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Maria Konnikova “Scientific American” dergisinde yazardır. 17 dile 
çevrilen eserinin orijinal adı “Mastermind – How To Think Like Sher-
lock Holmes” tur. Bu eser yazarın ilk romanıdır. Yazar daha sonra 
“The Confidence Game” adlı eserini kaleme alacaktır. İki romanda 
tür olarak kişisel gelişim kitaplarıdır. Roman içerisinde farklı başlık-
lardan oluşan bölümler vardır. Bu durum okurun kitabı okumasını 
kolaylaştırmaktadır. Ayrıca akıcı anlatımı ve basit dili ile okunması 
çok zevkli bir eserdir.

 Eser klasik bir kişisel gelişim romanı gibi görünse bile durum böy-
le değildir. Ele aldığı konu itibariyle aynı türün diğer romanlarından 
farklı olmaktadır. Çok meşhur bir figürün beynine bizi misafir etmek-
tedir. Bu figür, Sherlock Holmes’tan başkası değildir. Sherlock Hol-
mes, kendisinden sonraki pek çok film, dizi ve romana ilham kaynağı 
olan ve Sir Arthur Conan Doyle’nin yarattığı efsanevi bir kurgu ka-
rakteridir. Bu karakteri bu kadar meşhur eden şey ise düşünme biçi-
midir. Bu düşünme biçiminin en tipik metodu ise “hafıza sarayı” dır. 
Yazar tüm bunları örnekleyerek anlaşılması kolay bir hale getirmiştir. 
Bize sıra dışı bir düşünme biçimini tanıttığı için yararlı bir kişisel ge-
lişim romanıdır.  

Eser öykündüğümüz kişi olarak Sherlock Holmes’u işaret ederken, 
olduğumuz kişi olarak ise John Watson’ı göstermektedir. Bu ikilinin 
olaylar karşısındaki farklı bakış açılarını bize sunmaktadır. Yazar bu 
sayede bizim düşünme biçimimizin iddia ettiği gibi Watson’a benzer 
olduğunu bize ispat etmektedir. Gerçekten de Holmes gibi düşüne-
bilmek çoğumuz için zordur. 

“…Bu sebeple üstadın çoğu resminde, elinde bir büyüteçle nesnelere 
yaklaştığını görürüz. Hem çözümleme hem de tahrip etme aracı olan 
büyüteç, Holmes’un bakışını derinleştirir…”

Künye: Konnikova M. (2015) Mastermind – 
Sherlock Holmes Gibi Düşünmek, İstanbul: 
Domingo Yayıncılık

Mastermind 
Sherlock Holmes Gibi Düşünmek 
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Yönetmen: Paddy Considine

Oyuncular: Paddy Considine, Jodie Whittaker, 
Paul Popplewell

Yılı: 2017

Süre: 92 dk.

Bir Film

2017 yılında vizyona giren bu dram filminde 6 yıl aradan sonra ikinci 
kez yönetmen koltuğunda oturan Paddy Considine konusuyla vasat, 
oyunculuk olarak oldukça iyi bir film ortaya koymuş. Film orta sik-
let dünya şampiyonu Matty Burton ( Paddy Considine) son kez bir 
maça çıktıktan sonra eşine ve yeni doğan kızına vakit ayırmak iste-
mesiyle başlar. Fakat bu maç onun kaderini değiştirecektir. Maçtan 
sonra birçok yetisini kaybeden Matty hayatı hem kendi hem de eşi 
için çekilmez hale getirir. O’na katlanmaya çalışan eşi Emma ( Jodie 
Whittaker) bir noktadan sonra O’nu terk etmek zorunda kalır. Film 
sadece bir karaktere odaklanması ve diğerlerini göz ardı etmesi ve 
konusu bakımından vasat olsa da tüm oyunculukların ve özellikle 
başrolün oyunculuğu gerçekten başarılı. Merak edenler için filmin 
imdb puanı 7.1

Journeyman

Uğur Köfteci 
Genç	Mülkiyeli
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Filmleri www.kissadanfilm.com sitesinden izleyebilirsiniz. İyi seyirler dilerim.

Veysel Aslan

Bir Kısa Film

Selam dostlar. Nasılsınız? Şuan ben çok duygusalım. Neden derseniz 
çünkü sizler için seçtiğim filmleri kaleme almadan önce bir kez daha iz-
liyor ve o an ki hissiyatımla bu yazıları yazıyorum. Şuan size önereceğim 
bu film gerçekten duygusal bir film. Hele bir de baba olmuşsanız ve ço-
cuğunuz ile ilgili bir sorun olduğunda elinizden bir şey gelmiyorsa adeta 
kahrolursunuz. Filmdeki karakterin oyunculuğu da size bu hissi çok iyi 
aktarıyor. Çok minimal ama bir o kadar da büyük oynuyor. Künyesine bir 
çok başarı ve ödül sığdırmış bu filmi izleyin mutlaka. İzleyin ve ne kadar 
saçma sapan bir düzen içinde acılar çektiriyoruz bir birimize görün.

Yönetmen: Ammar Sonderberg

Oyuncular: Frank Stöckle, Michaela Klamminger

Yayın yılı: 2015 (Almanya)

Süre: 4 dk

The Call (Arama)

“Büyük laflarım yok ama biraz eğleneceğimiz kesin.” diye başlar film. 
Evet öyle çok da büyük ya da süslü lafları yok filmin. Ama sonuna 
noktayı öyle bir cümle ile koyar ki benim bu zamana kadar; en fel-
sefi, varoluşçu, stoacı adına her ne derseniz deyin, duyduğum en 
anlamlı cümle oldu. Derki  “Hayatta yaptığımız her şey bizi yüceltsin 
diye değildir. Yapıyor olmamız yüce bir şey değil mi zaten?” Bunun 
üzerine film hakkında daha fazla bir şey söylemeye gerek yok. Merak 
edenler çoktan açıp izlemeye başlamıştır sanırım. Hadi iyi seyirler...

Yönetmen: Abdulbaki Yavuz

Oyuncular: Uğur Polat, Sait Genay, Sera Tokdemir

Yayın yılı: 2011 (Türkiye)

Süre: 8 dk

Jurnal (Journal)


