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Şafak Okdemir
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 

Yaklaşık bir yıl hekimlik yaptıktan sonra mesleğine 
veda ederek Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar 

Fakültesi’nde Grafik ana sanat dalında öğrenim 
görmeye başladı. Aynı dönemde yayıncılık sektöründe 

tasarımcı ve uygulayıcı grafiker olarak çalışmalarını 
sürdürdü. Sanatçının ayrıca bireysel olarak ya da küçük 

sanatçı gruplarıyla ortaklaşa gerçekleştirdiği kartpostal, 
poster, vb. tasarımları bulunmaktadır. Sanatçı bir yıl  

bir çocuk yuvasında, iki yıl da bir köy ilkokulunda 
gönüllü olarak resim öğretmenliği yapmıştır.



önce Edali’ye
ve
küçük öykülerime 
ve renklerime inanan tüm dostlara...



“Dünyanın en güzel denizlerinden biridir burası.

Belki de en güzeli.
Ana karaların çok uzaklarındaki açık denizlerde, 
birbirine komşu, irili ufaklı adaların en güzellerinden birinde geçer Perili Öykü...”



“günaydın!”

Güneş ufuktan yükselirken her şey uyanmaya başladı. 
“Günaydın günaydın günaydın!” diye zıplamaya başladı deniz mağarasının perileri. 
Onlar herkesten önce uyanmış, güneşi bekliyorlardı.

Yaz başlarıydı. 
Denizler henüz çok ısınmamış, rüzgârlar hâlâ serin esiyordu. 
Güneş her gün biraz daha erken yükseliyordu ufuktan.  
Tam da bu güzel, yaşlı adanın, gizli deniz mağarasının karşısından doğuyordu.  
Ve denizin içinden ışıyordu her sabah...

Adanın perileri, gecelerini deniz mağarasında geçirirlerdi.  
Güneş batarken gün batımı renklerine, geceleri de karanlığın renklerine bürünürlerdi.
Periler,  
gün doğumundan çok önce uyanırlar,  
günün ilk ışıklarıyla yeniden rengârenk olmaya başlarlar ve güneşi beklerlerdi.  
Heyecanla... Kim bilir kaç bininci kez...  
Aynı coşkuyla koşarlardı mağaranın ağzına...

Güneş yeni bir gün, yeni eğlenceler ve yeni renkler demekti.




