


Merhaba Sevgili Dostum,
Eğlenceli bulmacalar, merak uyandıran öyküler, yete-

neğini fark ettirecek anketler, yolunu aydınlatacak bilgiler, 
hoşça vakit geçirmeni sağlayacak şakalar içeren ve sanatın 
esrarengiz dünyasında önemli uçuşlar yapacağın bu kitaba 
küçük bir anketle başlayalım. Aşağıdaki soruların cevapla-
rından hangisi seni en iyi ifade ediyor?

1) Bu kitabı neden okuyorsun?
a. Aslında okumak istemiyorum, oku dediler. Okusam 

mı okumasam mı?
b. Öğretmenim/ailem önerdi. 
c. Bir arkadaşım çok beğendiğini söyledi, o beğendiyse 

ben de beğenirim. 
d. Kitap okumayı seviyorum. 
e. Eğlenceli Bilgi kitaplarını seviyorum. 
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UÇUŞA GEÇİYORUZ



2) Farklı sanat dallarıyla aran nasıl?
a. Hiç bilmiyorum, sanat nedir?
b. Belki seviyorumdur, hiç düşünmedim. Düşüneyim. 
c. Güzel bir şeye benziyor. 
d. Sanatı seviyorum. Özellikle Eğlenceli Bilgi’nin ünlü 

çizeri Alp Türkbiner’e özeniyorum. 
e. Bayılırım. Resim, müzik, tiyatro, çini, hat, grafik ta-

sarım, seramik, mimari, fotoğrafçılık gibi sanat dal-
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larından en az birini gelecekte meslek olarak seçmek 
istiyorum. 

3) Sanat hakkında ne düşünüyorsun? 
a. Bir şey düşünecek kadar bilgim yok. Öğrensem mi?
b. Sanata ilgim var ama yakından tanımıyorum. 
c. Sanat kendimi anlatmam için çok güzel bir yol olabilir, 

belki. 
d. Sanat dünyayı değiştirir. 
e. Sanat dallarından en az biriyle ilgili çok severek eğitim 

alıyorum. 

4) Müze ve sergilere gitmeyi sever misin?
a. Hiç gitmedim. İyi bir şey mi?
b. Internet üzerinde birkaç müze turu yaptım. Gerçeği 

daha iyi olabilir. 
c. Öğretmenimizle bir kere bir müzeye sınıf gezisi yap-

mıştık. Güzeldi aslında. Farklı müzelere gitmeyi dü-
şünebilirim. 

d. Bulunduğum şehirdeki bütün müzeleri gezdim ve sık 
sık sergilere giderim. 

e. Dünyadaki bütün müzeleri ve seçkin eserler bulunan 
sergileri gezmek isterdim. 
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DEĞERLENDİRME
En çok A cevabı verdiysen:

Çok MERAKLI birisin. Hiç ilgini çekmeyen konuları bile 
inceleyebilirsin. Sende gizli yeteneklerini keşfedecek bir 

yetenek görüyorum, tebrikler.
En çok B cevabı verdiysen:

ARAŞTIRMACI birisin.
En çok C cevabı verdiysen:

YENİLİKÇİ birisin.
En çok D cevabı verdiysen:

DÜNYAYI DEĞİŞTİRMEK İSTEYEN birisin.
En çok E cevabı verdiysen:
Tam bir ‘SANAT ÂŞIĞI’sın.

Sen de hangi kategoride olduğuna bak ama belki bunların 
hepsi seni anlatıyordur.

Bu Kitap Herkese Hitap Ediyor
Bu kitap Meraklılar, Araştırmacılar, Yenilikçiler, Dünyayı 

Değiştirmek İsteyenler, Sanat Âşıkları ve herkes için birbi-
rinden ilginç ipuçları sunuyor. Devlerin omzunda yükselmek 
istiyorsan, şanlı Osmanlı Devleti’nde yaşamış sanat devlerinin 
hayatlarına doğru uçuşa geçiyoruz. Mis gibi kokan notalar, 
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güzel sesli boyalar, çılgın sanatçılar, kulakları şenlendiren 
harfler, lezzetli fırçalar, göz kamaştıran sesler ve kucak do-
lusu şaşırtan bilgi seni bekliyor. (Bu cümlede bulunan duyu 
ilişkilerindeki tuhaflığı bulmayı sana bırakıyoruz.)
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