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Türk resminin ustalarından Ami Arbas. 
resimle geçen 60 yılının özetini ˛u sözle-
riyle yapıyor: 

"Neden resim yapıyorum? Kendi hissettik-
lerimi anlatmak için... Ba˛kalarının söyle-
diklerini yaparsam kendi resmimi yapma-
mı˛ olurum. Gelecein veya geçmi˛in de-
il kendi resmimin pe˛indeyim ben." 

Türk resminin ustalarından Avni Arba˛Tn 
60 yıllık resim serüveni. ›˛ Sanat Kibele Ga-
lerisinde 6 Aralık 2001 • 26 Ocak 2002 ta-
rihleri arasında yer alan "Avni Arba˛ Ret-
rospektif Sergisi" ile bulu˛uyor. 
Avni Arba˛Tn. in özel koleksiyondan seçi-
len ve aralarında ".Manzaralar". "Nature-
Mortlar". Portreler", "›nsan Manzaraları". 
"Atlar Atlılar" gibi temaları konu alan 
110'u a˛kın yapıtının yanı sıra. sanatçının 
ya˛amından önemli kesitlerin, fotorafların 
yer aldıı bu dev sergi kapsamında. Türki-

ye ›˛ Bankası Kültür Yayınları tarafından 
yayımlanan Avni Arba˛ kitabı da sanatse-
verlere sunuldu. Ferit Edgü'nün kaleme al-
dıı kitabın grafik tasarımını Erkal Yavi 
gerçekle˛tirdi. 
Ferit Edgü. resme ba˛ladıı yıllardaki çizgi-
sini geli˛tirerek bugüne kadar getiren ve 
bu süreçte moda olan akımlara kendini 
kaptırmayan Avni Arba˛ T kitapta ˛öyle an-
latıyor: "O. kendinden önce varolan res-
min dilini kullanarak, o resim dili içinde 
kendi sesini, dilini ve ki˛liini aramı˛tır. 
Bu nedenle Aminin yakla˛ık yarım yüz-
yıllık sanalında ini˛ çıkı˛larla kar˛ıla˛mı-
yoruz. Nerede olursa olsun hep aynı res-
mi yapıyor. Avni gibi sanatçılar, kendinde 
bir geçmi˛ ve o geçmi˛ içindeki sanatçılar-
dan bazılarını seçer yol gösterici olarak. 
Onlara öykünmek için deil, onlarla bir 
göbek baı olduunu sezdii için böyledir 
bu.." 
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Modern resmin ustaları arasında Avni Ar-
ba˛a en yakın sanatçının Picasso olduu-
nu belirten Edgü. "resim, benden daha 
güçlü, ne islerse yaptırıyor bana" diyen 
Picasso'nun tam tersine. Arba˛in "resme 
söz geçirmeye çalı˛tıını" söylüyor. Sanat-
çının, örencilik döneminden yıllar sonra 
gerçekle˛tirdii gerek desenlerinde, gerek 
yalıboyalarında belli bir ustalıın izlerini 
ta˛ıdıını ekleyen Edgü. Arba˛in sanat çiz-
gisini ise ˛öyle deerlendiriyor: "...Hu re-
simlerde gördüüm bir ˛ey car ki. o. pek 
o kadar olaan deil. Aminin Türki-
ye'de, daha sonra Fransa'da, daha sonra 
yine Türkiye 'de geçen, uzun sanat ya˛a-
mı boyunca. Akademideki gençlik yılla-
rında tuttuu yoldan ayrılmamı˛ olması. 
Ku˛kusuz, aradan geçen yıllar boyunca 
hep aynı resmi yaptı demiyorum. Ama 
her zaman aynı anlayı˛ta resimler yaptı 
diyorum". 

Arba˛ ise. "Kesim bir itiraftır" diyor ve ek-
liyor: "Hayatın gayesi kendisi olmaktır in-
sanın. Kalkıp ba˛kası olmaya kalksam ne 
ifade eder bu... sanatçı kendini ifade eder 
resimlerinde." Ele˛tirmenler, Avni Arba˛'ı 
doanın bir kopyacısı olmaktan kurtara-
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'.Küftü rne Sanat 

nın. modeli yani doayı kendi tuvalinde ye-
niden yaratması olarak yorumluyor. Ferit 
Edgü ise "Arba˛'ın yapıtlarında, sahte bir 
naiflik. folklora dayalı bir yerellik ve rast-
lantısal bir ˛iirsellik yok. Arba˛'ın resim-
lerinde insanlar var. dünya var... özellik-
le de atlar, hareket ve mücadele." diyor. 

Resimle Bütünle˛en Bir Hayat: 
Avni ARBAfi 

1919'da ›stanbul'da doan Avni Arba˛'ın 
resimle ili˛kisi çocukluk günlerine, babası 
Kuvâyi Milliye subaylarından süvari albayı 
Mehmet Nuri Bey'in çalı˛ma odasında gör-
düü suluboyalara ve yine babasıyla ba˛la-
dıı ilk resim alı˛tırmalarına kadar uzanı-
yor. Sanatçı bu süreci 'Kendimi bildim bile-
li resimle iç içeyim, hayatımın hiçbir döne-
minde "ne yapmalıyım?", "ne olmalıyım?' 
gibi bir dü˛üncem ve endi˛em olmadı' söz-
leriyle açıklıyor. 
1946 yılında Galatasaray'dan mezun olup. 

kazandıı bursla Fransa'ya giden sanatçı, 
aynı dönemde ya˛amlarını Paris'te sürdü-
ren ressamlarımız Fikret Mualla. Abidin Di-
no. Nejad Devrim. Mübin Orhon ile birlikte 
"L' Ecole de Paris" sanatçıları arasında 
anıldı. 
1951'den bu yana ›stanbul. New York. 
Paris. Ohio gibi sanat merkezlerinde 
ki˛isel sergiler gerçekle˛tiren Avni Arba˛. 
ya˛amının 30 yılını Paris'de geçirdi ve 
1977'de Türkiye'ye döndü. 1970 ve 80'ler-
de aırlıklı olarak "Mustafa Kemal" port-
relerinin yanı sıra. "›stanbul" ve "Boaz" 
konulu yapıtlar üreten Avni Arba˛. 
ya˛amını Foça'da sürdürüyor. Sanatçının 
yapıtları ›stanbul Resim ve Heykel Müzesi. 
Ankara Resim ve Heykel Müzesi. Musee de 
Picasso (Antibes). Amman Güzel Sanatlar 
Müzesi gibi kurumların yanı sıra. Türkiye. 
Fransa. ›talya. ›sviçre ve ABD'deki özel 
koleksiyonlarda bulunuyor. Sanatçı 60 yılı 
a˛kın sanat ya˛amını bir cümle ile özet-
liyor: "Kendime hiç ihanet etmedim." 
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