"Deha yeniden yakalanan çocuklukta yatar.."
Bu yazımda Yöneticilikten ziyade daha farklı bir yetkinlikten bahsetmek
Geçtiğimiz hafta başında 3.5 yaşındaki oğlum Ateş'le oynarken
soru takıldı; Onunla benim aramdaki farklar nelerdir?

istiyorum.
aklıma bir

Vardığım sonuçlar sırasıyla:
- Ondan daha uzun bir süredir yaşıyorum
- 2 Yabancı dil biliyorum
- Okuma ve yazmayı biliyorum
- Araba ve Motorsiklet kullanabiliyorum
- Ayakkabılarımı bağlayabiliyorum
- Asansörde sadece 1'nci ve 2'nci kat değil, 10'uncu kat
düğmesine bile basabiliyorum
- Microsoft Office'i iyi kullanabiliyorum
- Yemek yapabiliyorum
- Kendim yıkanabiliyorum
......
Ama yine de sanki Ateş'te olup bende olmayan bir şey vardı beni rahatsız eden, aklıma
takılan. 2 gün sürekli Ateş'i izledim ama bulamadım bir türlü bu 'farkı'.. O günün akşamında
Twitter hesabıma bakarken 'takip' ettiğim kişilerden birisi aradığım şeyin cevabını verdiğini
görmez miyim?
Evet, orada yazıyordu işte tüm gerçekliğiyle..
"Deha yeniden yakalanan çocuklukta yatar.." diye. Yazan arkadaşım bir psikolog, adı da
Sezai Kayaoğlu. Zaten başka nasıl bir meslek erbabından çıkar ki böyle bir deyim Allah
aşkına :) Takip etmenizde fayda var derim ayrıca..
Bu cümleyi okuduktan sonra yeniden Ateş'e dönüp baktığımda görebiliyordum artık
aramızdaki farkı. O bir dahi'ydi, diğer çevremizde olan tüm 0-6 yaş arasındaki çocuklar
gibi.. Koşullanmamış, içine beton dökülmemiş, farz etmeyen, var saymayan, pırıl pırıl
sınırsız bir zihin vardı karşımda..!!
Anlam verebilmenin sonsuz hazzını tam yaşamak üzereyken bir çentik daha attı aklım
bana.. Bu sefer ki soru: "peki nasıl?"
Uykusuz bir Salı gecesi beni çok ilginç bir insanla ve araştırmasıyla tanıştırdı..
Patricia Kuhl ve "Çocukların yabancı dil öğrenme deha'ları" isimli çalışması
0-5 yaşındaki çocukların 12x2 saatlik seans'larla daha önce hiç bilmedikleri ve
duymadıkları bir yabancı dili nasıl anlayabildikleri ve doğru tepkiler/cevaplar verebildikleri
hakkında bir calışma.
Evet, yanlış okumadınız. Bir çocuk sadece 24 saat içerisinde daha önce hiç bilmediği bir
dili anlayabiliyor, üstüne bir de cevap verebiliyor.. :)
Bir de bize bakın :) Yurt dışına çıkmalar, kurs'lar, kitaplar, CD'ler, Workshop'lar. Sonuç?
Ortada vallaha :)
Beyin dediğimiz varlığımız tam bir istatistik merkezi. Verdiği tüm kararları geçmiş
yaşanmışlıklarla karşilaştırıp o an'a göre en uygun yolu seçiyor.
Bu istatistiksel karşılaştırmanın sonucu ise tepkilerimizi şekillendiriyor.

Uzun sözün özüne gelirsek, büyüyerek daha fazla
kıyaslayabileceğimiz bilgilerimiz birikiyor. Ancak bu
bilgiler bize sadece yardım etmekle kalmıyor, çoğu
zaman kısıtlanmamızı da sağlıyor.
Yeni yollar ve yeni iş modelleri bulmanın, çalıştığınız
şirkette büyük başarılar elde etmenin yolu yeniden çocuk
olabilmekte yatıyormuş. Benden söylemesi Sevgili
dostlar...
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