
Japon kısa kuyruklu kedisi

Manx kedisi

Somali Kedisi

Kedi tüm dünyada en yaygın olarak 
beslenen evcil hayvanlardan biri.
Altı kıtada 600 milyondan 

fazla ev kedisi besleniyor. Kedilerin 
yerleşik hayata geçerek tarımla uğraşan 
ve ürünlerini saklama ihtiyacı duyan 
insanların hayatına ilk olarak, saklanan 
ürünleri zararlılardan, örneğin 
farelerden korumaya yardımcı oldukları 
için girdiği düşünülüyor. İnsanlarla 
birlikte yaşamaya başlayan yabani 
kedilerin yeni hayatlarına uyum 
sağlayarak zamanla bugün bildiğimiz 
evcil kediye dönüştüğü kabul ediliyor.
Yakın zamanda elde edilen genetik 
ve arkeolojik bulgular kedilerin ilk olarak 
Mezopotamya-Anadolu bölgesinde 
yaklaşık 10.000 yıl önce evcilleşmeye 
başlamış olabileceğini gösteriyor.

Kediler evcil olarak nitelenseler de aslında 
tam olarak evcilleşmiş sayılmıyorlar. 
Çünkü çoğu evcil kedi kendi kendine 
yetebiliyor ve insanlar tarafından düzenli 
olarak beslendiklerinde bile becerikli 
avcılar olmayı sürdürüyor. 

Ülkemiz bir kedi cenneti olarak kabul 
edilebilir. Çünkü insanların yaşadığı 
her yerde kediler de yaşıyor. Sokaklarımızı 
bu yarı yabani memelilerle paylaşıyoruz. 
Bu bize çok sıradan gelse de aslında 
dünyada bu durumun görüldüğü 
nadir ülkelerden biriyiz. Tabii ki sokak 
hayvanlarının varlığı pek çok 
sorunu da beraberinde getiriyor. 

Kedi ırkları farklı özellikteki coğrafyalara 
uyum sağladıkları için farklılaşmış 
olabiliyor. Ancak bugün yaygın olarak 
bilinen kedi ırklarının çoğu aslında 
insanların kedileri yapay olarak 
çiftleştirerek çeşitli uç özellikleri ön plana 
çıkarması sonucunda oluşmuş. 
İnsanların bunu yapmadaki amacıysa 
genellikle ilginç, sıra dışı görünümlü 
kediler elde ederek ticari açıdan 
kâr elde etmek. Ne yazık ki bu yapay 
ırklar doğal özelliklerinden ne kadar 
uzaklaştırılırsa genel olarak 
sağlık sorunları da o kadar artıyor. 
Dolayısıyla orantısız yüz hatları 
(örneğin İran kedisi) ya da kıvrık kulak 
(örneğin İskoç kıvrık kısa tüylü kedisi) gibi 
özellikler ilk bakışta ilginç görünse de 
aslında bu tür bireyler normale 
daha yakın bireylerden daha fazla 
sağlık sorunu yaşıyor. Bu aynı zamanda 
onların sağlıklı bireylere göre daha 
zor bir hayat sürdüğü anlamına geliyor. 
Belki de evcil hayvan sahibi olurken 
-eğer bir sokak hayvanı sahiplenmiyorsak- 
ticari kaygı ürünü bu ırkları daha az 
tercih edip üretilmelerinin önlenmesine 
yardımcı olabiliriz.
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Ragdoll kedisi

Amerikan kıvrık kedisi

Birmanya kedisi

Bali kedisi

Bombay kedisi

Chartreux kedisi

Doğu kısa tüylü kedisi

Egzotik kısa tüylü kedi

Habeş kedisi

Havana kahverengi kedisi

İngiliz kısa tüylü kedisi

İskoç kıvrık kısa tüylü kedisi 

İran kedisi

Korniş kral kedisi

Maine Coon kedisi

Mısır Mausu

Rusya mavi kedisi

Sfenks kedisi

Sibirya Kedisi

Singapur kedisi

Siyam Kedisi

Genellikle sokak kedisi olarak adlandırılan 
bu ırk henüz uluslararası resmi 
kedi ırkları listelerinde yer almasa da 
ülkemize has kedi ırklarından biridir. 
Gözleri yuvarlakla badem arası, 
yüzü yuvarlağa yakın, yanakları belirgin, 
vücudu tıknazdır. Kısa tüyleri çeşitli renk ve 
desenlerde olabilir. Tekir ve sarman 
yaygın görülen desenlerdendir. 
Bu terimler zaman zaman ırk adı olarak 
kullanılırsa da bu yanlıştır. 
Kısa tüylü Türk kedisinin en önemli 
özelliklerinden biri belirgin şekilde sağlıklı, 
pek çok hastalığa karşı dirençli olmasıdır.

Genellikle beyaz renkli uzun tüyleri vardır. 
Gözleri mavi ve kehribar rengi olabilir. 
Tek göz olarak nitelenen bireylerdeyse genellikle 
bir göz mavi bir göz kehribar rengidir. 
Tek gözlülük Van kedisinin en tanınmış özelliğidir. 
Burun ve kulakları orta büyüklüktedir. 
Vücudu kaslıdır. Pek çok Van kedisi 
diğer kedilerin aksine sudan hoşlanır, hatta 
yüzenlerine bile rastlanır.

Anadolu’nun en eski kedi ırkıdır. 
Uzun ve güzel tüyleri vardır. Sanıldığı gibi 
sadece beyaz renkli olmaz. En az 15 farklı renk 
ve desen görülür. En belirgin özelliği 
yüzünün güzelliğidir. Gözleri yüzüne göre irice, 
yüzü ince ve sivri, burnu ve ağzı küçüktür. 
Orta büyüklükteki kulaklarının içinden 
tüyler çıkar.

Ankara kedisi

Kısa tüylü Türk kedisi

Van kedisi

Bilimsel tür adı Felis catus olan evcil kedinin tüm dünyada çeşitli ırkları bulunuyor. 
Birbirlerinden hayli farklı görünmelerine rağmen dünyadaki tüm evcil kediler bu tek türe ait, 
yani birbirleriyle çiftleştiklerinde doğurgan yavrular üretebiliyorlar.Evcil Kedi Irkları

Ocicat

Norveç orman kedisi


