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Paralı eğitim, paralı sağlık ve sermayenin giderek artan bir hızda, siyasî İslâm’la 
harmanlandığı üniversite bir ülkeyi nereye götürürse Türkiye de oraya gidiyor. 

66 vakıf üniversitesinden 21’inin, ‘tarikat[lar], AKP ve İslâmî sermaye’den oluşan iktidar 
blokuna mensup ya da yakın kişilerce kurulmuş vakıflara ait olduğunu belirtmiştim. Bu 
belirlemeyi yaparken başvurduğum verilerden, vakıf kurucularının ve üniversitenin mütevelli 
heyet başkanlarının nitelikleriyle ilgili olanlarına ait iki örnek vereyim: 

Bir gazeteci soruyor: “İddia edildiği gibi Fethullah Gülen’in 2 numaralı adamı mısınız?” 
Vakfın da kurucularından olan Üniversite Mütevelli Heyet Başkanı yanıtlıyor: “...Ben 
Fethullah Gülen Hocaefendi’yi yıllar öncesinden tanırım. Benim bildiğim Fethullah Gülen 
Hocaefendi devletine, milletine, ülkesine bütün kalbiyle bağlı, bayrağına âşık bir insandır. 
Yurtdışındaki okullarda hep genç hanımlar, genç adamlar memleket aşkıyla hizmet etmeye 
çalışıyorlar. Oradaki çocukların hepsi Türkiye sevgisiyle yetişiyor. Bunu inkâr edebilir miyiz? 
... Bildiğim gördüğüm bu güzel faaliyetleri tabii ki destekliyorum. Hayatını kıvrıla kıvrıla 
yaşayan biri değilim. Evet, Fethullah Gülen Hocaefendi doğrusunu söylüyor.” 
Üniversite kuran bir başka vakfın kurucusunu da, tanınan bir siyaset adamı şöyle anlatıyor: 
“...Çocuk yaşlarından itibaren memleket meseleleriyle meşgul oldu. Kırk yıllık dostum. [Onu] 
Millî Türk Talebe Birliği'nde, İsmail Kahraman'ın, Abdullah Gül'ün, üstâd Necip Fâzıl'ın ve 
ülkenin idaresinde söz sahibi olacak birçok değerli ismin yanında tanıdım. MTTB'den sonraki 
günlerinde (...) Vakfı'nın kurucusu oldu ve vefatına kadar bu vakıf içinde faaliyet gösterdi. 
...AK Parti'yi tutar ve Tayyip Beyi çok severdi...” 

Benzeri verilere dayanarak belirlediğim 21 üniversite ile TOBB ve ticaret odaları vakıflarınca 
kurulmuş 4 üniversite dışında kalan 41 vakıf üniversitesini üç gruba ayırmak mümkün: İlk 
grup, Erdoğan’ın İslâmî sermayeden saymadığı kesime mensup ya da İslâmî sermaye 
kesiminden oldukları kesin olarak söylenemeyecek işadamlarınca kurulmuş üniversitelerden 
oluşuyor. Bunların çoğu önde gelen holding sahibi ailelere ait... Sayıları 12... 6’sı 2002’den 
önce, 6’sı daha sonra kurulmuş... 8’i İstanbul, 2’si İzmir, biri Trabzon, biri de Kayseri’de... 

İkinci grup, özel dershane ve/veya ilk ve orta dereceli özel okul sahiplerince kurulmuş vakıf 
üniversiteleridir. Bunlardan bir bölümü, meslek hayatına eğitimci olarak başlayan, daha sonra 
eğitim hizmetlerini bir girişimcilik alanı olarak da değerlendiren kişilerin kurdukları 
vakıfların... Diğer bölümüyse, özel eğitime yatırım yapan işadamlarının kurdukları vakıflara 
ya da eğitime destek vermek ve kentlerinde de üniversite kurulmasını sağlamak isteyen 
hayırseverlerce kurulmuş vakıflara ait... Sayıları 20... Bunlardan 11’i 2002’den önce, 9’u 
daha sonra kurulmuş... 11’i İstanbul, 5’i Ankara, 2’si Mersin, biri İzmir, biri de Kayseri’de... 
Son grupsa, özel sağlık kuruluşu sahiplerince ya da sağlık alanında hizmet vermek için 
hayırseverlerce kurulmuş vakıfların üniversiteleri... Sahip oldukları hastaneleri üniversite 
hastanesi hâline getiriyor ve kurdukları üniversitede tıp eğitimini öne çıkarıyorlar.  Sayıları 
9... 3’ü 2002’den önce, 6’sı daha sonra kurulmuş... 5’i İstanbul, 3’ü Ankara, biri İzmir’de... 
Hemen belirteyim; başta sözünü ettiğim 21 üniversitenin kurucuları içinde de işe ilkin özel 
dershane/okul ya da özel hastane kurarak başlayanlar var... Ama hem sayıları az hem de 
belirleyici olan özellikleri, izledikleri siyasî çizgi olduğu için, onları da o 21’in içinde saydım. 
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Gelelim sadede: Son üç yazımda size, üniversitelerimizin ülke coğrafyasına nitelik ve nicelik 
olarak dağılımları yanında, 52’si üç büyük kentte konumlanmış, 66 vakıf üniversitesiyle ilgili 
bazı veriler de sundum. Bu verilere bakarak üniversitelerimizin ve Türkiye’nin nereye doğru 
gittiğinin yanıtını vermek de size kaldı. Yanıt için benim ipucum başlığın üstünde yazılı... 
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