
Merak ve Hayal Gücü Bilgiden Önemlidir!

   FAYDASIZ BİLGİNİN FAYDASI  // ABRAHAM FLEXNER   

İleri Araştırmalar Enstitüsü’nün kurucusu Abraham Flexner’in 1939 
tarihli, zamanının çok ötesindeki makalesi Faydasız Bilginin Faydası, 
özgür ve merak temelli bağımsız araştırmanın önemini vurgulayarak 
pek çok buluşun bu esasa dayandığını hatırlatıyor.

Albert Einstein, Carl Friedrich Gauss, James Clark Maxwell neden hâlâ 
yaşayan efsaneler olarak adlandırılıyor? Günlük yaşantımıza hiçbir 
katkısı yokmuş gibi görünen kuramların bize ne faydası var? Pek çok 
buluşun temeli, ne işe yaradığı bilinmeyen, yararsız bilgi niteliğindeki 
bir başka keşfe dayanır. Abraham Flexner, bu makalesinde, basit 
araştırmaların sınır tanımaz bir hayal gücü ile buluştuğunda ne denli 
büyük keşiflere evrilebileceğini gözler önüne seriyor.

YAZAR  HAKKINDA 
ABRAHAM FLEXNER, İleri Araştırmalar Enstitüsü’nü tasarlayan ve 1930’dan 1939’a dek kurucu yöneticisi olarak görev yapar-
ken kurumu geliştiren kişidir. Tıp eğitimi ve pratiği dâhil, Amerikan eğitim sisteminin reformunda önde gelen isimlerden biri 
olan Flexner’in bilginin, akademik güvenilirliğin ve ideallerin gelişmesinde büyük katkıları olmuştur. İtici gücünü merakın 
oluşturduğu temel araştırmaya adanan Enstitü, Flexner’in mirasını gönülden devam ettirmektedir.

 D
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  Enstitü’nün bugünkü 
başkanı Robbert Dijkgraaf, 
“Yarının Dünyası” başlıklı 
önsözünde yaptığı 
analizlerle Flexner’in 
derin çalkantılarla 
ve endişeyle dolu bir 
zamanda yazdığı ‘‘Faydasız 
Bilginin Faydası’’ başlıklı 
makalesini güncelliğini 
yitirmeyen; günümüz 
eğitim, bilim ve araştırma 

alanlarındaki sorunlara 
ışık tutan benzersiz bir 
zaman kapsülü olarak 
nitelendiriyor. 

  Merak, öğrenme tutkusu 
ve hayal gücünün bilimsel 
ilerlemede oynadığı 
önemli rolü açıklamayı 
kolaylaştıracak bir kitap. 
Metin öğrencileri disiplinler 
arası yaklaşıma da 
hazırlıyor.

Çeviri: Mehmet Albayrak

YAKIN BAKIŞ

  Merak ve hayal gücünün 
bilgiden daha önemli 
gösterilmesinin nedeni ne 
olabilir? Kitaptan yola çıkarak 
“Faydasız Bilginin Faydası” 
ifadesinden ne anlıyorsunuz?
  Bilim tarihinde önemli buluş 

ve araştırmalara imza atmış 
çeşitli bilim insanlarını farklı 
kılan karakter özellikleri, bakış 
açıları, hayal güçleri ve sorgulama 
alışkanlıkları hakkında bilgilerin 
paylaşılıp tartışılacağı sunum ve 
etkinlikler düzenleyiniz. 

#bilim #merak  #hayalgücü #özgürdüşünce

“Bilim tarihindeki çoğu büyük keşif, kâşiflerin yararlı 
olma arzusuyla değil, meraklarını tatmin etme 
çabasıyla ortaya çıkmıştır.” 

                                                                         Abraham Flexner
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