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F A T M A  K A Y A  

 
 

 

Fatma KAYA 1994 tarihinde Ürgüp’te doğdu. 
2016 yılında Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünden Prof. Dr. 
Hüseyin Elmas’ın öğrenci asistanı, bölüm birincisi ve fakülte üçüncüsü olarak mezun oldu. 
2017 yılında yine aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Ana Sanat Dalı’nda 
Yüksek Lisans eğitimine başlamış ve 2019 yılında bitirmiştir. 
Çalışmalarını Nevşehir’deki atölyesinde sürdürmekte olup, ulusal ve uluslararası 
çalıştaylarda ve karma sergilerde yer almıştır. 
 
Ödüller: 
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 15. Resim Yarışması 
Başarı Ödülü 
 
Sanatı Hakkında: 
Çeşitli duygulara sahip olan insanoğlunun, somut hale getirmekte güçlük çektiği en 
karmaşık hislerinin arasında korku duygusu yer almaktadır. Diğer canlılarda da olduğu gibi 
korku duymamızın sağlandığı bir donanıma sahibizdir fakat onlardan tek farkımız bizim 
zihinsel ve dilsel yeteneklerimizin duygularımıza başka bir anlam kazandırdığıdır. 
Bir insan yaşamak istediği bir duyguyu öylece seçemez veya korku duygusuna kapıldığında, 
kendisini rahat hissedebileceği bir duyguya girmeye karar veremez. Ancak içinde 
bulunduğu duygu durumundan kurtulmak ya da onu ortadan kaldırmak gibi dolaylı 
yollardan korku olgusunu etkileyebilme yetisine sahip olur. Çeşitli duygusal yönlerimizi 
kendimiz seçemeyiz fakat hiç kuşkusuz şekillendirmemiz mümkündür. 
Fatma Kaya, şu ana kadar yaptığı tasarımlarındaki esin kaynağı, korkuları ve rüyalarından 
oluşturmaktadır. Kompozisyonlarının tamamı, ifade biçimi olarak korkularının ve 
rüyalarının bir betimlemesidir. Aynı zamanda korkularının geçmişten gelen bütün sırları 
yok ettiğini ve bilinçaltını görüntüleyen rüyaların geleceği yönlendiren bir ruh durumu 
olması yönüyle sanatına yeni bir ivme kazandırmaktadır. 
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