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KÜLTÜR -  SANAT

“Cevapları bildiğinizi sanıyorsunuz ama yanılıyorsunuz” sloganıyla 
Türkçe’ye çevrilen eserin orijinal adı ise “You Are Not So Smart” dır. 
Yazarı Amerikalı bir gazeteci David McRaney’dir. Yazar, iki kez William 
Randolph Ödülü’nü kazanmıştır.  Aslında bu roman aynı adlı yazara 
ait blogtaki yazılardan derlemedir. Bloğun takipçileri yazara bu ya-
zılarını roman haline getirmesi için yoğun bir baskı uygulamışlardır. 
Bu kadar baskı sonucunda yazar, bu popülariteyi değerlendirip ro-
manını yazma kararı almıştır. Youtube’da kitap için bir resmi tanıtım 
videosu bile yayınlanmıştır. Bir dönemin en çok konuşulan romanları 
arasındadır. Ülkemizde Pegasus yayınlarından çıkmıştır.

 Roman insanların genel olarak doğru kabul ettikleri yanlış kanılar 
üzerine odaklanmaktadır. Yani insanların aslında rasyonel kararlar 
veren bireyler olmadıklarını okuyucularına kendince ispatlamakta-
dır. Bunu yaparken insan psikolojisine sık sık başvurmaktadır. Böyle-
ce roman, psikoloji ile ilgilenen okuyucuları oldukça tatmin etmek-
tedir. Roman bölüm bölüm yazılmış bir haldedir. Böylece okuyucu 
romana istediği kısımdan başlayabilmektedir. Yazarın dili alaycılık 
barındırmaktadır. Bu da okuyucunun sıkılmasının önüne geçmekte, 
eseri salt psikolojik- bilimsel bir roman olmaktan uzaklaştırmaktadır. 
Roman tür olarak kişisel gelişim romanlarına daha yakın bir dil içer-
mektedir. Ancak kesinlikle psikoloji türüne ait bir romandır. Okuyucu 
her sayfayı heyecan içerisinde çevirecek, şaşkınlığını gizleyemeye-
cektir. Yazar gerçekten iyi bir iş çıkartmış ve bir solukta okunacak bir 
eser ortaya koymuştur. 

“Televizyonların, politikacıların ve büyük şirketlerin beynimizi yıka-
dığı modern toplumda kitlesel cehaletin büyük bir sorun olduğunu 
biliyoruz. Artık, David McRaney’in zihin açıcı kitabı sayesinde bu so-
runun kökenlerini bilimsel açıdan görebileceğiz. Toplumun tapındığı 
budalalığın nedenini merak edecek kadar bunun farkında olanlar bu 
kitabı mutlaka okumalı.” David Sirota
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Bir Film

2016 yapımı olan bu film son zamanlarda izlediğim en iyi film diye-
bilirim. Aslında bir üçlemenin ikinci filmi olmasıyla da ayrı bir yer 
tutuyor bu yapım. Altıncı His ‘in yönetmeni olan M. Night Shyala-
man 2000 yılında Unbreakable filmini yönetmiş dilimize Ölümsüz 
olarak çevrilen bu film finali itibariyle izleyenleri oldukça etkilediği 
kanısındayım. Lakin devam filminin tam 16 sene sonra gelmesi fa-
kat bekleyenleri hiç üzmemesi de ayrı bir konu. James McAvoy’un 
oyuncu olarak adeta devleştiği bu filmde içinde birden fazla karakte-
ri bulunduran, çoklu kişilik bozukluğu hastası Kevin ‘ın 23 kişiliğinden 
istenmeyenler ve bastırılmış olanlar kontrolü ele alır ve 3 genç kızı 
kaçırır. Kaçırılan kızlardan Casey Cooke (Anna Taylor-Joy) diğer kızla-
ra nazaran daha sakin davranır ve olayları anlamaya çalışır. Kevin’ın 
farklı kişilikleri olduğunu anlayan Casey akıllıca davranıp kaçmaya ça-
lışsa da başarılı olamaz çünkü kapatıldığı yer oldukça gariptir. Kevin 
ve tüm karakterlerin korktuğu yirmi dördüncü karakter bir hayalden 
mi ibarettir yoksa aslı var mıdır? Etkileyici bir finali olan bu filmin 
İMDB puanı 7.3 olmakla birlikte McAvoy’un oyunculuğu 10 üzerin-
den 10’dur. Unutmadan üçlemenin son filmi olan Glass (Cam) 2019 
yılında vizyona girmiştir. Split (Parçalanmış) herkesin izlemesi gere-
ken adeta bir oyunculuk dersidir.
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