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Sude Erdem 
Dövme sanatı hata kabul

etmeyen bir meslek 



Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim bölümün-
den mezun olduktan sonra dövme sanatıyla tanışan Sude Erdem
realistik işleriyle kısa süre dövme tutkunlarının ilgisini çekmeye
başladı. Amerika’daki dövme stüdyolarından da gelen teklifleri de-
ğerlendiren sanatçı ile dövme sanatı ve detaylarını konuştuk. 

Dövme sanatıyla nasıl tanıştınız? 
Mezun olduktan sonra bir kurumda resim usta öğreticisi olarak

çalışmaya başlamıştım. Bu süreç içerisinde mecburi durumlar so-
nucu erkek arkadaşıma taşındım. Senenin sonunda işten çıkartıl-
dım, sebep olarak yaşam tarzım öne sürüldü. Bu süreçte şu an
aramızda olmayan dövme sanatçısı arkadaşım Çağrı dövme sanatı
ile tanıştırdı beni. Daha sonrasında erkek arkadaşım üzerinde bir-
kaç deneme yaptım. Yıllardır resimle ilgilendiğimden dolayı benim
için sadece malzeme değişikliği oldu. Malzemeleri tanıdıktan sonra
hemen kendi stüdyomu kurup profesyonel olarak meslek hayatına
giriş yaptım ve kısa sürede hemen hemen her günüm dolmaya baş-
ladı.

Kendi tarzını nasıl tanımlıyorsunuz? 
Black & grey realism alanında çalışıyorum ama daha farklı tarz-

larda yeni şeyler denemekten keyif alıyorum.

Dövme yaptırmadan önce nelere dikkat edilmeli?
Öncelikle alanında uzman bir dövme sanatçısı seçilmeli. Bu sü-

reçte sanatçının gerçekten o işleri kendisinin yapıp yapmadığına
dikkat etmelisiniz çünkü çok fazla sahte dövme paylaşan kişiler
mevcut. Kişilerin profillerinde iyi gördüğünüz dövmeleri yaparken
videoları, fotoğrafları vs. var mı diye kontrol edilmeli, bundan
eminseniz hijyen kurallarına ne kadar dikkat ettiğini kontrol et-
melisiniz. Her malzeme tek kullanımlık olmalı, dövme koltuğu
dahil her şeyin gözünüzün önünde dezenfekte edildiğinden emin
olun. Dövme işlemi deri altına yapıldığı için bir önceki müşterinin
en ufak bir hastalığı kesinlikle size de bulaşacaktır.

Çalışmayı en sevdiğiniz tarz nedir? 
Realistik çalışmaların her türlüsünü zevkle çalışıyorum ama en

çok keyif alarak çalıştığım işler büyük sleeve projeleri oluyor. 

Timsah olmak isteyen bir müşterim oldu
Sıra dışı isteklerle gelenler oluyor mu? 
Timsah olmak isteyen bir müşterim oldu. Bütün derisini pul pul

ve gözlerini de sarı yapmamızı istemişti. Pek sağlıklı bulmadığım
için kendisini reddetmek zorunda kaldım.

Şu tarz yapmam ya da şu bölgeye yapmam şeklinde kendinize
belirlediğiniz sınırlar var mı? 

Tarz olarak müsait oldukça her müşterimin istediğini yapmaya
çalışıyorum tabii ki estetik olarak önerilerde bulunuyorum, isteni-
len modelin daha iyi olacağını düşündüğüm birkaç varyantını ha-
zırlayıp müşterime sunuyorum. Genelde de benim sunduğumu
seçip ilerliyoruz. Bölge olarak göz ve genital bölgeye dövme yap-
mıyorum.

Çalışılması en zor olan bölge neresi? 
Zorlandığım bir bölge olmuyor ama boğaz bölgesi müşteri açı-

sından rahat bir pozisyon olmadığı için birazcık daha uğraştırıyor.
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Dövme yapılırken karşılıklı güven şüphesiz ki çok önemli.
Enerjinizin tutmadığı insanlar oluyor mu? 

Maalesef ki her sektörde olduğu gibi bizde de oluyor. Müşterile-
rimizin konumu, siyasi, dini düşüncesi, hayat tarzı vs. beni ilgilen-
dirmez benim için en önemli şey saygı, karşımdakine gösterdiğim
kadar saygı beklerim aksi takdirde çalışmıyorum.

Her iyi resim yapan dövme sanatçısı olamaz
Resim bölümü mezunusunuz. Sizce iyi bir dövme sanatçısı iyi

bir ressam mı olmalı? 
Bunları ayrı ayrı değerlendirmemek lazım iki meslek de resim

yeteneğinden geliyor. Tek farkı malzemeler… Ancak dövme sanatı
daha zor ve sorumluluğu yüksek hata kabul etmeyen bir meslek.
Yani evet iyi bir dövme sanatçısı iyi resim yapabilmeli, ancak her
iyi resim yapan dövme sanatçısı olamaz.

Son yıllarda hem dövme yaptıran hem de dövme yapan kişi
sayısında ciddi bir artış oldu. Sizce dövme sanatına bakış değişti
mi? 

Son zamanlarda dövme sanatına her kesimden talep artmaya baş-
ladı. Bunun sonucunda ucuz ekipman toplayıp bilinçsizce insanlara
işlem yapan çok fazla kişi türedi. Her gün coverup (kapatma)
dövme mesajları alıyoruz maalesef ki bazıları için yapılacak bir şey
olmuyor. Kötü dövme sanatçısı mağdurları ne yazık ki dövme sa-
natının yetenekle ilgili olduğunu herkesin yapamadığını, ucuza ka-
çılmaması gerektiğini acı yoldan öğreniyorlar.

Biri sizin yaptığınız dövmenin üzerini kapattırsa ya da döv-
meyi sildirse nasıl hissedersiniz? 

Coverup (kapatma) işlemi epey zor bir işlemdir. Her dövmeye
yapılamıyor. Temiz deriye işleyebildiğimiz kadar detay giremiyoruz
maalesef. Bu yüzden belirli bir seviyenin üstündeki sanatçıların
dövmelerini kapatmak çok mantıklı olmuyor, eğer kötü bir hatırası
yoksa… Bu durumlarda da yine kendi dövmemi ben kapatıyorum.
Zaten çalışmalarımın iyileşmiş hallerini mümkünse kontrol eder,
içime sinmeden ve müşterinin içine sindiğinden emin olmadan bı-
rakmam. Bu yüzden estetik kaygılarla çalışmalarımı sildiren olmu-
yor. Sıkılıp kapattırmak isteyen tekrar bana geliyor. 

Meslekte başınıza gelen ilginç bir olay var mı?
Mesleğe yeni başladığım zamanlarda bir müşterim seans başın-

dan beri garip davranışlar sergiliyordu. Yabancı olmasına ver-
miştim. Daha sonra seans ortasında havadan sudan konuşurken
kendisinin yurt dışında soygun yapıp şizofren tanısı konulduğu
için salıverildiğini öğrenmiştim. Bu benim için değişik bir tec-
rübe olmuştu.

Bundan sonraki planlarınız neler? 
Şu anda Amerika’dan birkaç stüdyodan teklif aldım, onları de-

ğerlendiriyorum.
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