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Bu çalışmamı 16 Ağustos 2015 günü hayata gözlerini yuman,
on üç yıllık can dostum, kedim Layla’ya ithaf ediyorum.

önsöz: kedilerin farkı
Kedi, canlılar dünyasının en özellikli hayvanlarından biri. Düşünün ki hem rahatına çok düşkün hem
de bu arada insanı rahatlatmayı başarabiliyor. Kimine göre, kucağımızda otururken ellerimizi üzerine
koyduğumuz bir masaj aleti gibi kedi. Kimine göre,
kafasını kafamıza ya da bacaklarımıza sürtmesiyle kadifemsi bir okşama yapan oyuncak gibi. Yiyip, içip,
kaka yapıp, arada birtakım nesnelere zıplamasından
başka bir işi olmayan, hatta yaşı ilerledikçe günün
büyük bölümünü uykuyla geçiren bu tembel hayvan
nasıl oluyor da bu işlevsizliğiyle insana mutluluk verebiliyor?
Bunun yolu önce kediyi biraz sevmekten geçiyor.
Sevmek için de ona alışmaktan. Sonrasında kopamıyorsunuz zaten. Yattığı yerden odanın her yerine sanki pozitif enerji yayılıyor ve anti depresan hap almış
gibi nedensizce sırıtabiliyoruz. Kafamızı meşgul eden,
içimizi karartan bulutlar bir anda dağılabiliyor onun
bu hiçbir şey yapmaması ile. Sezen Aksu tarafından
şarkılaştırılan “Hadi Gülümse” şiirindeki “Bir kedim
bile yok, anlıyor musun?” dizesi belki de sıkıntıları haﬁﬂeten, bulutları dağıtıp gülümsemeye neden olan
kedilere göndermedir.
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Evet, bilim ve tıp dünyası uzun yıllardır her türlü
hayvanla ilgilenerek insan mutluluğunu artırmanın
ortak yönlerini araştırmış, bu noktada ﬁlden köpeğe
birçok hayvanın insanlarla ilişkileri incelenmiş ve
görülmüş ki bu “âlemin” en büyük ilacı kedide barınmakta. Veteriner Hekim Uğur Bazan, “Diğer hayvanlara göre kedi, gözlerindeki sıcaklık ve renk sayesinde
karşısındaki kişinin duygularına derinlemesine ulaşabiliyor. Bu anlamda, kedilerin insan üzerindeki etkisi;
köpeklerden, atlardan ya da yunuslardan daha fazladır”
biçiminde bir açıklamayla bu özelliği öne çıkarıyor.
İlk bakışta kediyle yaşamak insana sadece psikolojik
anlamda olumluluk sağlayan bir özellik gibi görünse
de bilimsel araştırmalar kalp, tansiyon, kemik erimesi
gibi birçok rahatsızlığın tedavisinde kedi mırlamasının
olumlu etkilerini tespit edilmiş bulunuyor. Hatta sporcuların vücut sistemini dengelemek için de kedilerin
desteğine ihtiyaç duyulduğu biliniyor.
Yaklaşık on beş yıldır kedi besleyen biri olarak
benim bu konuya ilgim bir buçuk yıl önce yitirdiğim
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kedim Layla’nın aile içindeki davranış biçimlerini
gözlemlemekle başladı. Layla çok akıllı ve uyumlu
bir kediydi. Programlıydı ve ilginçtir ki benim programlarıma da uymaya çaba gösterirdi. Karşılıklı saygılı bir uyum içerisindeydik yani. Layla ömrünün son
beş yılını benim de o dönem beraber yaşadığım yaşlı
insanlarla geçirdi. Annem zaman zaman hastalanırdı
ve normalde yemek isteme dışında onunla çok ilgilenmeyen Layla, öyle zamanlarda annemin yanına
yatmayı tercih eder, bir hastane sürecinden çıktıysa karşısına geçip uzun süreler anneme bakardı. Bir
keresinde annem banyoda ayağı kayıp düşmüştü ve
Layla, o günden sonra annem banyoya her girişinde
kapının önünde beklemeye başlamıştı. Bu ve buna
benzer birçok akıllı özelliği vardı Layla’nın. Onu aile
arasında anarken güzelliği kadar halen o akıllı özelliklerinden de bahsederiz.
Yukarıda belirttiğim gibi kedimizin, anneme olan
yaklaşımı ve bilimin kediyle tedaviye olan ilgisi bir
kedi sever olarak beni bu iki noktada bir çalışma yapma arzusuna itti. İnsanlığın hayvanların olağanüstü
özelliklerini yeterince keşfedemediklerini düşünür,
sadece kendi bencilliği için onları kullanıp deney
malzemesi yapmalarına öfkelenirim. Oysa onlarla bir
arada yaşayarak onları da bizleri de mutlu ve sağlıklı
yaşatabilecek birtakım çalışmalar olmalı. Ne yazık ki,
insanın kendini diğer canlılardan üstün görmesi ve
içinde barındırdığı büyük kibri, hayvanların sadece
konuşamamasından dolayı duygularının olmadığı
yanılgısı, bunlarla beraber gelen bilimsel çalışmaları
hayvanları yaşatmaya değil, acı çektirmeye ve öldürmeye yönelik biçimde gerçekleştirdi.
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İnsanların sağlık sorunlarına çeşitli hayvanların
yardımcı olabileceğini biliyoruz. Kitapta da yunuslarla, köpeklerle vb yer alıyor. Ama ben konuyu, “Hayvanlarla tedavi” biçiminde geniş kapsamlı yaklaşmak
yerine kediler özelinde ele almayı tercih ettim. Köpeklerle de çok büyük dostluğum var, ama ben de
kedileri özellikleri nedeniyle biraz daha farklı görenlerdenim. Sanki büyük sırlarını bizimle paylaşmak
istemiyorlar da bizim keşfetmemizi bekliyorlarmışçasına bir umursamazlık içindeler bize karşı. “Mamamı
versin, yerimi hazır tutsun yeter… Bir insanoğlundan
başka ne beklenebilir ki bu zekâ ve duygu eksiklikleriyle?” diye düşünüyor bile olabilirler. Neyse ki dünyada ve ülkemizde sınırlı sayıda da olsa kedilerin (ve
kedigillerin) insan sağlığına olumlu etkileri konusunda çalışmalar yapan biliminsanları var. Hem kedilerin hem de biliminsanlarının izinde bu derleme
çalışmayı ortaya çıkarttım. Her geçen yıl bu konuda
daha da ilerlemiş çalışmaları ekleyerek kitabı güncellemeyi umuyorum.
Tarkan Kaynar
18. 05. 2016
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hayvanlar ile tedavinin tarihi
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi’nden Doç. Dr. Sibel
Oymak’ın ve Gazi Üniversitesi’nden İmran Koçak’ın
araştırmalarında şu bilgilere rastlıyoruz; Eski Yunanlar tedavi tapınaklarında köpekleri kullanmış ve melankolik kişilerin hastalıklı ruhlarını uzaklaştıracağı
inancıyla at binmelerini sağlamışlardır. Bu uygulamalar daha sonra Romalılar tarafından da kullanılmıştır. Tedavide hayvanların kullanımını gösteren
ilk çalışmalar 1792’de İngiltere’de ruhsal bozukluğu olan hastaların davranışlarını iyileştirmek için
çiftlik hayvanlarının kullanıldığı İngiltere’de, York
Retreat’te yapılmıştır. 1867 yılında Almanya’da bir
rehabilitasyon merkezi kurulmuştur. Epilepsi hastalarının evi gibi olan bu merkez o yıllardan bu yana
hayvanların terapötik etkisinden faydalanmaktadır.
1966’da Norveç’te kurulan bir klinikteyse ﬁziksel
engeli olan hastalara egzersiz yaptırmak amacıyla köpekler ve atlar kullanılmıştır. Yine 1901’de
İngiltere’de bir ortopedi hastanesinde, hastaların ata
binmesi desteklenerek, atların bu hastalara hem ﬁziksel egzersiz yaptırması hem de sosyal destek olması
sağlanmıştır. Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra ruhsal
çöküntü yaşayan Amerikalı askerlerin duygu durumlarını iyileştirmek ve onlara arkadaşlık etmeleri için
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köpekler verilmiştir. Aynı dönemde Almanya’da,
kör olmuş askerlere destek olmaları için program
dahilinde binlerce köpek yetiştirilmiştir. Florence
Nightingale 1919’da Elizabeth Hastanesi’nde ordu
köpeklerini psikiyatri hastalarıyla terapötik iletişim
sağlamak için kullanmıştır. İngiltere’de 1931 yılında körler için “Rehber Köpek Derneği” kurulmuştur.
Köpekler, günümüzde duyma bozukluğu olan bireylere destek olmak, nöbet geçiren bireyleri semptomlar başlamadan önce uyarmak ve şiddetli ﬁziksel
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problemleri olan insanlara destek olmak için yetiştirilmektedir. Benzer uygulamalar, dünya genelinde
yaygınlaştırılarak binlerce yeti bozukluğu olan insanın yaşamına yardımcı olmuştur. Evcil hayvanlarla
terapi yöntemi; resmî olarak ilk kez Amerika’da 1942
yılında (New York) Pawling Army Air Force Convalescent Hastanesi’nde uygulanmıştır. Burada ﬁziksel
engelli hastalar ve yaralı askerler hayvanlara bakım
verme konusunda desteklenmiştir.
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra evcil hayvanlarla terapi biliminsanlarının dikkatini çekmeye başlamıştır. Hayvanların terapötik etkilerini araştıran
ilk biliminsanı bir çocuk psikiyatristi olan Dr. Boris
Levinson’dur. Levinson’un 1970’li yıllarda başını
çektiği bu çalışmalar; Friedman (1980), Haris (1982)
ve Walster (1982) gibi biliminsanlarının yaptıkları
bilimsel araştırmalarla devam etmiştir. Sonuç olarak
evcil hayvanlar, 18. yüzyılın sonlarından bu yana
terapi amacıyla kullanılmaktadır. 1792’de William
Tuke akıl hastalarının davranışlarını kontrol altına
alabilmek için hayvanları kullanmıştır.
2000’li yıllara ait çalışmalarda en dikkat çekici
nokta, hayvan destekli tedavilerin belirli hastalıklara
yönelik olarak kullanılması ve insan-hayvan etkileşiminin sonuçlarının bilimsel olarak değerlendirilmesidir. Kitabın bundan sonrası, kedilerin insan sağlığına olumlu etkilerinin tıp alanında incelenmesiyle
ele alınacaktır.
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tarihte kedinin önemi
Kedilere verilen önem MÖ 4000. yıla dayanmakta.
Eski Mısır’da tarlaları koruma görevi verilen kediler koruyucu tanrı sayıldılar ve Mısırlıların gözünde
totem olmaya kadar yükseldiler. Tanrı ﬁgürleri kedilerle temsil edilmeye başlandı. Kedi öldürmek yasaklandı, cezası idamdı. Avlanma yeteneklerinin üzerine estetik güzelliklerinin fark edilmesi de bu konuma
yükselmelerinde etkili olabilir. Arapların İslamiyet’i
kabulünden önce altından yapılmış bir kediye tapındıkları söylenir. Hz. Muhammed’in “Müezza” adında
bir kedi beslediği rivayet edilir. 1300’lerde Avrupa’da
veba salgınının yayılması ve çözümünün bulunamaması dinî hurafelerle cadılara ve kedilere bağlandı. Bu
noktada binlerce insan ve kedi öldürüldü ama hastalık daha da yaygınlaştı, çünkü veba bir fare bitinden
kaynaklı yayılıyordu. Bunun farkına geç varıldıysa da
bu noktada kedilerin yaşaması ve çoğaltılması süreci
başladı. Rönesansla birlikte kediler güzel görüntüleri ile de değerlendirildiler. Uzakdoğu’da Japonlar da
kedilerden farelere karşı mücadelede faydalandılar,
aynı zamanda kraliyet ailesinin üyesi olarak kabul
edildiler. Eski adı Siyam olan Tayland’da da rahipler
çokça kedi beslerdi.
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sosyal yaşamda kedi ve huzur
Alışveriş yaptığımız ya da belli zamanlar geçirmek
üzere gittiğimiz mekânlar metropollerde açık ortamlardan avm’lere dönüştükçe bu avm’ler de canlı olan
her şeyi dramatik, yapay ve ruhsuz formatlarda bizlere
sunmakta. Dolayısıyla bir hayvanı ya bir pet shop’taki
kafes ya da cam ardında, bir bitkiyi de plastik olarak görmekteyiz. Her ne kadar avm’ler şu sıra açık
hava ve teras gibi alternatiﬂer oluşturmaya çalışsa da
canlı, doğal ve sıcak olanı asla yakalayamayacaklar.
Bu noktada kendi alternatiﬂeri olan farklı dinlenme
mekânlarını hep yaşatacaklar.
“Bunları neden anlattın?” derseniz, kentte yaşamanın insana daha çok huzur ihtiyacı doğurduğu gerçeğiyle hem sosyalleşebilecekleri hem de mutluluk
duyabilecekleri alanların yine geleneksel mekânlar
olduğunu belirtmek istiyorum. Yani sabahları önüne
su dökülen, esnafın ve yoldan geçenlerin birbirlerine
“günaydın” dediği, 3-5 gram fazla tartılan malı “helal
eden”, mekânını sokak hayvanlarına ve evcil hayvanlara açan “doğal” ortamlar. Gökyüzünü göremez
hâle geldiğimiz büyük binalarla doldurulan büyük
kentlerde huzur bulabileceğimiz yerler olan işte bu
mekânlardan söz etmek istiyorum.
Artık nadir bulunan huzur mekânları olarak adlandırılan mahalle berberlerindeki kuşların sesleri,
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kitapçıların vitrininde uyuyan kediler bize yaşadığımızı hatırlatan noktalar. Bu noktada iş, hayvanların
aksesuar olarak değerlendirilmesinden öteye varmış
ve dünyanın çeşitli noktalarında ardı ardına açılan
“Kedi Kafe”ler bir tür terapi mekânları olarak yaygınlaşmış durumda.
Kedi kafe geleneği Japonya’da popülerlik kazanıp Avrupa’ya sıçrayan bir akım. Ülkemizde de
Eskişehir’de ve İstanbul Kuzguncuk’ta bu konseptte birer kafe açılmıştı. Paris’teki Le Café des Chats
adlı mekânın sahibesi Margaux Gandelon, “Mırmır
Terapisi”nin sağlıklı etkilerinden: “Kedilerin mırmırlaması, artrit ve romatizmayı rahatlatmasıyla birlikte kan basıncı ve kalp atışını düzene sokar” diyerek söz ediyor. Aynı biçimde Chelsea’deki Café Chat
Sibérian da misyonunu “Sibirya kedisiyle etkileşim
fırsatı sağladığımız bu eşsiz ortamda kahve yaparken
sevinç yaymak” olarak tanımlıyor. Kafede Sibirya kedisi dışında bir sürü kedi de yaşıyor.
Entelektüellerin vazgeçilmez 3K alışkanlığını duymuşsunuzdur; yani Kahve-Kitap-Kedi. Kedilerin kafeler kadar kitapçılara uyumu da bu üçlemenin köprüsü olma özelliği sağlıyor. Kitapçılar, özellikle sahaflar ve eski kitapçılar, kediler için birer huzur mekânı.
Kedisiz modern kitabevleri yerine bu tür kitapçılara
girdiğinizde aynı huzuru siz de hissediyorsunuz. Kitaplara bakarken dijital sinyallerin sesini mi yoksa
guruldayan bir kedinin yaydığı titreşimi mi tercih
edersiniz? Yer bildirim uygulamalarında Beyazıt’taki
Sahaﬂar Çarşısı için bir kullanıcı, “Kitaptan çok kedinin olduğu bir huzur noktası” yazmış.
Uzman Psikolog Mahir Efe Falay plaza çalışanla-
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rına hayvanlarla ilgilenmenin olumlu etkisi konusunda şunları öneriyor: “Duygular onlara dokununca
canlanır demiştim. Bu açıdan önce küskün çiçek gibidirler. Ama çeşitli çalışmalarla canlanıp hayatınızı
daha neşeli hâle getirip, aklınıza geldikçe gülümseten
anılar bırakabilirler. Plaza hayatınızdan kopmadan
onları canlandırmanın ikinci yolu bir hayvan barınağına gitmek olacaktır. Orada sizi çok sevecek bir sürü
dört ayaklı dostumuzu görecek ve hatta temas da edeceksiniz. Ardından onlara yardımı bir amaç hâline
getirebilirsiniz ki en büyük yararı bu sağlayacaktır.”
Bazı işyerleri de kedi başta olmak üzere oﬁslerinde
evcil hayvan bulundurmayı tercih ediyor. Hem işyerinin maskotu, hem çalışanlar için moral kaynağı
oluyor. Çalışma stresini alıyor. İletişim sektöründe
hizmet veren ve sloganını “Hayvan Dostu Şirket”
olarak belirlemiş Marjinal Porter Novelli Şirketi web
sitelerinde bir de bununla ilgili logo sunuyor ve diğer
hayvan dostu şirketlerin bu logoyu indirerek kurumsal sayfalarında kullanmalarını öneriyor. Şirketin internet sitesinde şu ifadeler yer alıyor; “Tüm hayvanların sıcak birer yuvaya kavuşma hakkı olduğuna, üzerinde bencilce yayıldığımız dünyada ihtiyaçları olan
yiyeceğe ve içeceğe ulaşma hakkını onlara tanımamız gerektiğine inanıyoruz. Bu hepimizin çabalarıyla
kazanabilecekleri bir hak ve bunlar karşılığında size
nasıl mutluluk verdiklerinin canlı örneğine Marjinal
Porter Novelli oﬁsinde tanık olabilirsiniz. Hayvanlar
düşünür, öğrenir, üzülür, sevinir, sever. Bunu biliyoruz, çünkü şirketimizde evcil hayvanlarımızla birlikte
yaşıyoruz. Onlarla birlikte yaşamak bize iç huzuru veriyor, insanlara has bencilliğimizden uzaklaştığımızı
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hissediyoruz” Kurumun sosyal medya hesaplarında da
kedilerle olan çalışma fotoğraﬂarı sıklıkla yer almakta. Firma çalışanları kedilerle bir arada çalışmanın
etkilerini şu cümlelerle anlatıyorlar:
Aysun Babacan: “Tekir şimdi koltukta sırt üstü
yatıp göbeğini açmış, okşamanızı bekler. Size olabildiğine güvenen bir canlı. Gülümsemeniz, tek başınıza odada yüksek sesle ağzınızdan çıkan sevgi sözcükleriyle harmanlanır. Doğal, samimi sesler. Kerata
seni... küçük sıpa... yerimm... İşte şimdi hazırsınızdır.
Hemen masaya oturup ekranı açmadınız. Doğanın,
güvenin, sevginin, yaşamın içinden geçip iş gününe
başladınız. Önce zihninizde hazırlandınız.”
Melis Meral: “Aslında mesaiye her sabah birlikte
başlayıp, akşamları da birlikte mesai bitirdiğimiz bu
kediler sayesinde, çalışma hayatının stresini ve yorgunluğunu günün belirli saatlerinde birlikte zaman
geçirerek atabiliyorum. Bazen masalarımızın üzerine
çıkıp çalışmamızı umursamadan gezinerek, bazen gelip kendilerini sevdirmek isteyerek kafamızı dağıtmamıza yardımcı oluyorlar. Bence bu hayvanlar (hem
kedilerimiz hem de köpeklerimiz) negatif kovar özellikteler.”
Başar Çankaya: “Stresi azaltır, elektriği alır, iş ortamında kurulan diyalogları bir canlıyı severek daha
hoşgörülü hâle getirebilirsiniz.”
Sibel Üstünışık: “Sıcacık ve sevgi dolu bakan gözler, elini uzattığın anda sana doğru uzanan yumuşacık
bir baş, karşılıksız sevgi, sadakat, dostluk. Her sabah
seni koşulsuz sevgisiyle bekleyen ve kapıda karşılayan, her biri kendine has özellik ve karakterdeki can
dostlarımız sayesinde günlük hayatın getirdiği stres-
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lerden çok çok uzağız. Böyle bir atmosferde çalışmak
hayvan sevgisi hiç tatma fırsatı olmamış bireyler için
de farklı bir deneyim.”
Somer Topaloğlu: “En yoğun olduğunuz ve işlerin
birbirine girdiği an; bilgisayarının sağ üst köşesine
gelip yanağını sürterek “mırrrr” diye çıkardığı ses sizi
o an oradan alır ve pazar günü evde sabah kahvenizi
yudumlarken aldığınız keyﬁ getirir içinize :)”
Rahime Teke: “Hayvanları çok sevdiğim için oﬁste de onlarla birlikte olmak beni mutlu ediyor. Bireysel olarak sokak hayvanlarına karşı da çok duyarlı
olduğum için, şirketimizin oﬁstekiler dışında sokak
hayvanlarının bakımı için de kaynak ayırması ve çalışmalar yapması beni ayrıca mutlu ediyor.”
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Yağmur Demircan: “Hayvan fobimi tek seferde
yenen ajans: MPN. Yirmi bir yıldır köşe bucak kaçtığım hayvanlarla aynı oﬁsi paylaşacağım daha önce
söylenseydi ne ben ne de çevremdekiler asla inanmazdık. Ancak buradaki enerji ve hayvan sevgisi o
kadar rahatlatıcı ki hemen alışıyorsunuz ortama. İşin
en stresli zamanında on sekiz kediden en az ikisi etrafınızda belirip keyﬁnizi yerine getirebiliyor.”
Bu tip oﬁslerde de hayatı çekilir kılıyor kediler. Bir
de unutmamamız gereken; kedili geleneksel mekânlarımız var. Kaş’ın hediyelik eşyalarla dolu çarşısına girince üzerinde yatan kedilerle dolu renkli tezgâhlar,
Kadıköy’ü “Kediköy” yapan kedili kahveciler, sahaflar bunların arasında.
Kedileri camiye alması ve onlara gösterdiği ilgiyle
ile bir anda hayvan severlerin sevgisini kazanan Aziz
Mahmud Hüdai Hazretleri Camii İmamı Mustafa Efe
de kendisiyle yapılan bir röportajda, “Yaratılış harikası kediler, sanki caminin huzur iklimini tamamlayıcı bir bütünlük oluşturuyorlar” diyor.
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