bir veteriner kliniğine gittim.
Bana yavru kediye nasıl bakacağımı
öğretti, beni kısırlaştırma programı
başlatmam için cesaretlendirdi. Ben
de aynı fikirle kediseverlerden oluşan
küçük bir ekip topladım. Bu küçük
gönüllü ekibiyle evsiz kediler için Lanai’yi, adanın ilk ve tek kısırlaştırma
programını, yaratma hayalini kurduk.
Küçük ekibimiz kedileri yakaladı ve ilk günlerde Maui’deki veteriner
ekibi için “Cerrahi oda” ve “Kurtarma
odası” olarak hizmet etmek amacıyla
at tezgahlarını kapattık. Çekici değildi
ama Lanai’nin evsiz kedilerine yardım
etme görevimize bağlıydık. Benim
felsefem; bir şeyler yapmak hiçbir
şey yapmamaktan iyidir. Ayrıca “Hep
büyük hayaller kur, çok çalış ve olumsuzluklara kulak asma.” derim.
Evsiz kedileri kısırlaştırmak ve
kısırlaştırmaktan barınak hayatına geçiş; 2006 yılında Lanai üzerindeki nesli tükenmekte olan deniz kuşlarının

Kelvi Shehu
Vet. Fak. Öğrencisi

büyük bir kolonisinin keşfedilmesiyle
oldu. Kısırlaştırma programımızı ve
evsiz kediler için bir barınak yaratma
hayalimizi açıklamak için koloniyi denetleyen kuş uzmanıyla tanıştım. Hızlı
hareket etmemizi istedi çünkü vahşi
kediler; Lanai’nin atık arıtma tesisindeki yerli kuşları tehlikeye atıyordu.
Bu bölgedeki 22 kediyi yakalamak
için hızlıca harekete geçtik. İki gün
içinde sadece 200
$ ile yarattığımız geçici
barınağa
yerleştirdiğimiz 22
kedi ile
başladık.
Baştan
beri dünyanın dört
bir yanından
gelen ziyaretçilerin
ilgisini çekecek, sağlıklı
ve mutlu kedilerin olduğu güzel bir
açık hava kedi parkı tasarladık. Kalıcı
tapınağımızı 2009 yılında 3,5 dönüm
olarak açtık. 12 yıl boyunca kutsal
alanı kurduktan ve gelişimini yönlendirdikten sonra; günlük operasyonlardan emekli olmaya
ve kocamla birlikte, 16
yıl boyunca sahipliğini
yaptığım galeriye dönmeye karar verdim.
Günlük aktivitelerden emekli oldum
ama kedilere yardım
etmek her zaman
benim bir parçam
olacak. LCS (Lanai Cat
Sanctuary) Yönetim Kurulu’nda görev yapıyorum,
fon yaratmaya yardım ediyorum
ve elimden geldiğince gönüllü oluyorum. İcra Direktörü Keoni Vaughn
ve kedi bakım ekibi; tapınağı yepyeni
zirvelere çıkarmaya devam ediyor.
Görevleri bölmeyi nasıl başardınız; işçiler, veteriner hekimler ve

genel olarak personeli?
Çok küçük bir kadromuz var.
Personellerimizin bir kısmı operasyonların tıbbi yönünü ele alırken,
diğerleri beslenme ve temizlikten sorumludur, bazıları ise turlar düzenler
ve tişörtler satar.
Kedileri alma sürecini sormak
istiyorum. Sokaklardan evsiz kedileri
topluyor musunuz ?
İstenmeyen ve sahipsiz tüm
kedileri adamıza kabul ediyoruz.
Lanai’den yılda yaklaşık 200 kedi getiriyoruz. Ana odağımız; yerli ve nesli
tükenmekte olan nesli tükenmekte
olan kuşlarımızın yaşadığı bölgelerdeki kedileri yakalamaktır. Yemlenmiş
insancıl kedi tuzakları, stratejik olarak
adanın her yerine yerleştirilmiştir.
Bazı araştırmalar yaptıktan
sonra, adanızın geçtiğimiz 5 yıl boyunca seyahat danışmanlığı konusundaki
mükemmellik belgesine sahip olduğunu buldum. Ailenizi turistler için bu
kadar ünlü bir çekim merkezi haline
nasıl getirdiğinizi bilmek istiyorum.
Adamızda
sadece üç bin insan
yaşıyor ve bağışlara dayanan,
kar amacı
gütmeyen
bir kuruluş
olduğumuz
için; kutsal alanımızı hayvan
refahı mesajı ile
ziyaretçi çekiciliğine dönüştürmenin
önemli olduğunu düşündük. Geçen sene 11.000’den
fazla ziyaretçimiz vardı.
Web sitesi:
https://www.lanaicatsanctuary.org
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ÇEŞİTLİ
KÜLTÜRLERDE
KEDİNİN YERİ
Kediler şüphesiz ki dünyadaki en popüler evcil
hayvanlarından birisi. Bu yazımızda ise kedilerin tarihte ve günümüzde diğer toplumlarda neyi temsil ettiğine ve bu inançların nereden geldiğine değineceğim.
Gizemli ve öngörülemez olan bu hayvanlar her yerdedir ve sadece hayvanların kendisi değil, kedi oyuncakları,
kedi heykelcikleri, kedi bahçe süsleri,
kedi kıyafetleri… Ama kedilerin farklı
kültürlerde neyi temsil ettiğini hiç
merak ettiniz mi?
Birçok kültür; kedileri büyülü ve
başka dünyaya ait bir şeyin sembolü
olarak kullanmıştır. Birçoğu iyi şans
getirebileceklerine inanıyor.
Köpeklerle karşılaştırıldığında, evcil
kediler insan yaşamının nispeten yeni
bir parçasıdır. İnsanlar ve köpekler
35 milyon yıldan fazla bir süredir
yakın bir bağa sahipler ancak
kediler ve insanlar arasındaki
ilişki sadece 9500 yıl öncesine
dayanır. Peki, kedileri bu
kadar özel yapan neydi ve
aralarındaki büyük farklılıklara rağmen insanların
hayatlarında köpekler
kadar önemli bir yeri nasıl
tuttular?
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Gökhan Özgel
Veteriner Hekim

Antik Mısır

Bazıları, Eski Mısırlıların kedileri evcil hayvan olarak M.Ö. 3000’lere
kadar tutan ilk kişiler olduğunu söylüyor. Mısırlılar, kedilerin tatlı doğalarına âşık oldular ve onların yılanlardan
ve sıçanlardan koruma yeteneklerine
hayran oldular. Diğer birçok hayvana
yaptıkları gibi, kedilere bile ibadet
etmeye başladılar.

nü işaretlemek için kullandıklarına
benzer törenler yaptılar.

Japonya

Bu ülkedeki mevcudiyetleri,
Japon bir imparatorun 13. doğum
gününde hediye olarak bir kedi aldığı 999 yılına dayanıyor.
Japonlar kedilerin iyi bir
servet çekeceğine inanırken, kuyruklarının şeklinin kötülüğün bir
sembolü olduğuna inanıyorlardı.
İnsanlar da onları kadınsı zarafet ve
zarafetle ilişkilendirdiler ve kedilerin
ticarileştirilmesini ve hapsedilmesini
yasaklayan bir yasa çıkardılar.

Hindistan

Güzelliği ve doğurganlığı
temsil eden Eski Mısır tanrıçası Bastet; bir kedinin başı ile tasvir edildi.
Bastet hem güneşi hem de ayı; ışığı
ve sıcaklığı simgeleyen gizemli bir
tanrıçaydı.
Eski Mısırlılar öldüklerinde
kedileri için devlet cenazeleri bile
düzenlediler ve firavunların ölümü-

Hindistan’da kediler; genellikle bir kedinin yüzüyle tasvir edilen
doğurganlık tanrıçası Shashthi ile
ilişkilidir. Küçük kedi heykelleri yapıp
onları lamba olarak kemirgenleri
caydırmak amacıyla kullandılar.
Budistler kötü ruhları uzak
tuttuklarını düşündüler ve meditatif
doğaları için onlara hayran oldular.
Ancak, tüm bunlara rağmen Budistler kedileri kutsal saymazlar.
Gördüğünüz gibi, kediler
dünyadaki birçok kültürde hayranlık
kazanmış. Onlar; zarafeti, gizemli
havaları ve avcılık yeteneklerinden
dolayı, diğer birçok kültürde ve
günümüzde hala en popüler evcil
hayvanlardan biridir.

Kediler yakında tüm Akdeniz’e yayıldı ve sahiplerinin hayal bile
edemeyeceği büyük bir imparatorluk
yarattı.

Çin

Çin’de insanlar genellikle kedileri ince ipek için alıp sattılar. Onların
zarafeti ve avcılık yetenekleri Çin halkının kalbini kazandı. Yakın zamanda
halk için sevgi, barış, huzur ve iyi şans
sembolü oldu.
Modern Çin’de kedi sadece
kadınlar için bir evcil hayvan olarak
görülür. Birçok insan hala onları iyi
şanslar sembolü ve kötü ruhları kovmanın bir yolu olarak görüyor
KAYNAKÇA:
1.
https://myanimals.com/
breeds/cats-breeds/what-do-catsrepresent-in-different-cultures/
2.
https://en.wikipedia.org/
wiki/Cat
3.
https://en.wikipedia.org/
wiki/Cats_in_ancient_Egypt

Roma ve Yunanistan

Eski Yunanlılar; Mısır kedilerine âşık oldular ve bu kedilere sahip
olabilmek için 6 çift kedi çaldılar.
İlk birkaç kediyi yetiştirdiklerinde,
kediler ülke çapında ün kazanmaya
başlamışlardı ve onları Romalılara,
Safralara ve Keltlere satmaya başlamışlardı.

4.
https://www.
kcpinternational.com/2014/02/cats-injapanese-culture-and-history/
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FİNCANDAKİ KEDİ

Gürbüz Doğan Ekşioğlu ile röportaj...

Sevgili Gürbüz Bey İstanbul’a kapılarını açan sergisinde bizlere, gören herkesi düşündüren illüstrasyonları ve kedilerin kesişen yollarını anlattı:
İllüstrasyonun ülkedeki yeri ve
bu alana bakış açısı hakkında ne düşünüyorsunuz?
İllüstrasyon; grafik tasarım
içerisinde bir ifade biçimi. Yani görsel
iletişim biraz da. İllüstrasyon fotoğraf
makinesinin elde edemeyeceği görüntüyü hayal ederek resimle anlatmak.
Benim de ressam olmamdaki tutkum
grafik tasarım bölümündeki illüstrasyon dersimle ortaya çıkmıştı, o yüzden
işlerim anlatıcı oldu. Tamamen tesadüf
yani. Karikatür alanında da ödül aldım,
aynı zamanda karikatüristim ve tabi
bunun yanında akrilik, yağlı boya da
yapıyorum.
Bu tarz eserler ortaya koyarken
öncelik verdiğiniz konular, nesneler
var mı?
Yok. Bir örnek vereyim size:
Şimdi ben bir süngerim, burada çeşitli
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boyalar var, renkler
var. Süngeri hangisinin
üzerine koyarsam o
sünger oradan çıktığında üzerinde kalan renk
her şeyi başlatıyor;
kedi resimleri, gece
resimleri, kuşlar, merdivenler hepsi benim
hayatımda var olan
kendi fikir coğrafyasında yaşanmış olan, benimle muhatap olmuş
şeyler. Kedi konusu da
şöyle; evimizde yıllar
önce bir kedimiz vardı,
ismi Kenan’dı. Adını
o zamanın jönü olan
onun gibi beyaz saçlı
Kenan Pars’tan almıştı o zamandan beri
kedi bir şekilde vardır hayatımda. Bu
kedi eserleri kreatör İbrahim Karaoğlu’nun isteğiyle Bursa’da açacağımız
bir sergide ortaya çıktı: “İbrahim

Bey, nasıl bir sergi
olsun, konsepti ne
yapacağız?” dedim,
“Kedi olsun” dedi.
Sonrasında bu eserler sosyal medyada
duyulmaya başlayınca birçok şehirden
sergi için teklif
gelmeye başladı.
Biraz tesadüf bir
sergi oldu yani.
Peki sizce
yeteneğiniz çizim
olmasaydı ne yapıyor olurdunuz?
Herhalde şair
olurdum. İşlerimi çok şiirsel bulurlar.
Felsefeye de oldukça meraklıyım çünkü
neden niçin sorularını sorabilen, aynı
zamanda empati yeteneği olan biriyim.

Oradaki beyaz neden dişiyi temsil ediyor?
Çünkü o geçirgen,
şeffaf. Demek ki gündüz
dişi oluyor (siyah olan
boyanmış) gece erkek
oluyor.
New Yorker’a
kapak hazırlama süreciniz
nasıldı?

New Yorker’a yaptığınız
kapaktan sonra hayatınızda neler
oldu?
Kariyer olarak beni yukarı
fırlattı açıkçası. Kedi konseptinin
asıl başladığı yer orasıdır. 4 adet
kapağım yayınlanınca etkisi büyük
oldu tabi.
Bu tarz çalışmalarda tercih
ettiğiniz bir teknik var mı?
Özel olarak hem dijital hem
akrilik kullanıyorum. Aslına bakılırsa
3 boyutlu bile olabilirler (gülüyor).
Şurada gördüğünüz siyah kediyi
ters çevirin onu bir taştan yapın o
boşluktaki dişiyi görürsünüz.

Ben çok ödül aldım.
Ödül veren jüri üyeleri
yurt dışına çıkmamı söylediler.
Milton Glaser biz grafik tasarım okurken
taptığımız bir tasarımcıydı. Hala öyle.
Bir gün ona yazdım
dedim ki: “İmzalı bir
posterinizi istiyorum.”
ve ona yaptığım işlerin
fotoğrafını yolladım.
Bana posteri yolladı
ve işlerimi mükemmel
bulduğunu yazdı. O
mükemmel kelimesini
kullanması bende şok
etkisi yarattı, heyecanlandım. New
York’ta yaşayan bir sınıf arkadaşım
vardı, ondan cesaret aldım ve New
York’a gittim. Sonra Milton Glaser
dosyama baktı ve “Burada kalın,
çok iş bulursunuz.” dedi. Tabi
o sırada küçük bir evladım var,
aileme bakıyorum, rahatsız bir
ağabeyim vardı, okulda asistandım bunları düşününce ben de
“Türkiye’den iş yapamaz mıyım?”
dedim. Bana “Bu kişilerle görüş.”
diye isimler verdi. Onlardan bir
tanesi “İşleriniz tam New Yorker’a göre. Oraya gidin.” dedi.
Ardından sekreteriyle beraber
beni oraya gönderdi. 45 dakika
sonra Türkçe konuşan bir ses
(Columbia Üniversitesi’nden dil
için yardımcı olacak birini bulmuşlar) “Sizin işlerinizi çok beğendik
bizimle çalışır mısınız?” dedi. O
dosyayla nereye başvurduysam
hep iş yaptım. 38 yıldır akademisyenim ben, yardımcı doçent
olarak görev yapıyorum doçent
ve profesör olamadım bunun ne-

deni yabancı dil. Kendi işlerimden
taviz verip kursa gitmek istemedim.
13 yıl önce Yeditepe Üniversitesi’nin
kurucusu benimle görüşmek istedi.
Neden hala yardımcı doçent olduğumun nedenini öğrenince; “Seni
İngiltere’ye yolluyorum.” dedi. Tabi
ben bir gece kara tasa düşünüyorum, burada dört dergiye kapak
yapıyorum o zaman, ailem var
bırakmak istemiyorum sonra kabul
etmedim, gitmedim. Bu konuda
kedilere benziyorum biraz, istediğim zaman kimseye bağlı olmadan
hareket edebilmeliyim. Bağımlılık
benim elimi kolumu bağlıyor.

Peki kediler...
Çalışırken birçok fotoğrafım
vardır, etrafımda kedimiz. Gelir,
istediği yere yatar, ona uyum sağlayan biz oluruz. 22 yıldır kedilerle
yaşıyoruz, evden çıkarken radyoyu
açık bırakırım mutlaka ses olsun sıkılmasın diye. Onun da bizim kadar
söz hakkı vardır evde yani. Toplum;
hayvanları, ağaçları hizmetkarları
sanıyor, bilmiyor ki doğada her
şeyin bir dengesi var. Biri olmasa
diğeri de olmuyor, bu cahilce bir
bakış. İlkelleştikçe onun canlı olduğunun bile farkında olmuyor. Ben
küçükken yaşadığımız yerde hayvanlara insanlar kendi ihtiyacı için
bakardı. Köpekler koruma görevi
için evlerde bakılırdı, yaşlarını aldıklarında köydeki bir adama para
verilir, o gider öldürürdü köpekleri.
Bir gün on, on iki çocuk o adamın
peşine düştük. Bir köpeğe bir kurşun sıktı, köpek hendeğe yuvarlandı. İkinciyi sıkması lazım, kurşununa
kıyamadı, sıkmadı. Bizi çağırıp
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taşlayın bu köpeği dedi. O çocuklar
arasında köpeğe taş atmayan bir
tek ben idim. Bu benim için büyük
bir travmadır…
Peki sizce kedi mi insanı
yönlendirir, insan mı kediyi? Siz

kedi karakterini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yaşanmış bir hikaye ile cevaplayayım bu soruyu: Bir gün bir
büyükelçiyle röportaj yapıyorlar;
“Büyükelçim, bir kediniz var, ne

güzel!” diyorlar. Büyükelçi de “Benim kedim yok, kedinin büyükelçisi
var!” diyor. Tam da öyle işte...
Yazar: Merih GÜNDOĞDU
Fotoğraf: Çağatay TALU

Merih Gündoğdu
Veteriner Hekim
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21 Nisan 1963
yılında İskoçya’da
doğan Towser 3 renkli
bir calico kedisidir.
Calico kedilerinin
çoğunda olduğu
gibi o da bir dişidir.
İskoçya Glenturret
Distillery’de doğan
ve hayatı boyunca
aynı yerde yaşayan
Towser’ın tek bir
görevi vardı. İçkisiyle ünlü “Glenturret
Distillery” damıtma
tesisinin daimi sorunu; arpa depolarına
musallat olan arılar ve
farelerdi. Bu yüzden
damıtma tesisi onlarca yıl boyunca fareleri
kontrol altında tutmak için en güzel ve
doğal yol olan bekçi
kedileri görevlendirdi. Towser da o
tesiste doğmuş bekçi
kedilerden bir tanesi.
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11 kediden bir tanesi
oluyor böylece.
Towser’ın
ölümünden 16 yıl
sonra tesis
Towser’ın
anısına
koruduğu fıçıya
doldurup
14 sene
beklettiği içkiyi
Towser’ın
30 ölüm yıl
dönümünde açarak
satışa
sunuyor
ve gelirin
bir kısmı
ile zarar
görmüş
kedilere
yardımda
bulunuyor.

KEDİLER

N KEDİLER
En İyi Fare Avcısı

“Koca tesis kediler
sayesinde farelerden
korunabilir mi dersiniz?” Bu düşünce
birazdan rakamlarla
çok daha netleşecek.
Onca kediden bir
tanesi olan Towser
24 yıl gibi uzun bir
hayat yaşamış ve
günde ortalama 3
fare avlayarak bütün
ihtiyacını karşılamakla kalmadığı gibi
gözlem ve istatistik
verilerine göre hayatı
boyunca 29.899 tane
fare avladığı hesaplanmıştır. Bu sayede
öldüğü gün olan 20
Mart 1987 yılında “en
iyi fare avcısı” olarak
Guinness rekorlar
kitabına girdi. 24 yıl
sonra vefat eden
“Towser” ın şöhreti
şehre dikilen bronz
heykeli sayesinde
devam etmesinin yanı
sıra hala “Light Highland” içki şişesinin
üzerinde Towser’ın
pati izleri kullanılarak
tesis tarafından onurlandırılıyor. Towser
dünyada heykeli olan

https://www.lovemeow.com/towser-theworlds-best-mouser-1607963007.html
https://www.guinnessworldrecords.com/
world-records/greatest-mouser/
http://mentalfloss.com/article/57750/11-catmonuments

Bir Dakika İçinde En
Çok Numara Yapan
Kedi

Dünyanın En Gürültülü Mırlayan Kedisi
Merlin, İngiltere’de yaşayan bir ev
kedisi. Çıkardığı yüksek mırlama sesinden
dolayı 2011 yılında 67,8 db lik mırlama ile
Guinnes Rekorlar kitabına girmeye hak
kazandı. Normal bir kedinin mırlaması 25
db olması gerekirken Merlin’in mırlaması
daha çok bir elektrik süpürgesi (70db)
ya da 105 km/s hızla giden bir arabanın
motor sesine (77 db) yakın. Bu konuda
sıkıntılar olsa da sahipleriyle beraber
yaşamaya alışmışlar.
Merlin’in bu denli yüksek sesle
mırlamasının tıbbi bir sorundan kaynaklandığına dair bir bulgu bulunamamış.
https://guinnessworldrecords.com/worldrecords/loudest-purr-by-a-domestic-cat
https://www.lovemeow.com/rescue-catmerlin-sets-new-world-record-for-loudestpurr-hear-his-purr-1608438738.html
https://www.chem.purdue.edu/
chemsafety/Training/PPETrain/dblevels.
htm

Didga Robert
Dollwet tarafından
barınaktan kurtarılıp sahiplenildi. “En başından
beri onun farklı olduğunu biliyordum” diye
açıklama yapmış olan
Robert Dollwet bunun
için eğitime başlamış.
Evet bazı yerlerde kedi
gösterileri ya da sirkleri
görsek de bu köpekler
kadar çok değil. Fakat
Robert Dollwet Didga
ile birlikte 1 dakika
içinde 20 farklı numara
sergileyerek yaptığı kısa
gösteri ile 5 Şubat 2016
tarihinde isimlerini Guinnes Rekorlar kitabına
yazdırmayı başardı. Ardından 8 Eylül’de “goldcoast” bültenine kullandığı cümlelerden bir tanesi: “Yaşlı bir köpeğe yeni numaralar öğretemezsiniz ancak aynı şey kediler için söylenemez”. Ve 2017 yılında kendi
rekorlarını 1 dakikada 24 numara ile kırarak tekrar isimlerini yazdırdılar.
Köpeklerde ise rekor 2018 yılında 1 dakikada 49 numara ile Guinnes’te
bulunmakta.
https://guinnessworldrecords.com/world-records/391893-most-tricksperformed-by-a-cat-in-one-minute
https://www.goldcoastbulletin.com.au/lifestyle/pets-and-wildlife/
tweed-heads-cat-didga-gets-gunniess-world-record-for-most-tricksperformed-by-a-cat-in-one-minute/news-story/5b6d8bac1cd520c5beced
bb56b47493d
https://www.guinnessworldrecords.com/news/2016/9/purr-fect-kittydidga-enters-guinness-world-records-2017-book-with-most-tricks-by443138?fb_comment_id=1077355662333242_1078324325569709

Dünyanın En çok
Doğum Yapan Kedisi
1935 yılında
ABD’nin Teksas eyaletindeki Bonham’da doğan
Dusty adındaki tekir kedi hayatı boyunca tam 420 tane kedi
dünyaya getirmiş.

Çağatay TALU
Vet. Fak. Öğrencisi

https://guinnessworldrecords.com/world-records/mostprolific-cat
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KHEDİ Ailesi

Ocak ayının en beğenilen kedisi: Cymric cat
Ocak ayının en beğenilen konusu: Kedilerde Ağrının 8 belirtisi
Daha fazlası için @kedihekimligidernegi ve khedi.org
adreslerimizi ziyaret ediniz.
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IMMUN SISTEM VE GASTROINTESTINAL
SAĞLIĞIN DESTEKLENMESI IÇIN
ÖĞÜNÜNE FORTIFLORA® EKLEYIN

Tüm yaştaki kedi ve
köpekler için probiyotik
*Enterocccus faecium SF68® kapsüllenmiş canlı mikroorganizma içerir.
Bağırsak sağlığını ve dengesini desteklemeye yardımcıdır.

2017’den bu yana dergimizin ana sponsoru olan
Pro Plan’a tüm destekleri için teşekkür ederiz.

