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Konuştuk 

 

 

  Öncelikle sizi ve sanatınızı daha iyi anlayabilmemiz için, kendinizden 
bahseder misiniz? 

 

Ben Ersin, 24 yaşındayım. Doğma-büyüme Antalya’lıyım. 2010’da başlayan 
Freelance Grafik Tasarım sürecime devam etmekteyim. Onun dışında lise ve 
üniversite eğitimimi “grafik” üzerine yaptığım için şu an Yüksek Lisans eğitimime de 
Grafik üzerine devam ettirmekteyim. Tüm bunların dışında çok fazla film, dizi ve 
belgesel izlerim. Bisikletime biner her yeri gezerim. Doğa ile iç içe bir insan olduğum 
için yeşilliğin kalbine yürüyüşe çıkarım. Bol bol araştırırım, gizemli şeylere her zaman 
merak duyan bir insanım. Dünyadaki ilginç her ne varsa araştırmaya bayılırım.  



 

Vaktimin çoğu pandemi ile birlikte bilgisayar başında geçmekte. Ben de bu vakti en 
iyi şekilde değerlendirmek için yeni eserler üretiyor, kalan vaktimde Grafik Tasarım 
üzerine ne kadar blog, sanat eserlerinin olduğu site varsa göz atıyorum. Şu sıralar en 
keyif aldığım işlerden biri de bunlar. 

 

       

  Kız Kulesi       Uçan Araba 

 

 

  Kendinizi nasıl geliştirdiniz? 

 

Kendimi bildim bileli resim çizmeye ilgiliydim. Küçük yaşlarda Otomobil Çizimleri 
yapardım. Daha sonra resim hayatımın bir parçası oldu. Lise’de Grafik Tasarım ve 
Fotoğraf ile tanışınca resmi ikinci plana attım ve Grafik Tasarım süreci başlamış oldu. 
Üniversitede eğitimimi de Grafik üzerine tamamladım. Yaklaşık 8 senedir de Serbest 
Grafik Tasarımcısıyım. Her sene yeni tasarım trendleri geliyor ve bu trendlere uymak 

zorundayız. Kendimizi sürekli güncel tutmalıyız. Ben de kendimi olabildiğince güncel 
tutmaya çalışıyorum. Foto Manipülasyon’a başlamadan önce yaklaşık 1 sene 
boyunca ışık gölge ve kompozisyon üzerine bol bol örneklere baktım, YouTube 

üzerinden videolar izledim. Mantığı kavradıktan ve kendimi hazır hissettikten sonra 
Instagram sayfamı açıp paylaşım yapmaya başladım. 

 



  

     Dünyanın Sonu 

    

  Deniz Yatağı     Bulutların Üzerinde  

 

  Tasaım süreciniz nasıl işliyor? 

Eserlerimi hazırlarken öncesinde hiçbir 
hazırlığım olmuyor. Kendimi kötü mü 
hissediyorum? Oturuyorum bilgisayarın 
başına… Keyfim yerinde mi? 
Oturuyorum bilgisayarın başına… Çünkü 
bu iş bana çok iyi geliyor. Ben eserlerimi 
üretirken acısıyla, tatlısıyla bir bütünlük 
sağlıyorum. Hayal gücümde o an ne 
canlanıyorsa, ne hissediyorsam onları 
döküyorum eserlerime.  

Çalışmaya başlarken güzel bir müzik 
açıyorum. Daha sonra table-timi hazır 
edip, Unsplash sitesine giriyor o an hangi 

fotoğraflar karşıma çıkarsa kurgu süreci 
başlamış oluyor. Planlı yapılan işler hiç 
bana göre değil. Plansız bir fotoğrafa 
bakıp anlık kurgular yapmak inanılmaz 
keyif veriyor. 

   Uzay Sörfü 



Geriye kalan zaman diliminde uygun fotoğrafları biriktirip, deneme yanılma 
yöntemiyle en uygun planı oluşturup çalışmalarıma başlıyorum. Bu zamana kadar bu 
yöntem hiç beni yarı yolda bırakmadı. Sonunda muhakkak ‘’bana göre’’ iyi bir iş 
çıkarmış oluyorum. Sonuç beni mutlu edince de Instagram hesabımda değerli 
takipçilerim ve sanatçı arkadaşlarım ile paylaşıyorum. 

 

    

  Tramvay Son      Göç 

 

  Çalışmalarınızı nasıl 
tanımlıyorsunuz?  

Pandermi yüzünden günümüzün çoğunu 
evde geçiriyoruz. Kısıtlamalar nedeniyle 
gönlümüzce pek çıkıp dolaşamıyoruz. 
İnsanlar sıkıldılar ve bunaldılar. Bu yüzden 
çalışmalarımda bir gün kuşlar gibi özgür 
olacağımız günleri hayal ederek, bazen 
gökyüzünde seyehat eden bir tramvayda 
oluyorum, bazen ise sonsuz maviliklere 

yelken açmış bir gemide buluyorum 
kendimi. Çünkü orada hep özgürüm ve 
yeni maceralar beni bekliyor… 

 

 



 Kız Kulesi’nde Bir Akşam Üstü 

 

 

     Denizin Kuşları 

 

 

 



  Bir dijital sanatçı olarak, çalışmalarınızı beğenerek takip ettiğiniz dijital 
sanatçılar ve/veya eserler nelerdir? 

Erik Johansson derim, tek geçerim. Çünkü bizim fotoğraflarla birleştirip ortaya 
koyduğumuz eserleri o gerçek hayatta yapıyor ve fotoğrafını çekip istediği görüntüyü 
elde ediyor. Bu işe başlarken onun işlerini çok beğendiğim için başladım ve günün 
birinde daha ileriye götürebilirsem ben de bu tür işlere imza atmayı istiyorum. 

 

     

  Neşeli Balonlar      Tepedeki Ay 

 

  Bu alanda kendini geliştirmek isteyen yeni nesil sanatçılara ne tavsiye 
edersiniz? 

Öncelikle kararlı ve sabırlı olmalarını tavsiye ederim. Daha sonra YouTube üzerinden 
‘’Photoshop Manipulation Tutorial’’ videolarını izleyip bu işin nasıl yapıldığına 
bakabilirler. Buradaki en önemli husus ışık-gölge ve kompozisyona hakim olmaları. 
Aynı zamanda çalışmaların özgün olması da bir diğer önemli husus arasındadır. Bu 
iş tutku işi, bu iş kendinizi size iyi hissettirmeli. Kazanç beklemeden bu işe 
başlamalısınız. Çünkü para kazanmak için bu işe başlayacaklar hüsrana 
uğrayabilirler. Hayal dünyanızda kurduğunuz ütopyayı en derin duygularla 
aktarabilmeniz çok önemli. Çalışmayı hazırlarken kendinizi olmak istediğiniz yerde 
hayal etmelisiniz. Bu yöntem hazırladığınız çalışma ile aranızdaki bağı kuvvetlendirir. 
Çok tekrar yaparak her gün üzerine koyarak ülkemizde yeni yetenekli sanatçıların 
çıkacağından hiç şüphem yok. Yeni başlayacak arkadaşlarımıza şimdiden başarılar 
dilerim. Lütfen sormaktan çekinmeyin. Bilgi paylaştıkça çoğalır, çoğaldıkça güzeldir. 



 

    

  Kuzey Işıkları     Son İnsan 

 

 

  Sizce Dijital Sanat’ı gelecekte neler bekliyor? 

Ülkemizde maalesef Dijital Sanat’a olan ilginin yetersiz olduğunu düşünmekteyim. 
Yüzlerce genç sanatçı maalesef hak ettiği değeri görememekte. Bu yüzden Dijital 
Sanat için içerik üretiminin git gide azalacağını düşünmekteyim. Günümüz şartları git 
gide zorlaştığından ötürü artık sanatsal işler maalesef zanaate dönüşmekte. Bitcoin’in 
gelmesiyle birlikte son zamanlarda NTF kavramı Dijital Sanat dünyasında yavaş 
yavaş yer etmeye başladı.  Gün geçtikçe daha da büyüyeceği aşikar. Bence artık 
Dijital Sanat kavramının yerini Dijital Zanaat kavramı alacak gibi görünüyor. 
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