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korumak adına zorlu bir düşman olabilece-

ğinin farkındalardır.

Özünde, kedi bu nedenle bölgesel bir 

hayvan olarak ele alınabilir. Bölgesi, be-

lirli yollarla (ev, bahçe, komşu kaldırımı, 

vb.) birbiri ile ilişkili olan belirli faaliyetlere 

(avlanma, oyun, dinlenme, vb.) ayrılmış 

bir dizi alandan oluşur. Her bölgesel alan, 

kedinin sadece o bölgeye verdiği önem 

kedilerin bulunduğu çevrenin ve bölge-

nin istikrarıdır.

BUNUN İÇİN KEDİ 3 TİP İŞARET 
KULLANIR

Yüz ile işaretleme
Kedi, çevresini keşfetmek, tanımak ve 

benimsemek adına içgüdüsel olarak çıkıntılı 

nesnelere (kapı pervazları, mobilya ayakları, 

eşikler vb.) veya devamlı bölgesinde bulu-

nan insanlara (evde onunla yaşayanlara) 

başını sağa, sola ovalayarak ve yüzünü sür-

terek günlük olarak bölgesini işaretler.

Bu hareket ile kedi kendine güvenlik 

mesajı bırakır ve o bölgede güvende oldu-

ğuna ve stres yaratacak herhangi bir ne-

den olmadığına dair işaretlemeler yapar. 

Böylece kendi ortamında sakin ve huzurlu 

olabileceği sinyalini alır. “Bilinen” bölgede 

yaşamını sürdürür, dolayısıyla güvenli bir 

ortam yaratmış olur.

Kolayca kaybolma eğiliminde olan bu 

işaretlemeleri kedi düzenli bir şekilde ye-

niler. Ancak, alışkanlıklarında basit bir deği-

şiklik, ortamındaki küçük bir değişiklik, onu 

kolayca rahatsız edebilir.

İdrarla işaretleme
İdrarla işaretleme kedilerin içgüdüsel 

bir davranışıdır. Bunu, genellikle kumuna 

gidip idrar yaparkenki pozisyondan çok 

farklı olan duruşundan tanıyabilirsiniz. 

Gerçekten de, bir duvarda dikey bir nokta 

seçtikten sonra, doğadan örnek verecek 

olursak bu bir ağaç da olabilir, kedi geri 

döner, kuyruğunu iyice dik tutar ve titre-

yerek idrar bırakır.

Keskin bir kokuya sahip olan 

idrarla işaretleme genellikle do-

ğada, diğer kedilere o bölgenin 

efendisinin kedisi olduğu ko-

nusunda uyarmak için düzenli 

olarak bölgelerinin kesiştiği 

bir alana yapılır. Bu özel tu-

tum, kedi tarafından stresli 

durumlar dışında ev içinde 

sergilenen bir tutum değildir.

Tırmalama ile işaretleme
Tırmalama da kedinin 

doğal ve doğuştan gelen 

davranışının bir parçasıdır. 

Ç
ok eski zamanlardan beri, tüm fe-

lidea (kedigiller) ailesinde olduğu 

gibi, kedi, avını yakalama şansını 

artırmak için, avlanma alanını na-

sıl seçeceğini her zaman çok iyi bilmiştir. 

Kediler için bölgesine davetsiz giren 

herkes potansiyel bir düşman olarak kabul 

edilir. Ve diğer türdeşleri, kendi bölgesini 

korumaya çalışan bir kedinin üstünlüğünü 

düzeyine göre değil, aynı zamanda ruh 

haline ve şekline göre de savunulur. Böl-

gesel işaretler olarak adlandırılan farklı işa-

retleme tekniklerini kullanan kedi, kendisi 

için mesajlar bırakır ve böylece kendisine 

güven veren bir refah ortamı yaratır.

Kedileri anlamak; ruh halinin iyi olup 

olmadığını analiz edebilmek ve içgüdüle-

rine saygı duymak için önemli bir unsur; 

Bu onun içgüdüsünün bir parçası. Tırma-

lamayla, kedinin parmakları arasında bu-

lunan bezlerin ürettiği salgıların birikmesi 

sayesinde görsel bir sinyali (işaretli nesne 

üzerindeki yırtılmalar) ve bir kokuyu birleş-

tiren işaretler bırakırlar.

Bu normal bir davranıştır: Kediler tarafın-

dan kullanılan bir iletişim aracı olarak düşü-

nülebilir. Böylece kendi bölgesini işaretleye-

rek alanı kendine ait kılar.

Kedi, günlük rutinine çok bağlı bir evcil 

hayvandır. Hayatı ne kadar rutin ilerlerse o 

kadar rahat ve mutlu olur. İnsanlardaki gibi 

arada değişikliğe ihtiyacı olabileceğini dü-

şünmeyin, tam tersi onları bu değişiklikler 

olumsuz etkiler. 

Ancak, bölgenizdeki değişiklikleri ta-

kiben,bu rutini istemeden de bozmanız 

mümkün. İşe gitmek için evden ayrılma, 

evdeki bir eşyanın vb. yer değişikliği, ai-

lenizdeki ve çevresel günlük yaşamdaki 

değişiklikler (eve yeni bir kişinin/evcil hay-

vanın gelişi, yeni bir koku), veteriner hekim 

ziyaretleri, taşınma veya tatile çıkma gibi 

değişiklikler buna sebep olabilir.

Böyle durumlarda kedilerin refahını 
yeniden kazanmasına yardımcı olmak 
için belirli bir dizi önlem alınmalıdır:

> Doğal yaşam şartlarına saygı duyarak 

bu yaşam standartlarının göz önünde bu-

lundurulup yaşam alanında buna uygun 

temel değişiklikler yapılmalı;

> Onunla yaşam alanında daha fazla va-

kit geçirilmeli;

> Doğal içgüdülerine uygun oyuncaklar, 

tırmalama tahtaları ya da yalnız kaldıkla-

rı durumlarda oyalanabilecekleri araçlar 

sağlanmalı;

> Yaşam alanlarında huzur ve mutlu-

luklarını yeniden kazanmalarına yardımcı 

olacak doğal ve kullanımı kolay bir ürü-

nün kullanılması: KOOL KAT®, evdeki ruti-

ninde herhangi bir değişiklik yapılmasının 

mecburi olduğu durumlarda, veteriner 

kliniği ziyaretlerine giderken ya da taşıtla 

herhangi bir yolculuğa çıkarken güvende 

olduğunun sinyallerini alabileceği kedi yüz 

feromonu (F3 fraksiyonu) ve bunun yanın-

da mutlu olmasını sağlamak için beyinde 

ödül merkezini uyaran valerian ekstraktı 

içeriklerinden faydalanılabilir. *

YENİÇAĞ

Kedileri anlamak
KEDILERI ANLAMAK, RUH HALININ IYI OLUP OLMADIĞINI ANALIZ 
EDEBILMEK VE IÇGÜDÜLERINE SAYGI DUYMAK IÇIN ÖNEMLI BIR UNSUR; 
KEDILERIN BULUNDUĞU ÇEVRENIN VE BUNUN ÖGELERININ ISTIKRARIDIR.

Kediler, doğal bir ürün 
olan KOOL KAT® ile yaşam 
alanlarında huzurlarını 
yeniden kazanabilir.


