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O N U R  A R I K A N  

 
 

 

1988 yılında Malatyada doğdu. İlk ve orta öğretimi Malatyada tamamladı. 2009 yılında 
İnönü Üniversitesi GSF eğitimi resim iş öğretmenliği bölümüne girip eğitim görmeye hak 
kazandı. Eylül 2010 da Melita’dan Battalgaziye tarih arkeoloji sanat günleri kapsamında 
exlibris ve suluboya sanat çalıştayında asistan öğrenci olarak görev aldı. 2013 yılında İnönü 
Üniversitesi plastik sanatlar topluluğu adı altında “Bir iz oluşum” grubuyla kavramsal 
karma sergiye katıldı.2014 yılında İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Ana 
Sanat Dalında öğrenim görmeye hak kazandı. Özel bir eğitim kurumunda Görsel Sanatlar 
öğretmeni olarak görev almaktadır. 
 
Tarih boyunca insanlığın yerleşik hayata geçme serüveninde göç kavramı oluşmaya 
başlamıştır. Geçen bu zaman içerisinde göç oluşumunu kavram olarak değişmesi 
kentleşmeyi doğurmuştur. Kentleşme 21. yüzyılda hız kazanmakla birlikte olumsuzluklar da 
paralel olarak kentleşme oluşumunu takip etmiştir. Çıkan bu olumsuzluklar karmaşıklığın, 
düzensizliğin, kirliliğin, işsizliğin belirtileri oluşmuştur. Kent imgesi içerisinde gecekondu 
oluşumu nüksetmeye başlamış ve insanlığın oluşturduğu düzen geçmişten günümüze kırsal 
kesimdeki etnik kökenlerin sahip olduğu toprak üzerindeki evlerini terk edip imrenilen şehir 
hayatı yerine betonarme soğuk görünümlerden oluşan apartmanlarda kaybolan insanlığın 
umutları gözlenmiştir. 
 
Throughout history, the concept of migration has started to emerge in the journey of 
humanity. In this period, the change in the concept of migration has led to urbanization. 
Although urbanization has gained momentum in the 21st century, negativities have 
followed the formation of urbanization in parallel. These negativities are the symptoms of 
complexity, disorder, pollution and unemployment. In the urban image, the slum formation 
started to recur and the humanity's hopes were lost in the apartments consisting of 
reinforced concrete cold views and abandoning their homes on the land owned by the 
ethnic ethnicities from the past to the present day. 
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