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Kimyamızı Bozmadan Dönüşebilmek Mümkün mü? 
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Kimya denince, cam balonlar, beherler, cam pipetler, erlenler, deney tüpleri ve bunların içindeki renkli 

sıvılar ve tabii ki laboratuvarlar aklımıza gelir. Özünde kimya, maddelerin yapısını, özelliklerini, 

etkileşimlerini ve tepkimelerini inceleyen bilim dalıdır. Kimya hayatımızın her noktasındadır. Biz fark 

etsek de fark etmesek de her gün etrafımızda bir sürü kimyasal olay gerçekleşir. Her yemeğin pişmesi 

başlı başına kimyasal tepkimeler zinciridir ve yiyecekleri sindirebileceğimiz hale getirmek için bu 

tepkimelere ihtiyaç duyarız. Vücudumuz adeta kimya fabrikası gibidir, her gün ihtiyaç duyduğumuz 

maddeler için yediklerimiz parçalanır ve farklı birçok organımızda yaşamsal fonksiyonlarımızı 

sürdürebilmek için kullanılır. Hücreler başlı başına kimya laboratuvarıdır, çekirdeğinde yer alan DNA’mız 

tamamen kimya harikasıdır. Hatta bilim insanı Aziz Sancar’a DNA’nın onarımını inceleyen çalışmaları 

kimya alanında Nobel ödülü getirmiştir.  

Bir önceki yazımızda fizik ile dönüşümü anlamaya çalışmıştık. Bu yazıda ise kimyanın gözünden değişim 

ve dönüşüme bakacağız. Yaşamımızda bu kadar önemli bir yere sahip olan kimya, acaba değişimi ve 

dönüşümü anlamakta işimize yarar mı? Kimya biliyor olmamız dönüşümü başlatmak ve hızlandırmak için 

ne tür faydalar sağlar? Kimyamızı bozmadan dönüşebilmek mümkün mü? Bu yazıda bu sorulara yanıtlar 

arayacağız. Konuyu yine üç seviyede ele alacağız: İlki bireysel seviye, ikincisi takım seviyesi, üçüncüsü de 

organizasyonel seviye.  

 

Bireysel Dönüşümün Kimyası 

18. yüzyılda Lavoisier tarafından ortaya atılan kimyanın en temel kanunu şunu söyler: Her kimyasal 

tepkimeye veya bir başka deyişle dönüşüme giren ve çıkan madde miktarı eşittir. Kimyasal tepkimeyi 

https://www.livescience.com/45986-what-is-chemistry.html
https://curiosity.com/topics/10-ways-to-hack-your-cooking-with-chemistry-curiosity/
https://curiosity.com/topics/10-ways-to-hack-your-cooking-with-chemistry-curiosity/
http://library.open.oregonstate.edu/aandp/chapter/2-3-chemical-reactions/
https://bscb.org/learning-resources/softcell-e-learning/chemistry-and-cells/
https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/2015/sancar/facts/
https://hbrturkiye.com/blog/donusumun-fizigi
http://www.nyu.edu/classes/tuckerman/adv.chem/lectures/lecture_2/node2.html
http://www.nyu.edu/classes/tuckerman/adv.chem/lectures/lecture_2/node2.html


insandaki değişime benzetebiliriz. Değişim öncesi de sonrası da aynı bireydir. Ayırıcı noktası ise değişimle 

birlikte duygu, düşünce ve davranışlarında farklılıklar oluşur, insan başka bir hâl içine girer. İnsandaki bu 

değişim kimi zaman hızlı kimi zaman yavaş da olsa hep vardır. Tıpkı kimyadaki gibi farklı etkenler bu 

değişimi hızlandırabilir. Örneğin kimyadaki ortam ısınının veya basıncının artmasına benzer şekilde dış 

koşulların zorlaşması insandaki değişimi hızlandırır. Temelde insan farklı koşullara adaptasyon 

sağlayabilen ve bu nedenle varlığını sürdürebilen bir canlıdır.  Ek olarak kimyadan hatırlayacağımız 

kimyasal tepkimeleri hızlandıran katalizörler dönüşümün başlaması veya istenen hıza ulaşması için 

kullanılabilir. Bireysel dönüşümdeki katalizör bir arkadaş, bir müşteri, bir kitap, bir eğitim veya ilham 

veren bir lider olabilir.   

 

Takım Dönüşümünün Kimyası 

Takım için Bruce Tuckman’ın 1965’de ortaya attığı Takım Gelişimi Modeli’ni hepimiz biliriz. Özetle tüm 

takımlar Oluşum - Fırtına (Çatışma) – Düzen – Çalışma - Çözülme adımlarından geçerler. Takım 

dinamiklerinde Düzen ve Çalışma alanlarına ulaşmak için yapılması gerekenler hep anlatılır, çünkü 

buralar üretken bölgelerdir. Bu bölgelere ulaşmanın bedeli vardır, Fırtına bölgesinin aşılması gerekir. 

Düzene veya Çalışma bölgelerine ulaşmış, kendi iç dinamiklerini oluşturmuş ve üreten bir takıma 

dışardan dönüşüm dalgaları ulaştığında bunun etkisini azaltacak yönde tepki gösterir. Fransız kimyacı Le 

Chatelier’in keşfettiği de tepkimeler için tam olarak budur. Bu nedenle takım dönüşümünü dışardan bir 

etkiyle yapmaya çalışmak bu etkiyi azaltmaya çalışan bir tepki doğurur. Buradan bir çıkarımla, takım 

seviyesindeki değişimi takım içinden başlatmanın en az tepkiyi oluşturacağı sonucuna ulaşabiliriz. 

 

Organizasyonel Dönüşümün Kimyası 

Kimyanın ana başlıklarından birisi olan Termodinamiğin birinci yasası enerjinin yoktan var vardan yok 

edilemeyeceğini, sadece şekil değiştirebileceğini söyler. Bu, organizasyonlar için de geçerlidir. 

Organizasyonu oluşturan takımların enerjilerinin toplamı organizasyonun enerjisini belirler. Enerjinin 

tamamı kinetik olmayabilir, potansiyel enerji olarak da keşfedilmeyi bekliyor olabilir. Organizasyonel 

dönüşümde bu potansiyel enerjiyi fark edip onu kinetik enerjiye çevirebilmek değişim yolunda 

organizasyona ihtiyaç duyduğu gücü verecektir. Potansiyeli fark edebilmek ve bunu harekete 

çevirebilmek başlı başına bir beceridir. Hele bir de bu hareketi organizasyonel stratejiye uygun 

yönlendirebilmek bir yönetim ustalığıdır.  

Termodinamiğin ikinci yasası hiçbir sistemin enerji verimliliğinin 1’den büyük olamayacağını ortaya 

koyar. Bu yasaya uygun olarak organizasyonel dönüşümdeki enerji verimliliği de 1’den büyük olamaz. 

Organizasyonel dönüşüm ile artan esasen var olan ve şekil değiştiren enerjidir. Yöneticilerin burada 

dönüşümle açığa çıkardığı potansiyel enerjiye bakması doğaldır. Unutulmaması gereken, geride harekete 

geçiremediği ne kadarlık bir potansiyel enerji bıraktığıdır. 

Gerek bireysel dönüşümde gerek takım dönüşümünde gerekse organizasyonel dönüşümde geçerli olan 

bir başka nokta ise Peter Drucker’ın da vurguladığı süreklilik ve değişim arasındaki dengedir. Bu dengenin 

sağlanamadığı durumlarda kimyanın yani ahengin bozulması kaçınılmazdır. Sürekliliğin ağır bastığı 

ortamlarda durağanlık artar yani kinetik enerji azalır ve değişime ayak uydurmak zorlaşır. Tam tersi 

olarak değişimin ağır bastığı durumlarda süreklilik zorlaşacak ve var olan kinetik enerjiyi tüketecektir.  Bu 

nedenle organizasyonel dönüşümün başarısı, denge kurabilme becerisine yani liderin ustalığına bağlıdır. 

Özetlemek gerekirse kimyanızı bozmadan organizasyonel dönüşümü başarabilmek için şu tavsiyelerde 

bulunabilirim: 
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1. Organizasyonunuzun kimyasını yani yapısını, özelliklerini ve iç-dış etkileşimlerini çok iyi anlayın. 

2. Organizasyonunuzdaki hareketi devam ettiren kinetik enerjiyi ve henüz kullanılamayan potansiyel 

enerjiyi tespit edin. 

3. Potansiyel enerjiyi açığa çıkaracak hedefler belirleyin. 

4. Değişimi bireylerdeki kimyasal tepkime olarak görerek, işe bireylerle başlayın.  

5. Değişimin hız kazanabilmesi için doğru ortam koşullarını oluşturun ve katalizörler kullanın. 

6. Takımların değişimini takım içindeki bireylerle içten dışa şekillendirin.  

7. Takımlardaki değişim, potansiyel enerjiyi kinetik enerji olarak açığa çıkarttığı noktada bunu 

organizasyonel dönüşüme odaklayın. 

8. Organizasyonel dönüşüm yolunda gözünüzü uzak ufuktan yani kurum stratejisinden ayırmayın. 

9. Sadece değişime değil sürekliliğe de odaklanın ve bu ikisinin dengesini kurun. 

10. Organizasyonel dönüşüm için her bir takımın ve her bir bireyin dönüşümüne ve henüz 

kullanamadığınız potansiyel enerjisine ihtiyaç duyduğunuzu unutmayın. 

 

Harvard Business Review Türkiye’nin internet sitesinden alınmıştır. İlgili yazıya ulaşmak için lütfen 

tıklayınız. 
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