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M E H M E T  K A Y A  

 

 

Mehmet Kaya 1983 yılında Mersin’in Silifke ilçesinde doğdu.2001’de Silifke lisesinin resim 
bölümünden mezun oldu. 2005 yılında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
Güzel Sanatlar Ana Bilim Dalı Resim-iş Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. Üniversite 
yıllarında 2 kişisel sergi birçok karma sergilere katıldı ve workşhoplar yaptı. İki yıl kendi özel 
atölyesinde özel kurs verdi. 2008 de İstanbul’a gelerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Engelliler Müdürlüğünde zihinsel engelli öğrencilere görsel sanatlar ve art terapi uygulama 
dersleri vermekte. 
 
Engellilerle ilgili birçok sergi ve organizasyonda koordinatörlük yaptı. Bakırköy de kendi 
atölyesinde çalışmalarına devam etmekte. 2018 Galeri Yorumda 2 karma sergi, 2019 da 
Euro Expo Art Vernice İtalya Sanat fuarına, 2019 Galeri Yorum karma sergiye, sergimiz com 
da ve Moskova da Roginskyart ta eserleri satışa sunuldu. 
 
Eserlerinde  ‘KADIN’ temasını işlemekte. Günümüzde kadınların modernizmle birlikte 
görselde güzel ama içselde negatif yönde değişimlerini anlatıyor. Maddeleşen kendini bir 
tüketim malzemesi haline getiren kullanılıp atılan bir obje gibi, aşırı kadınlığını öne çıkaran 
bunun için her yolu kullanan, kendilerini olduklarından daha erotik hale getiren kadınları, 
özellikle portrede erotiklik pozlarını kullanıyor.  
Kadınların bu yönlerini farklı malzemelerden kendi oluşturduğu bol pentürlü dokular 
üzerine akıtmalar, kazımalar ve yağlı boyayla çalışmalar yapıyor. Eserlerinde kadınların 
portredeki hareket cinselliği çıkartmaya yönelik kalın ve parlak dudaklı, göz, kirpik ve 
kaşlara vurgular yapıyor. Kadın portrelerinde yüzün bir kısmını net yaparken bir kısmını da 
pentür ve akıtmaların etkisinde flu ve soft burkarak dolaylı bir anlatım yapıyor. Kadının 
görünen yapmacık, kışkırtıcı ve tahrik edici tarafını diğer taraftan da soft  kısmında içinde 
var olan görünmeyen kısmını vurguluyor. 
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