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BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

 

GĠRĠġ 

 

   Son yıllarda sürekli dövmeli insanlarla karĢılaĢmaya ve onları çok farklı ortamlarda 

görmeye baĢladım. Neredeyse her geçen gün sayıları artıyor gibi geliyordu bana. Yolda 

yürürken, bir yerlerde otururken ya da yaptığım yolculuklarda sıklıkla kadın ya da erkek 

dövmeli insanlarla karĢılaĢıyordum ama bu dövmelerin geleneksel dövmeden çok farklı 

olduğu ve onlara hiç benzemediği de belliydi. Geleneksel dövmeden farklı olan ve 

giderek artan bu dövme sembolleri, yazıları, renkleri ve bunları yaptıran insanların 

çeĢitliliği kent dövmesini bir araĢtırma konusu olarak ele almayı düĢünmemin bir 

gerekçesi oldu. ĠĢte bu merak ve peĢinden gelen sorular, bu araĢtırmanın baĢlangıcıydı 

artık. 

 

  Dövme konusunda ülkemizde yapılmıĢ değerli akademik çalıĢmalar olsa da bunların 

önemli bir kısmı geleneksel dövme ile ilgiliydi. Oysa araĢtırmamızda dövmeyi ve 

dövme yaptıran insanı anlamak ve bu pratiği alanda gözlemek ve onların hikayelerini 

dinlemek farklı bir araĢtırma modelini gerektirdi. 

 

  Geleneksel dövme denen bir olgu varken yaĢamımıza geleneksel dövmeden farklı Ģarkı 

sözleri, hayvan portreleri gibi pek çok farklı uygulamaların yapıldığı semboller yer 

alıyordu. Her ikisinin adı dövme olsa da birbirlerinden oldukça farklı özelliklere sahip 

oldukları daha ilk bakıĢta görülen modern ve geleneksel dövme arasındaki farklılığın 
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araĢtırılması önemli olduğu kadar yaptırılan dövmelerin yaptıranlar için ne anlam ifade 

ettiği yani kiĢilerin bu konuda kendi hikayeleri de bir o kadar ilginçti. 

  Claude Lèvi-Strauss, The Structural Study of Myth adlı çalıĢmasında mitin daha çok 

anlattığı hikayede olduğunu ifade etmiĢtir
1
. Yaptığım çalıĢma mitlerle ilgili olmasa da 

Lèvi-Strauss‟un bu görüĢü ile dövme sembollerinin yapılıĢına, biçimlerine değil de 

yaptırılan dövmenin hikayesine odaklanılarak dövmenin daha derin anlamlarına 

ulaĢılabilme fikri oldukça heyecan vericidir. Tohum ve Toprak‟ın yazarı Carol Delanay 

de sorulan sorular evrensel olsa bile verilen cevapların yerelleĢebileceğini belirtmiĢtir. 

Delanay‟e göre sosyokültürel sistemin mantığının yaratan da evrensel sorulara verilen 

yerel yanıtlardır (Delanay, 2000:23).  

 

  Bu çalıĢma, modern olarak adlandırılan dövmeyi yaptıran veya yapan bireylerin 

dövmeyi hangi motivasyonlarla yaptıklarını ya da yaptırdıklarını ve dövmelerine 

yükledikleri anlamları ve bunun dıĢında modern dövme ile ilgili tüm pratikleri ve 

süreçleri anlamaya çalıĢmıĢtır.  

 

  ÇalıĢmanın birinci bölümünde yapılan araĢtırmanın konusu, amacı, önemi, yöntemi ve 

veri toplama teknikleri konusu ele alınmıĢtır. 

 

 ÇalıĢmanın ikinci bölümünde dövmenin tarihi ve geleneksellikten bağını koparan 

modern dövmenin ülkemizdeki geliĢimi hakkında bilgiler verilmiĢtir. ÇalıĢmada 

geleneksellikten bağını koparmıĢ modern olarak adlandırabileceğimiz dövme 

araĢtırıldığından, modern dövmenin tarihi üzerinden konu anlatılmaya ve araĢtırılan 

problemler anlaĢılmaya çalıĢılacaktır.  

                                                           
1
  https://www.jstor.org/stable/536768?origin=JSTOR-pdf  

https://www.jstor.org/stable/536768?origin=JSTOR-pdf
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  ÇalıĢmanın üçüncü bölümünde alan araĢtırması bulunmaktadır. Modern dövmenin 

hazırlık döneminde, yapılıĢ esnasında ve sonrasında neler yapılması ve nelere dikkat 

edilmesi gerektiğine değinilmiĢ ve modern dövmenin bedensel ve ruhsal açıdan verdiği 

sağlık ve güç anlaĢılmaya çalıĢılmıĢtır. Bunun dıĢında alan çalıĢmasına katkı 

sağlayanların dövme hikayeleri ile araĢtırmacının alan deneyimi bu bölümde yer 

almaktadır. 

 

  AraĢtırmanın “Sonuç ve Değerlendirme” bölümünü izleyen “Ekler” bölümünde alanda 

ve internet ortamında uygulanan anket ve derinlemesine görüĢmelerde izlenen görüĢme 

cetveli ve fotoğraflar yer almaktadır. 

 

  Geleneksel dövmelerin yaptırılması süslenmenin yanı sıra daha çok zorunlu, dinsel, 

inanç, bağlı bulunduğu aĢiret, kabile aidiyeti gibi görünürken; modern dövmelerse 

heves, zevk ve kiĢiler için anlam ifade eden mesajlara, iletiĢim yollarına dönüĢmüĢ ve 

modern dövme yaptırmak daha keyfi, kiĢinin kendi isteğine bağlı hale gelmiĢtir.  

 

  Modern dövmenin 2000li yıllar öncesi marjinal, toplum tarafından dıĢlanan insanların 

yaptırdığı bir uygulama olarak görüldüğü katılımcılarca belirtilmiĢtir. Dövmenin, 

popüler bir uygulama haline gelmesi ise marjinallikten çıkıĢı ile olmuĢtur. 

YaygınlaĢması da bu iĢi meslek olarak yapan herkes tarafından kabul edildiği üzere 

dövme makinesinin keĢfiyle gerçekleĢmiĢtir. Tabi bu durum dövmenin herkes 

tarafından hoĢ karĢılandığı ya da herkesin dövme yaptırdığı anlamına da gelmemektedir. 

AraĢtırma esnasında yapılan gözlemlerde ve dövmesi olmayan bazı katılımcılarla 
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yapılan görüĢmelerde dövmeyi itici veya çirkin bulan insanların olduğu gibi dövmeye 

tarafsız bir Ģekilde yaklaĢan insanların da oldukça fazla olduğu görülmüĢtür. 

 

  Ülkemizde modern dövmenin 1990‟lı yıllara dayanmasına karĢın neden o dönemlerde 

Ģimdi olduğu kadar popülerleĢmemiĢ sorusuna görüĢme yapılan dövmeciler, “eskiden 

dövmeyi asi ve kendine zarar veren insanlar yaptırıyor ya da kendi kendilerine 

yapıyorlardı. Çoğu insan da bu Ģekilde algılanmaktan çekindiğinden dövme 

yaptırmıyordu.” yanıtını verdiler. Yani modern dövmeler eskiden marjinallik olarak 

görülüyordu. Dövmeciler, bu konudaki önyargıların diğer bir sebebinin de dini 

bilgilerdeki eksiklik veya yanlıĢlıklardan kaynaklandığını, dinimizde dövme ile ilgili 

birbirinden farklı söylemlerin bulunmamasının insanların kafasını karıĢtırdığını ifade 

etmiĢlerdir. 

 

  Dövmecilerle ve dövme yaptıranlar ile yapılan görüĢmelerden ülkemizde dövmeyi; ilk 

kullananların “uyumsuz” , “suçlu” olarak adlandırılan veya “toplum tarafından 

dıĢlanmıĢ” ya da yurtdıĢından gelen akrabalarından, turistlerden veya sinema 

artistlerinden, sanatçılardan görüp heves etmiĢ insanların kullandığı tahmin 

edilmektedir. Tabi bunu kanıtlamak için daha derin ve detaylı çalıĢmalar yapılması 

gerekmektedir. 

 

Yapılan görüĢmeler sonucu, Ankara‟da dövmeyi ilk yapan ve yaptıran kiĢilerin asi, 

marjinal, topluma uyum sağlayamayan kiĢiler olduğu bilgisine ulaĢılmıĢtır. Dövmecilik 

mesleğiyle uğraĢan D.1, “Gençken kırtasiyelerde bulabileceğiniz mürekkep ve normal, 

dikiş için kullanılan iğne ile yakaladığıma dövme yapardım” demiĢtir. D.2, “Eskiden 

faça atanlar kollarındaki izleri kapatmak için dövme yaptırırlardı. Bunun dışında 
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cezaevinden çıkanlarda dövmeler olurdu. Ben dövmeyi ilk kez böyle insanlarda 

gördüm” demiĢtir.  

  Bu nedenle son yıllarda Ankara‟da yapılan dövme modellerinin değiĢip değiĢmediği 

ve dünyanın birçok yerinde popüler olan modellerin
2
 Ankaralı dövmeciler tarafından 

kullanılıp kullanılmadığı soruları araĢtırmanın temel sorularından olmuĢtur.  

 

  Ayrıca bu soruları, “Dövmeyi son yıllarda bu kadar popülerleĢtiren sebepler nelerdir? 

Ġnsanların dövme yaptırmalarındaki motivasyon sebepleri nelerdir? Popüler olan 

Ģeylerden sıkılanlar dövmeden de zamanı gelince sıkılacak mıdır?” soruları izlemiĢtir. 

Dövme hakkında yapılan araĢtırmalar artmıĢ olsa da literatürdeki eksikliğin bu tür ve 

benzer araĢtırmalarla giderileceğini düĢünmekteyiz.  

 

  Dövme, kadim ve günümüzde de kullanılan bir uygulamadır( Çerikan F. U. ; Alanko 

M.R., 2016).   Modern dövmelerin de bu kadimlik içerisinde mi yoksa popülerlik ve 

tüketim kültürü içerisinde mi değerlendirileceği yapılan çalıĢmalarla ortaya çıkarılabilir. 

Kullanımı ve kadimliği sebebiyle popüler ve tüketimden uzakken, yaptırılan dövme 

modelleri ve bedende dövme için seçilen bölgeleri ile popüler ve tüketim kültürü 

içerisinde olduğu düĢünülmektedir. Bu konuda kesin bilgilere ulaĢılabilmesi için çok 

fazla çalıĢma yapılması gerekmektedir. 

 

  Dövme, kadimliği dıĢında yaptıran kiĢi bakımından kalıcılığı da olan bir uygulamadır. 

Bu kalıcılık, sildirmeye çalıĢmadığınız takdirde, yaĢamınız boyunca sizinle birlikte 

olacak bir uygulamadır. Dövme sildirmek her ne kadar zor ve garantisi olmayan bir 

                                                           
2
 https://www.tattoodo.com/a/2015/11/the-15-most-popular-tattoos-of-2015-according-to-tattoo-

artists/  
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iĢlem olsa da artık sildirme imkanı bulabildiğiniz bir uygulama olmuĢtur. Ama dövme 

sildirme iĢleminin hem manevi hem de maddi açıdan oldukça yıpratıcı bir iĢlem olduğu 

dövmeciler tarafından üstüne basılarak söylenmektedir. Sildirme iĢlemi özel merkezler 

dıĢında hastanelerin genel cerrahi bölümlerinde de yaptırılabilmektedir. Bu bilgiye de 

görüĢülen cerrahlar vasıtasıyla ulaĢılmıĢtır. O yüzden yaptırılacak dövmenin iyi 

seçilmesi, piĢman olunmayacak modellerin tercih edilmesi hem dövme yaptıranlar hem 

de dövmeciler tarafından özellikle tavsiye edilmektedir. Yüz yüze yapılan 

görüĢmelerdeki katılımcıların tamamı dövme sildirmeye karĢı olduklarını sıklıkla 

belirtmiĢlerdir. 

 

  Dövmenin bazı insanlar için yaĢamlarına dair izler taĢıyan semboller olduğu 

anlaĢılmaktadır. Ne var ki her bireyin kendince nedenleri, gerekçeleri olduğu bir dövme 

pratiği motivasyonundan söz edilebilir. K.17, omzuna bir dünya dövmesi yaptırırken ve 

bunu omzuna yaslanacak kiĢinin onun dünyası anlamına gelmesi için yaptırdığını ifade 

ederken, K.12, Atatürk ve Zülfikar birleĢiminden oluĢan dövmesini kimliğini ifade ettiği 

ve kendisine manevi bir güç verdiği için yaptığını belirtmiĢtir. Dövmenin hangi 

sebeplerle yaptırıldığı kiĢiden kiĢiye değiĢebilir.  Her dövmenin bir hikayesi de 

olmayabilir. K.10‟un bileğinde bir kuru kafa dövmesi var ve bu dövmeyi yaptırmasının 

da dövme sevmek dıĢında bir anlamı olmadığı katılımcı tarafından ifade edilmiĢtir. 

Aynı durum K.9 için de geçerlidir. El bileğine yaptırdığı kocaman baykuĢ dövmesini 

arkadaĢlarıyla gittiği dövmecide beğenip yaptırdığını ama yaptırdığına piĢman olduğunu 

çünkü çalıĢmak istediği iĢ için sıkıntı oluĢturduğunu öğrendiğini ve ne yapacağını 

bilmediğini belirtmiĢtir. Dövme yaptırma motivasyonu, bu katılımcılarla bireysel bir 

motivasyon olarak görünmektedir. Dövme yaptıran herkes için değiĢebilir ama aslında 

bu da dövme yaptırma motivasyonundaki bireyselliği ön plana çıkarmaktadır. Dövme 

baĢlangıcından itibaren değiĢim göstermiĢtir ve göstermeye de devam edecek gibi 
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görünmektedir. Dövme konusunda ileride yapılacak çalıĢmalar bu değiĢimi takip 

etmemize yardım edecek ve bireysel dövmeler dıĢında grup veya daha farklı dövme 

uygulamalarını ortaya koyacaktır. 

 

1.1. ARAġTIRMANIN KONUSU/AMACI 

 

  Dövmeler, insanların yaĢadıkları dönemde, yaptıran kiĢilerin kimliklerini ifade 

edebilen, bedenlerine güzellik katan, anılarını canlandıran veya kiĢiden kiĢiye 

değiĢebilen pek çok katkı sağlayan özelliğe sahip simgelerdir. Hatta bu simgeler yılar 

önce yaĢamıĢ insanlar hakkında bilgiler verebilmektedirler
3
.   

 

  Dövmeler, kimileri için benzer anlama gelse de kimileri için kendi bireysel hikayesini 

anlatan, yaĢamında onun için bir güç teĢkil eden sembollerdir. ÇalıĢmada, dövme ile 

ilgili temel bilgiler, dövme öncesi ve sonrası bakım, dövme sildirme, dövme yaptıran ve 

yapanların sayısındaki artıĢ ve sebepler, dövmeyi yaptıranların cinsiyet, mekan, 

ekonomi ve yaĢa göre değiĢiklik gösterip göstermedikleri, dövmenin yaptırılmasındaki 

bilinçlilik ve yaptırılan sembollerin geleneksel dövmelerle ilgisi olup olmadığı ve 

dövmelerin hem simge olarak hem de insanlar için ne anlama geldiği anlaĢılmaya 

çalıĢılmıĢtır. Kısaca modern dövme pratikleri ve süreçleri etnografik bir araĢtırmayla 

konu edinmektedir. 

  Bunun dıĢında dövme ile ilgilenenleri bilgilendirmek amacıyla “Dövme nedir, dövme 

çeşitleri nelerdir, dövmeye toplumun bakışı nasıldır, dövmenin fayda ve zararları 

nelerdir, dövmenin dini ve sağlık açısından fayda ve zararları nelerdir?” gibi sorulara 

da yanıtlar bulunmaya çalıĢılmıĢtır. 

                                                           
3
 http://www.aktuelarkeoloji.com.tr/dunyanin-en-eski-dovmesi-buz-adam-otzinin--  
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1.2. ARAġTIRMANIN PROBLEMĠ 

 

  Dövmenin önce geleneksel olarak baĢladığı fakat son dönemlerde geleneksellikten 

uzaklaĢıp modernize olması dikkat çekicidir. Geleneksel dövmenin daha dar alanlarda 

sınırlı kaldığı, buna karĢın modern dövmenin ise neden, nasıl ve nerede gerçekleĢtiği ve 

pratiklerin izlediği süreçler çalıĢmamızın ana sorununu oluĢturmaktadır.  

 

 

1.3. ARAġTIRMANIN ÖNEMĠ 

 

  Dövmeler, günümüzde artık vazgeçilmez simgeler haline gelmeye baĢlamıĢtır. Hem 

yaptıran hem yapan hem de silme iĢlemi yapan insan ve kurumların sayısı gün geçtikçe 

artmaktadır. Günümüzde kimileri için moda ya da popüler kültürün ortaya çıkardığı bir 

akım gibi görünse kadim bir tarihe sahip dövmenin bir moda akımı olduğunu 

söyleyebilmek için daha fazla çalıĢmaya ihtiyaç vardır.
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  Gün geçtikçe yaygınlaĢan dövmenin, gelenekle bağının sorgulanması, bedenin yeni bir 

ifade aracına dönüĢümü, kimlik ve aidiyet bağlamı, moda ve iletiĢim konularında 

çözümlenebilmesi ve anlaĢılabilmesi için bu tür betimsel araĢtırmanın sonuçları ve 

bulguları oldukça önemlidir.  

 

  Geleneksel dövme uygulamasına Ankara ilinde rastlanılmamıĢtır. Teknolojinin 

geliĢimi daha çabuk ve daha acısız dövme yapılıĢını sağlamıĢtır. Bu da modern 

dövmenin yaygınlaĢmasını sağlamaktadır. 

 

1.4. ARAġTIRMANIN YÖNTEMĠ 

 

  AraĢtırma, bir nitel araĢtırma modeli olan etnografik temelli alan araĢtırmasına 

dayanmaktadır. AraĢtırmada, kadim bir kültür olan geleneksel dövmeden günümüze 

değiĢerek gelen modern dövme nitel araĢtırma yöntemleri kullanılarak incelenmiĢtir. 

Nitel araĢtırma kullanılması araĢtırılan konu hakkında daha derinlemesine bilgi 

toplanılması dıĢında araĢtırmacıyı da konuya dahil etmesi bakımından önemlidir. 

 

  Alan araĢtırmasının temel teknikleri olan katılarak gözlem ve derinlemesine görüĢme 

teknikleri veri toplama tekniklerimiz olmuĢtur. Dövme yapan, bu iĢi meslek edinen 

“Dövmeci”ler (D) ve dövme yaptıran kiĢileri niteleyen “Katılımcı”lar (K), kaynak 

kiĢilerimizdir. Alan notlarımız anket ve görüĢme izlencelerimizin aracılığı ile 

derlenmeye çalıĢılırken pratikler ilgili mekânlarda katılarak gözlemlerle izlenmeye 

çalıĢılmıĢtır. 
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  Alan notlarımızın önemli bir kısmı pratikleri izlerken alınan notlara dayanmaktadır. 

Katılımcılarla bireysel ve grup olarak yüz yüze çalıĢmalar yapıldığı gibi online olarak 

da görüĢmeler yapılmıĢ bunun dıĢında sosyal medya üzerinden dövmeci ve dövme 

sahiplerinin paylaĢım ve canlı yayınları gözlemlenmiĢtir. 

 

  ÇalıĢmada katılımcılar belirlenirken; cinsiyet, yaĢ, dövmenin bedende seçilen bölge, 

ekonomik durum gibi farklılıklara göre seçilmemiĢ tamamen rastgele görüĢmeler 

yapılmıĢtır. Bunun sebebi de modern dövme konusunun özel olarak çalıĢıldığında daha 

spesifik sonuçlar verirken genel çalıĢıldığında dövme ile ilgili belli konuların değil daha 

detaylı ve derin verilerin elde edilebileceğidir. Dövmeye bütüncül olarak yaklaĢılarak 

dövme hakkında farklı bilgilerin, beklenilmeyen bulguların elde edilmesinin mümkün 

olacağı düĢünülmüĢtür. AraĢtırma evreni olarak belirlenen Ankara kent merkezinde 

gerçekleĢtirilen araĢtırmada katılımcıların kimileri ile Ankara‟nın aynı bölgelerinde 

kimileri ile de farklı bölgelerinde görüĢülmüĢtür. 

 

  Katılımcılarla dövme ile ilgili görüĢme yapılırken katılımcılar herhangi bir kritere göre 

seçilmemiĢ, görüĢme yapılan katılımcılar ile tesadüfen karĢılaĢılmıĢtır. Katılımcılar 

farklılık gösterseler de yaĢ açısından görüĢme yapılan katılımcılar genç ve orta yaĢlı 

insanlardan oluĢmaktadırlar. 

 

  ÇalıĢmada görüĢme yapılan dövme yaptırmıĢ 18
4
 katılımcının yanıtlarına yer 

verilmiĢtir. Birbirine benzer yanıtlar veren katılımcıların yanıtlarına gerek olmadığından 

çalıĢmada yer verilmemiĢtir. Katılımcılarla Ankara‟nın çeĢitli bölgelerinde rastgele 

karĢılaĢılmıĢ ve görüĢme için sadece dövmesi olması yeterli görülmüĢtür. Yüz yüze 

                                                           
4
 Bakınız Ek 3 sayfa 62,63 
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görüĢülen katılımcıların çoğu erkeklerden oluĢurken internet üzerinden yapılan iki 

anketteki katılımcıların büyük bir kısmı kadınlardan oluĢmaktadır. Ġnternet üzerinden 

yapılan ankete katılan bir kiĢi cinsiyet kısmını doldurmamıĢtır. Bu durumun nedeni 

ankette verilen sınırlı cinsiyet seçeneklerinden veya daha farklı nedenlerden 

kaynaklanıyor olabilir. 

 

  Yüz yüze görüĢülen 18 katılımcının 9‟u 18-25 yaĢ aralığında, 7‟si 25-35 yaĢ 

aralığında, 2‟si ise 35-50 yaĢ aralığında bulunmaktadır. Ġnternet üzerinden ankete 

katılan ve yaĢı ile ilgili soruyu yanıtlayan 113 kiĢiden 60‟ı 18-25 yaĢ aralığında, 41‟i 25-

35 yaĢ aralığında, 12‟si ise 35-50 yaĢ aralığında bulunmaktadır. Eğer görüĢme yapılan 

ve ankete katılan katılımcılardan bir sonuca varılırsa modern dövme yaptıranların büyük 

bir çoğunluğunun gençler olduğu görülmektedir. Kesin bir sonuca varmak için daha 

geniĢ kitlelerle görüĢülmesi ve daha detaylı çalıĢmalar yapılması gerekmektedir.  

 

  Yüz yüze yapılan görüĢmeler katılımcıların meĢguliyeti veya sorulara verdikleri 

yanıtlara göre değiĢiklilik göstermiĢtir. GörüĢmeler 20 dakikadan 3 saate kadar 

değiĢiklik göstermiĢtir. Katılımcıların çoğu rastgele seçildiğinden sadece bir kez 

görüĢülebilmiĢtir. 

 

  ÇalıĢmanın bir diğer önemli kısmı dövmeli insanların toplum içindeki davranıĢlarının 

gözlemlenmesi olmuĢtur. Dövmeli insanların toplum içinde nasıl davrandıkları ve 

onlara karĢı nasıl davranıldıkları ve dövmeli insanların dövmeleriyle ilgili durumlara 

verdikleri tepkiler incelenmeye çalıĢılmıĢtır. 
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  AraĢtırmanın ilk safhasında konu olarak dövme baĢlığı seçilmiĢ fakat spesifik bir 

baĢlık belirlenmemiĢtir. Dövme üzerine hangi özel baĢlıkta çalıĢılacağı alan çalıĢmaları 

sonucu ortaya çıkacak sonuçlar üzerinden belirlenmek üzere sonraya bırakılmıĢ fakat 

alandan çıkan sonuçlar hiç de beklenildiği gibi dövme üzerine daha özel bir baĢlık 

konusu belirlemede yardımcı olmadığı gibi daha da karmaĢık bir hal almıĢtır. Her 

katılımcı farklı bir konuya değinmiĢ, ortak olabilecek bir baĢlık bulunamamıĢtır. Bu 

nedenle dövme genel baĢlık altında çıkan bütün sonuçlar yer verilerek incelenmeye 

baĢlanmıĢ bu da çok fazla sonuç ortaya çıkarmıĢtır. Toplumsal veriler dıĢında bireysel 

veriler de oldukça fazla olduğundan orta yol bulunarak araĢtırma sürdürülmüĢtür. 

 

 

 

  



 

 

 

ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

 

2.1. Dövmenin Tarihçesi 

 

   TDK‟nin Türkçe sözlüğünde
5
 dövme sözcüğü Ģu Ģekilde tanımlanmıĢtır: “Vücut derisi 

üzerine iğne vb. sivri bir araçla çizilmek ve içine renk veren maddeler konulmak 

yoluyla yapılan yazı veya resim.” 

 

  Telegraph‟ın “Ta tau: Where the word tattoo comes from” baĢlıklı makalesinde 

dövme sözcüğünün nereden geldiği bulmacasının yanıtının Polinezya ve Tahiti ve 

dövme ile karĢılaĢan ilk kiĢinin 1771‟de Yeni Zelanda ve Tahiti‟ye ilk seferine çıkan 

Kaptan Cook olduğu belirtilmiĢtir. Makalenin devamında tatau sözcüğünün yazmak
6
 

anlamına geldiği ifade edilmiĢtir
7
. “…Dövme, prehistorik çağdan beri bütün uygarlıklar 

tarafından farklı amaç ve sebeplerle kullanılmıĢtır. Dövme, deride pigmentin kasıtlı 

veya kazara çökelmesi olarak tanımlanır.”
8
 

 

  Dövmenin kullanımı çok eski tarihlere gitmektedir ve yazıdan çok eski dönemlerde 

kullanılmıĢtır. “…Dövme, Thaitice kökenli tatau sözcüğünden türemiĢtir, Avrupa‟ya 

                                                           
5
 http://sozluk.gov.tr/ 

6
 Write 

7
 https://www.telegraph.co.uk/films/moana/tatau-where-tattoo-comes-from/  

8
 “Dövme”nin Çeşitli Dillerdeki Etimolojisi ve Kısa Tarihçesi. Pamukkale Üniversitesi Sosyal 

BilimlerEnstitüsü Dergisi Sayı 25/1, 2016, sayfa 166-193 
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Kaptan Cook‟un Thaiti ve Polinezya‟ya seyahatleri sonucu taĢınmıĢtır. Dövme, 

Polinezya derin kültür ve sosyal yaĢamının önemli bir parçasıydı…”
9
   

 

  Christina Smith, “21st Century Tattoo Identification and Information Sharing” baĢlıklı 

tezinde dövmenin baĢlangıcının M.Ö. 38000 ile 10000 arasına dayandığını belirtmiĢtir. 

 

Dövmenin tarihini anlamak, bugün araĢtırmaya çalıĢılan modern dövme ile ilgili her 

Ģeyi anlamada büyük bir öneme sahiptir.  

 

  “Dövme yazı öncesi dönemden insanın kendisini sembolik olarak ifade etmesinin belki 

de en eski yöntemlerinden biri olmuştur. Bununla birlikte dövme, temelde insan 

bedenine uygulanan ve varlığı ancak insan bedeninin organik süresiyle sınırlı olan bir 

uygulamadır. Bu yüzden de dövmenin izleri tarihsel kanıtlara dayalı olarak takip etme 

konusunda çok büyük güçlükler bulunmaktadır. Dövme uygulamasına ilişkin tarihsel 

kanıtlar en genel anlamda yazılı döneme ve yazı öncesi döneme ilişkin kanıtlar olmak 

üzere iki grupta toplanabilir. Yazılı döneme ilişkin kanıtlar, MÖ 1400 yılından kalma 

Musevilerin kutsal kitabı Tevrat başta olmak üzere, Antik Yunan ve Roma düşünür ve 

tarihçilerinin günümüze ulaşmayı başarabilmiş el yazmalarından meydana gelir. Yazı 

öncesi döneme ilişkin kanıtlar ise çeşitli arkeolojik kazılardan elde edilmiş biçimli resim 

ve heykeller, dövme teknolojisini meydana getiren çeşitli dövme araç ve gereçleri ve 

belki de en önemlisi mumyalanarak bugüne kadar korunabilmeyi başarmış dövmeli 

insan bedenlerinden oluşur” ( Çerikan F. U. ; Alanko M.R., 2016).  

 

                                                           
9
 Bulletin of the Transilvania University of Braşov Series VI: Medical Sciences Vol. 7 (56) No. 2 - 2014 
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  Burada görüldüğü üzere dövmenin kullanımı oldukça eskiye dayanmaktadır. 

Eskilerden kalma bu dövmeler hem dövme hakkında geçmiĢe dair bilgiler vermekte 

hem de o zamanki yaĢantı hakkında da bilgiler vermektedir.  

 

    Herodot Tarihi‟nde bazı bölümlerde o dönemlerde dövme yaptıran insanlarla ve 

neden dövme yaptırdıkları ile ilgili bilgiler yer almaktadır. Bu kitaptaki dövme ile ilgili 

edinilen bilgiler ıĢığında “Kıyıda bir Herakles Tapınağı vardı – bugün de vardır; bir 

köle, sahibinden kaçmak ve kendisini bu tanrıya adamak isterse, derisine birtakım kutsal 

dövmeler yaptırır, o zaman kimse ona dokunamazdı. Bu yasa kurulduğundan bu yana 

hala geçerlidir. Alexandros‟un köleleri, tapınağın bu özelliğini öğrenince, efendilerini 

bırakıp yürüdüler, girip tapınakta oturdular, tanrıya dualar ettiler…” 
10

 

 

  Yine aynı kitapta Ģu ibare yer almaktadır: “ Öbür Trakyalıların Ģu görenekleri vardır: 

…Dövme yaptırmak soyluluk iĢaretidir; dövmesiz olmak kötülük getirir”
11

. 

 

  Herodot Tarihi‟nde, “ …Ve baĢı dövmeli adamın geliĢi bütün bunlara denk düĢüyordu, 

Susa‟dan geliyordu, ona Histiaios‟un Büyük Kral‟dan ayrılmasını bildiren yönergesini 

getiriyordu. Histiaios, Aristagoras‟ı ayaklanmaya kıĢkırtmak istiyordu, ona yol koruma 

polisinin gözünden kaçırıp tehlikesizce haber uçurabilmek için baĢka bir yol 

bulamamıĢtı; kölelerinden kendisine en çok bağlı olanı ayırtıp kafasını kazıtmıĢtı; 

buyrultusunu deriye dövdürmüĢ; saçların yeniden uzamasını beklemiĢ, saçları yeteri 

kadar uzayınca hemen Miletos‟a göndermiĢti. Köle, Miletos‟a varınca, Aristagoras‟a 

                                                           
10

 Erhat A. (1973). Herodot Tarihi. İkinci Kitap, 113.bölüm s.177: Remzi Kitabevi 
11

 Erhat A. (1973). Herodot Tarihi. Beşinci Kitap, 6.bölüm s.366: Remzi Kitabevi 
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sadece kafasını kazıttırıp bakmasını söyleyecek, baĢka bir Ģey demeyecekti; dövme 

dediğim gibi isyan buyrultusundan ibaretti.
12

”  

 

  David Cox, BBC Future‟da
13

; her ne kadar 5.George‟un bir moda yaratmıĢ olduğunu 

söylese de dövmenin tarihinin Buz Adam Ötzi‟nin bulunması ile bilinen ilk dövmenin 

5000 yıl öncesine kadar gittiğini ifade etmiĢtir. Bu ifadeden de dövmenin bazen moda 

içerisinde yer alsa da genelde modadan çok farklı bir pozisyonda olduğu anlamı 

çıkarılabilir. 

 

  Cox, Romalıların MÖ 55 yılında Ġngiltere‟yi iĢgal ettiğinde burada yaĢayan insanların 

bedenlerini mavi renkte boyalarla boyadıklarını ve bu insanların Kelt dilinde boyalı 

anlamına gelen Pritani diye anıldıklarını ve Britanya adının buradan geldiğini 

belirtmiĢtir. 

 

Dövmenin binlerce yıldır Ġngiliz kültürünün bir parçası olduğunu ve kökenleri çok 

eskiye dayanan dövmenin yayılmasında Ġngiliz aristokrasisinin büyük bir etkisi 

olduğunu belirtmiĢtir. Cox yazısına Ģöyle devam etmiĢtir: “Frobisher, 1577‟de üç 

Eskimo‟yu esir alıp Britanya‟ya getirerek onları farklı Ģehirlerde sergilemiĢ, Kraliçe 

Elizabeth‟in sarayına bile götürmüĢtü. Frobisher, 16. yüzyılda hem Britanya‟da hem de 

Avrupa‟da vücut dövmelerine ilgiyi canlandırdı. Haçlı seferleri ile bu eğilim giderek 

yayıldı. Kudüs‟e giden askerler birer dövme ile dönüyordu artık. Dövmenin Ġngilizce 

karĢılığı olan „tattoo‟ kelimesinin kökeni ise daha yeni; Kaptan James Cook‟un 18. 

Yüzyılda Pasifik Adaları‟na yaptığı gezilere dayanıyor. Tahiti dilinde „tatau‟ anlamına 

                                                           
12

  Erhat A. (1973). Herodot Tarihi, Beşinci kitap, 35.bölüm, s. 378: Remzi Kitabevi 
13

 http://www.bbc.com/future/story/20161110-the-name-for-britain-comes-from-our-ancient-love-of-
tattoos  

http://www.bbc.com/future/story/20161110-the-name-for-britain-comes-from-our-ancient-love-of-tattoos
http://www.bbc.com/future/story/20161110-the-name-for-britain-comes-from-our-ancient-love-of-tattoos
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geliyor.  1881‟de Ġngiltere Kraliçesi Victoria‟nın torunu ve gelecekteki kral 5.George 16 

yaĢındaydı. Gençliğe adım atmasının iĢareti olarak Japonya‟nın Yokohama kentinde 

koluna kırmızı ve mavi bir ejderha dövmesi yaptırmıĢtı.” Cox, sonraları 5.George‟un 

kolundaki dövmenin görülmesi ile birlikte bir akımın baĢladığını ve dövmenin giderek 

yayıldığını belirtmiĢtir.     

 

 

2.2. Modern Dövme 

 

  Ankara‟da geleneksel dövme yaptıran bir katılımcıya rastlanılmadığından geleneksel 

dövme sahibi bir katılımcı ile görüĢme yapılamamıĢtır ama bu olmadığı anlamına da 

gelmemektedir. Dövmecilik mesleğiyle uğraĢan katılımcılar ise Ankara‟da modern 

dövmenin ortaya çıkıĢının eski psikopatlar, suçlular ve marjinal insanlarla baĢladığını 

belirtmiĢlerdir. Dövmecilik mesleğiyle uğraĢan D.1, “dövme yaptıranlara 10 yıl 

öncesine kadar kötü gözle bakılırdı. Genelde toplumdan dışlanmış insanlar dövme 

yaptırırlardı. Eskiden faça atanlar sonradan dövme yaptırmaya başladılar” diye bu 

durumu ifade etmiĢtir.  

 

  Modern dövmenin çıkıĢında Ankara‟da erkeklerin kadınlara nazaran daha fazla dövme 

yaptırdıkları ama günümüzde kadınların da erkekler kadar belki de daha fazla dövme 

yaptırdıkları dövmeciler ve dövme yaptıran katılımcılarla yapılan görüĢmeler sonucu 

öğrenilmiĢtir. Fakat bu konuda veriler bir yargıya varabilmek için yeterli değildir. 

Dövme yaptıranların cinsiyete oranını netleĢtirebilmek için daha fazla çalıĢmaya ihtiyaç 

duyulmaktadır.  
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  Ankara‟da dövmenin sadece belirli grup insan tarafından yapıldığı dönemlerde dövme 

yaptıran insanları sınıflandırmak daha basit iken günümüzde dövme yaptıran insanları 

sınıflandırmak daha zordur. Eskiden marjinal insanlar dövme yaptırıyor diyebilirken 

günümüzde her dövme yaptırmıĢ insan için bunu diyemiyoruz. Her kesimden insan 

farklı nedenlerle ve motivasyonlarla dövme yaptırabilmektedir. GörüĢme yapılan 

dövmesi bulunan katılımcılardan hiçbirinde isyan ile ilgili bir bulgu tespit edilmemiĢtir. 

K.13, dövme yaptırmaya babası ile birlikte gittiğini, aile sevgisini dövme sevgisi ile 

birleĢtirdiğini, herhangi bir tepki veya isyan sebebi ile dövme yaptırmadığını 

belirtmiĢtir. Tabi bu marjinal insanların günümüzde dövme yaptırmadıkları anlamına 

gelmez.  Dövme yaptıran insanları, dövme yaptırma neden ve motivasyonlarını 

belirleyebilmek, sınıflandırabilmek için bu konuda çok daha fazla çalıĢmaya ihtiyaç 

vardır. 

  Dövme ile ilgili yabancı kaynaklar tarandığında ilginç bir Ģekilde Batı‟da da dövmeyi 

ilk kullananların toplumdan dıĢlanmıĢ veya kendini soyutlayan insanlar tarafından 

oluĢtuğu bilgisine ulaĢılmaktadır
14

. Bu çalıĢmalarda Batı‟da modern dövmeyi ilk 

kullananların, denizciler, motosiklet çeteleri, gangsterler olduğu öğrenilmektedir. 

Dövme ile ilgili yazılmıĢ tüm kaynaklarda ortak bilgilere ulaĢılmaktadır. Modern 

dövmenin Batı‟ya Coğrafi keĢifler ile denizcilerin taĢıdıklarında dövmecilerin tamamı 

hem fikirdir. O halde modern dövmenin baĢlangıç tarihini coğrafi keĢifler sonrası 

Batı‟ya götürülmüĢ dövme ile baĢlatmak yanlıĢ olmaz. 

 

  Modern dövmelerin popüler kültür içerisinde yer alıp almadığı konusunda kesin bir 

bulguya ulaĢmak oldukça zor. Bu konuda belirli bir fikir edinebilmek, popüler dövmeler 

                                                           
14

 Wilson Sarah E., Marks of Identity: The Performance of Tattoos Among Women in Contemporary 
American Society, 2008. 
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ya da dövmenin popülerliği ile ilgili düĢünceleri anlayabilmek için sorulan “Popüler 

olan dövmeleri yaptırır mısınız?” sorusuna verilen yanıtlar aslında dövmenin popüler 

olup olmadığı hakkındaki görüĢleri yeniden sorgulatmaktadır. Gözlemlenen dövmeler 

göz önünde bulundurulduğunda dövmelerin bir kısmının özenti olduğu bir kısmının da 

orijinal simgeler olduğu izlenimine varılmıĢtır. Özellikle bilinçsizce ve çevre baskısı 

faktörleriyle yaptırılan dövmeler, tüketim kültürü içerisinde değerlendirilmektedir.  

 

  K.8, bu soruya “popüler olan bir dövmeyi asla yaptırmam” deyip örnek olarak da 

„Only God Can Judge Me‟ cümlesini asla dövme olarak yaptırmayacağını bunun 

gerekçelerini de rap müziği sevmediği, herkesin bir dönem bu cümleyi dövme olarak 

yaptırdığı ve halen yaptıranların olması ve bir cümlenin bu kadar kiĢi için nasıl aynı 

anlama gelebildiğini anlamadığı Ģeklinde ifade etmiĢtir. GörüĢme yapılan 18 

katılımcının 15‟i kendinde olan bir dövmeyi baĢkasında görmek istemediğini 

belirtmiĢtir. Bu yüzden farklı dövmeler veya aynı model olsa bile daha önce yaptırılmıĢ 

sembolleri kendi yaĢam tarzlarına göre değiĢtirip bedenlerinde taĢımaktadırlar. Bu da 

dövme yaptırma motivasyonunda bireyselliğin önemini destekleyen bir veri olmuĢtur. 

  Yapılan çalıĢmalar incelendiğinde dövme uygulamasının savaĢ dönemlerinde bile 

devam ettiği öğrenilmiĢtir
15

. AraĢtırma esnasında yapılan gözlemler sonucu dövme 

yaptıranların sayısında artıĢ olduğu fark edilmiĢtir. Giderek de artacağı katılımcılar
16

 

tarafından da düĢünülmektedir. Katılımcılara sorulan “Dövme yaptıranların sayısının 

artacağını düşünüyor musunuz?” sorusuna yanıt veren 66 kiĢiden 59‟u bu soruyu evet 

olarak yanıtlarken 6‟sı hayır demiĢ, 1 kiĢi de kararsız kalmıĢtır.  

 

                                                           
15

 Çerikan F. U. ; Alanko M.R., 2016 
16

 Bakınız Ek 1 Yanıt 4, sayfa 53,54 
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  Dövme yaptıranlardaki artıĢ konusunda dövmeci ve katılımcılar hem fikir olsalar da 

dövme yaptırma motivasyonu çeĢitlilik gösterebilmektedir. GörüĢme yapılan 

katılımcılar; bireysel, güzellik, hatıra, aile, dini, kimlik, güç, heves gibi farklı amaçlarla 

dövme yaptırmıĢlardır. Dövme günümüze gelene kadar birçok değiĢiklik geçirmiĢtir 

ama en büyük değiĢim günümüzde modern dövmelerde yaĢanmaktadır. K.1 “Dövme, 

günümüzde tüketim kültürü ve popüler kültür içerisinde yer alıyor, insanlar kendi 

isteğiyle yaptırıyor gibi görünse de aslında dövme Kapitalizm tarafından mecburen 

yaptırılan bir uygulamadır” diye ifade ederken, bu dayatmaya örnek olarak da 

çocukken sakızdan çıkan dövmeleri göstermiĢtir. Dövmenin, sakızdan
17

 çıkan 

dövmelerden tutun da aktörler, sanatçılar, sosyal medya gibi uygulamalara, popüler 

insan ve tüketim araçlarına dayandığını düĢünenlerin sayısı da azımsanmayacak kadar 

çoktur. Sakızdan çıkan dövmeler 1990‟lı yıllarda çocuk olan çoğu insan tarafından 

bilinen bir uygulamaydı. Kanser yapıyor denilip bedenimize yapıĢtırmamıza izin 

verilmediğinden eĢyalara yapıĢtırılırdı. Bu sakızların modern dövmenin oluĢumuna veya 

popülerleĢmesine bir katkısı var mıdır bir yargıda bulunmak için daha fazla çalıĢmaya 

ihtiyaç vardır. Günümüzde nereye bakarsanız dövmeli insanları görebilirsiniz ve 

neredeyse her bireyin taĢıdığı dövme, bedende yer alan bir anı defteri ya da bir günce 

gibi sürekli bizlere iletiliyor, mesajlar veriliyor. Özellikle de popüler insanların 

dövmeleri, dövmenin popülerliğini daha da hızlı bir Ģekilde artırıyor. K.10, izlediği bir 

dizideki sevdiği aktörün dövmesini yaptırmayı çok istediğini ama bu dövme için parası 

olmadığını ve bu dövme için bir eĢyasını satmaya çalıĢtığını söylemiĢtir.  

 

  Katılımcılarla yapılan görüĢmelerde dövme yaptırmadaki motivasyonda bireysellik ve 

güzellik faktörlerinin ön planda olduğu tespit edilmiĢse de bu konuda kesin yargıya 

varabilmek için daha detaylı ve fazla çalıĢmalara ihtiyaç duyulmaktadır. 
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  Geleneksel dövmeler genelde insanların aidiyetlerini, kimliklerini belirttikleri bir 

uygulama özelliği taĢırken modern dövmenin böyle bir özelliğe sahip olduğunun 

kanıtına rastlanılmamıĢtır. Geleneksel dövme ile modern dövme arasındaki farklardan 

birisi de dövme malzemeleridir. Geleneksel dövme için kullanılan malzemeler ve bu 

malzemelerin nasıl ve ne zaman kullanılacağı Aetius tarafından açıklanmıĢtır
18

. Modern 

dövmelerde kullanılan malzemeler ise sadece kullanan ve üreten kiĢi ve kiĢiler 

tarafından bilinmektedir. Geleneksel dövme yapımında kullanılan malzemeler daha 

doğal iken modern dövme malzemeleri katkılı maddelerdir. ModernleĢmenin getirdiği 

geliĢim ve kolaylıkların faydaları olduğu gibi zararları da olabileceği unutulmamalıdır. 

Doğal olmayan malzemelerin bedene farklı etkileri olabilir. Bu konuda daha detaylı 

bilgi edinebilmek için derinlemesine araĢtırmalar yapılmalıdır. 

 

  “Amerika‟ya keşiflerden dönenlerin köle olarak getirdikleri dövmeli yerliler 

gösterilerde kullanılmıştır. XX. yüzyılın başlarından itibaren bu tavır yerini dövmeli 

sanatçıların sirk ve karnaval gösterilerine dönüşmüştür” (Çerikan F. U. ; Alanko M.R. , 

2016). Yani dövme popülerleĢince artık yerli malı olup uygulayıcıları da o ülkenin 

kendi vatandaĢları olmuĢtur. Bu da geleneksel dövmelerin modern dövmeye 

dönüĢümünde popülerliğin ve kabul görmenin de önemli bir etkisi olduğunu gösteriyor 

olabilir.  Dövmenin toplumda popülerleĢmesi dövme ile ilgili herkesin daha da 

bilinçlenmesine yol açmıĢtır. Dövmecilik mesleğiyle uğraĢan D. 1. ve D.3., eskiden 

dövme yaptırmaya gelen müĢterilerin daha bilinçsiz olduğunu, dövme yaptırmak için 

geldiklerinde dövme modeli hakkında akıllarında genelde fikirlerinin olmadığını ya da 

popüler olan insanların dövmelerini yaptırmak istediklerini belirtirken günümüzde 

dövme yaptırmak isteyenlerin daha bilinçli olduğunu akıllarında bir dövme modeli ile 
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geldiklerini ve bu modellerin de çoğunlukla dövme yaptıracak kiĢiler için bir anlam 

ifade ettiğini yani özentinin azalıp bilincin arttığını bunun sonucu olarak da yaptırılan 

dövmeden duyulacak piĢmanlıkların da azaldığını ifade etmiĢlerdir. Bu geliĢmeler 

sonucunda, sektörün müĢteri potansiyeli değiĢmiĢ; müĢteriler genellikle dövme ve sanat 

hakkında daha donanımlı, daha eğitimli ve daha bilgili hale gelmiĢtir.  

 

  Dövmenin tüketim kültürü içerisine dahil olmasının, dövmenin içini boĢalttığı 

yargısına varabilmek için çok fazla çalıĢma gereklidir. Heves olarak görülebilen bir 

dövme yaptıran kiĢi için psikolojik bir anlama gelebilir ve o kiĢi için bir güç sembolü 

olabilir. Örneğin, 17 yaĢındaki bir katılımcının el bileğindeki kuru kafa
19

, kiĢiyi ne 

açıdan ve nasıl yansıtıyor olabilir? diye düĢünenler için o dövme anlamsız, heves olarak 

görülebilirken dövmeyi yaptıran katılımcıya moral ve güç vermektedir. BaĢka bir örnek 

daha vermek gerekirse Kızılderililer döneminde yaptırılan rüya kapanı dövmesi ile 

günümüzde yaptırılan rüya kapanı dövmesi aynı mıdır? Bu sorulara yanıt vermek için 

daha detaylı görüĢmeler yapılması gerekmektedir. 

 

  ÇalıĢmada dövmenin halen herkes tarafından kabul görmediği anlaĢılsa da geçmiĢteki 

toplumlar veya insanların gördüğü gibi marjinal bir uygulama olarak görülmemekte ve 

dıĢlanmamaktadır. 

 

  Dövmede yaĢanan bu değiĢimin en büyük sebebini dövmecilik mesleğiyle uğraĢan 

D.2. teknoloji olarak belirtmektedir. D.2. , teknolojik geliĢmeler sonucu dövme yapma 

iĢinin daha kolay ve hızlı hale geldiğini belirtmiĢtir. Eskiden dövme makinesini 

hazırlamak için en az 30 dakikalık bir hazırlık süreci gerektiğini belirtirken 
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günümüzdeki geliĢmeler sonucu yeni model dövme makinelerinin kullanıma hemen 

hazır hale gelip anında müĢteriye dövme yapılabildiğini, bu durumun da hem 

dövmeciler hem de müĢteriler için iĢleri kolaylaĢtırdığını ifade etmiĢtir.  

 

  D.2 teknolojinin dövme yapımını kolaylaĢtırdığını ama tam tersi insanların da iĢleri 

zorlaĢtırdığını da eklemiĢtir. D.2‟nin salonuna gittiğinizde salondaki masanın önüne 

herkesin rahat bir Ģekilde görebilmesi için yapıĢtırılmıĢ maddeler halinde dövmecilerin 

duymaktan bıktığı soruların yazılı olduğu bir kağıt dikkat çekmektedir. 

 

1) Acıyor mu?‟  

2) Ġğne ile yapıyorsunuz dimi?   

3) Peki günah mı gerçekten? 

4) “18 yaĢ sınırı var mı? Niye?”  

5) Ama diğer stüdyo Ģu fiyatı verdi   
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6) Benim cildim çok hassas 

7) Sen bana kıyak yap ben sana çok müĢteri getireceğim 

8) Dövme yaptıracağım ama ne yaptıracağımı bilmiyorum 

9) Para sorun değil ama sen bir indirim yap  

10) Gözleri kırmızı yapalım 

  Buradan modern dövme yapımı ve tekniği bakımından kolaylaĢırken insanların 

beklentileri açısından zorlaĢtığı sonucuna varılabilir. 

 



 

 
 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

ALAN ARAġTIRMASI 

 

 

3.1. Dövme Yaptırmanın Maliyeti 

 

  Gözlem ve görüĢmelerden dövmenin pahalı bir uygulama olduğu söylenebilir. Dövme 

yaptıran katılımcıların geneli bu konuda hem fikir olmakla birlikte kimileri de kendileri 

için önemli bir uygulama olan dövmenin ucuz olması halinde kalitesinin düĢebileceği 

fikrini belirtmiĢtir. K.1, dövmenin pahalı bir uygulama olduğunu belirtmekle birlikte 

ucuz olmasının da kalitesini düĢüreceğini ve bu yüzden dövmeci seçimini titizlikle 

yürüttüğünü ve dövmenin daha hesaplı olduğu semtlerden ziyade daha pahalı olduğu 

semtlerdeki dövmecileri araĢtırdığını ifade etmiĢtir.  Ama bedeninizde ömür boyu 

taĢımak istediğiniz bir sembol, yazı vb. bir uygulamanın da ucuz olmasının 

beklenmediği yine çalıĢmalardan ortaya çıkmaktadır. Dövmeci ve dövme yaptıran 

katılımcılar “Hem hayatınızda anlamı olan ve sağlığınızı ilgilendiren hem de emek sarf 

edilen bir uygulama olan dövmenin ucuz olmasını beklememelisiniz, ucuz işin kalitesi 

iyi olmaz” diyerek bu durum için fikirlerini belirtmiĢlerdir.   

  Dövme salonuna gidildiğinde dövme makinesinin bir açılıĢ fiyatı olduğu bilgisi ile 

karĢılaĢılmaktadır. Bu ücret de dövmeciden dövmeciye değiĢmektedir. Dövmenin sabit 

bir fiyatının olmadığı bilgisine dövmecilerle ve dövme yaptıranlarla konuĢularak 

varılmıĢtır. Bunun nedeni de dövmeciliğin belirli bir statüye kavuĢmamıĢ olmasıdır.
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  Ġnternet üzerinden yapılan ankette
20

  “Dövmenizi kaç liraya yaptırdınız?” sorusuna 

yanıt veren katılımcıların büyük bir kısmı dövmesinin 500 liranın altında olduğunu 

belirtmiĢtir. Bu da dövme yaptırmada ekonominin büyük bir etkisi olduğunu ve dövme 

yaptıran kiĢilerin Ģartlarının elverdiği ölçüde dövme yaptırmaktan vazgeçmediklerini ve 

yaptırmak istedikleri dövmeleri keselerine uygun olarak yaptırdıklarını gösteriyor 

olabilir.  

  Dövmelerin fiyatı genelde iki unsura göre belirlenmektedir denilebilir; bunlar dövmeci 

ile ilgili ve dövme ile ilgili olanlardır. 

 

  Dövmeci ile ilgili olanlar Ģu Ģekilde sınıflandırılabilirler: Dövme salonunun bulunduğu 

çevre, salonun kirası, dövmecinin ustalığı, popülerliği… 

 

  Dövme ile ilgili olanlar ise: Dövmenin boyutu, dövmenin yapılıĢ zamanı, dövmenin 

modeli… 

 

  K.11, dövmenin önemli, dikkat gerektiren bir uygulama olduğunu belirtirken günlük 

yaĢam standartlarına göre oldukça pahalı olduğunu belirtmiĢtir. Ayrıca bazı 

dövmecilerin dövme fiyatlarını çok yüksek tuttuğunu da eklemiĢtir. Bir modeli Tunalı 

gibi zengin semtlerinde bulunan dövmecilerin 1000 lira derken Kızılay‟da 600 liraya 

yapılabildiğini belirtmiĢtir.  
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  K.1, dövme yaptırırken parasından çok nasıl olacağı konusunda endiĢeliydim ama 

dövme yaptırmak hele de dövmeciniz popüler bir dövmeciyse pahalıya gelecektir. Ama 

ucuza dövme yaptırdığınızda da dövme modelinin istediğiniz gibi olmama ihtimali de 

olabiliyor. O yüzden iyi araĢtırmak ve dövmecinin önceki çalıĢmalarına bakmak 

gerektiğini ifade etmiĢtir. 

 

  K.4 ve 5, dövmenin o kadar da pahalı bir uygulama olmadığını sonuçta sizin için 

önemli bir anı, olay, tarih, kiĢi, hayvan vb. bir veya daha fazla sembolü vücudunuzda 

yaĢam boyu taĢıyacağınızı ve ucuza fiyat veren biri tarafından eğer kötü bir dövme 

yaparsa ya bu kötü dövme ile yaĢamanız gerektiğini ya da kapatma veya sildirme iĢlemi 

uygulanacağını bu iĢlemlerin de hem daha fazla vaktinizi hem de daha fazla paranızı 

alacağını ifade etmiĢtir. 

 

  AraĢtırmada, dövme yaptıran katılımcıları için dövme fiyatının önemli bir kriter 

olmadığı, istedikleri dövmeyi yapabileceklerine güvendikleri dövmeci bulduklarında 

istenen fiyatı verdikleri görülmüĢtür. 

 

3.2. Dövme Yapılan Yer ve KoĢullar 

 

   Dövme yaptırmanın sağlık ile ilgisi kimse tarafından yadsınamaz. Bedene yapılan bu 

iĢlemler ise hijyen gerektirdiğinden hijyen, dövme uygulaması için büyük bir önem arz 

etmektedir.  
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  Ankara‟da dövme iĢini profesyonel yapan herkesin bir dükkanı ve bu dükkanın 

içerisinde lavabo, mutfak, salon ve dövme yapımının gerçekleĢtiği bir stüdyosu var. 

Stüdyoya dövme yaptıran kiĢi dıĢında bazen bir kiĢi daha girebiliyor. Bunu dövmecinin 

stüdyosunun geniĢliği ve konsantrayonu ile ilgili değiĢkenler belirleyebiliyor. Dövme 

yapılan koltuk stüdyonun tam ortasında yer alıyor ki dövme yaptıran kiĢinin sağına ya 

da soluna dövme yapabilmek kolay olsun. Dövme tabancası ve dövme yapımında 

kullanılan malzemelerin çoğu stüdyoda yer alıyor. Bu stüdyo sürekli temiz halde 

bulunduruluyor. Dövme yapımında gayet temiz çalıĢılsa da sıradaki müĢteri hemen 

alınmayıp içeri yine de temizlenip havalandırılıyor. 

 

  Yapılan gözlem ve görüĢmelerde dövme yaptıranların dövmeciye güven duymaları ve 

dövme dükkanında rahat etmelerinin hijyen kadar hatta bazen hijyenden de önemli 

olduğu fark edilmiĢtir. Rahat bir ortamda dövme yaptıracakların akıllarındaki soruları 

dövmecilerine rahatça sorabildikleri ve güvendikleri dövmecilerden aldıkları yanıtlara 

da güvendikleri görülmüĢtür.  

 

  D.3, dövme yaptıracakların soru sorabilmeyi küçümsememesi gerektiğini çünkü 

insanların bedenlerinde yaĢamları boyunca taĢıyacakları bir simge ile ilgili akıllarına 

takılan her Ģeyi sormanın hakları olduğunu ve soru sorduğunuzda olumsuz yaklaĢan 

dövmecilere zaten dövme yaptırılmaması gerektiğini, bu yüzden yaptırılacak dövme ile 

ilgili kesin karar verildikten sonra seçeceğiniz dövmeciye karar vermek için de 

belirlenen dövme modeli kadar özenli bir araĢtırma yapılması gerektiğini ifade etmiĢtir.  

 

  Bu durumu K.4 ve K.5, dövmelerini çevresindeki herkesin gittiği aynı dövmeciyi 

tercih ettiklerini belirterek doğrulamıĢlardır. K.4 ve K.5 kendileri için özel olan bir 
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dövme yaptırdıklarını ve bu simge görülse bile herkesin anlayamayacağını fakat 

dövmeyi dövmeci ile paylaĢtıklarını ve onun da dövme hakkında kendileri kadar olmasa 

da yine de bilgi sahibi olduğunu ve bu nedenle tanıdık veya güven duydukları bir 

dövmeci bulmanın insanın içini ferahlattığını belirtmiĢlerdir. 

 

  K.1, dövme modeline karar vermek için iki sene civarı düĢünüp kararını 

kesinleĢtirdikten sonra da dövmesini yaptıracağı dövmeciyi bulabilmek için üç ay gibi 

bir süre hem çevresinde dövme yaptıranlardan fikir aldığını hem de internet üzerinden 

araĢtırma yapıp dövmecilerin çalıĢmalarını incelediğini belirtmiĢtir.  

 

  K.3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17‟nin dövme yaptırdıkları dövmecilerin 

arkadaĢ, sevgili veya daha önceden bir yakınlarına dövme yapan dövmeciler olduğu 

görüĢmeler sonucu katılımcılar tarafından belirtilmiĢtir.  

 

  Dövme çoğu insan tarafından sanat, dövmeci de sanatçı olarak görülse de dövmeciliğin 

sağlığa ve bedene etkisi yüzünden farklı bir Ģekilde de düĢünülmesi gerektiği de 

unutulmamalıdır. K.1, dövme yaptırılacak salonun kesinlikle gidilip görülmesi 

gerektiğini ve dövme yaptıracak kiĢilerin içlerinin orada rahat etmesi gerektiğini ifade 

etmiĢtir. K.1, her ne kadar artık çoğu dövmecinin dövme yaparken hijyene dikkat 

ettiğini belirtse de insanların da kendi bedenlerini korumak için bilinçli hareket etmeleri 

gerektiğini belirtmiĢtir. 

 

  K.17, genelde dövme yaptıracak insanlar makine hariç iğne değiĢiyor mu gibi 

basmakalıp hijyen sorularını dövmecilere yönelttiklerini ve bu tip hijyen sorunlarının 
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genelde merdiven altı olmayan salonlarda zaten nadir olabileceğini belirtmiĢtir. 

Kendisinin ise hijyen ve sağlık açısından en merak ettiği sorunun dövme tutacakları
21

 

ile ilgili olduğunu belirtmiĢtir. Ġğnelerin hatta boyaların bile tek kullanımlık olduğunu 

ama dövme tutacaklarının genelde tek kullanımlık olmadığını, makinenin parçası olarak 

görülen tutacakların da sağlık açısından sorun teĢkil edebileceğini ifade etmiĢtir. 

 

  Dövme ve sağlık bağlantısında yapılan gözlemler sonucunda dövme yaptıracak 

kiĢilerden bir sağlık raporu istenildiğine rastlanılmamıĢtır. Bunun dıĢında birçok 

dövmecilerin dövme yaptıranlara herhangi bir sağlık sorununun olup olmadığı 

konusunda soru yönelttiklerine de rastlanılmamıĢtır.  

 

  Kan bağıĢı konusunda internet üzerinden yapılan ankete
22

 katılan 38 katılımcıdan 22‟si 

dövmenin kan ve organ bağıĢına etkisini bildiklerini belirtirken, 16 kiĢi bilmediklerini 

belirtmiĢtir. Bu konularda daha detaylı bilgi edinebilmek için daha fazla çalıĢmaya 

gereksinim duyulmaktadır. 

 

  Dövme yaptıran katılımcılarla görüĢmelerimde dövme yaptırırken “Aklınızdaki en 

önemli soru neydi?” diye sorduğumda çoğunluktan aldığım yanıt dövmenin istediğim 

gibi olup olmayacağı endiĢesi oldu. Katılımcıların hijyen veya sağlık ile ilgili hiçbir 

endiĢeleri olmadığını gördüm. GörüĢmelerden ortaya bu konuda sağlık açısından dövme 

yaptıranlar ikiye ayrılabilir:  

 

                                                           
21

 Grips 
22

 Bakınız Ek 2, 5.soru sayfa 58, yanıt sayfa 60 
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  1.Grup: Tavsiye üzerine dövmeci seçenler: Bu gruptaki katılımcılar ya tanıdıkları olan 

ya da çevresinden daha önce dövme yaptırılan dövmeciyi tercih edenlerdir. Referans ile 

gittikleri için de daha önceki memnuniyetten ötürü dövmeciyi sorgulamayıp ona 

güvenerek rahatça dövmelerini yaptırırlar. 

 

  2.Grup: Dövme salonlarını gezip dövmecilerle konuĢarak dövmecisini seçenler bu 

gruba girerler. Kulaktan dolma bilgiler, dövmecilerin kendilerine anlattıkları, dövme ile 

ilgili duydukları veya okudukları ile hareket ederler ve yaptıracakları dövme dıĢında 

genelde pek bir soru sormazlar. Bu grup aslında çoğu insanın girebileceği bir grup olup 

bu konu daha çok baĢka bilim dallarını ilgilendirmektedir. 

 

  Bu konuda sorulan soruya
23

 katılan 52 katılımcıdan 25‟i ailesi ve çevresinden tavsiye 

ile dövmecisini bulduğunu belirtirken, internet ve sosyal medya aracılığı ile dövmeci 

bulan katılımcıların sayısı 11 iken, tek tek gezip dövmecisini bu Ģekilde bulanların 

sayısı ise 16 „dır.  

 

  K.10 dövmeci ararken gözlemleme Ģansı bulunmuĢtur, yeni bir dövme yaptırmak için 

herhangi bir dövmeci tanıyan herkese fikir danıĢan K.10‟un baĢkalarından dövmeci 

tavsiyesi istemesindeki ana neden hesaplı bir dövme yaptırmak istemesi olduğunun 

anlaĢılması kiĢinin gözlemlenmesi sayesinde anlaĢılmıĢtır. Sağlık veya dövmenin 

kaliteli yapılıp yapılmayacağı konusunda hiçbir sorusu olduğu görülmemiĢtir. 

 

  K.17 ise dövmeci kriterinin ucuz dövme yapıyor olması ve dövme modelini istediği 

Ģekilde yapabilecek birisi olduğunu ifade etmiĢtir. 

                                                           
23

 Bakınız Ek 1, soru 12 sayfa 55, yanıt 12 sayfa 58 
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3.3. Dövme Öncesi - Sonrası Bakım ve Uygulamalar 

  Dövme yapan ve yaptıranlarla görüĢmelerde dövme bakımının dövme yapılmadan ve 

yapıldıktan sonra olmak üzere iki çeĢit bakımından bahsedilmiĢtir. 

 

  Dövme öncesi bakımının en az sonrası kadar önemli olduğunu vurgulayan katılımcılar, 

bedende dövme yapılacak bölgenin dövmeciye gidilmeden önce temizlenmesi 

gerektiğini belirtmiĢlerdir. Yapılacak dövmeye göre değiĢen süreler alan iĢlemlerde eğer 

dövme yapılacak bölge temizlenmemiĢ olursa o bölgeden kir çıkabileceği uyarısında 

bulunan katılımcılar temizliğin önemli olduğunu hem dövme yapanın hem de yaptıranın 

rahatsız olmaması gerektiğini ifade etmiĢlerdir.  

 

  Katılımcılar bu nedenle dövme yaptırmaya gitmeden banyo yapılmasının ve dövme 

yapılacak bölgede dövmeye engel oluĢturacak kılların temizlenmesi gerektiğini 

belirtmiĢlerdir. 

 

   Her dövme sanatçısının farklı tavsiyeleri olsa da dövme sonrası tavsiyelerin büyük bir 

bölümü aynıdır. Dövme bittiğinde dövme yapılan bölgeyi temizlenir ve dövme yapılan 

bölgenin üzeri strech film ile sarılır. Dövmeciler tarafından sarılan bölgenin iki ile dört 

saat arası bu Ģekilde kalması istenir. Daha sonra o bölgeye uygulanacak kremleri - ki 

size hangi krem olduğunu söylüyorlar, söylemezseler de zaten internetten bu tür 

bilgilere ulaĢabilirsiniz - o bölgeye ne kadar süre uygulamanız gerektiğini anlatıyorlar. 

Bununla ilgili olarak katılımcıların çoğu bebek kremi kullandıklarını söylemiĢlerdir.  
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K.1, “dövme için krem satan herhangi bir yere girdiğinizde dövme için bakım kremi 

dediğinizde hangi kremi vereceklerini biliyorlar” Ģeklinde durumu ifade etmiĢtir.  

 

Dövme yaptıranların sayısı tam olarak bilinemese de büyük bir çoğunluktan 

bahsediyoruz ve sonuçta dövme yaptıran insanların etrafında bir ticari hareketlilik de 

oluyor. Dövme yaptıran sayısı arttıkça dövme yaptıranların ihtiyaçlarını karĢılamak için 

ürünler de artıyor.   

 

  Dövme yapılan bölgenin sarılmasının sebebi ise, dövme iyileĢene kadar açık bir 

yaradır ve iyi bakmadığınız takdirde mikrop kapabilir. O yüzden sarılan streç filmin 

erken açılması dövme yapılan bölgeyi tehditlere açık hale getirir. Söylenen süreden 

daha geç açılması ise o bölgedeki boyayı akıtacağından yine yara olan bölgeye zarar 

verebilir. Bunun dıĢında dövmeli bölgenin sürekli veya çok fazla kapalı kalması yaranın 

iyileĢmesini de zorlaĢtırır.  

 

  Streç filmi açtıktan sonra anti bakteriyel sıvı sabun ve ağzı açılmamıĢ su ile dövme 

yapılan bölge yıkanır. K.2 dövmeyi temizlemek için anti bakteriyel sıvı sabunun çok 

önemli olduğunu ifade etmiĢtir. On beĢ gün kadar havuz ve denize girilmemesi önerilir. 

Bunun sebebi havuz klorlu sudan ötürü, deniz ise hijyenik olmadığından ötürü tavsiye 

edilmez. Bunun dıĢında 1.katılımcı güneĢin zararlarından korumak için güneĢ kremi de 

kullandığını ifade etmiĢtir. 

 

  Dövmenin iyileĢme süreci yara iyileĢme sürecine benzer. Dayanamıyorsanız kaĢıntı 

biraz sorun yaratabilir. Dövme yapıldıktan sonra kabuk tutar ve iyileĢen her yara gibi 
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kaĢınır. Bu kabukların kaĢınmaması ve koparılmaması görüĢülen dövmeciler ve 

katılımcılar tarafından özellikle belirtilmiĢtir. Bunun sebebi de kabukların kendi 

kendine düĢmesi dövmenin güzel görülmesi açısından dikkat edilmesi gereken önemli 

bir unsur olmasıdır. K.17 “Dövme üzerinde oluşan kabukları soyarsanız dövmenize de 

zarar verirsiniz. Dövme yapıldıktan sonra dövmenize ne kadar iyi bakarsanız dövmeniz 

o kadar güzel ve canlı görünecektir.” diye ifade etmiĢtir. 

 

  K.18, dövme bölgesine sarılan streç filmi çıkardıktan sonra sıvı savun sürdüğünü, daha 

sonra da bir kağıt havlu ile bastırmadan silerek değil de üstüne hafif dokunuĢlarla 

kapatarak yumuĢak ve nazik bir biçimde sildiğini ve bu Ģekilde sürdüğü sıvı sabunu 

temizlediğini ve bu temizleme iĢlemini günde üç kez yaptığını, kremi de günde birkaç 

kez dövme kuru kalmayacak Ģekilde vücuduna uyguladığını, kremi de miktar olarak çok 

fazla değil sadece dövmenin üzerini kaplayacak kadar alıp dövme modelini krem ile 

saracak ve onu nemlendirecek, kuruluğunu alacak Ģekilde dövmesine iyileĢene kadar bu 

Ģekilde bakım yaptığını belirtmiĢtir. 

 

  K.17 ise, teninin kuru olmadığını bu yüzden kremi günde en fazla üç kez uyguladığını, 

kremin günde kaç kez sürüleceğinin tamamen kiĢinin bedeni ile ilgili olduğunu 

belirtmiĢtir. 

 

  K.1, dövme bakımına çok dikkat ettiğini seçeceği kremi önce dövmeciye sonra daha 

önceden dövme yaptıran tanıdıklarına sorduğunu ve miktar olarak çok fazla olmamak 

kaydıyla kaĢıntı oldukça rahatlatması amacıyla kremi kullandığını belirtmiĢ ayrıca 

krem, dövmenin güzel görünmesi açısından da oldukça faydalı olduğunu da eklemiĢtir. 
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Antibakteriyel sıvı sabunu iki hafta boyunca günde dört kez kullandığını ve iki hafta 

boyunca dövme olan bölgeyi güneĢten koruduğunu ifade etmiĢtir. 

 

  K.2 de, diğer dövme yaptıran katılımcılara benzer uygulamalardan bahsetmiĢ, farklı 

olarak dövme olan bölgeye yapıĢabilecek kıyafetler tercih etmediğini, örneğin pamuklu 

kıyafetler giymekten kaçındığını belirtmiĢtir. 

 

  K.4, dövme olan bölgenin çok fena kaĢındığını, bu sorun olduğunda farklı yöntemler 

denediğini; antibakteriyel sıvı sabunla yıkadığını, dövmenin etrafını hafifçe kaĢıdığını, 

bakım kremi sürdüğünü, dövme olan bölgeyi üflediğini veya serinletmeye yardımcı 

araçlar kullanmaya çalıĢtığını belirtmiĢtir. 

 

  K.6, bakım için yine benzer bilgiler verirken yıkama ve durulama iĢlemlerinde 

kullanılan su çeĢidine ve suyun nasıl kullanılacağına dikkat çekmiĢtir. Dövmenin 

yapıldığı açık yara haline gelen bölgeyi su ile direkt temas halinde yıkamaktan 

kaçınılması gerektiğini, suyun içinde bulunan bakterilerin yara olan bölgeye zararlı 

olduğunu, suyu kağıt havluya aktarıp kağıt havlu ile suyu yara olan bölgeye orada 

bulunan antibakteriyel sıvı sabun tamamen o bölgeden temizlenene kadar dövmenin yer 

aldığı bölgeye uygulamak gerektiğini ve musluktan akan suların kullanılmaması 

gerektiğini ifade etmiĢtir.  

 

  K.7, dövmenin olduğu bölgedeki açık yara iyileĢene kadar duĢ almanın çok zor ve 

tehlikeli bir iĢlem olacağını, Ģebeke suyunun ve içinde kimyasalların olabileceği, 

Ģampuan gibi Ģeylerin dövme yapılan bölgeye temasından kaçınılması gerektiğini, açık 
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yara iyileĢene kadar yıkanmama gibi bir ihtimal de olmayacağı için kendisinin 

dövmenin olduğu bölgeyi tekrar ilk yapılıĢında olduğu gibi önce antibakteriyel sıvı 

sabunla temizleyip daha sonra da streç filmle su kaçırmayacak Ģekilde sıkıca kaplayıp o 

Ģekilde duĢ aldığını ifade etmiĢtir. 

 

  K.14, dövme bakımı için dövmecinin söylediği her Ģeyi yaptığını, çok titiz 

davrandığını ama dövme olan bölgede oluĢan yaradan ötürü dövmenin bozulacağını, 

yaradan ötürü dövmenin bozuk olacağını ve istediği dövme modeline 

benzemeyeceğinden çok korktuğunu ama iyileĢtikten sonra bir sorun olmadığını, 

istediği güzel dövmenin oluĢtuğunu belirtmiĢtir. 

 

  K.13, dövme bakımını çok rahat yaptığını, kaĢıntı arada sorun olsa da güneĢ kadar 

sorun olmadığını anlatmıĢtır. Yazın dövme yaptırmanın onun için çok büyük 

problemlere yol açtığını, dövmesini korumak için çok çaba sarf ettiğini, yazın uzun 

kollu ve kapalı giyindiğini, yazın dövme yaptırmanın hiç iyi olmadığını ve kimseye 

tavsiye etmediğini ifade etmiĢtir. 

 

3.4. Dövmenin Yapılacağı En Uygun Mevsim ve Dönem 

 

   Dövmecilerle görüĢüldüğünde dövme yaptırılmasındaki en uygun zamanın sonbahar 

veya ilkbahar mevsimlerinin olduğu öğrenilmiĢtir. Hem hava sıcaklığının kan 

dolaĢımındaki etkisi hem de dövme yapılan bölgenin su ile temas ettirilmemesinin 

önemi açısından kıĢ ve yaz ayları dövmenin iyileĢmesi açısından daha tehlikeli aylar 

olduğu görüĢülen dövmecilerden öğrenilmiĢtir. Fakat hem dövmecilerle hem de dövme 
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yaptıranlarla yapılan görüĢmelerde bu duruma çok fazla dikkat edilmediği öğrenilmiĢtir. 

Ayrıca yaz tatili için dövme yaptırmaya gelenlerin ya da yaz tatili sırasında dövme 

yaptıranların oldukça fazla olduğu gözlemlenmiĢtir.  

 

  K.4, dövmelerini yaptırırken mevsime dikkat etmediğini canı istediğinde hangi 

mevsim olursa olsun dövme yaptırdığını ve yaptıracağını ifade etmiĢtir.  

 

  K.1, dövme için özellikle yaz mevsiminin uygun olmayacağını bildiğini ama buna 

rağmen dövmesini yazın yaptırdığını, bakımını iyi yapabildikten sonra mevsim 

faktörünün çok önemli olmayacağını ifade etmiĢtir. Yaz geldiğinde dövme sürekli güneĢ 

görecekse dövmenin üzerini güneĢ kremi ile kapayıp solmasını engellemeye çalıĢtığını 

çünkü güneĢin dövme için oldukça zararlı olduğunu ifade etmiĢtir. 

 

  K.10, dövmenin yaptırılması için hangi mevsimin uygun olduğu konusunda bir fikri ya 

da bilgisi olmadığını belirtmiĢ ve bu konuda bilgisi olsa bile maddi imkanları olduğunda 

dövme yaptırmak için herhangi bir mevsim gözetmeyeceğini ifade etmiĢtir. 

 

  ÇalıĢmaya katılan dövmecilerin mevsimsel açıdan dövmenin iyileĢme süreci hakkında 

gerekli uyarılarda bulundukları yapılan gözlem ve görüĢmelerde ortaya çıkan 

sonuçlardandır. Bu konuda bütün dövmecilerin aynı hassasiyeti gösterip göstermediği 

konusunda bilgi edinebilmek için daha detaylı çalıĢmalar yapılmalıdır. 
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3.5. Dövmenin Bedende Yapıldığı Bölgeler ve Tepkiler 

 

  Dövmenin bedende hangi bölgelerde tercih edildiği ile ilgili yapılan görüĢmelerde 18 

kiĢiden tek dövmeye sahip olan 7 katılımcıdan 2‟sinin dövmesi omzunda, 2‟sinin 

dövmesi kolunda, 3‟ünün dövmesi ise el bileğinde yer almaktadır. Buradan ilk kez 

dövme yaptıranların bedenlerinde dövme yaptırmak için seçtikleri bölgenin daha az acı 

verici bölgeler olduğu kanısına varılabilir. Ġnternet üzerinden yapılan anketten 

dövmenin bedendeki yeri ile ilgili yanıt veren 34 katılımcıdan 10‟unun dövmesi el 

bileğinde, 8‟inin kol, 5‟inin göğüs, 4‟ünün sırt, 3‟ünün omuz, 2‟sinin ayak bileği, 1‟inin 

köprücük kemiği ve 1 „inin de dövmeleri el – ayak bileği, karın ve omuz bölgelerinde 

bulunmaktadır. Bu katılımcıların dövme için seçtikleri bölgeler de görüĢme yapılan 

katılımcılarla örtüĢmektedir. 

 

Dövme modellerinin bedende tercih edildiği bölgenin seçilmesindeki nedenlerin 

belirlenmesi için daha fazla çalıĢama yapılmasına ihtiyaç vardır.  

 

  D.2, bu konu hakkında Ģunları belirtmiĢtir: “Genelde dövme yaptıracak katılımcılar, 

dövme modelini kararlaştırdıktan sonra bedende yaptıracakları yeri de kararlaştırıp 

dövmeciye giderler orada dövmecilere fikirlerini anlatırlar. Genelde dövme yaptırmak 

isteyenler dövme modeli konusunda kararlı geldikleri için modeli uygun görmeyip 

tavsiye etmezsek bile çoğunlukla fikir değiştirilmiyor insanlar kararlaştırdıkları dövme 

modelinden vazgeçmiyorlar fakat yaptırmak istenilen bölge konusunda genelde 

tavsiyemize uyuluyor. Örneğin kaslı birisi gelip koluna küçük bir kuş dövmesi 

istediğinde bu dövmenin kolda güzel bir görüntü vermeyeceğini bedeninde çirkin 

gözükeceğini farklı bir dövme modeli seçmesini bu kabul görmezse bu dövmeyi büyük 
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bir pazu üzerine yapacağımıza daha küçük bir bölgeye yapmanın daha iyi olacağını 

belirtiyoruz. Ama asla şu dövme bedenin şu bölgesinde iyi durur diyemeyiz. Dövme 

modeli ve kişinin bedeni ile alakalı olan bir durum bu. Eskiden popüler olan belirli 

dövmeler vardı. Onların yeri belliydi. Kimin bedeninde görüldüyse görülen kişinin 

bedeninde hangi bölgedeyse o dövmeyi yaptıracaklar da çoğunlukla popüler kişi ile 

bedenlerindeki aynı bölgeye yaptırıyorlardı. Örneğin ünlü bir futbolcunun ya da 

aktörün dövmesi nerede ise o dövmeyi yaptırmak isteyen kişi de dövmesini örnek aldığı 

kişininki ile aynı bölgeye yaptırmak istiyordu veya kadınlarda önceden ayak ve el 

bileklerine dövme eskiden çok popülerdi ama 2010‟dan sonra bu azaldı artık herkes 

bedeninde her bölgeye dövme yaptırıyor. Zaten bizler de çok karışamıyoruz çünkü 

sonuçta bizim işimizin bir de ticari boyutu var. Belli bir yerden sonra müşteri ısrar 

ederse onun istediği ne ise o şekilde yapıyoruz.” 

 

  D.2, bedende yapılacak dövmenin bölge seçimi için Ģu tavsiyelerde 

bulunuyor:“Dövme yaptıracaklar, yaptırmayı düşündükleri dövmeyi seçecekleri beden 

bölgesini yaşam biçimleri, yaşadıkları çevre, hedefledikleri iş koluna göre yapmalarının 

onların yaşamlarını olumsuz etkilememesi için daha dikkatli düşünmelilerdir. Ayrıca 

yaptırmak istediği dövmeci ile yaptırmak istediği dövmeyi ve o dövmeyi bedeninde 

hangi bölgeye yaptıracağı ve yapacağı iş kolunu önceden konuşması kişi açısından 

daha faydalı olacaktır.” 

 

  K.10, el bileğindeki küçük kuru kafa dövmesini çok sevdiğini ve kendine yakıĢtırdığını 

belirtmiĢtir. Çevresinden dövmenin anlamsızlığı ile ilgili tepkiler geldiğini ama çok 

umursamadığını bunun onun için önemli olmadığını belirtmiĢtir. Fakat K.10‟un 

dövmesine bakıldığında etrafta olup dövmesine bakan insanların dövmeyi 
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beğenmedikleri ve beğenmeyenlerden bazılarının “neden kuru kafa?” Ģeklinde alaycı 

soru yönelttikleri; K.10‟un bu alaycılığa karĢılık vermediği hatta bazen de bu durumdan 

habersiz olduğu gözlemlenmiĢtir. 

 

  K.4 ve 5‟in sosyal ortamlarda oldukça rahat oldukları gözlemlenmiĢtir. Dövmeler 

dıĢında bu katılımcılara da toplum tarafından dikkat edildiği gözlemlenmiĢtir. Yalnız 

K.10‟da olduğu gibi alaycı tepkiler verildiği görülmemiĢtir.  

 

  Katılımcıların ve dövme yaptıranların, dövmelerini yaptırma sebeplerinin çok farklı 

olduğu gözlemlenmiĢtir. Kimileri kimliklerini ifade etmek, kimileri özendikleri için 

dövme yaptırırken kimileri de dövme sevdiği için dövme yaptırmaktadırlar. Bunun 

dıĢında farklı sebeplerle dövme yaptıranlar da vardır. Bu konuda daha çok bilgi 

edinebilmek için daha fazla çalıĢmanın yapılması gerekmektedir. 

 

  Dövme yaptıracakların büyük bir kısmı dövmeyi gizleme yoluna gitmektedir. 

Dövmelerini genelde görünür yerlere yaptırmamaktadırlar. Toplum içinde veya iĢ 

yerlerinde sorun olmaması için bedenlerinin kıyafetlerle gizlenebilecek bölgelerine 

dövme veya dövmeler yaptırmaktadırlar. Dövme yaptıran kiĢilerin toplum içinde 

oldukça rahat oldukları yapılan gözlemler ve görüĢmeler sonucu belirlenmiĢtir. Fakat 

aynı rahatlığa iĢ konusunda rastlanılmamıĢtır. Kamusal alanda çalıĢanların birçoğu iĢe 

girmeden önce dövme yaptırmayı tercih edememektedir. KiĢilerin gireceği iĢ için 

dövme yaptırmak sorun olmasa bile yine de iĢe girdikten sonra dövme yaptırmayı tercih 

ettikleri sonucuna varılmıĢtır. Özel sektör için de durumun çok farklı olmadığı 

gözlemlenmiĢtir. MüĢterilerinin rahatsız olabileceği ile ilgili kaygıdan ötürü görünür 
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yerlerde dövmenin görünürlüğü, iĢ yerlerinin müĢteri potansiyeline göre değiĢim 

göstermektedir. 

 

  K.10‟a dövme yaptırırken özellikle iĢ bulmada sıkıntı yaĢayacağını düĢünüp 

düĢünmediği sorulduğunda, katılımcı kendisinin yurtdıĢına gideceğini o yüzden bu 

durumu düĢünmediğini, bu durumun bu nedenle kendisi için bir sorun teĢkil etmediğini 

belirtmiĢtir. 

 

  Dövme yaptıran insanlar, dövme yaptırırlarken bütün riskleri göze alarak dövme 

yaptırmaktadırlar. Bu yüzden dövme yaptıranlar için bir yılma söz konusu değildir. 

Riskleri düĢünmeden dövme yaptıranlar ise, bu uygulamanın bilinçsiz ve popüler kültür 

kısmını oluĢturmaktadırlar. K.2, “Dövmeye tepki gösterenler olduğu ve olacağı gibi 

beğenilerini sunanlar da olacaktır.”  Ģeklinde bir ifade ile dövme yaptıranların her türlü 

sonuca açık olması gerektiğini belirtmiĢtir. Fakat bu durumu bilmeden dövme yaptırıp 

sonradan piĢman olan katılımcılar da olabiliyor. 17 yaĢındaki K.9, arkadaĢları ile 

birlikte gidip dövme yaptırdıklarını ve girmek istediği iĢte dövmenin sorun yarattığını 

bilmediğini, dövmeci de dahil kimsenin kendisine bu durumdan bahsetmediğini ve bu 

nedenle dövme yaptırdığına piĢman olduğunu ifade etmiĢtir. Katılımcı 4, insanların 

dövmelerinden ötürü bir iĢe alınmamasının saçma olduğunu, iĢe alınacak kiĢinin 

dövmelerine değil kalifiye olup olmadığına bakılması gerektiğini ifade etmiĢtir.  
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3.6. Düzenlemeler 

 

  Dövme ile ilgili ülkemizde kanuni herhangi bir düzenlemeye rastlanılmamıĢtır. 

Genelde etik kurallar üzerinden belirli uygulamalar var bu da tamamen dövmeci ile 

ilgili bir durum.  

 

  YurtdıĢındaki örneklerde olduğu gibi 18 yaĢından küçük birisine dövme yapmanın 

yasal hiçbir sorumluluğu yok
24

. YurtdıĢında da benzer Ģekilde eyaletlerin veya ülkelerin 

aldıkları kararlar farklılaĢabiliyor. Her eyalet veya ülkenin farklı Ģartları olabiliyor.
25

 

Fakat yurtdıĢında farklıklar görülse de en azından dövme ile ilgili yasalar 

bulunmaktadır.  

 

  Katılımcılarla yapılan görüĢmelerde dövmecinin yaĢınız ile veya kanuni bir kısıtlama 

ile ilgili bir bilgi verip verilmediği sorusu sorulduğunda, bu soruya „evet‟ diyenler 

olduğu gibi „hayır‟ diyenler de oldu. K.9 ve 10 bu soruya „hayır‟ yanıtını veren 

katılımcılar arasındadırlar. K.10‟un yasal bir düzenlemeden veya olması gerekir gibi 

durumlardan haberinin olmadığı kendisi ile yapılan görüĢmelerden anlaĢılmaktadır. K.9 

ise yasal düzenleme olması gerektiğini iĢ kaygısı baĢladıktan sonra öğrenmiĢ ve bu ona 

neredeyse geri dönülemez bir hata olarak dönmüĢtür.  

 

  D.1, D.2 ve D.3 ile yapılan görüĢmeler ve dövme salonlarında yapılan gözlemler 

sonucu bu dövmecilerin, dövme yaptırmak isteyenleri hemen koltuğa oturtmadıkları 

fark edilmiĢtir. 18 yaĢından küçüklere dövme ile ilgili bilgi verildiği, yaĢayabilecekleri 

                                                           
24

 http://www.ncsl.org/research/health/tattooing-and-body-piercing.aspx  
25

 http://self.gutenberg.org/articles/eng/Legal_status_of_tattooing_in_the_European_Union  

http://www.ncsl.org/research/health/tattooing-and-body-piercing.aspx
http://self.gutenberg.org/articles/eng/Legal_status_of_tattooing_in_the_European_Union
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sıkıntıları anlatıldığı ama buna rağmen halen dövme yaptırmakta ısrar edenler olursa bu 

sefer onlardan velileri ile birlikte gelmelerinin istendiği gözlemlenmiĢtir. Ama bu, sizin 

gideceğiniz dövmeci ile ilgili bir durum o yüzden de tamamen dövmecinizin etik 

davranıĢına kalabiliyor.  

 

  D.2, dövme yaptırma yaĢı ile ilgili Ģunları söylemiĢtir: “Ülkemizde dövme yaptırma 

yaĢı ile ilgili kanun olmalı. Dövme yaptırmak için yaĢ sınırı aslında dövme yaptıranlar 

için oldukça önemli. Belki ailenle ilgili bir sıkıntı yaĢayacaksın ya da iĢi ile ilgili. Yoksa 

18 bile erken olabilir iyi düĢünüp karar vermek için ama en azından bir sınır belirlemek 

gerekiyor ve 15 yaĢından daha mantıklı olunabilecek bir yaĢ. Bu yaĢtaki birine 

karıĢamayız zaten. Daha büyük yaĢta gelip hatalı kararlar verenler de olabiliyor ama 

dediğim gibi 18 yaĢındaki insanlara karıĢamayız çünkü kanunen reĢit olarak kabul 

ediliyorlar. 18 yaĢ altına ailesi yanında olup da izin verirse dövme yapıyoruz. 

Ülkemizde aslında bu konuda herhangi bir yasa yok. 15 yaĢında dövme yaptırmak 

isteyen birisine de dövme yapan bir dövmeci bulunabiliyor. Hatta bununla ilgili 

sayılabilecek bir olay anlatayım. 2010 yılında 18 yaĢından küçük birisine piercing 

yapmıĢ bir dövme- piercingci çocuğun da ailesi nüfuslu bir aileymiĢ. Kızılay‟daki bütün 

dükkanları denetleyip kusur buldukları bütün dükkanlara ceza kesmiĢlerdi.”  

 

  Dövmecilerin çoğunda hijyen konusu belirli kriterlere oturmuĢ bir durumda iken yasal 

düzenlemeler için aynı Ģeyi söylemek oldukça zordur. Ülkemizde de geleneksel olarak 

bir geçmiĢi bulunan dövme uygulamasının yasallaĢmamıĢ olması da gerçekten oldukça 

ilginçtir. Bu durumun sadece dövme ile ilgili mi yoksa genel bir sağlık kusuru mu 

olduğunun anlaĢılabilmesi için daha detaylı çalıĢmalara ihtiyaç vardır. ÇalıĢmada 

dövme uygulamasındaki yasal noksanlığın nedenleri üzerine derinlemesine araĢtırma 
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yapılamamıĢtır. Fakat yapılan gözlemlerde görüĢülen dövmecilerin yasal herhangi bir 

mevzuat bulunmamasına rağmen etikliğe dikkat ettiklerine dikkat edilmiĢtir. Her 

dövmecinin etikliğe dikkat edip etmediğini öğrenebilmek için detaylı çalıĢmalar 

gerekmektedir. Dövme yaptıranların bu konuda gerekli duyarlılığı göstermedikleri 

gözlemlenmiĢtir. Dövme salonlarında gözlem yapılırken salona gelip dövme yaptırmak 

isteyen insanların neredeyse tamamı yasal düzenleme ile ilgili herhangi bir soru veya 

talepte bulunmamıĢtır. Tek ilgilendikleri dövme modelini hemen yaptırıp dövmeli birisi 

olarak o salondan çıkmaktır.    Dövmecilerin etikliğe sonuna kadar bağlı olup olmadığı 

sorusuna D.2, dövmeciliğin sonuçta ticari bir iĢ olduğunu, dövmecilerin dövme yaparak 

para kazandıklarını, dövme yaptıranların da müĢteri olduğunu ve müĢteri kaçırılırsa bu 

iĢin yapılamayacağını belirtmiĢtir. D.2, “Her ne kadar dövme yaptırmak isteyenlere 

bilinç kazandırmaya da çalışsak, geçimimi bu işle sağlıyorum. Dövme yaptırmak isteyen 

kişi yanlış bir uygulama olsa da ben bunu istiyorum derse son tahlilde istediğini 

yapmak zorundayım. Sonuçta hizmet veren bir iş yapıyorum” demiĢtir. 

 

Dövmenin geçmiĢteki kullanımı ile ilgili kaynaklardan, toplumun dövmeye bakıĢı 

dıĢında tolumu yönetenlerin de dövmeye bakıĢı hakkında bilgiler edinilmektedir. Bu 

bilgiler öğrenildikçe geçmiĢte dövmenin daha bilinçli yapılması yanında devletin dövme 

iĢlemlerine direkt olarak dahil olduğu izlenimi de uyanmaktadır. 

 

3.7. Sanatsal Yön 

Dövme sanat mı zanaat  mi?:  Dövme yapanların çoğu yaptıkları iĢi bir sanat, 

kendilerini de birer sanatçı olarak görürler. Kimin ne kadar sanatçı olduğuna karar 

vermek bu çalıĢmanın amaçları içerisinde yer almıyor. Fakat dövmecilere sanatçı 

dövmelere de sanat sözcüğünün kullanılması gerekliymiĢ gibi bir hava olunca bu 
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konuda da araĢtırılmaya yapılmaya çalıĢılmıĢ. Kesin yargılara varılmaya çalıĢılmamıĢ 

sadece konu hakkında veriler elde edilmeye uğraĢılmıĢtır. Ġster yurtdıĢı ister yurtiçi 

olsun dövme iĢini meslek edinmiĢ kiĢilerin büyük bir çoğunluğu kendisine sanatçı der 

ve baĢkalarının da kendisine öyle demesini bekler ve demeyenlere de olumsuz 

davranıĢlarını yansıtırlar.  

 

  Alan araĢtırması sırasında görüĢtüğüm dövmecilerden sadece bir tanesi sanatçı 

olmadığını zanaatkar olduğunu belirtirken geri kalanlar sanatçı olduklarını 

belirtmiĢlerdir. Yapılan görüĢme ve gözlemlerden hem dövmecilerin hem de dövme 

yaptıranların dövmeciliği bir sanat olarak gördükleri anlaĢılmıĢtır. 

 

  Dövmenin sanat mı zanaat mi olduğu sorusuna yanıt verilebilmesi için oldukça detaylı 

çalıĢmaların yapılması gerekmektedir. 

 

3.8. Dövme ve Sağlık 

 

  Dövme, bedene bir iğne aracılığıyla boyalarla yapılan bir uygulamadır. Bu uygulama 

yapılırken dövme makinesinin ucuna takılı olan iğne dövme modeli bitene kadar 

bedeninize defalarca girip çıkmaktadır. Bu durum da haliyle bedeninize belirli bir acı 

vermektedir. Bu acının boyutu kiĢiden kiĢiye değiĢmektedir. Acı eĢiği, sizin acıya karĢı 

dayanıklılığınızla alakalı bir ölçüdür. Katılımcıların geneli ilk dövmelerini yaptırmadan 

dövme yaptırmanın canlarını ne kadar yakacağı konusunda endiĢeli olduklarını 

belirtmiĢtir. K.17, dövme yaptıracağı zaman salonda beklerken acı ile ilgili dövme 

yaptıranlar ile görüĢtüğünü ve o kadar da acımadığının söylendiğini ama yine de bir 
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korku duyduğunu ifade etmiĢ dövme bittikten sonra acı duyduğunu ama korktuğu kadar 

bir acı olmadığını belirtmiĢtir. 

 

  Bedene verilen acı dıĢında, bu uygulamanın bedenin sağlığına da bir zararı olup 

olmadığı veya sağlıkla iliĢkisi gözlemler ve görüĢmelerle anlaĢılmaya çalıĢılmıĢtır.  

 

  K.1, dövme yaptırırken hiç acı duymadığını ve bu durumun acı eĢiği yüksek 

olduğundan mı yoksa dövme yaptırdığı bölgeden ötürü mü olduğunu bilemediğini ifade 

etmiĢtir. 

 

  Dövme yaptırmaya gidildiğinde yapılan gözlemlerde kimsenin hijyen ile ilgili bir soru 

yönelttiğine rastlanılmadı. Katılımcılara bunun nedeni sorulduğunda neredeyse tamamı, 

bildikleri bir dövmeciye gittikleri için dövmecinin hijyen ile ilgili ne yaptıklarını 

bildiklerini ve sormaya gerek duymadıklarını belirtmiĢlerdir. Gittikleri dövmecinin ya 

arkadaĢlarına ya ailelerinden birine dövme yaptığını ve tek kullanımlık malzemeler 

kullandıklarını belirtmiĢlerdir.  

 

  Dövme yapım esnasında yanında bulunulmasına izin veren birkaç katılımcının dövme 

yapım aĢaması en baĢından en sonuna kadar izlenmiĢtir. Birisine dövme yapılacağı 

zaman daha önce birisine dövme yapılmıĢsa salona hemen yeni bir müĢteri alınmıyor. 

Ġçerisinin temizliği ve havalandırılması yapılıyor daha sonra tek kullanımlık malzemeler 

atılıyor ve yerine yeni kullanılacak malzemeler ambalajlı halde dövme yapılacak odaya 

getirilip dövme yaptıracak kiĢinin önünde açılıp makine hazır hale getiriliyor. Sonra 

dövme yapma iĢlemine baĢlanıyor.  
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  Dövme yapılırken en çok dikkat ettiğim ıĢık idi. AkĢam vakti veya net görebilmek için 

kullanılan portatif bir lamba idi. Dövmecinin kullandığı bu portatif lamba çalıĢmayı net 

görebilmek için kullanılıyor fakat dövme yaptıran bir kiĢi bu ıĢıktan rahatsız olup güneĢ 

gözlüğü kullanmıĢtı. IĢık ile ilgili her dövmecinin farklı kullandığı araç gereçleri 

olabilir. Bu durum salondan salona değiĢebilir. Bu durum, o an için veya daimi olarak 

dövme yaptıran kiĢinin gözlerinde bir sorun oluĢturabilir. Çünkü dövme uygulaması 

uzun süren bir iĢlem ve küçük bir sorun olup sağlığınızı etkilemese bile dövme bitene 

kadar oldukça rahatsız edici olup, psikolojik olarak rahatsız edici olabilir. 

 

  Dövme ile en çok kafama takılıp da tatmin edici bir yanıt bulamadığım soru ise tek 

kullanımlık araçlar ile sürekli kullanılan araç gereçler konusunda idi. Dövmeciye 

gittiğinizde makine hariç her Ģeyin tek kullanımlık olduğu söylenir. ÇalıĢmada tek 

kullanımlık olmayan araç gereçlerin temizlenme safhasına Ģahit olunamamıĢtır. 

Makinenin dövme bittikten sonra nasıl temizlendiği ya da her dövme yapılıĢından sonra 

mı yoksa dövme dükkanı kapatılmadan önce mi temizlendiği konusunda bir gözlem 

yapılamamıĢtır. Dövme yaparken kullanılan iğnelerin, eldivenlerin atıldığı görülmüĢtür. 

Dövme boyasının atılıp atılmadığı hakkında gözlem yapılamamıĢtır. Bu konuda eksik 

bilgiler bulunmaktadır. Ama dövme makinesindeki tutacakların tek kullanımlık 

olmadığı fark edilmiĢtir. Onun bedene iğneden sonra en yakın araç olduğu düĢünülünce 

bu durum biraz düĢündürücüdür. Bu durum sorulmuĢ fakat tatmin edici yanıtlar 

alınamamıĢtır. Aynı soru, K.1‟e sorulduğunda; soruyu, sağlığın Türkiye‟de genel 

anlamda akıllarda Ģüphe uyandırdığı sağlık iĢinde olanların çoğunlukla hijyenik olup 

olmadığının tamamen kiĢiyle bağlı olduğunu düĢündüğü Ģeklinde yanıtlamıĢtır. Yani bu 

katılımcıya göre sağlık ile sorunlar sadece dövme konusunda değil sağlığın bütün 

alanlarında mevcuttur.  
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  K.10, dövme yaptırmaya gittiğinde fazla soru soramadığını, sorduğunda aynı doktorlar 

gibi azarlandığını belirtmiĢtir. Benzer yanıtlar diğer katılımcılardan da gelmiĢtir. 

Buradan sağlık ile ilgili hizmet verenlerin soru sorulmasına tahammüllerinin olmadığı 

sonucu çıkarılabilir.  

 

  O zaman burada ortaya yasal denetlemelerin yapılması sorunu çıkıyor. Dövmeciler ile 

ilgili yapılan araĢtırmalar, gözlem ve görüĢmelerde herhangi bir denetim bilgisine 

rastlanılmamıĢtır. 

 

  Dövmenin kan bağıĢı ve organ bağıĢına etkisi araĢtırılmaya çalıĢılmıĢtır. Kan bağıĢı 

konusunda ise çok farklı sonuçlar ortaya çıkmıĢtır. ABD‟de sağlık gerekçesiyle dövmesi 

olan insanların kan bağıĢı yapmalarına kısıtlama getirilmiĢtir; Bu kısıtlama, Kızıl Haç‟ın 

bağıĢ alımlarında halen uygulanmaktadır.
26

 Kızıl Haç, ABD‟de bazı eyaletlerin dövme 

sahiplerinden halen bağıĢ kabul etmemektedir. Ülkemizde ise Kızılay‟ın internet 

adresinde bu tarz bilgiler bulunmamakla birlikte kan bağıĢ noktalarında, kan bağıĢı 

yapacak kiĢilerin beyanına bağlı olarak son bir yıl içerisinde dövme yaptırmıĢ kiĢilerden 

kan bağıĢı alınmamaktadır. Dövme hakkında sağlık bakımından daha detaylı bilgi sahibi 

olmak için detaylı çalıĢmalara ihtiyaç vardır. Bu konuda yapılacak çalıĢmalar dövmenin 

sağlığa etkisi ya da dövme uygulamasının sağlıklı olup olmadığı hakkında bizlere daha 

detaylı bilgiler verecektir.  

 

                                                           
26

 https://www.redcrossblood.org/donating-blood/eligibility-requirements/eligibility-criteria-
alphabetical-listing  

https://www.redcrossblood.org/donating-blood/eligibility-requirements/eligibility-criteria-alphabetical-listing
https://www.redcrossblood.org/donating-blood/eligibility-requirements/eligibility-criteria-alphabetical-listing
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K.17‟ye “Dövme yaptırıldığında kan bağışı yapılabilmesi için en az 1 sene bağış 

yapılamadığını biliyor muydunuz?” diye sorulduğunda böyle bir bilgiden haberinin 

olmadığını, doktor arkadaĢları olduğunu ve bunu onlara soracağını söylemiĢ ve 

sorduktan sonra da doktor arkadaĢlarının böyle bir Ģey olmadığını istediğinde kan 

verebileceklerini söylediğini belirtmiĢtir. Bunun üzerine Ankara‟da bulunan bir Kızılay 

Kan BağıĢ noktasına gidilmiĢ ve orada bulunan bir yetkiliye “dövme yaptıranlar kan 

bağışında bulunabilirler mi
27

?” sorusu yöneltilmiĢtir. Yetkilide kan bağıĢlamadan önce 

bağıĢ yapacaklara verilen „kan bağıĢçısı kayıt formunu‟ vermiĢtir. Burada 

38.maddenin
28

 bu konu ile ilgili olduğunu söylemiĢtir. Bu maddeye bağıĢçı dikkat 

etmezse ne olduğu sorulduğunda, yetkili dövme vb. uygulamalar görünür yerlerdeyse 

soruyoruz ama görünmeyen bir yerde ise maalesef bağıĢ yapmıĢ oluyor. Yetkili kan 

bağıĢının bağıĢçının beyanına bağlı olduğunu belirtmiĢtir. Bu formu doldurup 12 ay 

geçmemiĢ bir dövmesi var ve kan bağıĢlıyorsa özellikle görünmeyen bir yerindeyse 

buna bir Ģey yapılamayacağını ifade etmiĢtir.  

 

  K.1, 9, 10, 18 ise dövmenin kan bağıĢına engel bir durum oluĢturduğunu ilk defa 

duyduğunu belirtmiĢlerdir. Internet üzerinden yapılan ve 38 katılımcının yanıtladığı 

“Dövmenin kan bağışı ve organ bağışına etkisini biliyor musunuz?” sorusuna 22 

katılımcı evet, 16 katılımcı hayır yanıtını vermiĢtir. Bu verilerle kesin bir yargıya 

varmak her ne kadar zor olsa da dövmenin bağıĢ vermeye etkisini bilmeyenlerin 

sayısının hiç de az olmadığı sonucuna varılabilir. 

 

  Bir gün hastaneye gittiğimde doktor emar çekilmesi gerektiğini söyledi. (MRI, 

Magnetic Resonance Imaging) emar çektirmeden önce sözleĢme benzeri bir kağıt 

                                                           
27

 Ek 2 ,soru 5 sayfa 60, yanıt 5 sayfa 62 
28

 Bakınız fotoğraf 50 
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imzalatıyorlar. Bu kağıttaki uyarılardan biri de dövmeye sahip olup olmadığınızdır. 

Bunun nedenini oradaki sorumlu sağlıkçılara sorduğumda bu konu hakkında bir bilgiye 

sahip olmadıklarını belirttiler. Aynı soruyu doktora yönelttiğimde o da bilmediğini 

belirtti. Bu konu hakkında internet üzerinde araĢtırma yapıldığında ise bazı bilgilere 

ulaĢılabilmiĢtir
29

.  

 

  Buz Adam Ötzi‟nin keĢfi ile geleneksel dövmenin sağlık amaçlı yapılıĢı hakkında 

bulgulardan bahsedilse de araĢtırmada modern dövmenin sağlığa faydası dokunması 

amacıyla yapıldığı gözlemlenememiĢtir.  

 

  Katılımcılarla yapılan görüĢmeler ve yapılan gözlemlerde dövme yapılırken herhangi 

bir sağlık sorunu oluĢumuna rastlanmamıĢtır. Katılımcılarda oluĢan sağlık sorunları 

gözlemlenmemiĢtir. Fakat yine de sağlık önemli bir konudur ve önlem almanın hiçbir 

zaman zararı olmaz. Dövme yaptırmaya gitmeden cilt ve kan tahlili veya sağlık raporu 

almak hem dövmeci hem de dövme yaptıracak kiĢi için yararlı olabilir. Böylece kimse 

zor bir durumda kalmaz. 

 

  Sağlık denilince akla sadece hastalık gelmemelidir. Bilincin yerinde olması da 

önemlidir. Dövme yaptırmaya giderken bilinç açık olmalıdır. Alkol vb. uyuĢturan 

maddeler kullanıp dövme yaptırmaya gitmek normalde yaptırmayacağınız bir dövmeyi 

yaptırmanıza neden olabilir. YaĢayacağınız piĢmanlık psikolojik sorunlar yaratabilir 

veya o anki sorunlardan ötürü piĢmanlık verebilecek ani karardan ötürü yanlıĢ seçimler 

yaptırabilir. 

                                                           
29

 http://www.hurriyet.com.tr/kelebek/saglik/dovmeleri-yuzunden-mra-almadilar-28640403,  
http://www.mynet.com/haber/saglik/dovme-yaptiracaklar-aman-dikkat-224052-1  

http://www.hurriyet.com.tr/kelebek/saglik/dovmeleri-yuzunden-mra-almadilar-28640403
http://www.mynet.com/haber/saglik/dovme-yaptiracaklar-aman-dikkat-224052-1
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3.9. Dövme ve Cinsiyet 

 

  Bu bölüm iki cinsiyet
30

 üzerinden değerlendirilmiĢtir. Farklı cinsiyet özellikleri 

hakkında bilgi toplayabilmek için daha detaylı çalıĢmalar gerekmektedir. 

 

  Internet üzerinden yapılan ilk ankete
31

 katılıp cinsiyet sorusuna yanıt veren 71 kiĢinin 

57‟si kadın 14‟ü erkektir. Ġnternet üzerinden yapılan diğer bir ankete katılan 38 kiĢiden 

26‟sı kadın 12‟si erkeklerden oluĢmaktadır. Yapılan görüĢmelere katılan 18 

katılımcıdan ise 13‟ü erkek 5‟i kadındır. Yapılan anket ve görüĢmelerden kadınların mı 

yoksa erkeklerin mi daha fazla dövme yaptırdığını ya da bir eĢitliğin söz konusu olup 

olmadığını bulmak zordur. 

 

  Dövme modelleri üzerinden cinsiyetçiliğe bakacak olursak kadınların yaptırdıkları 

dövmelerin genelde daha duygusal olduğu kanısına varılabilir. Bazı kadınlar feminist 

dövme modelleri yaptırırken
32

 bazı kadınlar sevgilerini belli eden dövme modelleri 

tercih etmektedirler. Bu sevgi modelleri de yine kibar, zarif modellerden seçilmektedir: 

hayvan sevgisi, eĢ sevgisi, kiĢisel sevgiler
33

… 

 

  Erkeklerin yaptırdıkları dövme modellerini ise daha güçlü modeller 

oluĢturmaktadırlar
34

. Aile bireylerine duyulan sevgiyi belli etmek için bile zarif bir 

                                                           
30

 Kadın ve erkek 
31

  Bakınız Ek 1 yanıtlar sayfa 57 
32

 Bakınız fotoğraf 2 sayfa 95 
33

 Bakınız fotoğraf 6 ve 8 sayfa 96, fotoğraf 26 sayfa 101, fotoğraf 27 ve 29 sayfa 101 
34

 Bakınız fotoğraf 3 sayfa 95, fotoğraf 5 sayfa 96, fotoğraf 20 sayfa 99, fotoğraf 21 ve24 sayfa 100, 
fotoğraf 32 sayfa 102 
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dövme modeli yerine güçlü simgeler seçilebiliyor
35

. Zarif modeller de kullanıldığı da 

görülmekle birlikte bu duruma çok az rastlanılmıĢtır
36

. 

 

  Cinsiyet farklılıkları dövme modelinin bedende tercih edildiği bölgelere göre de 

değiĢiklikler gösterebilmektedirler. Erkekler çoğunlukla dövme modelleri için kol, 

omuz, göğüs, el bileği bölgelerini daha çok tercih ederlerken, kadınlarda bir sınırlama 

görülmemiĢtir. Kadınlar dövme modeli bedenlerinde nereye yakıĢırsa o bölgeyi dövme 

yaptırmak için kullanırken erkekler için dövme bölgeleri sınırlı kalmaktadır. K.10‟a 

“Aayak bileğine ya da beline dövme yaptırır mısın?” diye sorulduğunda “Abi oralara 

kadınlar dövme yaptırıyor” yanıtı alınmıĢtır. 

 

  Bedende dövme modeli için seçilen bölgelere daha çok erkeklerin cinsiyetçi 

yorumlarda bulundukları dikkat çekicidir. K.4 ve 5 dövme modeli nereye yakıĢacaksa o 

bölgeye dövme yaptıracaklarını, küçük bir dövme yaptırdıklarında el – el bileği ve ayak 

-  ayak bileği bölgelerinin uygun olacağını daha büyük modeller içinse kol, omuz, sırt 

gibi bölgelerin seçilebileceği yanıtını vermiĢlerdir.  

 

  Dövme modellerinin ölçüleri konusunda ise dövmeyi ne kadar sevdiğinizle ilgili 

sonuçlar çıkmakla beraber kadınların genelde ölçü olarak küçük dövmeler tercih ettiği 

görülürken erkeklerin de daha büyük ölçülü dövmeler tercih ettiği görülmüĢtür. Kadın 

ve erkekler arasında dövme modelinin ölçüsünü belirleyen bir diğer etkenin de para 

olduğu gözlemlenmiĢtir. K.10 göğüs bölgesine büyük bir kaplan dövmesi düĢündüğünü 

fakat aĢırı pahalı olduğunu ve bu nedenle daha küçük bir dövme ve küçük olacağı için 

                                                           
35

 Bakınız fotoğraf 7 sayfa 96 
36

 Bakınız fotoğraf 12 sayfa 97 
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bedeninde küçük bir dövmenin güzel duracağı farklı bir bölgeye dövme yaptıracağını 

belirtmiĢtir. 

 

  ÇalıĢmaya tam anlamıyla katılmayıp sadece kolundaki dövme modelinin anlamını 

yanıtlayan bir dövme sahibine kolundaki akrep modelinin anlamı sorulmuĢtur. O da 

annesi ile ilgili bir dövme yaptırmak istediğini ve annesinin burcunun akrep olduğunu 

ve o yüzden akrep dövmesi yaptırdığını belirtmiĢtir. Buradan erkeklerin de aslında 

duygusal dövmeler yaptırabileceği ama bunu gösteremedikleri kanısına varılabilir. Bu 

örnek ile ilgili psikanalitik çalıĢmalar da bu konuda uzman kiĢiler tarafından yapılabilir. 

 

  Bu bilgilere dayanılarak erkeklerin seçtikleri sembollerin daha güçlü ve sert 

sembollerden oluĢurken kadınların da güçlü ama zarif semboller tercih ettikleri kanısına 

varılabilir. Bunun dıĢında erkeklerin dövme modeli yaptırırken belirli bölgeler dıĢına 

çıkmadıkları fakat kadınların bu konuda daha rahat oldukları gözlemlenmiĢtir. Bu 

konuda kesin sonuçlar için daha detaylı çalıĢmalara ihtiyaç duyulmaktadır. 

 

3.10. Dövme ve Cinsellik 

 

 Dövmenin motivasyon sebeplerinden güzellik faktörünü bazı katılımcıların özellikle 

karĢı cinsi etkilemek için kullandıkları alan çalıĢmasında gözlemlenmiĢtir. 

 

  Bu konuda yapılan görüĢmelerde katılımcıların çekingenliği ve rahat yanıtlar 

vermedikleri gözlenmiĢtir. Gözlemler ve görüĢmelerden elde edilen bilgilere dayanarak 

dövme yaptıran insanların dövmelerini cinsellikle iliĢkilendirerek yapmadıkları 
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düĢünülmektedir, buna karĢın katılımcı 8
37

, “toplum, buna ben de katılıyorum, dövmeli 

kadınları seksi buluyor” diyerek dövmelerin cinsellikle iliĢkisi için düĢüncesini 

belirtmiĢtir. 

 

  Ayrıca internet üzerinden yapılan ankete
38

 verilen yanıtlarda bu konuda fikir 

edinilmesine yardımcı olabilir. 72 katılımcının yanıtladığı “Ülkemizde dövme ile ilgili 

güzellik yarışması yapılmasını ister misiniz?” sorusuna 45 kiĢi hayır yanıtını verirken 

25 kiĢi de evet, demiĢtir. Bu yanıtlardan katılımcıların çoğunluğunun dövmeyi güzellik 

aracı olarak görmediğini düĢünebiliriz fakat bunun yanında 25 kiĢinin de dövmeyi 

çekici bir unsur olarak gördüğü yorumlanabilir. 

 

  Bu konuda detaylı bilgiler edinebilmek için daha fazla çalıĢma yapılması 

gerekmektedir. 

 

3.11. Dövme Sildirme ve Dövme Kapatma 

 

  National Geographic Türkiye ġubat 2015 sayısında Aetius‟un yapılan dövmeden 

vazgeçilmesi halinde acı verici bir Ģekilde silinmesinin kitabında tarif edildiği 

belirtilmiĢtir. Günümüzde Ankara‟da yeni yeni dövme sildirme merkezleri açılsa da bu 

merkezler dövme sildirme iĢleminin yapılan dövmeden daha yüksek fiyatlara silinmesi, 

silme iĢleminin tam gerçekleĢmeyebileceği olasılığı ve dövme yaptırılırken verdiği 

acıdan daha fazla acı vermesi gibi sebepler, dövme sildirme iĢleminin en son çare olarak 

tercih edilmesine sebep olmaktadır. Katılımcılar arasında dövme sildiren birisi yoktur. 

                                                           
37

 Ek 3 yanıt 8 sayfa 74 
38

 Ek 1 yanıt 6 sayfa 54, yanıt 7 sayfa 55 
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GörüĢme yapılan 18 katılımcıda 18‟i de dövmesinden piĢman olmayacağını piĢman olsa 

bile dövmelerini sildirmeyeceklerini ifade etmiĢlerdir. Buna karĢın internet üzerinden 

yapılan ankete
39

 katılan 72 kiĢiden 50‟si dövmelerinden piĢman olmaları durumunda 

sildireceklerini, 20‟si ise dövmelerini sildirmeyeceklerini belirtmiĢlerdir. Dövme 

sildirme merkezleri hakkında detaylı bilgi edinmek için detaylı çalıĢmalar 

gerekmektedir. Bunun dıĢında dövme sildirmek için hastanelerin cerrahi bölümleri de 

operasyon ile dövme olan bölgeyi kesip almakta ve o bölgeye bedenin baĢka yerinden 

parça eklenerek silme iĢlemi gerçekleĢtirilmektedir. Bu iĢlem de oldukça zahmetli bir 

iĢtir. Bu iĢlemlerin zorluğundan olsa gerek çoğunlukla dövmesinden piĢmanlık duyanlar 

veya eski dövmecisinden kaynaklı yapılan dövmeyi beğenmeyenler bu dövmeleri 

kapama yoluna gitmektedirler. Kapama dövmeler Ankara‟da oldukça yaygın bir 

uygulamadır ve alanda yapılan gözlemler sonucu gerçekten de eskiyen, hatalı yapılan ve 

piĢman olunan dövmelere nazaran kapama dövmeleri sanki yeni bir dövme yapılmakta 

ve gösteriĢli bir hale getirilmektedirler. 

 

  Kapatma dövmelerinin kullanım alanı sadece bunlarla sınırlı değildir. Kapatma 

dövmeleri, ameliyat ve yara izleri için de sıklıkla kullanılmaktadır. Kapatma dövmeleri, 

bedeninde sağlık ile ilgili veya bir kazadan kaynaklanan sorunların, kusurların, izlerin 

gizlenmesi için Ankara‟da çokça gözlemlenmiĢ bir uygulamadır.  

 

  Kapatma dövme yaptırmak, sildirme iĢleminden daha kolay ve acısız bir iĢlemdir. 

Katılımcılar bu iĢlemi piĢman olunan dövmeden kurtulmak ve böylece psikolojik olarak 

rahatlamak ve yeni bir dövme ile yaĢamda yeni bir sayfa açmak olarak 

nitelemektedirler.  

                                                           
39

 Bakınız Ek 1 yanıt 8, sayfa 55 
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  Yukarıda görülen fotoğraflar D.3.ün yaptığı bir kapatma dövmesinin aĢamalarının 

fotoğraflarıdır. Fotoğraflardaki aĢamalardan da görüldüğü üzere kapatma iĢleminin 

normal dövme yapmaktan daha zor olduğu anlaĢılmaktadır. Kapatma dövme yaptıracak 

insanlar eski dövmelerinden kurtulmak için bu iĢlemi yaptırmak istiyorlar. Zaten önceki 

dövmesinden rahatsız veya piĢman olan insanlar hassas olabiliyorlar. Eski dövmenin 

görünmemesi de onlar için önemlidir. Eski dövmeyi kapatmak için dövme yapacak 

kiĢinin de kapatılacak dövmenin üzerine yapılacak ve eski dövmeyi belli etmeyecek 

yeni bir model hazırlaması için planlama yapması da gerekmektedir. Sildirme iĢlemine 

nazaran oldukça sık baĢvurulan bir iĢlem olan dövme kapatma dövmesinden kurtulmak 

isteyenler için resmen bir kurtarıcı gibidir. 
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Dövme sildirme konusunda ise görüĢme yapılan katılımcıların hepsi kiĢisel sebeplerden 

kaynaklı olarak dövme sildirmeyeceklerini özellikle belirtmiĢlerdir. Fakat kendilerini 

aĢan olaylar da olabilmektedir. Bazı devlet dairelerinde iĢe girmek için dövmenizin 

olmaması gerekmektedir. Bu tarz iĢlerde çalıĢacak insanlar, dövme yaptırmamaktadır. 

Devlet iĢlerine girerken dövmenin sorun oluĢturacağını bilmeyen insanlarsa, dövme 

yaptırdıktan sonra dövmeden nasıl kurtulacaklarını araĢtırmaktadırlar. K.9, dövmenin 

gireceği iĢ için sıkıntı olduğunu eğer bunu daha önceden bilse iĢe girdikten sonra dövme 

yaptıracağını belirtmiĢtir. 

 

  Katılımcılarla yapılan görüĢmelerden dövme yaptıranların büyük bir kısmının dövme 

sildirmenin o dövmeden piĢman olsa bile hoĢ karĢılanmadığı sonucuna varılmıĢtır. 

Dövmenin popüler bir uygulama olarak algılanması dövme yaptıran katılımcıların 

hoĢuna gitmemektedir. Katılımcılar, dövme sildirildiğinde ise uygulamanın popüler 

kültür içerisinde yer alacağını ve bunun dıĢında dövme yaptırarak ileri doğru bir adım 

atıldığını fakat sildirerek iki adım geri gidildiğini düĢünmektedirler. 

 

Daha önceden dövmesi ile dalga geçilse de kendisinin sevdiğini söyleyen katılımcı 1 

sene sonra kendisi ile yeniden görüĢtüğümde eski dövmesini kapattırıp yeni bir dövme 

yaptırdığını söyledi. Dövmesi kötü olsa da piĢman olmadığını söyleyen katılımcı 

dostum, dövmenin ucuza yaptırdığı için kötü göründüğünü, insanların kötü gözle 

baktığını ve yurtdıĢına çıkacağından cezaevi dövmesine benzetildiğinden eski 

dövmesini kapattırıp yenisini yaptırdığını ifade etti. Bu Ģekilde eski geçmiĢine ve 

yaĢamına bir sünger de çekmiĢ olduğunu düĢünebiliriz. 
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Dövmenin Yeni Hali                                                      Dövmenin Eski Hali 

 

  Gençken arkadaĢları ile birbirlerine dövme yapan katılımcı dostum kendilerine dövme 

yapmalarından piĢman olduğunu Ģimdiki aklı olsa profesyonel bir dövmeciye dövme 

yaptıracağını söylemiĢti. Kendisi ile iki sene sonra tekrar görüĢtüğümde iĢ yerinde de 

dövmelerinin Ģimdi olmasa bile ileride sorun teĢkil edeceğinden ve zaten bu 

dövmelerinde piĢmanlık da duyduğundan bir dövme sildirme merkezi bulduğu için 

dövmelerini sildirme iĢlemine baĢladığını söyledi. Dövme üzerine lazer ıĢını tutularak 

yapılan iĢlemin birkaç seansta biteceğini ifade eden katılımcı arkadaĢım, silme iĢlemi 

sırasında da biraz acı olduğunu ama ikinci seans sonrasında bir gün boyunca dövme 

olan bölgenin acıdığını ve kaĢındığını belirtti. Bu dövme olan bölgenin iyileĢme süreci 

imiĢ. Lazerin yapıldığı bölgedeki mürekkep kendisini dıĢarı vurup bedendeki bölgeden 

kendisini dıĢarı atıyormuĢ. Lazer iĢlemi sonrasında tıpkı dövme yapıldığında olduğu 

gibi o bölge korunup krem ile tedavi uygulanıyor. Katılımcı, dövme silme iĢlemi yapan 

kiĢinin kendisine eczaneden alması için antibiyotikli bir krem tavsiye ettiğini de ekledi. 
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3. 12. Dövme Hikayeleri 

Sınırları zorlamak 

  Sol elinde Arapça harflerle Allah yazılı dövmesi olan bir katılımcı ile tesadüfen 

karĢılaĢtım. Tabi o zaman elinde ne yazdığından haberim yoktu. Elinin dıĢ yüzeyinde 

Allah yazdığını söyleyince dövmeden ziyade nasıl tepkiler aldığı oldukça ilgimi çekti. 

Kendisine dövmenin dini açıdan kendisini veya baĢkalarını rahatsız edip etmediğini 

sorduğumda kendisi ve inancı arasındaki bağın baĢkalarını ilgilendirmediğini ve zaten 

dövmenin haram olup olmaması üzerinden hiçbir tepki ile karĢılaĢmadığını belirtti. 

Bunun üzerine Ģimdiye kadar tepki aldıysa nasıl tepkiler aldığını sorduğumda, katılımcı 

tepki gösterenlerin genelde neden dövme yaptırdığı konusunda değil de neden Allah 

diye dövme yaptırdığı ve neden sağ eline değil de taret eline dövme yaptırdığı 

konularında tepkiler aldığını ifade etti. 

 

 

Ġlle de bu dövme 

 “D.1.‟e dövme yaptığınız kiĢilerle yaĢadığınız farklı olaylardan birini anlatabilir 

misiniz?” diye sorduğumda pek çok ilginç olay olduğunu ama bunlardan hemen aklına 

gelen bir tanesini anlatmak istediğini söyledi ve devam etti. “Bir gün dövme salonuma 

bir müĢteri geldi. Ünlü bir sanatçının bacağındaki dövmeden yaptırmak istediğini 

söyledi. Ġnternetten ünlü sanatçının dövmesini bulduk ama ben müĢteriye dövmenin 
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herkes için baĢka anlamları olduğunu kendi yaĢamı için de anlamlı olan bir dövme 

yapmalarının daha uygun olacağından bahsetsem de sanatçının dövmesini yaptırmakta 

ısrar edince dövmeyi yapan baĢka Ģehirde yaĢayan dövmeciyi buldum. Dövmenin 

kalıbını sorduğumda dövmeyi freehand yaptığını söyledi ve ben de dövmecinin adresini 

müĢteriye verdim. BaĢka Ģehirdeki dövmeciye gidip ünlü sanatçıdaki dövmeyi yaptırıp 

bana da yaptırdığı bilgisini verip teĢekkür etti.” 

 

PiĢman baykuĢ dövmesi 

  Ankara Ulus‟ta yürürken el bileğinde büyük bir baykuĢ dövmesi olan bir katılımcı ile 

karĢılaĢtım. 18 yaĢından küçük olan katılımcıya dövme olarak yaptırdığı sembolün 

kendisi için ne anlam ifade ettiğini, neden bu dövme modelini yaptırdığını sorduğumda 

arkadaĢları ile birlikte gidip hepsinin bu dövmeyi yaptırdıklarını, kendisi için bir anlam 

ifade etmediğini belirtti. Dövmesinden piĢman olup olmadığını sorduğunda katılımcı 

dövmesinden piĢman olduğunu, sebebinin de dövmenin girmek istediği iĢe engel 

olduğunu ve bunu bilmediğini eğer bu durumu biliyor olsaydı dövmeyi 

yaptırmayacağını ya da iĢe girdikten sonra yaptıracağını ifade etti.  

 

Stres ilacı 

  D. 4 ile dövmenin bağımlılığı ve psikolojik yönü konusundaki sohbetimizde D. 4, Ģu 

örneği verdi: “Üniversite öğrencisi olan bir müĢterim, vize ve finallere çalıĢıp sınavlara 

bir veya iki gün kala gelip bedenine küçük ve orta boyutta dövmeler yaptırırdı. 

Bedenine yaptırdığı dövme modellerini de rastgele veya birlikte seçerdik. Çünkü 

müĢterim güzellik, anı vb. sebeplerden ziyade ders ve sınav hazırlık sürecindeki stresten 

kurtulmak için dövmenin verdiği acı ile rahatladığını söylüyordu.” 
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Yasa ve yasak 

  D. 4 ile ülkemizde dövme ve yasa iliĢkisi üzerine yaptığımız sohbetimizde D. 4: 

“Dövme konusunda ülkemizde yurtdıĢında olduğu gibi bir yasa bulunmuyor. Merdiven 

altı dediğimiz bazı dövmecilerin dövme salonu bile yok. Bir gün bir piercingçi 18 yaĢ 

altındaki bir müĢterisine piercing takıyor. Ailesi de nüfuzlu bir aile imiĢ. Kimin 

yaptığını belirleyemedikleri için Kızılay‟daki tüm dövmeci ve piercingleri, benim 

dükkanım da dahil, birkaç hafta mühürlediler. MüĢterinin ailesi güçlü olduğu için böyle 

bir ceza uygulandı. Ama 18 yaĢ altında olup pek çok dövme, piercing yapılan çocuk 

var.” D. 4, kendisinin de 18 yaĢ altı müĢterilere ailesi yanında gelirse dövme yaptığını 

ama 16 yaĢ altındaki çocuklara ailesi olsa dahi dövme yapmadığını belirtti. 

 

Dövme ve kan bağıĢı 

  Dövme ile kan bağıĢı arasındaki iliĢki hakkında bilgi toplamaya çalıĢırken görüĢme 

yaptığım katılımcı bu konuda bir fikri olmadığını ama doktor bir tanıdığı olduğunu ona 

soracağını söyledi. Birkaç gün sonra benimle iletiĢime geçen katılımcı, doktor 

arkadaĢının kan bağıĢı ve dövme arasında bir iliĢkinin bulunmadığını ve dövme yaptıran 

birisinin istediği zaman kan bağıĢlayabileceğini söylediğini ifade etti. Bu durum da 

dövme-kan bağıĢı arasındaki iliĢkinin toplum tarafından bilinmediğini gözler önüne 

sermektedir. Çünkü KIZILAY Kan BağıĢ Noktaları‟nda kan bağıĢında bulunurken 

okutulup imzalatılan beyannamenin 38. Maddesinde dövme, piercing vb. uygulama 

yaptıranların en az 1 sene sonra kan verebilecekleri ifade edilmektedir. 

 

Sanat mı zanaat mı? 

  D.1 ile bir katılımcı ile dövme yapımı esnasında yaptığımız sohbette D.1‟e dövme 

sanatçısı diye hitap ettiğimde D.1, Güzel Sanatlar mezunu olduğunu ve bir dövmeci 



 

63 
 

olarak kendisini sanatçı olarak değil zanaatkar olarak gördüğünü belirtti. YurtdıĢı ve 

yurtiçi neredeyse tüm dövmecilerin ve dövme yaptıranların kendisine sanatçı dediğini, 

D.1‟e neden kendisini sanatçı olarak görmediğini sordum. O da dövme yapılacak 

simgeyi yazıcıdan çıkarıp bedene yapıĢtırdıktan sonra içini makine ile doldurduğunu 

söylemiĢtir. Bu yaptığını da sanat olarak görmediğini belirtti. 

 

PiĢmanlığın bedeli 

  Bir hastanede cerrah olarak çalıĢan katılımcıya dövme sildirme konusunda “dövmesini 

sildirenler neden sildiriyorlar ve dövmeyi nasıl siliyorsunuz?” diye sorduğumda dövme 

sildirmek için baĢvuranların farklı sebeplerle geldiklerini ama büyük bir çoğunluğunun 

eski sevgili-eĢ ya da iĢe girmekte sorun yaĢama nedeniyle geldiklerini ifade etti. 

Dövmeyi silme konusunda ise dövmeyi silmediklerini dövme olan bölgeyi ameliyatta 

alıp bedenin farklı bir bölgesinden alınan derinin ameliyat edilen bölgeye adapte 

edildiğini belirtti. Kendisine dövme sildirmeye gelenlerin azarlandığı Ģeklinde 

söylentilerin doğru olup olmadığını sordum. O da “Neden kızalım, sıkıntıyı çeken 

dövmesini kaldırmaya gelen kiĢiler oluyor. Yani acıyı çeken kendileri o yüzden 

çektikleri acı zaten onlara daha dikkatli olmaları konusunda yeterli ders oluyordur” 

Ģeklinde yanıt verdi. 

 

Kural her yerde kural 

  Ġngiltere‟de yaĢayan Polonya vatandaĢı bir katılımcıya dövmenin gördüğü ve yaĢadığı 

ülkelerde nasıl tepkilerle karĢılandığı ve iĢ bulmada engel teĢkil edip etmediğini 

sorduğumda bana Ģu Ģekilde yanıt verdi: “Avrupa‟nın pek çok ülkesini gezdim. Bizler 

Hristiyan olduğumuz için dövme ile ilgili Müslümanlıktaki gibi dini bir yasağımız yok. 

ĠĢ ile ilgili olarak da dövmen, özel sektörde herhangi bir sorun teĢkil etmiyor, ama iĢler 
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kamuya geldiğinde değiĢiyor. Banka gibi yerlere vücudun görülen yerlerinde özellikle 

de yüz, boyun ve ellerde dövmesi olanları iĢe almıyorlar. Bu durum özellikle 

Polonya‟da katı bir Ģekilde uygulanıyor.” 

 

Simgeden anıya 

  Modern dövme çalıĢmama rağmen lisans öğrencisi bir katılımcının el bileğinde 

gördüğüm geleneksel dövme dikkatimi oldukça çekti. Çünkü bir gençte Maori vb. 

popülerleĢmiĢ dövmeler hariç geleneksel dövmeye rastlamamıĢtım. Kendisine 

dövmesinin anlamını, nerede yaptırdığını sorduğumda bana “Dövme aĢiretimizin 

dövmesi ama ne anlama geldiğini bilmiyorum. Bu sembolü yaptırmaktaki amacım 

dedem rahmetli olduktan sonra onun anısını bedenimde yaĢatmak istememdi.” dedi. 

 

ĠĢ mi meslek mi? 

  D.4 „e “Bu iĢe baĢladığınızda aileniz ya da çevrenizden bir tepki aldınız mı?” diye 

sorduğumda dövmecilik mesleğine ilk baĢladığında pek para kazanamadığını ve 

ailesinin de neden gerçek bir iĢ bulmadığı, memurluk ya da iĢçilik yapıp düzenli bir 

gelir elde edebileceği bir iĢte çalıĢması konusunda kendisini sıkıĢtırdığını söyledi. D. 4 

düzenli gelirin iyi olabileceğini ama o zaman da bu kadar rahat edemeyeceğini ve 

insanlarla rahat bir Ģekilde sohbet edebildiğini ve iĢine kimsenin karıĢmadığını ve geliri 

düzenli olmasa da sadece karnımı doyurmaya yetse de bu iĢi yapmaya devam edeceğini 

ifade etti. 
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BaĢa gelen çekilir 

Otobüste evime giderken boynunda, ellerinde dövme olan iki genç gördüm. Yanlarına 

gidip onlar otobüsten inene kadar sohbet etmeyi düĢündüm ama otobüs kalabalıktı, 

anlaĢmakta sorun yaĢayabilirdik, sohbete istemsiz katılanlar ve bozanlar olabilirdi 

inecekleri durağa yaklaĢmıĢ olabilirlerdi ya da otobüste bir sürü insanın içinde 

terslenebilirdim. En sonunda Ģansımı denemeye karar verdim. Dövmeli iki erkek 

katılımcıya yüksek lisans tezi yaptığımı ve inecekleri durağa gelene kadar dövme ile 

ilgili sohbet edip edemeyeceğimizi sordum. Onlar da olumlu yanıtladılar. Onları 

gözlemlerken boyun ve ellerinde yani görünür bölgelerinde dövmeler gördüm. Ġlk 

olarak onlara görünür bölgelerde dövmelerinden ötürü iĢ ya da sosyal yaĢamlarında 

sorun yaĢayıp yaĢamadıklarını sordum çünkü oturduğumuz semtte görünür bölgelere 

dövme yaptırılması nadir gördüğüm bir durumdu. Onlar da bana dövmeciliği meslek 

olarak yaptıklarını, iĢleri olduğu için de iĢ konusunu bu sayede dert etmediklerini, çok 

az da olsa olumsuz olaylarla karĢılaĢtıklarını ama ekmek parası için ve sevdiklerinden 

yaptıklarını belirtirlerken, otobüste birden yanımıza sohbete katılmak istediğini kibarca 

belirten orta yaĢlı bir yolcu, birkaç dakika bizi dinledikten sonra ekmek parası için olsa 

uyuĢturucu da mı satacaksın deyip bir anda uyuĢturucu ile dövmeyi aynı kefeye koydu 

ve otobüste bağırarak kendine destek aradı ama desteği bırakın yüzüne bile bakan 

olmadı. Dövmeci gençler durağa gelince indiler onlara yanaĢıp teĢekkür ettim.     

 

3.13. Alan Deneyimi 

  Dövme, deyince insanların aklına eskiden geleneksel dövme denilen ve belirli topluluk 

ve gruplarda yapılan ya da yaptırılan semboller gelirdi. Son zamanlarda ise modern 

dövme veya kent dövmesi olarak adlandırdığı sembol, yazı vb. uygulama da 

yaĢamımıza girdi.  
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  5-10 sene önce yolda yürürken neredeyse 10 kiĢiden 2‟sinde dövme görürdük. 

ġimdilerde ise 10 kiĢiden 5‟inde dövme görmeye baĢladık. Daha ilerleyen zamanlarda 

10 kiĢiden 8‟inde dövme görmemiz içten bile değil. Bunun insanın dikkatini çekmemesi 

imkansız. Ben de tez için hangi konuyu seçeceğimi düĢünürken gözüme çarpan ve 

geleneksel dövmeden farklı amaç ve semboller içerdiğini düĢündüğüm modern dövmeyi 

araĢtırmaya danıĢmanımın da onay vermesiyle karar verdim. 

 

Alana çıkmadan önce kafamda pek çok plan vardı. Ama dövme konusuna yabancı 

olduğum için dövme ile ilgili neyi araĢtıracağım, nereye gideceğim, kimlerle, ne 

hakkında görüĢeceğim hakkında hiçbir fikrim yoktu. Dövme hakkında spesifik bir konu 

mu seçmeliydim yoksa dövme ile ilgili genel bir çalıĢma mı olmalıydı. Bu nedenle en 

iyisinin alana bodoslama dalıp etnografik yöntemlerle edinebileceğim her bilgiyi 

edinmeye çalıĢmak olduğunu düĢündüm ki bu da tezimi yazarken alandan ziyade masa 

baĢında zor anlar yaĢamama neden oldu. Birçok bilgi edindim ya da hiçbir Ģey 

bilmediğim için bana öyle geldi. Daha da edinilebilecek pek çok bilgiyi ardımda 

bıraktığımı düĢünüyorum. Önce katılımcılardan daha sonra da arkadaĢlardan edindiğim 

bilgiler, tezimin konusunu daha geniĢ çaplı bir hale getirdi. Çünkü her katılımcı birer 

bireydi ve hepsinin de kendine has dünyaları vardı. Tek bir katılımcı ile görüĢürken bile 

sanki bir kiĢi ile değil de en az iki ya da üç kiĢi ile görüĢüyor gibiydim. Dövmenin 

bedende yaptırılacağı bölge, dövme yaptırma motivasyonu, dövmeci seçiminin nasıl 

olduğu, dövme modelinin öyküsü gibi pek çok unsur bir kiĢi ile birden fazla görüĢme 

yapılıyor hissiyatı veriyordu.   

 

  Alana çıkmadan aklımda dövme yaptıranlarla ve dövmecilerle görüĢme yapmak vardı 

fakat dövmeye herkesin gözüyle bakmanın daha fazla bilgi verebileceğini düĢünerek 
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dövmesi olmayıp dövme yaptırmayı düĢünmeyenler ve dövmesi olmayıp dövme 

yaptırmayı düĢünenlerle de görüĢmeler de yaptım fakat bu insanlardan pek bir bilgi 

edinemedim. Ayrıca dövmesiz katılımcıları da katınca çalıĢma iyice içinden çıkılmaz 

bir hal aldı. Ben de bu nedenle dövmesiz katılımcıları çalıĢmaya dahil etmemeye karar 

verdim. 

 

  ÇalıĢmanın ilk zamanlarında gözlem, görüĢme gibi pek çok unsurdan faydalanmıĢ 

olsam da katılarak gözlem ve katılımın gözlemlenmesi ağır basan yöntemler oldu. Fakat 

etnografik yöntemleri alanda uygulayabilmek teoride olduğu kadar kolay değildi. 

Çünkü dövmeci ya da dövmeli katılımcılar için benim açımdan akıllarındaki en büyük 

soru neden vakitlerini bana ayırmaları gerektiği idi. Kısa, ayaküstü sohbetler genelde 

sorun olmazken, daha uzun ve detaylı sohbetler özellikle bu görüĢmelerden bir çıkarı 

olmayan katılımcılar için sıkıcı ve gereksiz görülebiliyor. Etnografik yöntemleri 

kullanabilmek için konuya hakim olmak ve katılımcıları, katılımcı olarak değil de 

arkadaĢ olarak görmek gerektiğini anladıktan sonra detaylı görüĢmeler yaptığım 

insanlarla bir araĢtırmacı, etnograf, halkbilimci olarak değil bir arkadaĢ olarak sohbet 

etmeye çalıĢtım. Yani etnografik yöntemlerden katılarak gözlem ve katılımın 

gözlemlenmesi yöntemleri her ne kadar etkili olsalar da bu yöntemlerin etkili bir 

biçimde uygulanabilmeleri için araĢtırmaya destek verecek insanlarla arkadaĢ olup 

araĢtırmaya kendilerine yakın birisi için destek vermelerini sağlamaya çalıĢtım. Bir 

araĢtırmaya değil de bir arkadaĢın çalıĢmasına destek olan katılımcı değil arkadaĢlardan 

öğrenebildiğim bilgileri not etmek ya da kayda alabilmek için izin istemeyi de 

unutmadım. Etik kurallar açısından izin istemek önemli olsa da arkadaĢ olarak görülen 

çalıĢmaya yardım eden insanların haklarını korumak daha önemli diye düĢünüyorum. 
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  Alan çalıĢmasına baĢlarken dövme konusunda olumlu ya da olumsuz hiçbir fikrim 

yoktu. Alana bir araĢtırmacı, halkbilimci olarak da değil bilmediği bir konu hakkında 

bir Ģeyler öğrenmeye çalıĢan bir öğrenci olarak çıktığım için araĢtırma konusu olan 

dövmeye tarafsız bir yaklaĢım sergiledim. Alan çalıĢmam bittikten sonra da dövme 

hakkındaki tarafsızlığım devam etti ve halen de devam ediyor. Yani bundan 10 yıl sonra 

bunun aksini yazdığım bir günlüğüm ortaya çıkmayacak.  

 

  Alanda görüĢmelerde tarafsızlığım konu hakkında hiçbir Ģey bilmememden geliyordu. 

Ama görüĢmeler yaptıkça aklımda sohbetlerimiz için belirlediğim sorular Ģekilleniyor 

ya da değiĢiyordu. Sohbet esnasında bu soruları açmaya çalıĢırken görüĢtüğüm insanları 

aĢırı derecede yönlendirmeye baĢladığımı verdikleri yanıtların aslında benim sorulara 

verilebilecek yanıtlarla neredeyse aynı olduğunu görünce fark ettim. Bireyselliğin ön 

planda olduğu dövme modelleri konusunda nasıl olur da bu kadar yanıt aynı olabilirdi ki 

demek ki yönlendirmiĢtim. Hatta yönlendirmekle kalmayıp alanda gücü resmen kendi 

elime almıĢtım. GörüĢme yapıyor gibi görünsek de ben soruyor ve almak istediğim 

yanıtı karĢı tarafa empoze ediyor ve o yanıtı alıyordum sanki. 

 

  Özgün yanıtlar alabilmek için dövme konusunu daha iyi kavrayana kadar 

görüĢmelerde daha pasif kalmaya karar verdim. Pasif kalmak, görüĢmeye katılan 

insanların daha özgün ve daha mahrem yanıtlar vermelerine neden oldu ve çalıĢma daha 

baĢarılı olmaya baĢladı. ÇalıĢmaya yardımcı olan dost, arkadaĢlarla görüĢmelerde 

belirttiğim bireysellik, arkadaĢ sohbeti ile belirgin bir Ģekilde ortaya çıkabiliyordu. 

Dövme modeli sadece bir simge değil. O simgede yaptıran kiĢinin yaĢamı ile ilgili pek 

çok bilgi var. KarĢıdaki kiĢi size resmen özelini açıyor ve açıklıyor. Bu da sadece bir 
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arkadaĢa yapılabilir. Dini, siyasi görüĢünden anılarına, ailesine kadar birçok bilgi bu 

simgelerde barınıyor. Bunları da sadece güvendiğiniz bir insana açabilirsiniz. 

 

  GörüĢtüğüm insanları önce birer katılımcı olarak gördüm onlar da beni bir araĢtırmacı. 

Önce onlar benden çabucak kurtulabilecekleri yanıtları vermeye çalıĢtılar ben de 

onlardan kafamdaki yanıtları desteklemelerini sağlayacak yanıtları almaya çalıĢtım. Bir 

alıĢveriĢ gibi geçen bu ilk alan deneyimi anlaĢılabileceği üzere pek de verimli geçmedi. 

Sadece dövme konusuna daha yakınlaĢıp sorduğum bazı soruları daha sorulabilir hale 

getirebildim. Zamanla zorlukları aĢıyor, etnografinin kültüre ve topluluğa sızmada 

önemini keĢfediyordum. 

 

  AraĢtırmada dövmeye yabancı olmam dıĢında beni zorlayan sorunlardan birisi de 

Türkçe yeterli literatür çalıĢmasının olmamasıydı. Ġngilizce yapılan çalıĢmaları 

çevirebildiğim kadarıyla okuyup belirli bir bilgiye sahip olsam da asıl bilgiyi ilk baĢta 

görüĢtüğüm katılımcılardan edindim. Bu da benim dövme konusundaki yanlıĢlarımı 

düzeltip konuya aĢina olmama yardımcı oldu. Zaten daha sonra arkadaĢ edinip yaptığım 

görüĢmeler daha yararlı oluyordu. 

 

GörüĢtüğüm kiĢilere bu çalıĢmanın amacını ve nerede kullanılacağı hakkındaki bilgileri 

görüĢme baĢlamadan açıkladım. GörüĢtüğüm kiĢilere araĢtırmayı zorlaĢtırmaması 

açısından isimlerini sormadım, araĢtırma metninin yazımında kullanmadım ve imza 

atmalarını istemedim. 
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SONUÇ VE DEĞERLENDĠRME 

  Kadim bir tarihe sahip olan ve geleneksel dövme olarak adlandırılan bir uygulama olan 

dövme günümüzde de modern dövme adıyla oldukça yaygınlaĢmıĢtır. Modern 

dövmelerin uygulanıĢında bireyselliğin dövme modellerine nüfuzunun arttığı 

gözlemlenmiĢtir. Bu bireysellik hem dövmecilerde hem de dövme yaptıranlarda 

gözlemlenmiĢtir. Geleneksel dövme modellerine bakıldığında modellerin değiĢmediği 

görülmüĢtür
40

. Yapılan gözlemlerde modern dövme sahiplerinin dövme yaptırırken bir 

veya birkaç motivasyonu bir arada tuttukları görülmüĢ ve bireyselliğin bu 

motivasyonlarda öncelikli olduğu izlenmiĢtir. Hatta geleneksel Maori dövmelerini
41

 bile 

kendilerine göre değiĢtirdikleri görülmüĢtür. Bunun dıĢında bazı dövmecilerin de 

gösterilen dövme sembolünün aynısını yapmakta direndikleri gözlemlenmiĢtir. Bazı 

dövmeciler dövme modeline kendi iĢlerini de katmayı sevmektedirler. Dövme 

yaptıranlar kendilerinde olan dövmeyi baĢkasında görmek istememektedirler ve özgün 

dövmeler yaptırmak istedikleri gibi bazı dövmeciler de çalıĢmalarında özgünlüğü ön 

planda tutmaktadırlar.  

 

  Geleneksel dövme uygulamasına Ankara ilinde rastlanılmamıĢtır. Teknolojinin 

geliĢimi daha çabuk ve daha acısız dövme yapılıĢını sağlamıĢtır. Bu da modern 

dövmenin yaygınlaĢmasını sağlamaktadır. 

 

  Geleneksel dövme ile modern dövmelerin kullanımı aslında oldukça benzerdir. 

Dövmenin sembollerle veya yazı ile neredeyse herkes için kullanımın benzer olduğunu 

düĢünsek de derinlemesine incelendiğine öyle olmadığı görülmüĢtür. Bireysel olarak ne 

kadar benzer olsa da farklılıklar gözlenmektedir. Örneğin çok bilindik modellerden olan 

                                                           
40

 Bakınız fotoğraf 33 sayfa 103 
41

 Bakınız fotoğraf 15 sayfa 98 
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Maori dövmelerini kendine göre değiĢtiren katılımcılar, geleneksel dövmelerin gücünü 

olduğu gibi veya değiĢtirerek bedenine taĢıyanlar da vardır. Dövmenin verdiği gücün ve 

bu anlamda yapılıĢındaki motivasyon sebepleri de oldukça önemli olduğu görülmüĢtür. 

 

  Dövme pratikleri üzerine yapılan görüĢme ve gözlemler modern dövmenin geleneksel 

dövmeden çok farklı bir dövme kültürü olduğu kanısına varmamıza yardımcı 

olmaktadır. 

 

  Modern dövme, geliĢmiĢ alet ve araçlar yoluyla yapıldığından dövme yapımı oldukça 

kolaylaĢmıĢtır. Hem dövmecilerin hem de dövme yaptıranların iĢi oldukça 

kolaylaĢmıĢtır. Zaman olarak da dövme yapımı teknolojik geliĢmelerle kısalmıĢtır. Eğer 

dövme geleneksel yollarla yapılsaydı gözlemlenen, görüĢülen insanların bir kısmının 

dövme yaptırmayacağı sonucuna ulaĢılabilir. 

 

AraĢtırmamız süresince dövmeci ve katılımcıların ifadelerinden anlaĢıldığı kadarıyla   

dövmeli insanlara karĢı bir tecrit ortamının oluĢmadığı görülmüĢtür. Dövmeli insanların 

giremediği bir mekana rastlanılmamıĢtır
42

. Hatta dövmenin yasak olduğu bazı iĢlerde 

bile o iĢe girdikten sonra dövme yaptırılmasına karıĢılmamaktadır veya dini açıdan 

haram denilemese de mekruh olarak kabul edilen
43

 dövme ülkemizde dini açıdan 

yasaklanmamıĢtır. Ġsmini vermek istemeyen, Ankara‟daki Ġranlı bir dövmeci, Ġran‟da 

dövmenin yasak olduğunu ve dövmeli insanlara verilen cezaların olduğunu belirtmiĢtir. 

Ülkemizde dövmeye karĢı olan insanlar olsa da dövme ile ilgili Ģiddet içeren ya da 

                                                           
42

 Mieko Yamada (2009) Westernization and Cultural Resistance of Tattooing Practices in Contemporary 
Japan. 
43

 Meryem Uzak (2010) Kur’an ve Sünnete göre İnsan Bedenine Yönelik Estetik Amaçlı Müdahaleler, s.53.  
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kısıtlayıcı eylemlere rastlanılmamıĢtır. Ne var ki, dövme yaptıranların önemli bir kısmı 

toplum baskısı ile karĢılaĢtıklarını ifade etmektedirler.  

 

  Katılımcıların genelinin birden fazla dövmesi vardır. GörüĢmeye katılan 18 

katılımcıdan 11‟i 1‟den fazla dövmeye sahiptir. Bir dövmeye sahip olan 7 katılımcıdan 

bir tanesinin bir dövmesi birkaç parçanın birleĢiminden oluĢmaktadır ama yine de bir 

dövme sayılmıĢtır ki kendisi baĢka bir dövme daha yaptıracağını söylemiĢtir. Kalan 6 

kiĢiden 3‟ü de dövme modeline karar veremediklerinden veya maddi sorunlardan ötürü 

beklediklerini ve ilk fırsatta baĢka dövme veya dövmeler yaptıracaklarını ifade 

etmiĢlerdir. 

 

  Dövmecilerin ustalığı konusunda tereddütlerin yaĢanmaktadır. Dövmecilerin 

uzmanlığı ve denetimsizliği önemli bir sorun olarak görülmektedir.   Ülkemizde 

ustalığın genelde bir sözcük olarak kaldığı ve bu durumun rahatsız edici bir durum 

olduğu, bir meslekte usta birisine gittiğinizde emin olunmadığı ve çevrenizden veya 

internetten methedilen bir ustaya gidildiği, bunun da denetimsizlikten kaynaklandığı 

düĢünülmektedir. 

 

  Katılımcılardan hiçbiri dövme ile ilgili bir dergi okuduğunu ifade etmemiĢtir. 

Çoğunlukla yurtdıĢında dövme ile ilgili televizyon programlarını izlediklerini 

belirtmiĢlerdir. Bu durumun dövme yaptıran katılımcıları etkilediği; özenti ve modaya 

yol açtığı sonucuna varılabilir. 
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  Ġnternet üzerinden ankete katılıp motivasyon sebebi ile ilgili soruyu yanıtlayan 59 

katılımcıdan 15‟i dövme yaptırma motivasyonunun bireysellik olduğunu, 2‟si kendisi 

için bir anlam ifade ettiği, 4‟ü yara kapatma, 2‟si bağımlılık, 1‟i de güzellik için 

olduğunu belirtmiĢtir. Bunun yanında 71 katılımcının sadece 4 tanesi ailesiyle ilgili 

dövmesi olduğunu belirtirken 67 katılımcı ailesi ile ilgili dövmesi olmadığını 

belirtmiĢtir. Bu istatistikten de ailesi ile ilgili dövme yaptırmayanların bireysel dövmeler 

yaptığı sonucuna ulaĢılabilir (Bknz. Ek 1). 

 

  Kaplan ve aslan dövme modelleri, dünyada 2018 yılında yaptırılan en popüler dövme 

modelleri arasında olduğu bilgisine sosyal medyada yapılan paylaĢımlar ve gözlemler 

sonucu ulaĢılabilir. Kaplan ve aslan dövmeleri herkes için aynı anlamlara gelmeyebilir. 

Sadece bu konuda görüĢülen bir katılımcı kaplan dövmesi yaptırmak istediğini ve bunun 

sebebinin de soyadının kaplan olduğunu ve bunun dıĢında kendisini de yansıttığını 

belirtmiĢtir. Bu katılımcı için kaplan dövmesi yaptırmak iki farklı anlama gelmektedir. 

BaĢka birisi için ise kaplan dövmesi sadece güzel göründüğü veya popüler olduğu için 

yaptırılabilir. Bu nedenle her dövmenin yapılıĢ motivasyonu, dövme yaptıran her biri 

kiĢi için farklılık gösterebilir. Bu konuda daha detaylı bilgi verebilmek için daha fazla 

araĢtırmaya ihtiyaç duyulmaktadır. 

 

  Katılımcıların geneli dövme yaptırmadan önce kendileri için anlamı olan bir anı veya 

olay belirledikten sonra dövme simgesini belirlemektedirler. GörüĢme yapılan bir 

katılımcı, kavgada elinin yaralanmasına sebep olan kırık bir ĢiĢeyi (bknz. fotoğraf 9), 

yarayı kapatmayacak Ģekilde eline dövme olarak yaptıracağını belirtmiĢtir. Katılımcı, bu 

konuda çok düĢündüğünü ve oraya bu sembolü bunu hatırlatması ve unutmaması için 

yaptıracağını ifade etmiĢtir. 
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  Dövme her ne kadar küresel bir uygulama olsa da motivasyon ve anlamları daha 

bireysel gibi görünmektedir. Bu bireysel simgelerin anlamlarının katılımcılara manevi 

güç kattığı gözlemlenmiĢtir. Katılımcıların dövmelerinin kendilerine kattıklarına 

inandıkları güç, iletiĢim konusunda aynı baĢarıya sahip değilmiĢ gibi görünmektedir. 

Çünkü yapılan görüĢmelerde dövmeli insanların birbirleri ile dövme aracılığıyla bir 

iletiĢimde bulundukları ortaya çıkmamıĢtır.  

 

  Dövme ile ilgili baĢka bir bulgu da cinsiyet ile ilgilidir. Dövme yaptıracak kiĢilerin 

dövmeci seçiminde cinsiyet ile ilgili herhangi bir sorun yaĢamadıkları görülmüĢtür. 

Dövme yaptıracak bir kadın, dövmeci seçimi yaparken dövmecinin kadın veya erkek 

olmasına dikkat etmemektedirler. Dikkat edilen en büyük kriter daha önce de 

bahsedildiği gibi dövmecinin iĢinin ehli birisi olmasıdır.  

 

  Ankara ilinde yaptırılan dövme modellerinin değiĢmekte olduğu görülmüĢtür. Bazı 

dövme modelleri popülerliğini ve kullanılırlığını korurken bazıları da 

koruyamamaktadır. DeğiĢen modeller üzerinde araĢtırma yapıldığında dünyada yapımı 

popüler olan dövmelerin Ankara‟da da kullanıldığı görülmektedir.  

 

  Daha önce yapılan çalıĢmalarda
44

, dövme yaptıranların büyük çoğunluğunun dövme 

yaptırmaktaki temel motivasyonlarının kimliklerini sanatsal bir Ģekilde göstermek 

olduğunu belirtilmiĢtir. Bu çalıĢmada ise dövme yaptırmadaki motivasyonun kiĢiden 

kiĢiye değiĢiklik gösterse de bütün motivasyonlara bireyselliğin hakim olduğu sonucuna 

                                                           
44

 Sarah E. Wilson (2008) “Marks of Identity: The Performance of Tattoos Among Women in Contemporary American Society”, 

Ertan C. (2017). Dövmeli Bedenler. Ankara: Phoenix Yayınevi. 
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ulaĢılmıĢtır. Bazı katılımcılar, dövmeleriyle kimliklerini ifade ederken bazıları da 

sadece dövme sevdiklerinden bu uygulamayı yaptırdıklarını ifade etmiĢlerdir. 

 

  Bazı katılımcılar, dövmeleriyle kimliklerini ifade ederken bazıları da sadece dövme 

sevdiklerinden bu uygulamayı yaptırdıklarını ifade etmiĢlerdir. 

 

  Motivasyon sebepleri her ne olursa olsun modern dövme motivasyonları farklılıklar 

gösterse de bu farklı motivasyon sebeplerinin her birinde dövme yaptıran katılımcıların 

dövmelerine kendilerine özgü nitelikler ve bireysel anlamlar kattıkları görülmüĢtür ve 

bu dövmeler, yine birçok katılımcıya devam eden yaĢamları için güç vermektedir. 

Hangi dövmelerin tercih edilip, edilmediği konusunda katılımcılardan bazıları 

baĢkasında olan veya popüler olan bir dövmeyi yaptıracağını söylerken, büyük bir kısmı  

baĢkasında olan veya popüler olan dövmeleri yaptırmayacaklarını belirtmiĢlerdir. 

ÇalıĢmada aidiyet içeren dövmelerin büyük bir çoğunluk tarafından tercih edilmediği 

görülmüĢtür. Bu da dövme uygulamasında bireyselliği destekleyen unsurlardan biridir. 

 

  Yine bireysel tercihleri destekleyen sonuçlardan bir diğeri de, katılımcıların büyük bir 

kısmının ailesi ile ilgili dövmeleri tercih etmedikleridir. (Bknz.EK 1). Katılımcılardan 

geneli aileleriyle veya sevgilileriyle ilgili bir dövme yaptırmak istemediklerini 

bedenlerinde sadece kendilerine ait anılar olmasını istediklerini belirtmiĢlerdir. 

 

  AraĢtırmamızda varılan sonuçlar açısından dövme uygulamasındaki en önemli 

motivasyon faktörünün bireysellik olduğu görülmektedir. Modern dövmeleri geleneksel 

dövmelerden ayıran en büyük özellik de bu faktör olabilir. Geleneksel dövmeler 
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toplumda birliktelik, bağlılık sağlarken modern dövmelerin bireysellik ve özgürlük 

barındırdığı yapılan görüĢme ve gözlemler sonucu görülmüĢtür.  

AraĢtırmada, dövme modellerinin her ne motivasyonla yapılırsa yapılsın katılımcıların 

yaĢadıkları olayları hatırlatıp ders çıkarıldığının ve bundan sonra yaĢayacakları 

hadiselerde katılımcılara bireysel güç katacağının sembolleri olduğu görülmüĢtür. Bu 

konuda örnek olarak; K.1, yaptırdığı „Nil Desperandum‟  yani „Asla vazgeçme‟ 

anlamına gelen dövmenin yaĢamının bir döneminde kendisini etkilemiĢ olaylar 

karĢısında ne kadar güçlü olduğunu ve olacağını hatırlattığını belirtmesi olmuĢtur. Bu 

dövmeyi yaĢadıklarını asla unutmamak ve bundan sonraki yaĢayacakları için daha güçlü 

olmak adına yaptırdığını ifade etmiĢtir. 

 

  KiĢiler kendileri için çok değerli olan dövmelerinin genelde bedenlerinin görünmeyen 

bölgelerine yaptırdıklarını,  bunun nedenini ise dövme yaptıran kiĢilerin bunu baĢkaları 

için değil kendileri için yaptırdıkları Ģeklinde ifade etmektedirler. Ne var ki kiĢisel önem 

arz edip de dövmesi bedeninin görünen yerlerinde olanlar ise yaptırdıkları dövme 

simgelerinin görünür yerlerde olsa bile kendilerinin anlayacağı Ģekilde yaptırdıkları için 

özel anlamı anlayamayacaklarını belirtmiĢlerdir. 
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EKLER 

 

EK 1 

 

SORU CETVELĠ 

 

1) Cinsiyetiniz? 

2) YaĢınız? 

3) Dövmeyi ilk ne zaman gördünüz? 

4) Dövme yaptıranların sayısının artacağını düĢünüyor musunuz? 

5) Dövme yaptırma motivasyonunuz nedir? 

6) Televizyon, internet vs. yayınlanan dövme ile ilgili programları izlediniz mi? 

7) Ülkemizde dövme ile ilgili güzellik yarıĢması yapılmasını ister misiniz? 

8) Dövmenizden piĢman olursanız sildirir misiniz? 

9) Sevgiliniz veya eĢinizle ilgili dövmeniz var mı? 

10) Aileniz ile ilgili dövmeniz var mı? 

11) Dövme yaptırmaya yalnız mı gittiniz? 

12) Dövmecinizi nasıl seçtiniz? 

13) Dövmenizi kaç liraya yaptırdınız? 

14) Dövmelerinizden ötürü tepki aldınız mı?  

15) Herkeste olan popüler dövmeleri yaptırır mısınız? 

16) Dövmecilik sizce sanat mı zanaat mi? 

17) Gözbebeğine yapılan dövmeyi (eyeball tattoo) yaptırır mısınız? 

18) Sizce günümüzdeki dövmelerle geleneksel dövmeler arasında benzerlik var mı? 
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EK 1  

SORU CETVELĠ  CEVAPLARIN DAĞILIMI 

Toplam Katılımcı: 72 

1) Cinsiyetiniz? 

Kadın: 57  

Erkek: 14 

2) YaĢınız? 

18-25 yaĢ: 34 

25-30 yaĢ: 28 

31 yaĢ: 2 

35-45 yaĢ: 11 

3) Dövmeyi ilk ne zaman gördünüz? 

Çocukken sakızdan çıkan dövmelerden: 44 kiĢi 

Aktör, sanatçı, sporcu vs.den: 13 kiĢi 

Çevremden, ortamımdaki insanlardan: 13 kiĢi 

Sosyal medyadan: 2 kiĢi 

4) Dövme yaptıran sayısının artacağını düĢünüyor musunuz? 

Evet: 59 kiĢi 

Hayır: 6 kiĢi 

Fikrim yok: 1 kiĢi 

Etkene göre değiĢir: 1kiĢi 

Daha çok ergen kiĢilerde artacak: 1kiĢi 
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5) Dövme yaptırma motivasyonunuz nedir? 

Özgürlük, bireysellik: 15 kiĢi 

Dövme sevmek: 10 kiĢi 

Heves: 9 kiĢi 

Bir sebebi yok: 9 kiĢi 

Kültürel: 4 kiĢi 

Açıklamak istemeyen: 1 

Kendim için anlam ifade etme: 2 

Güzellik: 1 

Bağımlılık, tutku: 2 

Yara Kapatma: 4 

BaĢkalarından görüp beğenme: 2 

 

6) TV, internet vs.den yayınlanan dövme ile ilgili programlar izlediniz mi? 

Evet: 31 

Hayır: 41 

7) Ülkemizde dövme ile ilgili bir güzellik yarıĢması yapılmasını ister misiniz? 

Evet: 27 

Hayır: 45 
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8) Dövmenizden piĢman olmanız durumunda sildirir misiniz?  

Evet: 52 

Hayır: 20 

 

9) Sevgiliniz veya eĢinizle ilgili dövmeleriniz var mı? 

Evet: 8 

Hayır: 64 

10) Ailenizle ilgili dövmeleriniz var mı? 

Evet: 4 

Hayır: 67 

11) Dövme yaptırmaya yalnız mı gittiniz? 

Evet: 24  

Hayır: 44 

12) Dövmecinizi nasıl seçtiniz? 

Aile, akraba, çevremdekilerin dövmecisi: 25 kiĢi 

Ġnternetten, sosyal medyadan: 11 

Tek tek gezip buldum: 16 

13) Dövmenizi kaç liraya yaptırdınız? 

100 liradan az: 10 kiĢi 

100-250 lira arası: 17 kiĢi 

250-500 lira arası: 10 kiĢi 
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500-1000 lira arası: 8 kiĢi 

1000-3000 lira arası: 5 kiĢi 

Ücretsiz: 1 kiĢi 

 

14) Dövmelerinizden ötürü tepki aldınız mı? 

Olumlu: 38 

Olumsuz: 20 

15) Herkeste olan popüler dövmeleri yaptırır mısınız? 

Evet: 3 

Hayır: 66 

16) Dövmecilik sizce sanat mı zanaat mi? 

Sanat: 45 

Zanaat: 25 

17) Gözbebeğine yapılan (eyeball tattoo) dövmeyi yaptırır mısınız? 

Evet: 1 

Hayır: 69 

18) Sizce günümüzdeki dövmelerle geleneksel dövmeler arasında benzerlik var 

mı? 

Evet: 23 

Hayır: 46 
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EK 2 

 

SORU CETVELĠ  II  

1) Cinsiyetiniz? 

2) YaĢınız? 

3) Mesleğiniz? 

4) Yaptırdığınız dövme vücudunuzun hangi bölgesinde bulunmaktadır? 

5) Dövmenin kan bağıĢı ve organ bağıĢına etkisini biliyor musunuz? 

6) Kaç tane dövmeniz bulunmaktadır? 

7) Hangi dövme modeline sahipsiniz? 

 

SORU CETVELĠ CEVAP DAĞILIMI  II  

Toplam Katılımcı: 38 

1) Cinsiyetiniz? 

Erkek: 12 

Kadın: 26 

 

2) YaĢınız? 

18-25 yaĢ arası: 26 kiĢi 

25-35 yaĢ arası: 11 kiĢi 

35-50 yaĢ arası: 1 kiĢi 
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3) Mesleğiniz? 

Öğrenci: 22 kiĢi 

Memur: 9 kiĢi 

Serbest: 2 kiĢi 

ĠĢsiz: 2 kiĢi 

Akademisyen: 1 kiĢi 

Öğretmen: 1 kiĢi 

Mühendis: 1 kiĢi 

4) Yaptırdığınız dövme vücudunuzda hangi bölgede bulunmaktadır? 

El bileği: 10 kiĢi 

Kol: 8 kiĢi 

Göğüs: 5 kiĢi 

Sırt: 4 kiĢi 

Omuz: 3 kiĢi 

Ayak bileği: 2 kiĢi 

Köprücük kemiği:1 kiĢi 

El ve ayak bileği, karın, omuz: 1 kiĢi 

5) Dövmenin kan ve organ bağıĢına etkisini biliyor musunuz? 

Evet: 22 

Hayır: 16 

 



 

91 
 

6) Kaç dövmeniz var? 

1 dövme: 21 kiĢi 

2-5 arası: 10 kiĢi 

5 ve fazlası: 3 kiĢi 

7) Hangi dövme modeline sahipsiniz? 

Yazı: 12 kiĢi 

Geometrik: 5 kiĢi 

Tribal: 4 kiĢi 

Celtic: 3 kiĢi 

Watercolor: 2 kiĢi 

Freehand: 1 kiĢi 

Arma: 1 kiĢi 

Melek: 1 kiĢi 

Portre: 1 kiĢi 

Old school: 2 kiĢi 

Biyomekanik: 1 kiĢi 
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EK 3 

 GÖRÜġME KILAVUZU 

1) YaĢınız? 

2) Mesleğiniz? 

3) Ankara‟nın hangi semtinde yaĢıyorsunuz? 

4) Kaç dövmeniz var? Hangi mevsimde yaptırdınız? 

5) Dövmelerinizden ötürü olumlu veya olumsuz tepkiler aldınız mı? ĠĢ veya bir 

kurumda sıkıntı yaĢar mıyım diye düĢündünüz mü? 

6) BaĢka bir dövme daha yaptırmayı düĢünüyor musunuz? Kesinlikle 

yaptırmayacağınız bir dövme modeli var mı? 

7) Dövme yaptırma fikri aklınıza nereden geldi? 

8) Sizce günümüzde insanlar, dövmeye nasıl bakıyorlar? 

 9) Dövmenizden piĢman olursanız sildirir veya kapatma dövme yaptırır mısınız? 

      10)  Dövmenizin iĢ hayatınızda sorun oluĢturacağını düĢündünüz mü?     

      11) Modern dövmelerin geleneksel dövmelerle iliĢkili olduğunu düĢünüyor 

musunuz? 

      12) Dövmesi olan insanların iletiĢim konusunda daha farklı veya birbirleri ile 

iliĢkilerinde daha yakın oldukları hakkında ne düĢünüyor musunuz? 

      13) EĢiniz, sevgiliniz veya çocuklarınızın dövme yaptırması ister misiniz? 
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EK 3  

GÖRÜġME KILAVUZU DAĞILIMI VE CEVAPLARI 

1) YaĢınız? 

1.Katılımcı: 35 Erkek 

2.Katılımcı: 34 Erkek 

3.Katılımcı:45 Erkek 

4.Katılımcı: 22 Kadın 

5.Katılımcı: 23 Kadın 

6.Katılımcı: 25 Erkek 

7.Katılımcı: 26 Erkek 

8.Katılımcı: 19 Erkek 

9.Katılımcı: 17 Erkek 

10.Katılımcı: 17 Erkek 

11. Katılımcı: 25 Erkek 

12.Katılımcı: 24 Erkek 

13.Katılımcı: 24 Erkek 

14.Katılımcı: 23 Erkek 

15.Katılımcı: 25 Kadın 

16.Katılımcı: 30 Erkek 

17.Katılımcı: 27 Kadın 

18.Katılımcı: 24 Kadın 
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2) Mesleğiniz? 

1.Katılımcı: Tercüman 

2.Katılımcı: BiliĢim Uzmanı 

3.Katılımcı: ĠĢletme Sahibi  

4.Katılımcı: Öğrenci 

5.Katılımcı: Öğrenci 

6.Katılımcı: Serbest 

7.Katılımcı: Serbest   

8.Katılımcı: Öğrenci  

9.Katılımcı: ĠĢsiz 

10.Katılımcı: ĠĢsiz  

11.Katılımcı: Güvenlik Görevlisi 

12.Katılımcı: Öğrenci 

13.Katılımcı: ĠĢsiz 

14.Katılımcı: Öğrenci 

15.Katılımcı: Öğrenci 

16.Katılımcı: Memur 

17.Katılımcı: Öğretmen  

18.Katılımcı: Memur  
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3) Ankara’nın hangi semtinde yaĢıyorsunuz? 

1.Katılımcı: Çayyolu 

2.Katılımcı: Kavaklıdere 

3.Katılımcı: Batıkent 

4. Katılımcı: Çankaya 

5.Katılımcı: Çankaya 

6.Katılımcı: Çankaya 

7.Katılımcı: Çankaya 

8.Katılımcı: Mamak 

9.Katılımcı: Altındağ 

10.Katılımcı: Mamak 

11.Katılımcı: Mamak 

12.Katılımcı: Kavaklıdere 

13.Katılımcı: Mamak 

14.Katılımcı: Çankaya 

15.Katılımcı: Eryaman 

16.Katılımcı: Çankaya 

17.Katılımcı: Bahçelievler 

18.Katılımcı: Keçiören 
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4) Kaç dövmeniz var? Hangi mevsimde yaptırdınız? 

1.Katılımcı: 1dövme omuz (Nil Desperandum), ilkbahar 

2.Katılımcı: 1 dövme tüm kol (Maori), kıĢ ve ilkbahar 

3.Katılımcı: 2.5 dövme el, göğüs, bacak (Martı, örümcek, yarım kalmıĢ çapa), yaz 

4.Katılımcı: 9 yüz hariç bedene yayılmıĢ çeĢitli dövmeler (Frida, melek, soytarı, 

koordinatlar), her mevsimde 

5. Katılımcı: 9 dövme el, sırt, kol, ayak bileği, omuz ($ sembolü, kiĢisel tarih ve 

koordinatlar), her mevsimde 

6.Katılımcı: 10 dövme kol, el, sırt, göğüs (motosiklete binen tazmanya canavarı, alt 

grup üyeliği dövmeleri ), her mevsimde 

7.Katılımcı: 12 dövme kol, el bileği, sırt, omuz, bacak (looney toones karakterleri, alt 

grup üyeliği dövmeleri), her mevsimde 

8.Katılımcı: 5 dövme kol, el, el bileği, sırt ( çizgi film karakterleri, alt grup üyeliği) 

9.Katılımcı: 1 dövme el bileği (baykuĢ), yaz 

10.Katılımcı: 1 dövme el bileği (kuru kafa), yaz 

11.Katılımcı: 1 dövme el bileği ( Zülfikar ve Atatürk birleĢiminden oluĢan dövme), yaz 

12.Katılımcı: 10 dövme el bileği, kol, göğüs, sırt (mandala, geometrik Ģekiller, alt grup 

üyeliği dövmeleri), her mevsim 

13.Katılımcı: 1 dövme kol (pusula), ilkbahar 

14.Katılımcı: Galaksi ve bu galakside yolculuk eden bir mekik, kol, ilkbahar 

15.Katılımcı: 2 dövme el bileği, sırt (kedi portresi), ilkbahar 
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16.Katılımcı: 3 dövme kol, göğüs (alt grup üyeliği), her mevsim 

17.Katılımcı:1 dövme omuz Dünya, ilkbahar 

18.Katılımcı: 4 dövme el ve ayak bileği (Latince rakam ve yazı, kedi patisi, kedi 

portresi), her mevsim 

 

5)  Dövmelerinizden ötürü olumlu veya olumsuz tepkiler aldınız mı? 

1.Katılımcı: Ailem, akrabalarım ya da çevremden hiçbir tepki almadım. Günah olur mu 

diye kendim baĢta biraz tereddüt ettim fakat günah olmadığını öğrenince dövmemi 

yaptırdım. 

2.Katılımcı: Ailem istemedi ama ben kafama koydum yaptıracağım dedim. Razı olmak 

zorunda kaldılar. 

3.Katılımcı: Ailemden çok fazla tepki almadım ama olumsuz tepkiler de aldığım oluyor. 

Halk arasında en yanlıĢ bilinen dövme olan yer abdest tutmaz gibi yanlıĢ bilgilerden 

dolayı tepki aldığım oluyor, tabi hoĢ tepkiler aldığım da oluyor. Ama çok büyük bir 

sıkıntı yaĢamadım. 

4.Katılımcı: Olumsuz bir tepki almadım aksine insanlar her zaman dövmelerimin güzel 

olduklarını, onları beğendiklerini ifade ediyorlar. Olumsuz tepkiler muhtemelen aileden 

gelecek tepkiler olabilir ama onlar da anlayıĢla karĢıladılar. Bir sorun yaĢamadım. 

5.Katılımcı: Öğrenci ve genç kesim olumlu karĢılıyor fakat eski zihniyet dar görüĢlü, 

mahalle baskısı da söz konusu. Dövmemden ötürü gelecek tepkilerden çekiniyorum ama 

iĢ aldığımız insanlar tepki gösterebiliyor. 

6.Katılımcı: Dövme giderek yaygınlaĢtı daha fazla insanda dövme var. Bu yüzden daha 

fazla insan dövmeye alıĢtı. Ama halen dövmesi olmayanlar tepki gösterebiliyor. Bunun 

dıĢında iĢ konusunda da sıkıntı oluyor. 
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7.Katılımcı: Özellikle iĢ konusunda tepki aldım ve alıyorum. Sanayi bölgelerinde 

teknikerlik, mühendislik gibi meslekleri öğrenmek vs. gittiğim özellikle Ostim, Ġvedik 

gibi yerlerde dövmelerim hoĢ karĢılanmadı. 

8.Katılımcı: Eskiden problem olmuyordu ama son beĢ yıldır göze batar oldu. Sosyal 

hayatta olumlu karĢılanıyor fakat iĢ konusunda dediğim gibi son beĢ yıldır özellikle özel 

sektörde sıkıntı oluyor. Ülkenin ileri gitmesi lazımken geri gidiyor. 

9.Katılımcı: Lise bitti. Üniversite ve iĢ hayatına bakıyorum. Dövme yaptırmaya 

arkadaĢlarımla birlikte gittim. Herhangi bir tepki almadım. Bakanlar oluyor ama 

umurumda değil. Benim yaĢamım sonuçta. 

10.Katılımcı: Olumsuz tepkiler geliyor. Genelde gelen tepkiler dövme yaptırdığım için 

değil de yaptırdığım dövme modelinden ötürü oluyor. Neden o dövmeyi yaptırdın daha 

anlamlı bir dövme yaptırsaydın, senin için anlamı olan bir dövme modeli yaptırsaydın 

gibi baskılarla karĢılaĢıyorum. Yaptırdığım dövmenin yaĢamımla ilgili bir manası yok 

ama dövme yaptırmak istedim aklımda bir model yoktu o an aklıma o geldi onu 

yaptırdım. 

11.Katılımcı: ĠĢ yerinde dövmemi saklamak zorunda kalacağım tepkiler alıyorum. 

KarĢıt görüĢlü insanlar tarafından manevi baskılar yapılıyor. 

12.Katılımcı: Tepkiler çok önemli değil sonuçta benim yaĢamım, onların değil. 

13.Katılımcı: Olumlu tepkiler aldım. ġimdiye kadar olumsuz bir tepkiye rastlamadım. 

Olumsuz bir tepkiyle de karĢılaĢırsam çok umursamam sanırım. 

14.Katılımcı: Ġranlıyım. Bizim ülkede yaptırırken sıkıntı olmuyor ama polis tarafından 

yakalanınca falaka cezası var. Yani yaptırabiliyoruz bir Ģekilde ama sonra 

yakalanmamak lazım. Dövme, Ġran‟da hem kanunen hem de dinen yasaklanmıĢ bir 

uygulama ve hem fiili hem de manevi sorunlarla karĢılaĢabiliyorsunuz ama Türkiye bu 
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konuda çok rahat. Olumsuz bir tepkiyle karĢılaĢmadım. En fazla değiĢik bakıĢlarla 

karĢılaĢabiliyorsunuz. O da ülkeme nazaran bir tepki sayılamaz bile. 

15.Katılımcı: Ailem ve çevremde olumlu tepkiler alıyorum. Gerisi çok önemli değil 

zaten. Kültüre göre değiĢiyor açıkçası. YaĢadığınız mekandaki insanların kendilerini 

geliĢtirmiĢ olmaları ile alakalı biraz da. Bu sadece dövme için değil bütün yenilikler için 

geçerli maalesef. 

16.Katılımcı: Babam, neden gereksiz acılar yaĢıyorsun, diye kızdı. Güzel olduğunu 

düĢünenler de oldu. 

17.Katılımcı: Dövmem görünür bir bölgede değil. Bu nedenle herhangi bir tepki 

gelmesi imkansız. Ama görünür bir bölgede de olsa çok umursamazdım çünkü 

yaptırdığım dövme hayatımın için oldukça anlamlı bir dövme olacak. Bu yüzden 

gelecek tepkiler ne kadar büyük de olsa dövmemin anlamı yanında yine de küçük 

kalacaktır. 

18.Katılımcı: Abdest ile ilgili tepkiler alıyorum. Onun dıĢında bazen olumsuz bakıĢlar 

alıyorum onlar da bakmakla sınırlı kalıyorlar. Ben de bu tarz bakıĢları zaten çok 

umursamıyorum.   

6) BaĢka bir dövme daha yaptırmayı düĢünüyor musunuz? Kesinlikle 

yaptırmayacağınız bir dövme modeli var mı? 

1.Katılımcı: DüĢünüyorum. Gene Latince ve benim için anlamı olan felsefi bir yazı 

düĢünüyorum. Böyle bir yazı bulamazsam eğer yine bölümümle ilgili bir portre olabilir 

örneğin Zeus. Herkeste olabilecek bir dövmeyi yaptırmam. Kendi dövmemi baĢkasında 

görmek istemem. 

2.Katılımcı: Sağ kolumun dövmesinin tamamlanması için en az iki dövme daha 

yaptırmam lazım. Sağ kolumdaki dövmeler birleĢtikten sonra baĢka bir dövme daha 

düĢünebilirim. Siyasi, dini dövmeler yaptırmam. 
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3.Katılımcı: Aklımda yaptırmak istediğim bir dövme daha var. Kendim 

yapamayacağım, sırt bölgesine yaptırmayı düĢündüğüm bir dövme var. Popüler bir 

dövme asla yaptırmam artı ikincisi eĢimin, sevgilimin ismini asla ve asla vücudumda 

düĢünmüyorum. Çünkü onlar değiĢebilir ama o dövme kalmak zorunda. Yine dinle ilgili 

bir Ģeyi vücudumda taĢımak istemem. 

4.Katılımcı: DüĢünüyorum. Ölene kadar da yaptırırım öyle söyleyeyim. Çünkü 

dövmenin bağımlılık olduğunu düĢünüyorum. Kesinlikle yaptırmayacağım dövmeler 

insan dövmeleridir. Ġnsan silüeti taĢımayı sevmiyorum. Ġnsan silüeti taĢımak bana 

ruhani olarak garip bir Ģey yaĢatıyor üzerimde baĢka bir insanı taĢıyormuĢum hissiyatı 

veriyor ve hoĢuma gitmiyor. 

5.Katılımcı: DüĢünüyorum. Feminen ve popüler Ģeyleri dövme olarak yaptırmam. 

6.Katılımcı: Evet düĢünüyorum. Kesinlikle yaptırmayacağım bir dövme var diyemem 

alkol oranıyla doğru orantılı olarak değiĢir. 

7.Katılımcı: Evet düĢünüyorum. Ama dövmeye karar veremedim henüz. Only God Can 

Judge Me dövmesi yaptırmam örneğin. Çok kliĢe bir dövme. Bunun gibi herkeste olan 

popüler dövmeleri yaptırmam. Dövmelerin bir anlamı, anısı olmalı ve herkeste de aynı 

anı olamayacağına göre aynı dövme de olmamalı. 

8.Katılımcı: DüĢünüyorum ama Ģu an aklımda bir dövme modeli yok. Bulduğumda 

hemen yaptıracağım. 

9.Katılımcı: DüĢünmüyorum hatta var olan dövmemi de sildirmeyi düĢünüyorum. 

DüĢündüğü iĢte dövmeler hoĢ görülmüyormuĢ. Bu nedenle dövmemi sildirmem 

gerekiyor. 

10.Katılımcı: DüĢünüyorum. Aklımda bir model vardı fakat çok pahalı dövmeciler 

tarafından 600 – 700 lira civarında fiyat söylendi o yüzden vazgeçtim çünkü o kadar 
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param yok. Ama baĢka bir dövme modeli için dövmeciler tarafından daha düĢük fiyat 

söylendi. O model de hoĢuma gidiyor o yüzden bu dövmeyi yaptırmayı düĢünüyorum. 

11.Katılımcı: DüĢünmüyorum. Yaptırdığım dövme kimliğimi ve düĢüncelerimi belli 

ettiği için iĢ yerinde sıkıntılar yaĢıyorum ve bu nedenle dövmemi gizleme gereği 

duyuyorum. 

12.Katılımcı: DüĢünüyorum. YaĢadığım bir olaydan ötürü elimde bir yara izi var ama 

kapatma dövmesi yaptırmayacağım. OluĢan yaraya sebep olan aletin dövme simgesini 

yaranın üzerine yapacağım ki olayı hep hatırlayacağım. 

13.Katılımcı: ġimdilik düĢünmüyorum ama zaman ne gösterir bilemiyorum. 

14.Katılımcı: DüĢünüyorum. Beğendiğim dövme olursa ya da güzel bir an yaĢarsam, 

bunlarla ilgili dövme veya dövmeler yaptırırım. 

15.Katılımcı: DüĢünüyorum ama Ģimdilik aklımda yeni bir dövme için model yok.  

16.Katılımcı: DüĢünüyorum. Beğendikten sonra yaptırmayacağım dövme yok. 

17.Katılımcı: DüĢündüm, yaptıracağım dövmem de hazır. Bir arkadaĢımla yaptıracaktık 

o karar veremeyince ertelendi ama benim yaptıracağım dövmem hazır, bedenimde 

yaptıracağım bölgeyi bile belirledim. 

 7)   Dövme yaptırma fikri aklınıza nereden geldi? 

1.Katılımcı: Akrabalarımdan biri yaptırmıĢtı. Onda görünce yaptırmayı düĢündüm. 

2.Katılımcı: Birisinden ya da bir yerden görmeden önce düĢünüyordum bayağı uzun 

zamandır hem de. 

3.Katılımcı: Çok yabancısı olduğum bir Ģey değildi. Gördüğüm, bildiğim bir Ģeydi. 

Birinde görüp özenmiĢ değilim ama bildiğim bir Ģeydi. ġartlarım elveriĢli hale geldikten 

sonra da ilk dövmemi yaptırdım. Yoksa birine özenerek ya da birinde gördüğüm için 

yaptırdığım bir Ģey değildi. Yani yaĢamın içerisinde var olduğunu biliyordum. 
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4.Katılımcı: Ailemden gördüm. Ġlk olarak abim yaptırmıĢtı. Abimde gördüm özendim. 

Büyüyünce bende yaptıracağım dedim. Büyüdüm ve yaptırdım. 

5.Katılımcı: Sanatla uğraĢtığım için tshirtleri, odamı vs kendim tasarlıyorum. Kimliğimi 

de bu Ģekilde ifade etmeye karar verdim. 

6.Katılımcı: Ailemde ilk dövmeyi teyzem yaptırmıĢtı. Ondan görüp ailemle inatlaĢıp 

yaptırdım. 

7.Katılımcı: Çocukken tatile gittiğimizde dövmeli insanları görürdüm. Ayrıca çocukken 

sakızdan çıkan dövmeler vardı belki onların da etkisi olmuĢtur. 

8.Katılımcı: Bir anda esti. Birinden ya da bir yerden görmedim. 

9.Katılımcı: ArkadaĢlarla konuĢuyorduk. Onlarla birlikte gittik zaten dövme yaptırmaya 

da. 

10.Katılımcı: Televizyondan, internetten, baĢkalarından görüyordum. HoĢuma gitti.  

11.Katılımcı: EĢ dost, akraba, arkadaĢlar, televizyon, internet, dövmecilerin yaptırdığım 

dövme modeli için yaptığı özel kampanyalardan bu modeli görmüĢtüm. Akrabalar da 

aynı dövmeyi yaptırmıĢtı. Bu dövme modeli benim de kimliğimi, siyasi görüĢümü ifade 

ediyordu. Yaptırmam gerektiğini hissettim, güç verecekti çünkü ve bu dövmeyi 

yaptırdım. 

12.Katılımcı: Çevremde neredeyse herkeste en az bir dövme var. Onlardan gördüm. 

Bunun dıĢında Ģu an dövme görmemek imkansız. Filmler, sosyal medya, sanatçılar her 

yerde dövme var ve illa ki gözünüze çarpıyor. Buralardan da dövme hoĢuma gitti 

kendime uygun bir model bulunca da yaptırdım. Benimle ilgili, beni yansıtan dövmeler 

oldukça yaptıracağım. 

13.Katılımcı: Babamla birlikte yaptırdık. Ġlk babam yaptırdı sonra da ben yaptırdım. 
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14.Katılımcı: Dövmecilikle uğraĢıyorum zaten. Bu iĢin içindeyim. ArkadaĢlarım 

dövmeci, arkadaĢlarımın çoğu dövmeli, yani dövmenin içinde yaĢıyorum zaten. 

Sevdiğim bir model bulunca da yaptırdım. Model buldukça da yaptırıyorum. 

15.Katılımcı: Tatile gelen insanlarda, üniversitedeki arkadaĢlarımda, internette, sosyal 

medyada her yerde görüyordum, dövme hoĢuma gitti ve ben de yaptırdım. 

16.Katılımcı: Televizyonlarda, dıĢarıda insanlarda görüyorduk. Sakızdan çıkan 

dövmeler vardı aslında. Çocukluğumuzda sakızdan çıkan dövmelerle tanıĢmıĢtık. 

Dövmeye ilgim bu sakızdan çıkan dövmelerden baĢlamıĢ olabilir. 

17.Katılımcı: BaĢkalarından, internetten gördüm. Bunun dıĢında dövme salonları da 

arttı. Her yerde olmasa da belli mekanlarda bir sürü dövme dükkanı var. O dükkanları 

görüyordum. Bunu  dıĢında televizyon ve sosyal medyada çokça reklam gördüm. Bazı 

sosyal medya organlarında canlı yayınlar oluyor. Onlara denk geldim. Bunların hepsi 

etkili oldu. 

18.Katılımcı: Hayvansever insanların bedenlerinde dövmeleri görünce benim de kedim 

var ben de yaptırayım dedim. Ama dövmemin diğer hayvanseverlerin dövmelerinden de 

farklı olmasını istedim. Dindar bir insanım. Buradan yola çıkıp din ve hayvan sevgimi 

birleĢtiren dövme modelleri seçtim. Sadece hayvan sevgimi ifade eden ya da benim için 

anlam ifade eden Latince bir cümleden oluĢan dövmelerim de var.  

 

8)  Sizce günümüzde insanlar dövmeye nasıl bakıyorlar? 

1.Katılımcı: Eskiden tabuydu. 80‟li ve 90‟lı yıllarda dövme çok hoĢ karĢılanmıyordu. 

Bence bu görüĢ Ģimdilerde kırıldı. Artık eskisi gibi tabu değil. Kültür değiĢimiyle 

eskiden kadınlarda daha çoktu Ģimdi erkekler de yaptırıyor. 

2.Katılımcı: Olumlu bakmıyorlar. Görünce bayağı garipsiyorlar. 
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3.Katılımcı: YanlıĢ bilgilerden ötürü halen yanlıĢ gözle bakıyorlar. Olumsuz bakıĢ açısı 

halen devam ediyor. 

4.Katılımcı: Günümüz Türkiyesinde bizim yaĢımızda olanlar -yirmi üç, yirmi dört, 

yirmi beĢ, bu aralıkta- doğal karĢılayabilir ama yaĢça büyük olan kesim kötü bakıyor 

çünkü Müslüman bir ülkedeyiz ve daha dövmenin tam olarak ne olduğunu bilmedikleri 

için, tenimiz abdest geçirmez vs. gibi tepkilerde bulunuyorlar. O da onların bileceği iĢ, 

günahı varsa da günahı da bana sonuçta. 

5.Katılımcı: YetiĢtirilme tarzı ve bölgeye göre değiĢir. Ama Türkiye geneline bakarsan 

dövmeye çok iyi bakılmıyor. 

6.Katılımcı: Toplumun yaĢadığı yere, kültürüne göre değiĢiyor. Örneğin Sincan‟da 

dövmeye çok olumsuz bakıyorlar. 

7.Katılımcı: At gözlüğüyle bakıyorlar. 

8.Katılımcı: Dövmeyi özellikle kadınlarda seksi buluyorlar. Ben de öyle buluyorum. 

Genel anlamda ise beğenenler olduğu gibi beğenmeyenler de var. Bir de nötr olanlar 

var. Onlar ilgilenmiyorlar. 

9.Katılımcı: Ġnsanlar eĢit orantılı gibi geliyor. Olumlu bakan da var olumsuz bakan da. 

Ama genelde iĢ yerleri özellikle devlet iĢlerinde olumsuz bakılıyor. 

10.Katılımcı: Nasıl baktıkları konusunda hiçbir fikrim yok. 

11.Katılımcı: Dövmeye olumlu bakanlar da var olumsuz bakanlar da var ama kimlik 

dövmelerine genelde iyi bakılmıyor. 

12.Katılımcı: Dövme sevenler olumlu bakıyor dövme sevmeyenler olumsuz bakıyorlar. 

Zaman ilerledikçe de olumlu bakanların sayısı artıyor. Herhangi bir engelleme gelmezse 

veya bir sürpriz olmazsa olumlu bakanların gün geçtikçe artacağını düĢünüyorum. 
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13.Katılımcı: Ġnsanların dövmeye nasıl baktıkları hakkında hiçbir fikrim yok. Sadece 

kendi dövmemle ilgilendim. Nasıl bakıyorlar ya da ne diyorlar hiç böyle düĢünmedim, 

bu tarz bir konuĢmaya da rastlamadım. 

14.Katılımcı: Olumlu veya olumsuz bir tepki gelmedi. Zaten arkadaĢlarımın çoğunun 

dövmesi var. Dövme benim ve çevrem için marjinal bir uygulama olmadığı için olumlu 

veya olumsuz tepkiler oluĢmuyor.   

15.Katılımcı: Olumlu tepkiler alıyorum. Dövmelerim hakkında hep güzel yorumlar 

geliyor. 

16.Katılımcı: Toplumun bir kısmı henüz hazır değil. Dini sebeplerden ötürü iyi 

bakmıyorlar. 

17. Katılımcı: Eski dönemlere göre daha olumlu bakılıyor ama daha çok yol kat 

edilmeli. 

18.Katılımcı: Dindar birisiyim. Dindar insanların olduğu ortamlarda bulunuyorum. 

Hiçbir sıkıntı yaĢamadım. Bence bizim ülkemiz diğer dindar ülkelere göre daha olumlu 

bakıyor. 

9) Dövmenizden piĢman olursanız sildirir veya kapatma dövme yaptırır mısınız? 

1.Katılımcı: Hiç düĢünmedim ama yıllar sonra anlamı daha da güzel olabilir. PiĢman 

olacağımı düĢünmüyorum. Yaptırdığım dövmenin taĢıdığı anlam yaĢlandıkça daha da 

anlamlanacaktır diye düĢünüyorum.  

2.Katılımcı: Yok çünkü dövmeyi yaptırmadan önce çok fazla düĢündüm. DüĢündüm 

konulardan biri de buydu. PiĢman olur muyum? YaĢlanınca güzel durur mu? En çok 

düĢündüğüm bu iki soruydu. Yaptırdığım Maori desenini seçiĢimin bir nedeni de 

yaĢlandığımda kötü durmayacağını düĢünmem olmuĢtu. 
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3.Katılımcı: Kesinlikle hayır. Sonuçta benim hatıralarımla ilgili ya da sevdiğim Ģeylerle 

ilgili yaptırdığım Ģeylerden piĢmanlık duyacağımı düĢünmüyorum. PiĢmanlık 

diyebileceğim tek Ģey belki de yarım kalan ve halen tamamlayamadığım dövmem. 

4.Katılımcı: Yaptırdığım dövmelerden piĢmanlık duymadım. Anısı, hatırası var. En 

yakın arkadaĢımla kolumuza aynı dövmeyi yaptırdık mesela. BaĢka arkadaĢlarımla da 

anılarımla ilgili dövmelerim var. Dövmelerimden ötürü piĢman olacağımı 

düĢünmüyorum. 

5.Katılımcı: PiĢman olduğum dövmem yok. Ġleride de bedenimde sırıtacak, 

yaptırmasaydım diyeceğim dövmeler olmayacağı için piĢman olacağımı 

düĢünmüyorum. 

6.Katılımcı: PiĢman olduğum bir dövmem yok. Ġleride de piĢman olacağımı 

düĢünmüyorum. 

7.Katılımcı: Ġki tane piĢman olduğum dövmem var. Biri anlamsız olduğu için diğeri de 

eski sevgilimin adı olduğu için bunlardan piĢmanım. Ama yine de sildirme ya da 

kapatma düĢünmüyorum. Diğer bütün dövmelerimin bir anlamı var ve bunlardan 

piĢman olacağımı düĢünmüyorum. 

8.Katılımcı: PiĢman olduğum bir dövmem var. Dövmemi yapan arkadaĢım da ben de 

sarhoĢtuk. Dövmeye Ģunu da ekleyelim bunu da ekleyelim derken saçma bir Ģey oldu. O 

yüzden dövme yaptırırken ve yaparken sarhoĢ olmamak gerekli. 

9.Katılımcı: PiĢmanım. Sildirmek istiyorum. 

10.Katılımcı: PiĢman da olmam sildirmem de. 

11.Katılımcı: PiĢmanım. En kısa zamanda sildirmek istiyorum. 

12.Katılımcı: PiĢman değilim. Olmayacağım da. Sildirmek diye bir Ģey olamaz. 
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13.Katılımcı: PiĢman değilim. Ailemle ilgili bir dövme o yüzden sildirme gibi bir 

düĢüncem de olamaz. 

14.Katılımcı: Dövmelerimden asla piĢman olmadım. Olmayacağım da. Sildirme gibi bir 

olasılık olamaz. 

15.Katılımcı: PiĢman olmadım. Sildirmem. 

16.Katılımcı: PiĢman olacağımı düĢünmüyorum. PiĢman olsam bile dövmelerime 

dokunmam. 

17.Katılımcı: PiĢman olacağımı düĢünmüyorum. Yaptırdığım dövmeyi de sildirmeyi 

asla düĢünmüyorum. Zaten sildirmeyi düĢünseniz bile sildirmek için çok uğraĢmanız 

gerekiyor. 

18.Katılımcı: PiĢman olmam o yüzden de sildirmem. 

10) Dövmenizin iĢ hayatınızda sorun oluĢturacağını düĢündünüz mü? 

1.Katılımcı: Dövmemi yaptırdığımda askere gitmemiĢtim. Askerde dövme sorun olur 

mu diye düĢünmedim. Sonuçta daha kötü Ģekilde gidenler var. Ama devlet kurumunda 

iĢe girerken sıkıntı olabileceğini düĢündüm ve o yüzden dövmemi görünmeyen bir 

bölge olan omzuma yaptırdım. 

2.Katılımcı: Devlet kurumlarını düĢündüm açıkçası sıkıntı yaĢar mıyım diye. ĠĢ icabı 

devlet kurumlarında çok bulunuyorum. Ama uzun kollu gömlek giyerek herhangi bir 

sıkıntı ihtimalini engelliyorum. 

3.Katılımcı: Hiç düĢünmedim. Zaten memur olmayı da hiç düĢünmedim. Ama aklımda 

sadece bir soru var o da öldüğümde beni yıkayan imamın ne düĢüneceği. 

4.Katılımcı: Hiçbir zaman devlette çalıĢırım diye düĢünmedim. Ailemle de öyle bir 

gelecek planlamadık. Ama yine de dövmelerimi çoğunlukla görülmeyecek Ģekilde 

yaptırdım. Boyun üstü ve bacak altı hiç yaptırmadım. Ama bunu da devlette çalıĢırsam 
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problem olur mu diye düĢünerek böyle yapmadım. Devlet iĢi yapacağımı sanmıyorum. 

Serbest meslek olur büyük ihtimal yapacağım iĢ. 

5.Katılımcı: DüĢünmedim. Açıkçası umurumda da değil. 

6.Katılımcı: Hiç düĢünmedim. Umursamıyorum da. 

7.Katılımcı: Devlet memuru olmayı hiç düĢünmedim. PiĢmanlığım yok. Askerliği hiç 

dert etmedim. 

8.Katılımcı: Hiç düĢünmedim. Askere baĢvurduğumda doktor “Dövmelerinin altında 

faça var mı?” diye sordu. “Yok” dedim. Bir Ģeyler yazdılar ama ne yazdılar biliyorum. 

9.Katılımcı: Hiç düĢünmemiĢtim. Bilmiyordum da. Herkes yaptırıyor sorun olmaz diye 

düĢünmüĢtüm. Ama sorun oluyormuĢ. Bu yüzden piĢmanım. 

10.Katılımcı: DüĢünmedim. Babam Avrupa‟da Ģu an. Ben de oraya gideceğim. Orada 

sorun olmuyormuĢ genelde. Orada serbest meslek yapacağım için sorun olmaz. 

11.Katılımcı: Sorun olacağını düĢünmemiĢtim. Aslında iĢten ötürü değil de insanlardan 

ötürü sorun yaĢıyorum. 

12.Katılımcı: Sorun olabilecek bir iĢte çalıĢmam. Dövmelerim benim için çok önemli. 

Ama sorun olabilecek iĢler de var. O iĢlerde çalıĢmayı düĢünseydim eğer, dövmemi iĢe 

girdikten sonra yaptırırdım. 

13.Katılımcı: Hiç düĢünmedim. Dövme yaptırmayı çok istedim. ĠĢ veya baĢka bir yerde 

sorun yaĢar mıyım diye hiç düĢünmedim. 

14.Katılımcı: Ülkemde zaten yasaktı. Burada da dövmecilikle uğraĢıyorum. Yapacağım 

iĢler belliydi. Dövmelerimin sorun yaratacağı iĢleri zaten aklımdan bile geçirmedim. 

15.Katılımcı: Devlet kurumunda çalıĢmayı düĢünmüyorum. Dövmelerimin sorun 

yaratacağı, iĢime engel olacağı meslekler yapmayı düĢünmedim. 
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16.Katılımcı: Askerliği bedelli yaptım bedelli olmasaydı da sorun olmazdı. ġu anda da 

memurum. Yani devlet iĢi açısından da bir sıkıntı yok. 

17.Katılımcı: Sorun olmayacağını biliyordum. DüĢündüğüm iĢ için sorun teĢkil edip 

etmediğini araĢtırmıĢtım. 

18.Katılımcı:  Hiç düĢünmemiĢtim. Zaten özel bir yerde çalıĢıyordum sonra da Ģimdiki 

iĢime girdim. Tanıdığım insanların olduğu bir iĢ yeri olduğundan sorun yaĢamadım. 

BaĢka bir yer olsa sorun olur muydu ama bilmiyorum. 

11) Modern dövmelerin geleneksel dövmelerle iliĢkili olduğunu düĢünüyor 

musunuz? 

1.Katılımcı: Hiç alakası yok. ġu anda yapılan dövmelerin geçmiĢte yapılan dövmelerle 

yapılıĢı açısından bir ilgisi yok. Kabile dövmeleri gibi geçmiĢe ait dövmeler yapılıyor 

bazen ama geçmiĢteki amaçla aynı amaca hizmet etmiyor.  

2.Katılımcı: Tarzlar değiĢti, sulu boya vb. değiĢik dövmeler yapılıyor artık. Ġnanca göre 

dövme yaptıranlarınki belki geleneksel dövmeyle ilgili olabilir. ġu an dövme yaptıranlar 

mahalle baskısı diyeceğimiz insanlar ne düĢünür Ģeklinde düĢünüyorlar. 

3.Katılımcı: GeçmiĢten gelen bir Ģey sonuçta ama günümüzdeki dövmelerle geleneksel 

dövmeler arasında çok büyük bir iliĢki olduğunu düĢünmüyorum. 

4.Katılımcı: Sırtımda Kızılderililerden esinlenip yaptırdığım rüya kapanı var. Gelenek 

olarak yükseldikçe yeni dövmeler yaptırıyorlardı. Ben de Kızılderililerden esinlendim 

bu anlamda. Yani yapılan dövme ve amaç ile alakalı bağlantılı olabilir. 

5.Katılımcı: Eski – yeni arasında bağ var. Kulüplerde ve aĢiretlerde de bu bağ devam 

ediyor. Anlam açısından ve bağ kurma açısından geleneksel dövmelerle modern 

dövmeler arasında bağ olduğunu düĢünüyorum. 
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6.Katılımcı: Geleneksel dövmeler kabilelerde kaldı. Kendini o Ģekilde dıĢarıya karĢı 

kapatıyorlardı. Günümüzle ilgisi kalmadı bence. 

7.Katılımcı: Olabilir anlamsal açıdan. Mesela bizde bazı dövmelerin hepsi aynı bir 

aileyiz çünkü biz. 

8.Katılımcı: Dövme kültürü geleneksel açıdan çıkıyor ama ilgili olduğunu 

düĢünmüyorum. Geleneksellikten çıkıp sanata döndü. Günümüzde geleneksel 

dövmeleri, Maori dövmesi vb. , görsel olarak güzel durduğu için yaptırdıklarını 

düĢünüyorum. 

9.Katılımcı: DüĢünmüyorum. Ġlgisi bile olduğunu düĢünmüyorum. Kabileler geleneksel 

dövme yaptırıyorlardı. Farklı amaçları vardı. 

10.Katılımcı: Geleneksel dövmenin ne olduğunu bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. 

11.Katılımcı: Ġlgisi olduğunu düĢünmüyorum. Eski dövmeler ile Ģimdiki dövmeler çok 

farklı. 

12.Katılımcı: Birbirinden oldukça farklılar. 

13.Katılımcı: Fikrim yok 

14.Katılımcı: YapılıĢ ve kullanılan malzemeler yönünden oldukça farklılar. Ama 

yaptıran kiĢinin yüklediği manaya göre benzerlikler de taĢıyabilirler. Yaptırdığı 

dövmeyle kendinde güç buluyorsa geleneksel dövme ile bağlantısı olabilir.  

15.Katılımcı: Günümüzdeki dövme ile geleneksel dövme arasında yaptıranlar açısından 

bir fark olduğunu düĢünmüyorum. 

16.Katılımcı: Bence yok. Çoğunluk görsellikle ilgili yaptırıyor. Böyle olduğunu 

düĢünüyorum. Bir güç göstereceksem de gidip Maori dövmesi yaptırmam. Yine bana 

özel, kiĢisel bir dövme yaptırırım. 



 

111 
 

17.Katılımcı: Geleneksel dövme ile modern dövme arasında belli yönlerden iliĢkiler 

olsa da modern dövmelerin geleneksel dövmelerden farklı olduğunu düĢünüyorum. Bazı 

dövmeler yapılıĢ amacı yönünden geleneksel ve modern dövmede aynı olsa da bazı 

modern dövmelerin de amaç bakımından uzaktan yakından gelenekse dövmelerle 

ilgileri yok. Örneğin yaptırdığım dünya dövmesi benim için bir güç sembolü anlamı 

taĢırken geleneksel bir maori dövmesi de yaptıran kiĢiler için bir güç manası 

taĢımaktaydı. Ama diğer yandan günümüzde modern bir Maori dövmesi yaptıran biri ile 

geleneksel Maori dövmesi yaptıran birisi arasında da dağlar kadar fark vardır. 

18.Katılımcı: Modern dövmelerin geleneksel dövmelerle iliĢkili olduğunu 

düĢünmüyorum. Yani eskiden aĢiretini, medeni durumunu vs. belirtmek amacıyla 

yapılan dövme ile günümüzde benim yaptırdığım kedi dövmesi veya felsefi sözler 

arasında bir bağlantı kuramıyorum. 

 

12) Dövmesi olan insanların iletiĢim konusunda daha farklı veya birbirleri ile 

iliĢkilerinde daha yakın oldukları hakkında ne düĢünüyor musunuz? 

1.Katılımcı: Daha iyi anlaĢtıklarını düĢünüyorum. Aynı Ģeyleri düĢünüyorsun. Aynı 

simgeleĢtirme, aynı anlamlandırma ve aynı dövme yaptırma sürecini geçirdiğimi 

düĢünüyorum. Bu da yakınlık oluĢturuyor. Dövmeler farklı olsa bile dövme yaptırırken 

geçirdiğin iĢlemler aynı. Bunun yanında benim dövmem bu anlamda acaba karĢıdaki 

dövmeyi neden yaptırdı diye düĢünüyorsun. KarĢıdaki insanın dövmesinden onun 

hakkında bir karakter analizi yapabiliyorsun. Örneğin hayvan patisi veya portresi varsa 

hayvansever olduğunu anlayabiliyoruz. 

2.Katılımcı: Dövmeli dövmesiz diye ayırmıyorum ama tabi ki dövmesi olan birisi 

geldiğinde yaptırdığı dövme kendisini yansıtıyor insanların. Hikayesini, amacını 

düĢünüyorsun. Dövme yaptırma iĢlemini düĢünüyorsun. Ne kadar güzel bir fikir ya da 
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herkeste olan bir dövmeyi yaptırmıĢ zevki yok gibi düĢünceler dolanıyor insanın 

zihninde. 

3.Katılımcı: Ġnsanlarla iyi anlaĢmada dövmenin bir etkisi olduğunu düĢünmüyorum. Bir 

ortamda da dövmesi olanlara çok belirgin değilse dikkat bile etmem. 

4.Katılımcı: Dövmesi olan bir insan gördüğümde kendimi ona bir tık daha yakın 

hissediyorum. O da özgür ruhlu, o da topluma karĢı kural tanımıyordur bir yerde. O da 

bizim gibi serbest düĢünceli bir insan diye daha yakın hissedebilirim. Bunun yanında 

bire birde iyi anlaĢacağımın garantisi yok ama böyle bir inanç doğuyor insanın içinde o 

da bizden biri hissiyatı yaĢıyorum. 

5.Katılımcı: Dövmesi olanlar birbirlerini incelerler. Bir bağ kurma çabası var bence. 

6.Katılımcı: Dövme insanlarla iletiĢimi kolaylaĢtırabiliyor zaten dövmeye garip bakan 

insanlarla hiç iletiĢimde bulunmam. 

7.Katılımcı: Bu tarz hiç bakmadım ama anlaĢılabilir çünkü kafa yapıları birbirine daha 

yakındır sonuçta. Yapılan dövmeyi ilginç bulup sorabilirler. Ama senin dövmen var 

benim de var tanıĢalım hadi gibi bir Ģey olacağını sanmıyorum. 

8.Katılımcı: TanıĢmak için daha kolay iletiĢime girilebilir. Ġyi bir taktik olarak 

kullanılabilir. 

9.Katılımcı: Dövmeli arkadaĢlarım da var. Hatta dövme yaptırmaya birkaç kiĢi birlikte 

gittik. 

10.Katılımcı: Dövmesi olan insanlar dikkatimi çeker. Hemen konuĢmaya çalıĢırım. 

Dövmesi ile ilgili sorular sorarım. Sonuçta dövmeli insanlar belirli bir düĢüncede aynı 

olmalılar o yüzden iyi anlaĢabilirler bence. 

11.Katılımcı: Bilmiyorum hiç denemedim ama keĢke olsa tanıĢmak istediğim kiĢilerle 

tanıĢmak için bahane olurdu. 
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12.Katılımcı: Dövmeden kaynaklanan bir ortam varsa olabilir ama hiç tanıĢmadığın, 

ortak bir paylaĢımın olmayan biriyle bir iletiĢim olmaz diye düĢünüyorum. 

13.Katılımcı: Bilmiyorum benim dövmem dıĢarıdan belli olabilecek bir bölgede değil 

ben de dövmesi olan birini gördüğümde onun da dövmesi varmıĢ diye tanıĢmaya 

çalıĢmadım. Ama hoĢ bir dövmesi varsa dikkatimi de çekiyor, bakıyorum. 

14.Katılımcı: Dövmecilik iĢiyle uğraĢanlarla veya dövme ile ilgilenenlerle tanıĢılabilir. 

Sonuçta iyi dostluklar, iliĢkiler kurmak ortak duygular, paylaĢımlarla ilgilidir. Dövme 

de insanlar arasında ortak payda oluĢturabilir çünkü senin yaĢam tarzına ait ipuçları 

vermektedir. 

15.Katılımcı: Böyle bir Ģey olduğunu zannetmem yani en azından ben böyle bir Ģey 

yapmam. Dövmeli diye iyi anlaĢacağımızın bir garantisi yok. Kültürle alakalı bir Ģey bu 

durum. Kültürün uyuĢuyorsa tabi dövme de tanıĢmak için vesile oluĢturabilir. 

16.Katılımcı: Olabilir. Dövmesi olan birini görünce dikkatimi çeker. O da kendini 

kısıtlamamıĢ diye düĢünürüm. Ama yanına gidip de ne güzel dövmen var diye de 

tanıĢmaya çalıĢmam. 

17.Katılımcı: Dövmesi var mı yok mu diye dikkat bile etmem.  

18.Katılımcı: Dövmeli insanlar dikkatimi çeker ama onlarla iletiĢim kurmam. Sadece 

dövme sevdiğimden ötürü dövmelerine bakarım. Ġyi anlaĢmak için de dövmeden çok 

fazlası gerekli. 

13) EĢiniz, sevgiliniz veya çocuklarınızın dövme yaptırması ister misiniz? 

1.Katılımcı: Ġlerde çocuklarım olduğunda hayır demem. Yaptırmak isterse yaptırabilir. 

Dövmesi olan bir kadın sevgilim ya da eĢim olabilir sonuçta onun tercihi ben rahatsız 

olmam. Ama çocuklarıma sadece dövmelerini görünür yere yaptırmayın diye tavsiyede 

bulunurum sonuçta ileride ne olacağı belli olmaz. Onun dıĢında dövme yaptıracaksa iyi 
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düĢünmesini tavsiye ederim. Ġleride piĢman olup dövme sildirme iĢlemi yapmasını 

istemem. 

2.Katılımcı: Bence bir sıkıntı yok. Sonuçta ben yaptırdım onlarda da olabilir. Çok erken 

yaĢta ve düĢünmeden olmadığı sürece çocuklarımda da olmasının bir mahsuru yok 

bence. 

3.Katılımcı: Yaptırabilirler hiçbir sakıncası yok. Sadece çocuklarıma tavsiyelerde 

bulunurum. Yaptıracakları dövmeden piĢman olmasınlar. Ġyice düĢünüp taĢınsınlar. 

Acele karar verip sonradan piĢman olacakları ya da sildirmeye çalıĢacakları dövmeler 

yaptırmasınlar. 

4.Katılımcı: Çocuğum olursa ilerde emin olun dövmesi olsun isterim. Bunu ömrün 

boyunca taĢıyacaksın diye de anlatırım.  Yaptırabilirler benim için sorun olacak bir 

durum değil. Çünkü ben yaptırdığımda aile engel olmadı, o da benim gözümde aynı 

hakka sahip. Kendi bedeni kendi kararı. 

5.Katılımcı: Kısıtlamam yaptırabilirler. Çocuğum bilinçli olduğunda istediği dövmeyi 

yaptırabilir yaĢının da bir önemi yok.  

6.Katılımcı: Ġsterim. Hatta çocuğuma bana niye haber vermedin derim. Bensiz 

yaptırmasın. Benimle aynı dövmeyi yaptırmasını isterim. 

7.Katılımcı: Ġsterim. Ġstediği zaman yaptırabilirler. Hatta beraber yaptırırım. 

8.Katılımcı: Ġsterim. Ġstediği yaĢta da yaptırabilir. Tek istediğim sağlıklı düĢünerek 

yaptırsın benim gibi aceleye getirip yaptırmasın. 

9.Katılımcı: Ġstemem. Çok fazla sorun çıkıyor özellikle iĢ yaĢamında. Tabi gelecekte 

Türkiye‟de dövme nasıl bir konumda olacak. Dövmeye bakıĢ değiĢirse yaptırabilir niye 

yaptırmasın. 

10.Katılımcı: Olsun isterim. Dövme yaptırmayı seviyorum. Onlar da sevsin isterim. 
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11.Katılımcı: Yaptırabilirler ama özellikle çocuğum olursa yaĢamını düzene koyduktan 

sonra yaptırmasını isterim. Bunun dıĢında kimlik ve din ile ilgili bir dövme yaptırıp 

ilere sorun yaĢamasını istemem. Toplum tarafından baskı görsünler istemem. 

12.Katılımcı: Bilinçli bir Ģekilde olduğu takdirde tabi ki yaptırabilirler.  

13.Katılımcı: Canları nasıl isterse. Ġstiyorlarsa yaptırsınlar. Bende varken onlara 

yaptırma demem saçma olur zaten. 

14.Katılımcı: Tabi ki yaptırabilirler. 

15.Katılımcı: Dövme yaptırabilirler hatta yaptırsınlar isterim. 

16.Katılımcı: Ġsterim. Kısıtlamam. Bende dövme varken onları kısıtlamam haksızlık 

olur çünkü. KiĢinin kendisini ilgilendiren bir karar. 

17.Katılımcı: EĢimin dövmeli olmasının hiçbir sakıncası yok. Ġleride çocuğum da olursa 

tavsiye veririm. Dinlemezse de kendi bilir. 

18.Katılımcı: Fark etmez. Kendi tercihleri yaptırabilirler de yaptırmayabilirler de. 

Benim için önemli değil. Dövme yaptırın da demem yaptırmayın da. 
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ÖZET 

 

KAYA, YaĢam 

Dövme Pratikleri Üzerine Bir AraĢtırma: Ankara Kent Örneği 

Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2020. 

 

  Kültürel anlamda devamlılığını geçmiĢten günümüze sürdüren dövmenin Ankara 

ilinde son yıllarda popüler kültürden büyük ölçüde etkilenerek kiĢiler arasında 

yaygınlaĢması dikkat çekicidir. 

 

  Dövme neden yaptırılır? Günümüzde sanki herkesin bir dövmesi varmıĢ gibi geliyor 

ve yaptırdıkları sadece bir sembol değil artık insanlar bilinçli bir Ģekilde kendileri için 

özel simgeler yaptırmayı tercih ediyorlar. Peki pahalı, kalıcı ve bir ölçüde acı veren bu 

dövmelerin yaptırılma amacı ne olabilir? Dövme, kimilerince çirkin ve iğrenç olarak 

görülürken kimilerince de etkileyici ve anlamlı bulunmaktadır. Bir dövme 

yaptırdığınızda dini açıdan olumsuz eleĢtirilere de maruz kalabileceğiniz gibi bir 

mahkum, çete üyesi, olgunlaĢmamıĢ bir cahil veya psikolojik sorunlarını bastırmaya 

çalıĢan birisi olarak etiketlenebilirsiniz. Dövmenin daima kültürel ögelere göre 

değiĢiklik gösteren olumlu ve olumsuz etkileri olmaktadır.  

 

    AraĢtırmada tüm bu etkileri de göz önünde bulundurarak modern dövme pratikleri 

hakkında bilgi sahibi olabilmek için “dövme nedir, ne zaman, nereye, neden, nerede ve 

nasıl yapılır” sorularının yanıtları aranmıĢtır. Bu sorular ve yanıtları dıĢında 
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katılımcılarla yapılan derinlemesine görüĢme ve katılarak gözlemler sonucu elde edilen 

bazı bilgiler de çözümlenmeye çalıĢılmıĢtır. 

 

  Yapılan araĢtırmada modern dövmenin Ankara ilinde kiĢiler arasında yaygınlaĢtığı 

açık bir Ģekilde görülmüĢtür. 

 

   Ankara ili örneğinde giderek özellikle gençler arasında yaygınlaĢan dövme 

pratiklerinin anlaĢılmaya çalıĢıldığı bu etnografik temelli araĢtırma, konuya iliĢkin 

literatüre bir katkı olduğu kadar sonuçları itibariyle disiplinler arası kültürel çalıĢmalara 

da bir katkı sunması amacıyla…  

  

Anahtar Sözcükler: Dövme, dövme yaptıranların hikayeleri, dövme sildirme, 

etnodövmenografi, dövme hikayeleri, dövme ve sanat, dövme ve zanaat, dövme ve 

cinsiyet 
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ABSTRACT 

 

KAYA, YaĢam 

A Research on Tattoo Practices: Ankara City Example 

Master Thesis, Ankara, 2020. 

It is noteworthy that the tattoo, which has continued its cultural continuity from past to 

the present, has been affected by popular culture in Ankara in recent years and has 

become widespread among people. 

 

  Why is a tattoo done? Nowadays, it feels like everyone has a tattoo, and it‟s not just a 

symbol they make, people now consciously prefer to have special icons for themselves. 

But what could be the purpose of getting these expensive, permanent and somewhat 

painful tattoos? While the tattoo is seen as ugly and disgusting by some, it is impressive 

and meaningful by others. You can be labeled as a prisoner, gang member, an immature 

ignorant or someone trying to suppress psychological problems when you get a tattoo. 

Tattooing always has positive and negative effects, which vary according to cultural 

elements. 

 

  Considering all these effects, the answers of the questions of  “what is tattoo, when, 

where, why, where and how to do” were sought in order to have information about 

modern tattoo practices. 

 

  Apart from these questions and their answers, some information obtained as a result of 

in-depth interviews with the participants and observations were tried to be analyzed. 
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  In the research, it was clearly seen that the modern tattoo has become widespread 

among the people in Ankara. 

 

This etnographic-based research, in which the tattoo practice, which is becoming more 

and more common among young people, is tried to be understood in the example of 

Ankara, in order to contribute to the interdisciplinary cultural studies as well as a 

contribution to the literature on the subject… 

   

Key Words: Tattoo, tattooee stories, tattoo removal, tattoonography, tattoo stories, 

tattoo and art, tattoo and craft, tattoo and gender 

 

 

 

 




