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Eser Türkiye'yi ve Mısır'ı eğitim ve toplumsal yapı olarak deği-
şim açısından karşılaştırmalı olarak ele alıp, incelemektedir. 

Yazar, ilkin Türkiye'de ve Mısır'da medrese eğitimini, ele al-
maktadır; bu eğitimi klasik eğitim diye adlandırmakta ve bu eğitim 
sisteminde görülen yenilik hareketlerini, toplum yapısında görülen 
yenilik hareketleri çerçevesinde değerlendirmektedir. 

Yenilik hareketlerinde de Türkiye için birkaç aşama belirleyen 
yazar, ilkin bu belirlemeyi 1923'den sonra ve öncesi olarak yap-
maktadır. 1923 öncesi eğitim sistemindeki değişim ve yenileşme 
ise onsekizinci yüzyıldan itibaren Osmanlı İmparatorluğunda görü-
len hareketleri olarak ele alınıp, değerlendirilmektedir (s.l90'dan 
itibaren). 

Bu arada eserde, Mısır'da ve Osmanlı İmparatorluğundaki ye-
nilik hareketleri karşılaştırılmakta ve medreselerin yerine askeri 
okullar kurulmuş olduğu; daha sonra, değerlendirilmesi yapılmak-
tadır. Yazar, Osmanlı da sivil okulların kuruluşunu 1859 olarak be-
lirlemektedir. O, ondokuzuncu yüzyılda bütün eğitim kurumlarının 
yeniden yapılanma gösterdiğini ifade etmiştir (s. 191). 

Yazar, bu arada eğitimin, gerek Mısır'da gerekse Osmanlı İm-
paratorluğu'nda bir birlik göstermediğine dikkati çekmektedir; bir 
taraftan hâlâ medreseler faaliyetlerini devam ettirirken, diğer taraf-
tan askeri ve sivil eğitim kurumlan da faaliyet göstermekteydi. Bir 
başka ifade ile yazar eğitim kurumlannı iki ana grupta toplamakta-
dır: 
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1. Medrese kökenli okullar; 

2. Modern okullar. 

Daha sonra, 1908'den itibaren ikinci tip okullann desteklendiği 
belirtilmektedir. Atatürk de Batılılaşma hareketini desteklemiştir. 
Yazar, Atatürk'ün yenilik hareketlerine bizzat öncülük ettiğini; bu 
bakımdan da başanlı olduğunu belirtmektedir. 

Bu sistemle ilgili olarak Atatürk'ün bir değerlendirmesi aktanl-
maktadır: "ben şu kanaatteyim ki şimdi izlemiş olduğumuz eğitim 
ve öğretim prensipleri millî tarihimizin seyrinde önemli bir faktör-
dür" (s. 192). 

Yazar, Mustafa Kemal'in Osmanlı İmparatorluğunun merkezin-
deki elitlerin ya da din adamlannın desteğinden çok, halkın desteği 
ile, yenilik hareketleri konusundaki atılımlannda başanlı olduğunu 
ifade etmektedir. 

Bu arada Türkiye'deki çeşitli fikir hareketlerine değinen yazar, 
özellikle Abdülhamid zamanından itibaren Türkiye'deki fikir hare-
ketleri ve onlann Avrupa'daki kökleri hakkında bilgi verir. Ona gö-
re, Genç Türkler hareketinin temelinde Fransız pozitivist görüşleri 
bulunur. Genç Türkler, daha sonra Durkheim etkisi altında kalmış-
lardır. Bunlar arasında Ziya Gökalp de bulunmaktadır (s. 192). 

Bu arada Türkiye'nin müslüman ülkeler gözüyle değerlendir-
mesini yapan yazar, bu ülkelerin Türkiye'nin Batılılaşma, özellikle 
de eğitimdeki Batılılaşma hareketlerini onun kaybı olarak değerlen-
dirdiklerini belirtir. 

Yazar uzun uzun Ziya Gökalp ve onun milliyetçilik, Türkçülük 
konusundaki görüşleri üzerinde durur. Onun Yeni Türkiye Cumhu-
riyetinde eğitimin şekillenmesinde etkin olduğunu söyler (s. 193). 

Burada Durkheim ve Atatürk'ün görüşlerini karşılaştıran yazar, 
bu düşünür ve Atatürk arasında önemli fikir uyuşmalan olduğunu 
iddia eder. (Bkz. Spencer, Cultural Process and Intellectual Cur-
rent: Durkheim and Atatürk, American Antropologist, (60) 1958). 

Yazar daha sonra, uzun uzun Yeni Türkiye Cumhuriyeti'ndeki 
eğitim ve öğretim sisteminin bir değerlendirmesini yapar; 1933 üni-
versite reformu hakkında bilgi verir. 
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Yazar eğitim ve öğretim sistemindeki yenilik hareketleri ara-
sında, araştırmanın kurumlaşması açısından önem taşıyan TÜBİ-
TAK ve Dokümantasyon Merkezinden söz eder (1962). Bu kurum-
ların fonksiyonu hakkında bilgi verir (s.202). 

Aynı paralelde Mısır'daki değişim hareketleri hakkında açıkla-
malar verilen eser, Türkiye'deki değişim ve yenilik hareketlerini, 
bir taraftan sosyolojik ve pedagojik açıdan değerlendirmeye çalışır-
ken, diğer taraftan bir zamanlar, Osmanlı İmparatorluğunun bir par-
çası olan, ancak muhtelif yenilik hareketlerinde, müslüman dünya-
sında başı çekmiş olan Mısır'ınki ile karşılaştırmalı olarak 
incelemektedir. 




