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Değerli okurlarımız,

Yılın ilk beş aylık kısmını geride bıraktık. Bu beş aylık süre içinde kurucusu olduğumuz faizsiz Elbirliği 

Sistemi adına önemli gelişmeler yaşadık. 1991’den günümüze başarıyla çalışmalarımızı yürüttüğümüz 

Elbirliği Sistemi’miz devlet denetimine girerek yasalaştı. TBMM’de Tasarruf Finansman Şirketleri 

Kanunu’nun kabul edilmesi ile birlikte uyum süreçlerinin tamamlanmasının ardından sektörde yeni dönem 

başlamış oldu. Sistemin doğmasını sağlayan ve bugün sistemin kanunla bir sektör haline gelmesinde büyük 

pay sahibi olan Türkiye’nin sayılı girişimcilerinden merhum iş insanı A. Emin Üstün’ün Tasarruf Finansman 

Şirketleri Kanunu’nun çıkmasında yıllarca gösterdiği büyük çabalar da karşılığını bulmuş oldu. Bu vesileyle 

kurucumuz merhum iş insanı A. Emin Üstün’ü rahmetle anıyorum. 

Geride bıraktığımız ilk beş aylık süreçte şirket tarihimiz açısından yaşadığımız bir diğer önemli gelişme ise 

teslimatlardaki başarılarımız oldu. Pandemiye rağmen kırdığımız rekorlar, bu alandaki başarımız bizleri 

oldukça gururlandırdı. Başarılı grafiği ve teslimat bilançomuzla ilgili paylaştığımız verilerimizi ilerleyen 

sayfalarda okuyabilirsiniz.

Elbirliği dergimizin bu sayısında, Osmanlı’da finans sistemi olan Karz’ı Hasen’i ele alarak dönemin 

insanlarına sağladığı finansal kolaylıklarına değindik ve Osmanlı’da faizsiz sisteme ışık tuttuk. Yaşanılabilir 

bir dünya için üzerimize düşen sorumlulukların farkında olarak daha iyi bir gelecek adına su tasarrufunun 

önemini Posta Gazetesi Ekonomi Müdürü Bilal Emin Turan’dan dinledik. Bunun yanı sıra İstanbul boğazının 

incileri; yalı camilerimizi, oluşumu binlerce yılı aşan Kapadokya’nın doğal güzelliğini ve kültürümüzün 

yegane mirası olan tesbih sanatı ve milli içeceklerimiz üzerine hazırladığımız birbirinden özel konuları 

ilerleyen sayfalarda beğenerek okuyacağınıza inanıyorum.   

Dopdolu bir içeriğe sahip Elbirliği dergimizi artık Turkcell Dergilik ve Türk Telekom E-Dergi 

uygulamalarından da kolayca okuyabilirsiniz.

Dergimizi keyifle okumanızı temenni ediyor, sizlere sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.

Süheyla ÜSTÜN

Emin Üstün Holding ve Eminevim Yönetim Kurulu Başkanı
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DİNAMİK YAPISI  
VE GÜÇLÜ YÖNETİM 

VİZYONUYLA 
BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

 
Emin Üstün Holding

Türkiye’de 1991 yı l ında temel ler i  at ı lan ve farkl ı  sektör lerde hizmet veren ş irket ler i 
bünyesinde bar ındıran Emin Grup,  holding yapıs ına geçt i  ve bir  ş i rket ler  topluluğu olarak 
Emin Üstün Holding’e dönüştü.  Şirket ,  h izmetler ine Emin Üstün Holding olarak devam 
edecek .
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Başta faizsiz finansman siste-

mi olmak üzere otomotiv, enerji, 

sigorta, inşaat, tarım ve hayvan-

cılık gibi pek çok sektörde üretim 

ve yatırımlar yapan Emin Grup, 

holding yapısına geçti. Daha güç-

lü bir yapıya sahip olmak ve dina-

mik bir hizmet anlayışıyla hizmet 

vermek amacıyla holdingleşen 

şirket, 1991 yılında şirketin te-

mellerini atan ve Türkiye’nin sa-

yılı girişimcilerinden olan A. Emin 

Üstün’ün adını alarak Emin Üstün 

Holding’e dönüştü. Holdingleşme 

adımıyla farklı sektörlerde hiz-

met veren başta Eminevim olmak 

üzere Eminotomotiv, Eminotomo-

tiv 2. El, Emin Sigorta, Emin Ener-

ji, Emin Gayrimenkul Geliştirme, 

Emin Tarım ve Hayvancılık şirket-

leri böylelikle Emin Üstün Holding 

bünyesinde tek çatı altında top-

lanmış oldu. 

İş hayatı boyunca yüze yakın 

şirketin kuruculuğunu yapan ve 

yerli bir finansman modeli olan 

faizsiz Elbirliği Sistemi’ni iş dün-

yasına kazandırarak üretim ve is-

tihdam alanlarında değer katan 

yatırımlara imza atan merhum A. 

Emin Üstün’ün adı da Emin Üstün 

Holding ile yaşatılmaya devam 

edecek.

30 yılı aşkın köklü bir geçmiş 

ve deneyimle hizmetlerini sürdü-

recek olan Emin Üstün Holding, 

bir şirketler topluluğu olarak güç-

lü kurumsal yapısıyla Türkiye’ye 

değer katan yatırımları sürdürme-

yi hedefliyor.



Eminev im Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıs ı  ve Genel  Müdürü M.Musab Üstün,  y ı l ın i lk 
beş ayına ai t  değerlendirmeler ini  Elbir l iğ i  dergimize anlatt ı .  Faizsiz Elbir l iğ i  Sistemi’y le 
2021 yı l ın ın i lk  beş ayında yapı lan tesl imatlardaki  ist ikrar l ı  ar t ış  üzer ine sorular ımızı 
yanıt layan Üstün,  di j i ta l  a landa yapı lan yat ır ımlar,  devam eden çal ışmalar ve yı l ın kalan 
ay lar ındaki  hedef ler le i lg i l i  önemli  açık lamalarda bulundu.  BDDK sürecine de değinen 
Üstün,  sürecin tamamlanmasıy la Eminev im’ in yeni  dönemde üst leneceği  önemli  rolü 
değerlendirdi .

“SON YILLARIN EN İYİ 
BEŞ AYINI GEÇİRDİK”

 
M. Musab Üstün:

Öncelikle şirketimiz, 

holding yapısına geçerek 

daha aktif ve dinamik bir 

hizmet anlayışı başlattı. 

Bu dönüşüm hakkında 

görüşlerinizi dinleyebilir 

miyiz? 

İçinde bulunduğumuz hızlı bü-

yüme ve dinamik hizmet anlayışı 

doğrultusunda yapımızı bu sürece 

adapte edebilmek için holding ya-

pısına geçme kararı aldık. Farklı 

sektörlerde hizmet veren şirket-

lerimizi de tek çatı altında top-

layarak faaliyetlerimizi yürütece-

ğimiz bu yeni dönemde, bugüne 

kadar olduğu gibi ülkemize değer 

katan yatırımlara imza atmaya 

devam edeceğiz. Başta Eminevim 

ile hizmet verdiğimiz tasarruf fi-

nansmanı sektörü olmak üzere 

otomotiv, enerji, sigorta, inşaat, 

tarım ve hayvancılık gibi pek çok 

sektörde üretim ve yatırımlar ya-

pan bir şirket olarak kurucumuz 

merhum A. Emin Üstün’ün sahip 

olduğu güçlü yönetim anlayışıyla 

hizmetlerimizi sürdürecek, bu-

lunduğumuz alanlarda liderliği-

mizi koruyacak gerekli yatırımları 

hayata geçireceğiz.

Elbirliği 
Sistemi’nin

önünü açacak yepyeni

bir döneme giriyoruz
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Holding yapısına geçilmesi 

ve yaşanan büyüme, bu 

yıl adımları atılan ve yeni 

bir sürecin başlandığı 

tasarruf finansmanı 

dönemine nasıl 

yansıyacak?

Öncelikle holding yapısına 

geçişimizle bahsettiğimiz dina-

mik hizmet odaklı güçlü yönetim 

anlayışını daha etkin bir şekilde 

uygulayabileceğiz. Adımlarımızı 

da bu doğrultuda atıyoruz. Bunun 

yanı sıra yılın başında devletimi-

zin attığı kararlı adım sayesinde 

beklediğimiz yasanın çıkmasıyla 

birlikte yeni dönemde hareket 

kabiliyetimiz daha da artacak. 

Bizleri oldukça mutlu eden bu 

gelişmeyle 30 yılı aşkın süredir 

hizmet veren Elbirliği Sistemi’nin 

önünün açılacağına, hizmet ka-

pasitemizin milyonları bulacağı-

na inanıyorum. Başlayacak yeni 

dönemde sektörün kurucusu ve 

lideri olarak bizlere de önemli 

sorumluluklar düştüğünün bilin-

ciyle gerekli tüm hazırlıklarımızı 

tamamladık. Üslendiğimiz liderlik 

pozisyonunu sürdürerek sistemin 

devletimizin kontrolünde başarıy-

la işlemesi ve ekonomi, istihdam 

gibi pek çok alanda katkılar sun-

mayı sürdürebilmesi için gerekli 

adımları atmaya devam edeceğiz.  

Eminevim olarak bu yıla 

özellikle teslimatlarda ba-

şarılı bir performans sergi-

leyerek başladık. Yılın ge-

ride kalan bu ilk 5 ayını siz 

nasıl değerlendirirsiniz?

Ocak ayından Mayıs ayına ka-

darki 5 aylık sürede başarılı bir 

grafik çizdik. Özellikle sektörde 

başarının en önemli parametre-

lerinden biri olan teslimat sayıla-

rında geçen yıla göre önemli bir 

artış sergiledik. Geçen yılın ilk 

5 ayında 8 bin 874 teslimat ger-

çekleştirirken bu yılın aynı dö-

neminde 10 bin 445 ev ve araç 

teslimatına imza attık ve tesli-



matlarımızı yüzde 18 oranında 

artırmayı başardık. Bu süre içeri-

sinde özellikle Mart ayında şirket 

tarihimizin aylık teslimat rekoru-

nu kırdık.  Bir ayda 2 bin 628 ev 

ve araç teslimatı gerçekleştirdik. 

17 günlük sokağa çıkma kısıtlama-

sının olduğu Mayıs ayında ise 10 

günde 1.466 ev ve araç teslimatı 

gerçekleştirdik. Bu açıdan baktı-

ğımızda başarılı bir dönemi geri-

de bıraktığımızı söyleyebilirim.

Yılın ilk 5 ayında yakaladığımız 

ivmeyi yılsonuna kadar koruyarak 

yılı 27 bin ev ve araç teslimatı ile 

kapatmayı hedefliyoruz.

 

Bir yandan pandemi süreci 

de devam ediyor. Buna 

rağmen sisteme ilgi hiç 

düşmedi. Artarak devam 

eden bu ilgi hakkında 

neler söylemek istersiniz? 

Başvuru ve kayıt hedefleri-

mizde açıkçası beklediğimizin de 

üzerinde bir yıl geçiriyoruz. İçin-

de bulunduğumuz pandemi şartla-

rına rağmen 5 aylık süre boyunca 

aylık başvurularımız 4-5 bin se-

viyesinde seyretti. Mayıs ayında 

ise 17 günlük kısıtlamaya rağmen 

şirket tarihimizin rekorunu kırma 

başarısı gösterdik ve geride kalan 

Mayıs ayında 8 bin 591 başvuru 

aldık. Bir rekora imza attığımız 8 

bin 591 başvuru ile aylık başvuru 

sayımızı da kısıtlamaya rağmen 

ikiye katladığımızı söyleyebili-

rim. Bu anlamda faizsiz ev ve araç 

alma sistemimize ilginin yoğun 

bir şekilde sürdüğünü belirtmek 

mümkün. Tabii bu artışta aldığı-

mız kararların, hayata geçirdiği-

miz belli aksiyonların önemli bir 

payı var ve bu kararlarla hedefle-

rimize ulaşmış olduk.

Eminevim olarak 2021 

yılında günlük ve aylık 

teslimat rekorları 

kırdık. İlk 5 ayda 

yaptığımız teslimatların 

ekonomik değerinden de 

bahsedebilir misiniz? 

Planlandığı şekilde devam 

eden teslimatlarımızla ülke eko-

nomisine her ay önemli katkılar 

sağlıyoruz. Geride kalan 5 aylık 

sürede 5 bin 929’u konut, 4 bin 

516’sı araç olmak üzere 10 bin 

445 teslimat ile ülkemizin ekono-

misine 1 milyar 850 milyon TL’lik 

bir nakit enjeksiyonu sağladık. Yıl 

sonuna kadar yapacağımız 27 bin 

teslimat ile bu katkıyı bir yılda 

4.7 milyar TL’ye taşımayı hedef-

liyoruz.

Her geçen ay 

artan teslimatların 

kapasitesinde özellikle 

yasayla birlikte nasıl bir 

artış bekliyorsunuz?

Faizsiz finansman sistemi in-

sanların konut ve araç ihtiyaç-

larını karşılamada bugüne kadar 

önemli bir finansal görevi yerine 

getirdi ve getirmeye de devam 

ediyor. Yasal alt yapı ile banka-

cılık dışındaki finansal sektörün 

gelişimi artacak ve sistem kon-

vansiyonel modellere başarılı bir 

alternatif olacak. Daha fazla in-

sanın bu sistemden yararlanabil-

mesinin önü açılacak. Bu açıdan 

düzenlemenin bize yansımaları 

da oldukça olumlu olacağını söy-

leyebilirim. Eminevim olarak bir 

yılda yaptığımız hem konut hem 

de araç teslimatlarını yıllık 25-30 

binlerden, 2-3 yıllık periyodlar 

içinde 100 binlere çıkarabilmek 

mümkün hale gelebilir. Yıllık yap-

tığımız 25 bine yakın teslimatla 

ülke ekonomisine sağladığımız 4 

milyar TL düzeyindeki ekonomik 

katkıyı da yine 2-3 yıllık peri-

yodlar içinde yılda 25 – 30 milyar 

TL’ye çıkarabiliriz. Düzenleme-

nin hayata geçmesi ile hedefle-

nen bu artışlar özellikle konut ve 

araç pazarına da can suyu olacak. 

 

 

 

Yılın ilk 5 ayında yakaladığımız 

ivmeyi yılsonuna kadar 

koruyarak yılı

 27 bin ev ve 
araç teslimatı
 ile kapatmayı hedefliyoruz.
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Tasarruf Finansmanı Kanu-

nu ile sistem devlet dene-

timine girmiş oldu. Sizce 

bu durumun vatandaşlara 

sağlayacağı kazanımlar ne-

ler olacak?

Öncelikle sistemimiz 30 yıldır 

zaten güven duyulan ve başarıyla 

işleyen bir sistem. Bu sistemden 

üç nesildir yararlanan insanlar 

var. Bu nedenle hizmet alan on 

binlerce insan için aslında güven 

problemi zaten yoktu. Ancak hiz-

met almayan veya sistemle ilk 

defa tanışacaklar için çıkan yasa 

güven olgusunu oldukça güçlen-

diriyor. Sistemi tanımadığı ve 

özellikle sosyal medyadan duydu-

ğu çoğu yanlış bilgiler yüzünden 

sisteme girme endişesi taşıyanlar, 

yasayla birlikte hizmet almaya 

başlayacak. Bu sayede de on bin-

lere kişi ev ve aracını faizsiz ala-

rak önemli ölçüde tasarruf sağla-

yabilecekler.

Yasal sürecin başlamasının ar-

dından vatandaşlarımızın alacağı 

tüm hizmetler, devletimizin de-

netimine tabi olan şirketlerden 

olacak. BDDK başvurusu kabul 

edilmeyen şirketler hizmetlerine 

devam edemeyecek. Bu sayede 

sadece BDDK sürecinden geçmiş 

ve lisansını almış şirketler hiz-

metlerini sürdürecek. Bu durum 

özellikle vatandaşlarımızın güven 

konusundaki olası endişelerinin 

giderilmesini sağlayacaktır. Aynı 

zamanda müşterinin tasarruf fi-

nansmanı sözleşmesi bitinceye 

kadar sözleşmeyi fesih hakkına 

sahip olabilmesi yasal güvence 

altında olacak. Müşteriler siste-

me başvurduğu 14 günlük süre 

içerisinde isterse hiçbir mazeret 

göstermeden organizasyon ücret-

leri dahil tüm tasarruflarını ala-

rak sistemden ayrılabilecek.

Son olarak vatandaşlara 

tavsiyeleriniz ne olur? 

Onlara hangi önerilerde 

bulunmak istersiniz?

Öncelikle şunu vurgulamak 

isterim ki sistemi başarıyla yü-

rütenlerle, işin ehli olmayıp sek-

törde hizmet verenleri birbirin-

den ayırmak gerekiyor. Sektörde 

kontrolsüz ve hızlı çoğalan bazı 

firmalar pazara giriş yaptığında 

doğal olarak bunların bazı nega-

tif sonuçları oluyor. Her ne kadar 

Eminevim olarak biz 30 yıldır hiz-

met verdiğimiz tasarruf finans-

manı sektöründe faizsiz Elbirliği 

Sistemi’ni başarıyla uygulasak da, 

kontrolsüz büyümeden kaynaklı 

yaşanan bu negatif sonuçların et-

kisini sektörde görüyoruz. Burada 

vatandaşlarımıza da önemli bir 

sorumluluk düşüyor. Nereye baş-

vuracaklarını iyice araştırıp pek 

dayanağı olmayan kampanya söy-

lemlerine aldanmadan işini doğ-

ru yapan, tecrübeli yerlere baş-

vurmaları oldukça önemli. Erken 

teslimat firmanın sahip olduğu 

ekonomik güç ile ilintilidir ve bu 

yeterlilikte olmayan yerlerde fi-

nansal sıkışmalara neden olabilir. 

Zaten sektörde verdiği hizmet-

le yaptığı teslimatlarla ve sahip 

olduğu sermaye gücüyle kendini 

kanıtlamış nadir firmalar var. Bu 

yüzden vatandaşlarımızın seçici 

olmaları gerektiğini ve firmala-

rı iyice araştırmaları gerektiğini 

söyleyebilirim.



Tasarruf  F inansman Şirket ler i  Kanunu’nun mecl iste kabul  edi lmesiy le fa izsiz ev ve araç 
edindirme konusunda yeni  bir  dönemin i lk  adımı at ı lmışt ı .  Sistemin doğmasını  sağlayan 
ve bugün sistemin kanunla bir  sektör hal ine gelmesinde büyük pay sahibi  o lan Türkiye’nin 
sayı l ı  g ir iş imci ler inden merhum iş insanı  A .  Emin Üstün’ün Tasarruf  F inansman Şirket ler i 
Kanunu’nun çıkmasında yı l larca gösterdiği  büyük çabalar  da karşı l ığ ını  bulmuş oldu.  

Tasarruf finansmanı şirketle-

rinin denetim altına alınmasını 

amaçlayan kanun teklifi, TBMM 

Genel Kurulu’nda yapılan görüş-

meler sonrasında Mart ayında 

kabul edildi. Sektördeki şirket 

temsilcileri için bazı yaptırım-

lar ve yükümlülükler getiren ya-

sayla, sisteme girmeyi planlayan 

vatandaşların sahip olduğu haklar 

korunarak, sektörün daha güvenli 

bir şekilde büyümesi hedefleni-

yor. Yasayla birlikte faizsiz sis-

temde yeni bir döneme girildiğini 

belirten Emin Üstün Holding ve 

Eminevim Yönetim Kurulu Başka-

nı Süheyla Üstün, yasal statünün 

kazanılmasıyla sisteme güvenin 

ve sistemin konut ve araç satış-

larındaki payının artacağını dile 

getirdi. Üstün, “Sistemin korun-

masını ve önünün açılmasını sağ-

layan yasanın çıkmasında emeği 

geçenlere teşekkür ediyorum. 

Düzenleme ile 30 yıldır işleyen 

tasarrufa dayalı faizsiz finansman 

sistemi yasal bir statü haline ge-

tirilerek ülkemize kazandırılmış 

ve vatandaşlarımızın hizmetine 

sunulmuş oldu. Meclis’ten geçen 

yasayla birlikte sektör için sü-

reç beklenildiği gibi noktalandı. 

Bundan memnuniyet duyuyoruz. 

Artık yeni başlayan dönemde va-

tandaşlarımıza daha fazla hizmet 

ederek ülkemizin ekonomisine 

sağladığımız katkıları artırmaya 

odaklanmalıyız.” açıklamasında 

bulundu.

Yeni döneme uyum 

çalışmaları başlıyor

Yasa süreçlerinin tamamlan-

masıyla yeni dönem için uyum 

çalışmalarına geçileceğini belir-

ten Emin Üstün Holding ve Emi-

nevim Yönetim Kurulu Başkanı 

Süheyla Üstün, sermaye gücüne 

sahip, kurumsal bir yapısı olan 

ve yasayla getirilen diğer yü-

kümlülükleri karşılayan şirketler-

le sektörün büyümesinin ve çok 

daha iyi noktalara taşınmasının 

mümkün olacağını belirtti. Üstün, 

“Yasayla getirilen yükümlüklerin, 

belirlenen 6 aylık uyum süreci-

nin başlamasıyla birlikte sektöre 

girmeye çalışan, sermaye gücü 

ve bu alanda belirli bir geçmişi 

YENİ DÖNEMDE DE 
LİDERLİĞİNİ 
SÜRDÜRECEK

Eminevim Tasarruf 
Finansman Kanunu’yla 
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olmayanların önünde bir bariyer 

olabileceğini düşünüyoruz. Böyle-

likle köklü ve tecrübeli firmaların 

içinde olduğu daha şeffaf bir dö-

nem başlayacak. BDDK denetimle-

riyle sektördeki faaliyetlerin so-

nuçlarının raporlanması, sistemin 

devlet otoritelerince kontrol edi-

lebilir hale gelmesi güven unsuru-

nun güçlenmesini sağlayacaktır.” 

dedi.

Eminevim 300 milyon 

TL’lik sermaye gücüyle 

yeni döneme liderlik 

edecek

 

Mecliste kabul edilen ve sistemde 

faaliyet gösterebilmek için 100 

milyon TL’lik sermaye şartı geti-

ren yasa hakkında değerlendir-

melerini paylaşan Üstün, tasarruf 

finansmanı alanında 30 yıldır hiz-

met veren bir şirket olarak yeni 

döneme hazır olduklarını belirt-

ti. Şirketin sermaye gücünün 300 

milyon TL olduğunu ifade eden 

Üstün, şöyle konuştu: “Bugüne 

kadar 185 bini aşkın ev ve araç 

teslimatı yapan, ülke ekonomisi-

ne yılda 4 milyar TL katkı sunan 

bir şirket olarak 300 milyon TL’lik 

sermaye gücümüzle yeni döneme 

hazırız. 30 yıldır aralıksız hizmet 

vererek bir sektör haline gelme-

sinde çok büyük bir pay sahibi 

olduğumuz tasarruf finansmanı 

alanında, gerek sermaye gücümüz 

gerekse kurumsal yapı ve birikim-

lerimizle liderlik etmeye devam 

edeceğiz.”

Sistem yılda 100 bini 

aşkın kişiyi finanse 

edecek

Faizsiz finansman sisteminin 

insanların konut ve araç ihtiyaç-

larını karşılamada bugüne kadar 

önemli bir finansal görev üstlen-

diğini belirten Emin Üstün Hol-

ding ve Eminevim Yönetim Kurulu 

Başkanı  Süheyla Üstün, bundan 



sonra da sistemin üstleneceği gö-

revlerle özellikle ipotekli konut 

satışlarında payının yüzde 2’ler-

den yüzde 10’lara kadar çıkabi-

leceğini ifade etti. Üstün şöyle 

konuştu: “Yasal alt yapı ile ban-

kacılık dışındaki finansal sektö-

rün gelişiminin sağlanacağına ve 

sistemin konvansiyonel modellere 

başarılı bir alternatif olacağına 

inanıyoruz. Bu açıdan yasal sta-

tü ile önemli bir alternatif hali-

ne gelecek sistemle, Eminevim 

olarak bir yılda yaptığımız hem 

konut hem de araç teslimatlarını 

yıllık 25-30 binlerden 2-3 yıllık 

periyodlar içinde 100 binlere çı-

karabilmek mümkün hale gelebi-

lir. Yıllık yaptığımız 25 bine yakın 

teslimatla ülke ekonomisine sağ-

ladığımız yıllık 4 milyar TL düze-

yindeki ekonomik katkıyı da yine 

2-3 yıllık periyodlar içinde yılda 

25 – 30 milyar TL’ye çıkarabiliriz. 

Hedeflenen bu artışlar özellikle 

konut ve araç pazarına da can 

suyu olacak”

Bilgi ve deneyimlerimizle 

yeni döneme hazırız

30 yıldır sorunsuz uygulanan 

Elbirliği Sistemi’nin, Tasarruf Fi-

nansman Şirketleri Kanunu’yla 

başlayan yeni dönemde daha faz-

la işlerlik kazanacağını belirten 

Üstün, şunları söyledi: “Bugün 

geldiğimiz noktada başarılı giri-

şimci iş insanı merhum A. Emin 

Üstün’ün büyük gayreti ve eme-

ği var. Bu konuda sistemin kuru-

cusu ve 30 yıllık deneyim sahibi 

bir şirket olarak tecrübe ve bil-

gilerimizle devlet denetiminde 

hizmetlerimizi daha da ileriye 

taşıyacağız. İnanıyoruz ki yapılan 

bu düzenlemeler sayesinde tasar-

ruf finansman sektöründe araç ve 

konut pazarında istikrarın sağla-

nabilmesi, pazardaki arz-talebin 

dengelenmesi, katılımcılığı ve 

paylaşımcılığı esas alan Elbirliği 

Sistemi’nin etki alanının geniş-

letilmesi ile mümkün hale gele-

cek.”
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Tasarruf  F inansman Şirket ler i  Kanunu’nun yürür lüğe girmesiy le yasanın ç ıkması  iç in 
uzun yı l lar  büyük çaba sar f  eden,  sektörün kurucusu merhum iş insanı  A .  Emin Üstün’ün 
hayal i  gerçeğe dönüştü.

MERHUM 
A. EMİN ÜSTÜN’ÜN 
EN BÜYÜK HAYALİ 

GERÇEKLEŞTİ

Verdiğ i  Emekler 
Karşıl ığını  Buldu



Temelleri faizsiz Elbirliği Sis-

temi ile 1991 yılında atılan ve 

o günden bugüne yasal zemine 

oturtulması beklenen faizsiz fi-

nansman sistemi, 4 Mart’ta mec-

liste kabul edilen kanunla yasal 

statüye kavuştu. Sistemin doğma-

sını sağlayan ve bugün bir sektör 

haline gelmesinde büyük pay sa-

hibi olan Türkiye’nin sayılı giri-

şimcilerinden merhum iş insanı A. 

Emin Üstün’ün kanunun çıkmasın-

da yıllarca gösterdiği büyük ça-

balar da karşılığını bulmuş oldu. 

Yasal denetimle sistemin tercih 

edilebilirliğinin ve ülke ekonomi-

sine katkılarının artacağını öngö-

rerek yasalaşma sürecine duyulan 

ihtiyacı o dönemlerde dile getiren 

Üstün, yaşanabilecek bir suiisti-

male mahal vermemek adına bu 

sistemin yasalaşarak işin ehli kişi-

lerce yapılması gerektiğini vurgu-

lamıştı. Üstün, sistemin konvansi-

yonel yöntemlere karşı ev ve araç 

sahibi olmak isteyen binlerce ki-

şiye alternatif sunduğunu ifade 

ederken yasal bir zeminde hizmet 

verecek sistemden milyonlarca 

kişinin faizsiz bir şekilde istifade 

edebileceğini o günlerde yaptığı 

pek çok basın açıklamasında dile 

getirmişti.

En büyük arzusu sistemin 

devlet güvencesine 

alınmasıydı 

 

Yaptığı açıklamalarda her yıl on 

binlerce kişinin istifade ettiği fa-

izsiz Elbirliği Sistemi’nden yasal 

düzenleme ile yüz binlerce kişi-

nin faydalanabileceğini vurgu-

layan Üstün, o dönemde yaptığı 

açıklamalarında şöyle demişti: 

“Sistemin düzgün bir şekilde ve 

aksamadan işleyebilmesi için fir-

maların sermaye gücünün olması 

bu işin yapı taşlarından biridir. 

Ticaret Kanunu’nda yer edinmek 

suretiyle sistemin kendine has ya-

pısı korunarak bu sistem denetim 

altına alınırsa herkesin yapabile-

ceği bir iş olmamış olur. 1990’lı 

yılların başında bu işe başladı-

ğımızda tek firmaydık. Özellikle 

2016’dan sonra firma sayısında 

artışlar oldu. Sektördeki bu firma 

artışları ve artışlardaki bu istik-

rarsızlık, düzenlemeye ihtiyaç ol-

duğunu açıkça gösteriyor. Devleti-

mizin yetkili mercileri tarafından 

sistemdeki boşlukların tespit edi-

lip sistemin dinamiklerine uygun 

bir elbise dikilmesiyle faizsiz sis-

tem yasal bir hale gelebilir. Bizler 

de bu konuda edindiğimiz tecrü-

beleri yetkili mercilerle birçok 

kez paylaştık. Sistemin işleyişini, 

başarısını, katkılarını aktardık. 

Birçok kez yaptığımız bu görüş-

melerden sonra devlet yetkilileri-

mizin dikkatini çektik ve sektörün 

disipline edilmesi için attığımız 

ilk adımlar sonuç bulmaya baş-

ladı. Yapılacak bu düzenleme ile 

birlikte milyonlarca vatandaşımız 

güvenle, faizsiz bir şekilde ev 

veya araç sahibi olabilir.”

Tasarruf Finansman 

Şirketleri Kanunu 

çabalarının karşılığı oldu

Üretim, yatırım ve istihdam 

alanlarında değer katan yatırım-

lara imza atan Üstün, 90’lı yılla-

rın zorlu şartlarında başarılı bir 

girişimle kurduğu, faiz ödeme 

zorunluluğunu ortadan kaldıran 

Elbirliği Sistemi’ni yerli bir fi-

nansman modeli olarak iş dünya-

sına kazandırdı. Sistemi ilk ola-

rak otomotivde ardından konut, 

enerji, tarım ve hayvancılık gibi 

pek çok alanda uyguladı. Özel-

likle konut pazarında Eminevim 

ile dar ve orta gelirli on binler-

ce insanın, faiz ödeme mecburi-

yeti olmadan, uygun bütçelerle 

ev ve araç sahibi olmasına vesile 

oldu. Yaşamı boyunca el birliğinin 

gücüne her zaman inanan ve bu 

bakış açısıyla yüz binlerce insanı 

el birliği çatısı altında birleştiren 

A. Emin Üstün, vefat ettiği 2019 

yılına kadar sistemin denetlene-

bilir olabilmesi ve yasal güvence 

kazanabilmesi için büyük bir çaba 

gösterdi.  Vefatından iki yıl sonra 

4 Mart 2021 tarihinde TBMM Genel 

Kurulu’nda kabul edilen Tasarruf 

Finansman Şirketleri Kanunu da 

bu büyük çabasının karşılığı olur-

ken çıkan yasayla en büyük hayali 

gerçekleşmiş oldu.
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Faizsiz Elbir l iğ i  Sistemi i le  yapı lan konut ve araç tesl imatlar ı  2021 yı l ında da aral ıksız 
devam ediyor.  Yı l ın i lk  beş ayında yapı lan tesl imatlar  10 bini  aşarken toplam tesl imat 
sayıs ı  da adım adım 200 bin hedef ine doğru i ler l iyor.

Yılın ilk beş ayında aylık ev 

veya araç teslimat rakamlarını 2 

binin üzerinde sürdüren Emine-

vim, tasarruf finansman sektö-

ründeki teslimat liderliğini açık 

ara sürdürüyor. Pandemiye rağ-

men yürütülen başarılı kampanya-

larla yılın ilk beş ayında aylık ve 

günlük bazda şirket tarihinin tes-

limat rekorları kırıldı. Ayrıca 30 

yılı aşkın süredir faizsiz Elbirliği 

Sistemi ile yapılan teslimatlarda 

aylık olarak en fazla konut tesli-

matına imza atıldı. Ocak ayından 

Mayıs ayına kadar yapılan 10 bin 

445 tes limatla Eminevim, 2021 

teslimat hedefleri yolunda emin 

adımlarla ilerliyor.

Günlük teslimat rekoru 

kırıldı

Türkiye’de faizsiz Elbirliği Sis-

temi ile hizmet veren Eminevim, 

pandemiye rağmen teslimatlarını 

aksatmayarak tasarruf finansman 

sektöründe teslimatta büyük bir 

başarıya imza attı. 18 Mart ta-

rihinde gerçekleşen teslimatta 

Eminevim, 332 müşterisine ev ve 

HEDEF 200 BİN 
TESLİMAT

2021 Rekor lar la Başladı



aracını teslim etti ve bu yıl gün-

lük yapılan en yüksek teslimatı 

gerçekleştirdi. Mart ayı içinde bir 

günde yapılan 332 teslimatla eko-

nomiye de 40 milyon TL seviyesin-

de bir katkı sağlandı

Aylık teslimatta rekor sayı 

2.628 ev ve araç teslimatı

Faizsiz konut ve araç teslimat-

larında 2021 yılına artışla baş-

layan Eminevim, Mart ayında 30 

yılın zirvesine çıktı. Mart ayında 

gerçekleşen teslimatlarla 30 yılın 

aylık rekoru kırıldı. Konut ve araç 

olarak gerçekleştirilen teslimat-

larda Eminevim, Mart ayında 2 

bin 628 kişiye ev ve aracını teslim 

ederek bir ayda yapılan en yüksek 

teslimata imza atmış oldu. Yapı-

lan 2 bin 628 teslimatın 1.206’sı 

araçtan oluşurken 1.422’si ko-

nuttan oluştu. Böylelikle faizsiz 

Elbirliği Sistemi ile yapılan ko-

nut teslimatları da aylık ilk kez 

1.422’ye ulaşmış oldu. 

185 bininci teslimat 

gerçekleşti

Yılın ilk 5 ayına gelindiğinde 

teslimatlarını aksatmadan sürdü-

ren Eminevim, hizmet vermeye 

başladığı 1991 yılından Mayıs ayı-

na kadarki sürede toplamda 185 

bini aşkın teslimata imza atmış 

oldu. Ulaşılan teslimat sayısı şir-

ketin de bugüne kadarki yapmış 

olduğu en yüksek teslimat sayısı 

oldu. Pandemiye rağmen tesli-

matların aralıksız sürdüğü yılın 

ilk 5 ayında ise 10 bin 445  kişi  

ev ve aracına kavuşmanın mutlu-

luğunu yaşadı.

Hedef 200 bininci 

teslimat

Son dönemlerde artan araç ve 

konut ihtiyacına karşı faizsiz El-

birliği Sistemi ile daha avantajlı 

çözümler sunmaya devam eden 

Eminevim, 2021 yılında yapmayı 

planladığı yıllık teslimat hedefini 

27 binin üzerine çıkararak toplam 

teslimat sayısını da 200 bine ulaş-

tırmayı hedefliyor. Yapılacak tes-

limatlarla ülke ekonomisine 4.7 

milyar TL katkı sunulacak. 
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İLAN

YA DA

İÇERİK



Türkiye’de 30 yı l ı  aşkın süredir  hizmetler ini  aral ıksız sürdüren Eminev im, ev veya araç 
sahibi  o lmak isteyen on binlerce kiş iye sunmuş olduğu kampanyalar la fa izsiz ev veya araç 
alabi lmenin kapıs ını  açıyor.

Memura, esnafa, çiftçiye, özel 

sektör çalışanına kısacası her ge-

lir grubundan her kesime seslene-

bilen kampanyalarla Eminevim’de 

ev veya araç sahibi olmak çok 

daha kolay. Her ay belirli günlere 

özel, haftalık veya günlük kam-

panyalar hazırlayan Eminevim, 

organizasyon ücreti indirimleri, 

erken teslim kampanyaları ve bir-

birinden özel fırsatlarla faizsiz 

ev ve araç sahibi olmayı kolay-

laştırıyor. Sürpriz kampanyaları 

kaçırmamak ve kampanyalardan 

haberdar olmak için Eminevim’in 

Instagram, Facebook, Twitter, 

Linkedin ve Youtube hesaplarını 

takip edin, hayalini kurduğunuz 

ev veya aracınıza bütçenize uy-

gun kampanyalarla hemen kavu-

şun. Faizsiz, kredisiz ev veya oto-

mobil sahibi olmak için hemen siz 

de kampanyalar hakkında bilgiler 

alın, bu özel fırsatları kaçırma-

yın. 

Mutlu müşteriler ailemize 

siz de katılın

Ev veya araç sahibi olmak is-

teyen binlerce kişiye hitap eden 

Eminevim, çekilişli ve çekilişsiz 

sistemlerden yararlanmak iste-

yenler için her ay birbirinden 

özel erken teslimat kampanyaları 

sunuyor. Her ay binlerce kişi hem 

ihtiyaçlarını faizsiz karşılarken 

hem de bütçesine uygun kampan-

yayı seçerek hayallerine bir adım 

daha yaklaşıyor. Siz de ilk adımı 

atmak ve Eminevim’in mutlu müş-

teriler ailesine katılmak için va-

kit kaybetmeden gelin, ev ve araç 

hayalinizi gerçekleştirin.

Ödüllü kampanyalardan 

yararlanın

Eminevim ile bir yanda ev ve 

aracınızı faizsiz alabilir, bir yan-

dan da büyük ödüllü kampanyalara 

SİZE ÖZEL KAMPANYA 
FIRSATLARIYLA  

FAİZSİZ EV VEYA ARAÇ 
SAHİBİ OLUN

Eminevim’ i  Takip Edin, 
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katılma şansı elde edebilirsiniz. 

Geçtiğimiz yıllarda düzenlenen 

“Jeep Hediye Kampanyası” ve Ev 

Ödüllü “Kayıt Ol Kazan, Tavsiye 

Et Kazan” kampanyalarına, Emi-

nevim’e kayıt yapan on binlerce 

müşteri katılarak kampanyalar-

dan yararlanmıştı. Eminevim’in 

düzenlediği bu büyük kampanya-

lardan siz de yararlanmak için en 

yakın Eminevim şubesinden veya 

Eminevim.com üzerinden detaylı 

bilgiler alabilirsiniz.

Erken teslimat fırsatlar 

Eminevim’de

Eminevim’in belirli aralıklarla 

devam eden kampanyalarını sos-

yal medya hesaplarımızdan siz 

de takip ederek erken teslimat 

fırsatlarından yararlanabilirsiniz. 

Çekilişli ve çekilişsiz sistemlerde 

aralıksız devam eden kampanya-

lara dilerseniz Eminevim.com’dan 

erişebilir, dilerseniz de Emine-

vim’in dijital hizmetlerinden fay-

dalanabilirsiniz. Eminevim.com 

adresine tıklayarak Online Kayıt 

butonu üzerinden Görüntülü Gö-

rüşme hizmetini seçerek müşteri 

temsilcinizden kampanyalar hak-

kında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Hemen Eminevim’e gelin, size 

özel kampanyalardan faydalanın.



Geçtiğimiz yı l ın Ekim ayında,  30.  y ı l ına özel  hazır ladığı  ev hediyel i  kampanyasını 
duyuran Eminev im, Ocak ayında sona eren ve 20 bini  aşkın k iş inin başvurduğu dev 
kampanyanın çeki l iş ini  gerçekleşt irdi .  Noter huzurunda düzenlenen çeki l iş  sonucunda 
600 bin TL’ l ik  hediye ev in sahibi  Ordu’dan Yel iz  B.  o ldu Ordulu ai le  Haziran ayında 
düzenlenen özel  bir  törenle ev hediyesinin anahtar ını  a ldı . 

EMİNEVİM’İN DEV 
KAMPANYASININ EV 

ÖDÜLÜ SAHİBİNİ BULDU

 
Yılın Ev Ödül lü Büyük Kampanyası
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Eminevim’in 30. yılı kapsa-

mında geçtiğimiz Ekim ayında 

başlattığı “Kayıt Ol Kazan, Tavsi-

ye Et Kazan” kampanyasının çe-

kilişi İstanbul’da gerçekleştirildi. 

19 Mart Cuma günü noter ve Mil-

li Piyango yetkilileri huzurunda 

gerçekleştirilen dev çekilişi, on 

binlerce kişi Eminevim Youtube 

kanalı, Facebook hesabı ve web 

sitesi üzerinden canlı olarak ta-

kip etti. Dört ay boyunca devam 

eden ve Türkiye genelinde yoğun 

ilgi gören ev ödüllü kampanyanın 

kazananı Ordu’dan Yeliz B. oldu. 

Faizsiz araç sahibi olmak için 

Eminevim’e kayıt yaparak kam-

panyaya katılma hakkı kazanan 

Yeliz B., aracını teslim aldığı güne 

denk gelen 19 Mart Cuma günkü 

çekiliş sonrasında ev hediyesini 

kazandığını öğrendi. Aldığı haber-

le çifte mutluluk yaşayan talihli 

isim, kampanyanın büyük ödülü 

olan özgün mimarisi, günümüzün 

dekorasyon anlayışı, teknoloji ve 

donanım özellikleriyle dikkat çe-

ken 600 bin TL değerindeki 2+1 

konseptli evin sahibi oldu. 

Aynı gün hem araç hem de 

hediye evin sahibi olan Yeliz B., 

çekiliş törenine canlı yayınla bağ-

lanarak yaşadığı büyük mutlulu-

ğu paylaştı: “Büyük bir şaşkınlık 

içindeyim ve tarifsiz bir mutluluk 

yaşıyorum. Bir süre önce faizsiz 

araç sahibi olmak için Emine-

vim’e kayıt oldum ve o esnada 

kampanyaya da katıldım. Bugün 

ise aracımı teslim aldığım sırada 

beni aradılar ve ev ödüllü büyük 

kampanyanın kazananı olduğumu 

söylediler. Mutluluğum ikiye kat-

landı. Şaşkınlığımı hala üzerim-

den atamıyorum. Gerçekten çok 

mutluyum. Eminevim’e ve emeği 

geçen herkese teşekkür ediyo-

rum.” 

20 bini aşkın kişi hediye 

evin sahibi olabilmek için 

başvurdu

Dört ay süren ve 31 Ocak 2021 

tarihinde başvuru süresi sona 

eren ev ödüllü kampanyaya yoğun 

bir başvuru gerçekleşti. Hediye 

edilen evin sahibi olabilmek için 

20 bin 210 kişi Eminevim’e kayıt 

yaparak başvuruda bulunurken 

tavsiye ederek katılanlarla birlik-

te toplam çekiliş hakkı ise 21 bin 

195 oldu. 

Ekim ayında başlayan ev ödül-

lü “Kayıt Ol Kazan, Tavsiye Et Ka-

zan” kampanyasının büyük ödü-

lünü kazanmak için yapılan 20 

bin 210 başvuruyla 3.2 milyar TL 

düzeyinde ev ve otomobil finans-

man talebi toplandı. Planlanan ve 

uzun vadede gerçekleştirilecek 

teslimatlarla ülke ekonomisine 

3.2 milyar TL’lik katkı sağlanmış 

olacak.



 
Eminevim’de Tesl imatlar 
Hız Kesmiyor

YILIN EN BÜYÜK 
MUTLULUKLARINI 

YAŞADILAR
Tesl imatlar ın aral ıksız devam ett iği  2021 yı l ında rekor lar  k ıran Eminev im, beş ayda 10 

bin 445 ev ve araç tesl imatıy la binlerce kiş inin mutluluğuna vesi le oldu.
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1 MİLYON KİŞİLİK DEV 
BİR AİLE VAR

Bu Gücün Arkasında

30 yı l l ık  güven ve 185.000’den fazla tesl imata sahip,  1 mi lyon kiş i l ik  dev bir  a i le  olan 
Eminev im, ev ve araç tesl imatı  sayıs ı ,  sağladığı  ekonomik katkı lar  ve ist ihdam gücüyle 
hizmet verdiği  a landa Türkiye’nin en büyük ş irket i  konumunda.

Toplam ev ve araç teslimat sayısı 

185 bin +

Yıllık 60 bin aşkın 
başvuru ve kayıt

Bir yılda 23 bini 
aşkın 

ev ve araç teslimat
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Pazar payı hakimiyeti 

yüzde 65

aşkın çalışan gücü
2 bini 

Yıllık  4.7 milyar TL
seviyesinde ekonomik katkı

Müşteri memnuniyet oranı 

yüzde 88

yüzde 27’lik büyüme
2020’de 27

Türkiye genelinde 

128 şube
ile hizmet



Küçük birikimler 

eve dönüşsün 

Eminevim ile küçük birikim-

lerle kiradan kurtulmak mümkün. 

Aydan aya ödediğiniz taksitlerle, 

toplu paranız olmasa da ev sahibi 

olabilirsiniz. Küçük birikimleri-

niz Eminevim’de hayalinizdeki ev 

veya araca dönüşür. Küçük biri-

kimlerle kiradan kurtulmak için 

siz de hemen Eminevim’e gelin 

veya Eminevim.com üzerinden 

Dijital Kayıt yaptırarak ilk adımı 

atın.

Bütçenize uygun ödeme 

kolaylığı Eminevim’de

Bütçem yok diye üzülmeyin! 

Eminevim’de her bütçeye uygun 

ödeme kolaylığı var. Bütçenize 

en uygun ödeme yöntemini se-

çerek bir an önce İster Çekilişli 

Sistem’den, ister Çekilişsiz Sis-

tem’den yararlanın. Eminevim’le 

faizsiz ev sahibi olmanın mutlulu-

ğu başka kimsede yok.

Faizsiz Elbirliği Sistemi ile 

faizden kurtulun

Faiz yükünü yok edin, Emine-

vim’in faizsiz Elbirliği Sistemi ile 

faizsiz, kredisiz ev veya aracını-

za kavuşun. Alacağınız evden faiz 

yüksek diye vazgeçmeyin. Emine-

vim’e gelin alacağınız evin mali-

yetine ek, bir ev maliyeti kadar 

faiz yükünü katlanmayın. 

Online hizmetlerden fay-

dalanarak indirimlerden 

yararlanma şansı 

yakalayın

Evde kalın ama kirada kalma-

yın diye online hizmetlerimiz si-

zinle! Eminevim’in online hizmet-

lerinden yararlanarak artık siz de 

kendi evinize kolayca sahip olabi-

lirsiniz. Eminevim.com’a tıklayıp 

Dijital Kayıt hizmetimizden 7/24 

faydalanabilir, isterseniz de haf-

tanın 7 günü 08:30-20:00 saatle-

rinde Görüntülü Şube’ye bağlana-

rak bilgi alabilirsiniz.

Eminevim güvencesi ile ev 

veya araç sahibi olun

EMİNEVİM’DEN EV VEYA 
ARAÇ SAHİBİ YAPACAK 

AKILLI ÖNERİLER 

 
Bu Öner i lere Kulak Ver in!

Bugüne kadarki  30 yı l ı  aşkın tecrübesiy le toplamda 185 bini  aşkın ev ve araç tesl imatı 
gerçekleşt iren Eminev im, sunmuş olduğu faizsiz çözümler ve birbir inden özel  kampanya 
f ı rsat lar ıy la ev veya araç sahibi  o lacak binlerce kiş iye mal iyet  avantaj ı  sağlamaya devam 
ediyor.
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30 yıllık güven, 1 milyon kişi-

lik dev aile, 185 binden fazla ev 

ve otomobil teslimatı başka kim-

sede yok. Eminevim güvencesiyle 

faizsiz-kredisiz ev sahibi olmak 

için sizde hemen bütçenize uygun 

kampanyayı seçin Eminevim ile ev 

veya araç sahibi olma ayrıcalığını 

yaşayın.

 

Tavsiye edin, 

indirimlerden daha fazla 

yararlanın

Herkes kazansın diye Emine-

vim tavsiye fırsatları sunuyor. 

Siz de Eminevim’i tanıdıklarınıza 

tavsiye edin. Sevdikleriniz re-

feransınızla kayıt olsun, organi-

zasyon ücretinin %20’sine varan 

Emin Puan da sizin olsun. Daha 

çok kişiye tavsiye edin, daha çok 

kazanın. 

Peşinatım yok diye 

üzülmeyin

Eminevim’de peşinatsız ev 

veya araç sahibi olma imkanı da 

var. Eminevim, herkes güvenle 

ev sahibi olsun diye, konut kre-

disi çekmeden, faiz ödemeden 

ve peşinata ihtiyaç duymadan ev 

sahibi olmanın yolunu açmıştır. 

Faizsiz-kredisiz hatta peşinatsız 

ev ve otomobil sahibi olmak için 

Eminevim.com’dan Online Kayıt 

butonuna tıklayıp Dijital Kayıt 

yaptırın

Peşinat sizden, günü 

gelince teslimat 

Eminevim’den

Eminevim ile faizsiz ev sahi-

bi olurken Peşinatlı Sistem’i de 

tercih edebilirsiniz. Böylece evi-



nizi ne zaman teslim alacağınızı 

belirleyebilirsiniz. Peşinatlı Sis-

tem’e dahil olun, Eminevim ile 

ev veya aracınıza kavuşacağınız 

tarihi belirleyin. Detaylı bil-

gi için Eminevim.com’a ziyaret 

edebilir, Online Kayıt butonuna 

tıklayıp dijital hizmetlerimizden 

bilgi alabilirsiniz.

Eminevim sosyal medya 

hesaplarını takip edin, 

indirimleri kaçırmayın

Eminevim ay içinde düzenli 

aralıklarla çıkardığı birbirinden 

özel kampanyalarla faizsiz kre-

disiz ev veya araç sahibi yapıyor. 

Belli tarih günlük, haftaık veya 

aylık olarak planlanan birbirinden 

özel ev veya araç kampanyaları 

Eminevim’in Instagram, Facebook 

ve Youtube hesaplarından yayın-

lanıyor. Faizsiz-kredisiz otomobil 

sahibi olmak için hemen siz de 

Eminevim’i Facebook, Instagram, 

Youtube üzerinden takip edin. Be-

lirli süreli size özel özel ev veya 

araç kampanyalarını kaçırmayın.

Eminevim’de ödeme 

kolaylığı var

Eminevim’de yalnızca bir ke-

reye mahsus organizasyon ücreti 

ödersiniz ve bunun dışında sis-

temde ek ödeme yoktur. Ödemek-

te zorlandığınız taksitleri dondu-

rabilir veya evinizi teslim alma 

sürenizi ödeyemediğiniz taksit 

ayı kadar ileri atabilirsiniz. Ayrı-

ca Eminevim; evinin teslim süresi 

uzayan alıcılara, kira destekli sis-

temlerde evlerini teslim alacak-

ları süreye kadar kira yardımı da 

yapar. 

Eminevim’de şubeye 

gelmeden ev veya araç 

sahibi olabilirsiniz

Şubeye gelmeden de işlemle-

rinizi kolayca gerçekleştirebilin 

diye “Dijital Kayıt” 7 gün 24 saat 

hizmetinizde! Bulunduğum yerde 

Eminevim Şubesi yok diye üzül-

meyin. Görüntülü Şube imkanla-

rından yararlanarak olduğunuz 

yerden müşteri temsilcilerimizle 

görüşme gerçekleştirebilirsiniz. 

Hemen siz de Eminevim.com’dan 

Online Kayıt butonuna tıklayarak 

Dijital Kayıt yaptırın, faizsiz ev 

ve otomobil sahibi olmak için ilk 

adımı atın.

Detaylı bilgi için Eminevim.

com’a ziyaret edebilirsiniz.



31 

Eminev im ai lesi  o larak çal ışma arkadaşlar ımızın motivasyonlar ını  ve mutluluğunu her 
zaman önemsiyoruz.   Bir l ikte yürüdüğümüz bu yolda yı l  boyu süren çeşi t l i  iç  i let iş im 
faal iyet ler i  i le  çal ışanlar ımıza dokunuyor,  onlar ın memnuniyet ler ini  sürekl i  ar t ı rmaya 
çal ış ıyoruz.

Yeni dönemi hediye 

paketleri ile açtık

Yeni yılın yepyeni ürünleriyle 

hazırladığımız hediye paketleri-

mizi tüm çalışanlarımıza ilettik.

İçeriği büyük oranda değişen 

ve çeşitlenen hediye ürünlerimi-

zin tanıtımını yapmak ve perso-

nellerimizin istifadelerine sun-

mak için 2.000’den fazla hediye 

paketi hazırladık.

Dünya Kadınlar Günü’nde 

kadın çalışanlarımızı 

unutmadık

Eminevim olarak 8 Mart Dünya 

Kadınlar Günü’nü kadın çalışan-

larımızın ismine özel hazırladığı-

mız videolarla kutladık. 700’den 

fazla kadın çalışanımız için ha-

zırladığımız bu özel videolarla 

bizler için ne kadar değerli ol-

duklarını bir kez daha hatırlama-

larını istedik.

YILIN EN ANLAMLI 
GÜNLERİNİ 

BİRLİKTE KUTLADIK

Biz Her Zaman Bir l ikteyiz



Orman Haftası’nı fidan 

bağışları ile kutladık

Eminevim olarak 21-26 Mart 

Orman Haftası’nda çalışma arka-

daşlarımız adına, 2.000’den fazla 

fidan bağışında bulunduk. “Emin 

Üstün Hatıra Ormanı”na yaptığı-

mız bu bağışla bizden sonraki ne-

sillere daha yeşil bir dünya bırak-

mayı hedefliyoruz.

Ulusal Egemenlik ve 

Çocuk Bayramı’nda 

miniklerin mutluluklarına 

ortak olduk

Bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemen-

lik ve Çocuk Bayramı için hazır-

ladığımız videonun yıldızları ça-

lışma arkadaşlarımızın çocukları 

oldu. Çocuklara daha güzel bir 

dünya bırakmak için çalışan Emi-

nevim ailesi olarak, bu özel günde 

de elbirliği ile çalıştık ve bayram 

coşkusunu hazırladığımız bu güzel 

video ile kutladık.

Anneler Günü’ne özel 

Hatice Kübra Tongar ile 

söyleşi ile evlere konuk 

olduk

Yazar ve Uzman Aile Danışmanı 

Hatice Kübra Tongar, Bağırmayan 
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Anneler Söyleşisi ile Anneler Gü-

nü’nde Eminevim Instagram he-

sabına konuk oldu. Sevilen yazar 

Hatice Kübra Tongar, birçok semi-

nere konu olan Bağırmayan Anne-

ler kitabı, anne-çocuk ilişkisi ve 

annelik üzerine bilgilerini bu kez 

Anneler Günü’ne özel gerçekleş-

tirilen yayınla Eminevim Instag-

ram hesabı takipçileriyle ve çalış-

ma arkadaşlarımızla paylaştı.



Hayatımıza giren Covid-19 v irüsü i le  bir l ikte tüm al ışkanl ık lar ımızın baştan aşağı  değişt iği 
bir  döneme tanıkl ık  ediyoruz.  Bu olağandışı  dönemde başta iş  ve sosyal  hayat ımız olmak 
üzere yaşamımızın pek çok alanında büyük değiş imler yaşadık .  Ev ler imize daha çok bağl ı 
kaldığımız ancak bir  yandan da olağandışı  bu koşul lar  içer is inde yaşamımızı  sürdürebi lme 
telaşını  yaşarken sürecin get irdiği  bel i rs iz l ik  ve iç inde bulunduğumuz stres ve kaygı lar, 
hepimizin ruh sağl ığını  der inden etki ledi  ve etki lemeye de devam ediyor.  Biz ler  her ne 
kadar hayat devam ediyor diyerek sürece uyum sağlamaya çal ışsak da bu durum çocuklar 
iç in daha zor hale gel iyor.  Onlar ın bu dönemi anlamlandırabi lmeler ini  ve kavrayabi lmeler ini 
sağlamak iç in ai le  i let iş iminin önemi bir  kez daha or taya ç ıkt ı .

Ailelerin bu konuda en çok 

merak ettiği soruları uzmanından 

öğrenebilmek için sevilen yazar 

ve uzman aile danışmanı Hatice 

Kübra Tongar ile bir araya geldik. 

Çocuk ve ebeveyn iletişiminde 

yazdığı kitaplar ve gerçekleştirdi-

ği programlarla dikkat çeken Ton-

gar, dergimize özel açıklamalarda 

bulundu.

İçinde bulunduğumuz 

bu pandemi dönemini, 

çocuklarımıza uygun bir 

dille nasıl açıklamalıyız?

Çocuklara anlatma biçimimiz 

yaş gruplarına göre farklılık gös-

terir. 12 yaş üstü çocuklarımıza 

var olan durumu detaylarıyla an-

latmakta bir sıkıntı olmaz. Tabii 

ki bunu yaparken dramatize et-

memeli, felâketleştirmekten uzak 

durmalıyız. 7 ila 12 yaş arasındaki 

ilkokul çocuklarına tedbirler bağ-

lamında örneklerle anlatabiliriz. 

Mutlaka çocuğumuz grip geçir-

miştir. Grip hastalığının nasıl ki 

virüsten kaynaklanan bir hastalık 

olduğunu anlatıyorsak, Covid-19 

un da bir virüs olduğunu, insan-

 PANDEMİ DÖNEMİNDE 
ÇOCUKLARLA İLETİŞİMDE 

3S’YE DİKKAT!

 
Hatice Kübra Tongar:
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ları hasta ettiğini, bu hastalık-

tan korunmak için nasıl önlemler 

alınması gerektiğini anlatabiliriz. 

Okul öncesi çocuklarımıza bir şeyi 

anlatabilmemizin yolu ise oyun 

ve etkinliklerdir. Spesifik olarak 

Covid-19 diye anlatmamız çok 

gerekli değil. Sadece bir su dolu 

kabın üstüne karabiber serpebi-

lir, sıvı sabuna batırdığımız kulak 

çöpünü karabiberlere yaklaştıra-

bilir, sabun suya değdiği anda ka-

çışan karabiberleri gösterebilir, 

bizi hasta eden mikrop ve virüs-

lerin su ve sabundan nasıl korktu-

ğunu bu etkinlik üzerinden anla-

tabilir ve böylece hijyene teşvik 

edebiliriz.

Özellikle pandemi 

döneminde anne-

çocuk ilişkisinde 

ebeveynlerin dikkat 

etmesi gereken noktalar 

nelerdir, anlatır mısınız?

Pandemi döneminde çocukla-

rımızla iletişimde 3S’ye dikkat 

etmeliyiz. Sabır, suhulet ve sükû-

net. Bu süreç biz yetişkinler için 

olduğu kadar çocuklarımız için de 

zor. Sosyal hayattan koptular ve 

enerjilerini dengeleyebilecekleri 

“sokak” ellerinden alınmış oldu. 

Bu yüzden aşırı davranışlar gös-

terip uyumsuzluklar ortaya çıka-

rabiliyorlar. Bu süreçte biz ebe-

veynlere sabırlı, kolaylaştırıcı 

ve sekine halini muhafaza eden 

davranışlarda bulunmak düşüyor. 

Unutmayalım çocuklar hayatı bi-

zim gözlerimizden görüyorlar. Biz 

kendi duygularımızı kontrol ede-

mezsek onlar için her şey daha da 

zorlaşır.

Hayata geçirdiğiniz 

“Bağırmayan Anneler” 

seferberliğinden 

bahsedebilir misiniz? Evde 

kaldığımız şu dönemde 

nasıl “Bağırmayan 

Anne” olunur?

Bağırmayan ebeveynlik aynı fi-

ziksel şiddetten kaçındığımız gibi 

psikolojik ve duygusal şiddetten 

kaçınmayı insan insana ilişkide 

saygınlığı düstur edinen bir öğreti 



aslında. Nasıl ki yetişkin dünya-

sında en nazik, en saygın halimiz 

ile ilişki kuruyorsak aile içinde 

kurduğumuz iletişimi de aynı za-

rafeti ve nezaketi taşımamız ge-

rek. 

Ben yıllardır seminerlerimde 

ailelere diyorum. Pandemi sü-

recinde de durum aynı aslında. 

Zaman zaman öfkelenebiliriz, 

gerilebiliriz, tahammülümüzün 

düşük olduğu anlar yaşayabiliriz. 

Bu süreçlerde çocuğumuza stres 

topu gibi davranmamalıyız. Duy-

gularımızı kontrol edemediğimiz 

anlarda özür dileyerek telafi edi-

ci davranışlarda bunmalıyız. Aynı 

yetişkin dünyasında olduğu gibi.

Hepimizi evde kalmaya 

zorlayan pandemi 

döneminde çocuklarımızla 

evlerimizde nasıl verimli 

vakit geçirebiliriz? 

Bu konuda çalışan 

anneler için de 

önerileriniz olur mu?

Çocuklar günlerinin büyük 

bölünü zaten online eğitimlerde 

geçiriyorlar. Okul öncesi kurumla-

rımız çalışan anneler için hizmet 

vermeye devam ediyor. Kaliteli 

zaman, sürekli dip dibe geçirilen 

zaman değildir. Kaliteli zaman, 

anne ile çocuğun birlikte olmak-

tan keyif aldıkları zamandır. Ço-

cuklarımızla evde olduğumuz bu 

süreçte onları bir yük gibi hisset-

tirecek “ay bir okullar açılsa da 

şu çocuklar evden gitseler, yorul-

duk, bıktık” gibi cümlelerden ve 

tavırlardan uzak durmalı, ailece 

birlikte olmaktan dolayı aldığımız 

keyfi halimizle onlara yansıtmalı-

yız. 

Eğitim faaliyetlerinin 

online ortama 

taşınmasıyla beraber 

çocuklarımızı bu konuda 

nasıl motive edebiliriz?

Okul zamanında var olan bel-

li adımları pandemi döneminde 

de atmak motivasyonu arttırıyor. 

Güne birlikte kahvaltı ederek baş-

lamak, pijamaları çıkartmak, aynı 

okul zamanındaki gibi kalemimizi 

silgimizi hazırlayıp ailece birlikte 

çalışma saatleri düzenleyip bunu 

düzenli bir şekilde devam ettir-

mek gibi adımlar bu süreçte ço-

cuklarımıza destek olabilir. 

Son olarak sizin 

ebeveynler için eklemek 

istedikleriniz var mı?

Her zorlukla birlikte bir ko-

laylık, her zahmetin içinde bir 

rahmet olduğunu unutmayalım. 

Pandemi sürecinin ekonomik, psi-

kolojik olumsuz tarafları olduğu 

gibi bizi ailemizle mecz eden ken-

di iç yolculuğumuzu derinleştiren 

ve şükrümüzü artıran tarafları ol-

duğunu da hatırlayalım.

Bir yetişkine davranmayacağınız 

hiçbir biçimde

çocuğunuza da 
davranmayın
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Hayatımızın her alanında yapabi leceğimiz tasarruf lar la i lg i l i  önemli  yazı lar  kaleme alan 
Posta Gazetesi  Ekonomi Müdürü Bi la l  Emin Turan,  Elbir l iğ i  Dergis i ’n in yeni  sayıs ında su 
tasarrufu konusu üzer ine bir  yazı  yazarak önemli  uyar ı larda bulundu. 

“Su rezer v ler imiz sonsuz deği l .  Dikkatsiz ve hesapsız kul lanım, küresel  ıs ınma ve 
ik l im değişik l iğ i  gibi  nedenler le zaten kıt  o lan tat l ı  su kaynağı  rezer v ler i ,  son yı l larda 
kr i t ik  sev iyelere ger i ledi .  Dünyadaki  toplam 1.4 mi lyar k i lometreküp suyun yüzde 97.5’ i 
okyanuslarda ve denizlerde tuzlu su,  yüzde 2.5’ i  ise nehir  ve göl lerde tat l ı  su olarak yer 
a l ıyor.  Az olan tat l ı  su kaynaklar ının da yüzde 90’ ı  kutuplarda ve yer a l t ında bulunuyor.” 

Kişi başına tüketim

Aşırı nüfus artışı, kontrolsüz 

sanayileşme, plansız kentleşme 

ve kirlilik su kaynakları üzerinde-

ki baskıyı giderek artırıyor. 100 yıl 

önce 1 milyar civarında olan dün-

ya nüfusu şu anda 8 milyara çıktı. 

Talep çok, kaynaklar ise kısıtlı. 

Ülkemizin kişi başına düşen yıllık 

kullanılabilir su miktarı 2018 yılı 

verileri itibarı ile 1.400 metreküp 

civarında. Artan nüfusla birlikte 

2030’da kişi başına düşen kulla-

nılabilir su miktarının 1.100 met-

reküp civarına doğru gerileyeceği 

hesap ediliyor. Kişi başına düşen 

su miktarı 1.000 metreküpün al-

tında olan ülkeler su fakiri, 1000-

3000 metreküp arasında olan ül-

keler ise su stresi çeken ülkeler 

olarak tanımlanıyor. Yani ülkemiz 

su azlığı yaşayan ülkeler arasında 

yer alıyor. 

Zaman kaybetme 

lüksümüz yok

Kuraklık etkisi de ülkemizi son 

dönemde tehdit etmeye başladı. 

Geçen yaz barajlardaki doluluk 

oranının son 10 yılın en düşük 

seviyelerine gerilemesi bir başka 

ifadeyle alarm vermesi de buna 

örnek. Durum bu kadar ciddiyken 

hiç zaman kaybetme lüksümüz 

yok. Bunun önüne geçmek için 

sadece kamunun önlem alması 

yetmez, birey olarak da hepimize 

çeşitli görevler düşüyor. Özellikle 

ACİLEN SU TASARRUFU 
MODUNA GEÇMELİYİZ!

 
Bilal  Emin Turan:



pandeminin etkisiyle evde geçen 

sürenin etkisiyle su tüketiminin 

arttığı bu dönemde biran önce 

harekete geçmemiz şart. Bunun 

da yolu su tasarrufu yapmaktan 

geçiyor. Her yıl 22 Mart Dünya 

Su Günü’nde tasarrufu hatırlıyo-

ruz. Fakat bu bilinç tam anlamıy-

la oturmadığı için kritik durum 

ve öneriler çabuk unutuluyor. Bu 

yüzden su tasarrufunu sıkça gün-

demde tutmak zorundayız Peki 

pratik olarak günlük hayatta ne 

gibi önlemlerle su israfına ‘Dur’ 

diyebiliriz? 

Elleri sabunlarken dikkat!

Yapılan hesaplamaya göre; 

normal bir muslukta 20 saniye 

yaklaşık 3.5 litre su akıyor. Elleri 

durularken de bir o kadar harca-

nıyor. Yani toplamda 7 litre (34 su 

bardağı) su tüketilmiş oluyor. Bir 

başka deyişle suyun sadece elle-

ri durulamak için açılması halin-

de 3.5 litre rezervlerde kalıyor. 

Eller günde 5 kez yıkanırsa 17.5 

litre, ayda 500 litre suyun boşa 

akıp gitmesi önleniyor. Bunu 24 

milyon hane ile çarptığımızda ha-

cim daha da büyüyor. Yani damla-

ya damlaya göl oluyor. Sadece el 

yıkamada bu sonuç ortaya çıkıyor. 

Duşta 1 dakika daha az 

zaman

Kuraklık krizi kapıdayken alı-

nacak en basit önlem, suyu kul-

lanım süresini azaltmak. Korona 

tedbirleri kapsamında evde geçen 

süre arttıkça çok sık duş alınıyor. 

Banyoda geçen zaman fazlalaşı-

yor, tuvaletler daha sık kullanılı-

yor. 

Duş süresini sadece 1 dakika 

azaltmak bile

kişi başına 18 
ton, ayda ise 

1.5 ton
 daha az su kullanımı sağlıyor.

Duşta suyun ısınmasını beklerken 

önden gelen soğuk suyu kovaya 

veya pet şişelere doldurup daha 

sonra ev veya merdiven temizli-

ğinde kullanmak mümkün. Ayrıca, 

duş esnasında vücudunuzu veya 

saçınızı sabunlarken veya şampu-

anlarken suyu açık bırakmayın. 

Banyo ve tuvalette, tüketilen su 

miktarı evde tüketilen toplam su-

yun yüzde 65-70’ni oluşturuyor. 

Tasarruf için bu alanlarda daha 

dikkatli olmalıyız! Böylece fatu-

ralar düştüğü gibi verimli kulla-

nım sağlanmış olur. Artık lavabo-

ya, küvete boşa akan her damla 

su nedeniyle yüreğimizin ‘cız’ et-

mesi gerekiyor. Bu nimetin nefes 

almak kadar kıymetli olduğunu 

idrak etmeliyiz. 

Boyayla basit kontrol 

Tuvalet rezervuarının su depo-

lama kapasitesi 16 litre. 4 kişilik 

bir aile 16 litrelik tuvalet rezer-

vuarı ile ayda tuvalette 7 ton su 

tüketir. Rezervuarın içine iki tane 

1.5 litrelik pet şişe koyarak su tü-

ketimini yüzde 20-25 düşürebilir-

siniz. Rezervuar su sızdırabilir. Bu 

miktar günde 700 litre suya ulaşa-

bilir. Sızıntıyı kontrol etmek için 

rezervuara biraz boyalı su ilave 

edin. Bu rengi 5-6 dakika içinde 

tuvalette görürseniz sızıntı var 

demektir. Tamir ettirin. 

Çevirmeli muslukları 

değiştirin
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Sık aralıklarla açılıp kapatılan 

musluklar için klasik (çevirme-

li) musluk yerine aç-kapa mus-

luk kullanmak tüketimi yüzde 25 

azaltır. Diş fırçalama ortalama 2 

dakika sürer. Musluk açıkken bu 

yapılırsa ortalama 15-20 litre su 

ziyan olur. Günde 2 kez diş fırça-

lamayla yıllık su israfı 11 bin lit-

reyi bulur. Eğer fırçalamadan son-

ra ağız temizliği için 1 bardak su 

kullanılırsa 9 bin litre su tüketimi 

engellenir. Tıraş olurken ve yüzü-

nüzü sabunlarken musluğu kapalı 

tutarak günde 15-35 litre su ta-

sarruf edebilirsiniz. Yine klasik 

duş başlıkları dakikada ortalama 

15-20 litre su akıtır. Bunun yerine 

tasarruflu duş başlığı (aerotörlu 

başlık) kullanarak tüketim 9-10 

litreye düşürülebilir. Böylece 5-6 

dakikalık duş süresinde 35-40 lit-

re avantaj sağlanır.

Damlaya damlaya göl olur

Bir musluk dakikada 50 damla 

su sızdırıyorsa yılda 9-10 bin litre 

su boşa akar. Normal musluklarda 

dakikada 14-27 litre arası su tü-

ketilir. Muslukların ucuna tasarruf 

kartuşu takarak, tüketimde yarı-

yarıya düşüş sağlanır. Bu aparat-

lar 15-30 liraya satılır. Sebze ve 

meyveleri akar musluk suyla yıka-

mayın. Boş bir kaba su doldurup 

yıkayın. Durulamayı da suyu az 

açarak yapın. Bulaşıkları da aynı 

şekilde bir kaba su doldurarak yı-

kayın ya da kirlerini çıkardıktan 

sonra bulaşık makinesine koyun. 

Zorunda kalmadıkça elde bulaşık 

yıkamayın. Buzluktaki yiyecek-

lerin ve diğer donmuş gıdaların 

buzunu eritmek için su kullan-

mayın. Buzdolabının alt gözünde 

bir gece bekleterek çözdürün. 

Evde kullandığımız suyun yaklaşık 

yüzde 26’sını tuvaletlerde, yüzde 

22’sini çamaşır makinelerinde, 

yüzde 17’sini duşta, yüzde 16’sını 

musluklarda, yüzde 2’sini banyo 

küvetlerinde ve yüzde 3’ü diğer 

alanlarda kullanılıyoruz; yüzde 

14’lük kısmı ise ev içi tesisatlar-

daki sızıntılarda kaybediyoruz. 

Şebeke suyu ile araç 

yıkamaya son

Halen içme suyu ile araba yı-

kama alışkanlıkları devam ediyor. 

Durum bu kadar ciddiyken şebeke 

suyu ile araç yıkamayı bırakmalı-

yız. Çok gerekliyse kovaya doldu-

rulan suyla temizlik yaparak idare 

etmeliyiz. Halı ve kilim yıkamada 

da şebeke suyu kullanımına son 

verilmeli. Bahçe sulamalarında 

mümkünse içme suyunu israf edil-

memeli.

Su hasadı hayat kurtarır

Yağmurla birlikte su hasadı, 

tasarruf açısından çok önemli ve 

stratejik. Yağmur suyu hasadı, 

su tasarrufu sağlamak amacıyla; 

ev, sanayi, tarım ve çevre alan-

larında talepleri karşılamak için 

yapılardaki toplama alanlarında 

biriken (örneğin çatı) suyun top-

lanmasıdır. Çatı hasadıyla yağış-

ların yüzde 70-80’i toplanabilir. 

Uzmanlara göre örneğin İstan-

bul’daki yağış yıllık 677 mm. Ya-

ğışı ortalama 650 mm olarak alır-

sak ve bu yağışın 100 metrekare 

bir çatıya düştüğünü hesaplarsak, 

çatı yüzeyine yılda 65 metreküp 

(65 ton/yıl) su düşer. Bu su yüz-

de 70’lik bir verimle depolanırsa, 

45 metreküp (45 ton/yıl) suyun, 

çatı suyu hasadıyla depolanması 

mümkün olabilir. Türkiye’de 4 ki-

şilik bir ailenin ortalama günlük 

su tüketimi 500 litre. Yani ayda 

15 metreküp. Bir başka deyişle su 

hasadıyla 4 kişilik bir ailenin, en 

az 3 aylık suyu depolanabilir.



Geçmişte özel l ik le dar ve or ta gel i r l i  insanlar ın f inansal  iht iyaçlar ını  nası l  karşı ladığını 
merak ediyor musunuz? Bugün hayat ımızın her alanına giren günümüzdeki  bankacı l ığ ın 
olmadığı ,  fa iz l i  iş lemler in kul lanı lmadığı ,  helal  yol lar la f inansal  iht iyaçlar ın karşı landığı 
ve t icaret in yapı ldığı  o dönemlerde bir  Anadolu geleneği  hal ine gelen Karz-ı  Hasen, 
uzun yı l lar  Müslümanlar ın kendi  iht iyaçlar ını  karşı lamada başar ı l ı  b ir  f inans aracı  o larak 
kul lanı ldı . 

Hiçbir menfaat amacı gütme-

den verilen borcu aynıyla geri al-

mak Karz-ı Hasen olarak adlandı-

rılır. Maddi sıkıntı içinde bulunan 

kimselere karşılıksız olarak borç 

vermeyi ifade eden bir uygulama-

dır. Borç verilen miktarda bir ar-

tış olmadan sıkıntıda olan tarafın 

durumu iyileşince geri ödemesi 

üzerine verilmektedir. Bu yön-

temden kasıt, sadece faizsiz borç 

vermenin sevabına erişmek olabi-

lir. Çünkü bu yöntemle herhangi 

bir gelir elde etmek ve bunu hay-

ra harcamak mümkün değildir. Bir 

kimsenin kârı tamamen kendisine 

ait olmak üzere diğer kimseye 

sermaye vermesidir.

Karz-ı Hasen güzel borç de-

mektir. Kur’an-ı Kerim’de 5 farklı 

surede geçen Karz-ı Hasen, Allah 

için verilen güzel borç olarak ifa-

de edilmektedir. Hz. Peygamber 

(s.a.v), Halife, Endülüs, Selçuklu 

ve Osmanlı döneminde ve dolayı-

sıyla medeniyetimizin köklerinde 

esaslı bir yere sahip olan, hâli-

hazırda uygulamada bir müessese 

olarak sürdürülemeyen Karz-ı Ha-

sen, toplumsal bir olgudur. Emin 

ellerde adaletle dağıtılan Karz-ı 

Hasen, Osmanlı döneminde top-

lumsal hayatın ekonomik olarak 

sürdürülebilmesini aynı zamanda 

toplum içindeki birlik ve beraber-

liği, dayanışmayı mümkün kılmak-

tadır. 

  

Karz-ı Hasen, borcu olan ih-

tiyaç sahibi kişiye haramlardan 

uzak durması ve harama bulaş-

maması için ihtiyacını giderecek 

meblağı faizsiz olarak ve sırf 

Allah rızasını kazanmak için te-

min etmektir. Günümüzde faizli 

işlemlerden sıyrılarak helal yol-

lardan ticaretin geliştirilmesi için 

hak yol üzerinde olan Karz-ı Ha-

sen uygulamasının geliştirilmesi 

ve desteklenmesi faizsiz sistem-

lerle mümkün hale gelmektedir.

Kısacası, maddî sıkıntıya düş-

müş bir kişiye finansman yardımı 

yapmak üzere ihtiyaç duyduğu 

meblağı verip hiçbir menfaat te-

min etmeden verilen borcu aynıy-

la geri almak Karz-ı Hasen olarak 

adlandırılır. Buna göre 10.000 TL 

borç verip 10.000 TL tahsil etmek 

Karz-ı Hasen sayılır. 

Karz-ı Hasen hakkında 

şunları söyleyebiliriz:

• Alacaklı verdiği miktarı 

geri alma hakkına sahiptir.

• Borçlu aldığı miktarı geri 

KARZ-I HASEN

Allah Rızasını Kazanmak İçin 
Ver i len Güzel Borç
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ödemekle yükümlüdür. Al-

dığı borcu kullanamadan 

kaybetse dahi tazminle 

mükelleftir.

• Karz-ı Hasen’de vâde be-

lirlenebilir ancak bu vâde 

bağlayıcı değildir. Yani 

alacaklı, alacağını her 

zaman isteyebilir. Borçlu 

da borcunu vadeden önce 

ödeyebilir.

• Borç alınan miktar borç-

lunun mülkiyetine geçer 

ve borçlu bunu alacaklının 

iznine bağlı olmaksızın is-

tediği gibi kullanır.

• Dinen meşrû olmayan işler 

için borç verilemez.

Karz ancak misli mallarla ya-

pılabilir. Hacim veya ağırlık ölçü-

süyle yahut standart olup sayı ile 

alınıp satılan ve piyasada bulunan 

şeylere misli mal denir. Buğday, 

arpa, sıvı yağ, petrol, demir, kö-

mür, çimento, yumurta, standart 

tekstil ve konfeksiyon ürünleri, 

cam, bardak; marka kalite ve ni-

telikleri belirli beyaz eşya gibi 

şeyler misli mal sayılır. Bu mal-

lar tüketilir ve piyasadan benzeri 

yani misli bulunup geri ödenir. 

Osmanlı’da Karz-ı Hasen 

Osmanlı Dönemi’nde karz-ı 

hasen, para vakıfları aracılığı 

ile ekonomik sistemin önemli bir 

ihtiyacı olan borçlanma ve fon 

kullandırma ihtiyacının bir sonu-

cu olarak ortaya çıkıyor. Çeşitli 

sebeplerden dolayı ortaya çıkan 

ihtiyaçları giderebilmek için ku-

rulan Karz-ı Hasen, Osmanlı’da 

bir finans sistemi olarak para va-

kıfları içinde kullanılmıştır. 

Karz-ı hasen, tüccarın büyük 

kredi ihtiyaçlarını karşılamada, 

ihtiyaç sahiplerine geri ödeme 

koşuluyla sağlanan finansal des-

tek Osmanlı’da ticari hayatın 

canlı tutulmasında büyük rol oy-

namıştır. Osmanlı İmparatorluğu, 

bazı vakıfların vakıfnamelerinde, 

vakfın nakit parasının sürekli ve 

karşılıksız olarak yoksullara ve sı-

kıntıda bulunanlara karz yoluyla 

verilmesinin ve kâr istenmemesi-

nin şart koşulduğu görülür. 

Para vakıfları Osmanlı’da 

yüzyıllar boyunca sürdürülebilir 



şekilde çok çeşitli hayır faali-

yetlerinde bulunmuşlar. Vakıf-

lar paranın değerlendirilmesinde 

kullandığı Karz-ı Hasen yöntemini 

başarılı bir şekilde yürütmüştür. 

Osmanlı’da Karz-ı Hasen’e dayalı 

hizmet anlayışı olan kurumlarda 

da kâr maksimizasyonu değil, ola-

bildiğince dayanışmanın, sosyal 

faydanın maksimizasyonu önemli 

hale gelir.

Karz-ı Hasen, yüzyıllar boyun-

ca tüccarın büyük kredi ihtiyaç-

larını karşılamada, nakit akışı ile 

ilgili sorunların yaşandığı zaman-

larda da kullanılmıştır. Örneğin 

Osmanlı’da tüccarlar ya da aynı 

meslek grupları arasında kurulan 

resmî ya da gayri resmî yapılar-

da nakit sıkışıklığına düşen, toplu 

para ile bir şey alınması gerekti-

ğinde Karz-ı Hasen kullanılarak 

ihtiyaç kadar alınan para geri 

ödenirken de ek maliyet koyma-

dan aynı miktarda ödenmiştir. 

Faizli bir kuruluştan karşılanmak 

yerine dayanışma şeklinde karz-ı 

hasen yoluyla bu ihtiyaç birbirle-

rini tanıyan gruplar arasında kar-

şılanabilir. 

Bu tür Karz-ı Hasen uygula-

maları kişilerin aile, akraba, ar-

kadaş ve meslektaşlarıyla güvene 

dayalı bir şekilde sürdürülebilir-

ken, kişilerin bir araya gelerek 

oluşturdukları sosyal birliktelik-

ler içerisinde de kendine yer bu-

labilmektedir. Hattâ para veya 

altın günlerinde toplanan ve sıra-

sı gelen kişiye verilen meblağda 

herhangi bir fazlalık söz konusu 

olmadığı için Karz-ı Hasen çerçe-

vesinde ele alınmıştır.

Sonuç olarak Karz-ı Hasen fa-

izle mücadele için çok önemli bir 

araç olmakla birlikte, tek yöntem 

değildir. Diğer faizsiz yöntemler-

le birlikte insanların ihtiyaçlarını 

çözebilecek ve faizin alanını da-

raltacak alternatiflerden biridir.
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Tarihi  çok uzun yı l lara dayanan ve di lden di le ,  gönülden gönüle aktar ı lan dualarda 
önemli  bir  kül tür  mirası  öğesi  o larak yer a lan tesbih,  değerl i  b ir  sanat eser i  ve aksesuar 
olarak kül türümüzde yer al ıyor.  Oldukça meşakkat l i  o lan tesbih sanat ı /zanaat ı ,  günümüzde 
sayı lar ı  g i t t ikçe azalan ustalar ın el ler inde iht işamını  sürdürme çabasındadır.

Bir dua ve yaratıcıyı zikretme 

aracı olduğu kadar kimisi için de-

likanlılığın ve külhanbeyliğin sim-

gesi olarak görülen tesbih, kimi 

için stres atma aracı, kimisi için 

de belli başlı özellikleriyle kıy-

metli bir koleksiyon parçası kabul 

ediliyor. Anlamı, simgesi ve değe-

ri değişse de değişmeyen gerçek 

şu ki; tesbih yüzyıllardır hayatı-

mızda.  

Tesbihler, ilk bakışta sadece 

bir araya getirilmiş boncuklardan 

oluştuğu gibi görünse de dikkatli 

bakınca daha gizli ayrıntıları fark 

edebilmek mümkün. Tane, nişa-

ne, durak, imame, pul, hatime, 

çivi gibi değişik ad ve işlevleri 

olan parçalardan oluşan tesbih, 

işlenebilen her türlü malzemeden 

üretilebiliyor. İşlenebilen malze-

meler ise büyük çeşitlilik gösteri-

yor. Ağaçtan, fosilden, değerli ve 

yarı değerli taşların yanı sıra hay-

vansal malzemelerden de yapı-

labiliyor. Kullanılan malzeme de 

TESBİH SANATI

 
Yüzlerce Yıl l ık Kültür Mirası Öğesi



tesbihi yapan ustanın sanatı, el 

işlemeleri ya da özgünlüğü kadar 

tesbihin değerinin belirlenmesin-

de önemli rol oynuyor.

Tesbih işçiliğinde yetenek 

ve sabır kol koladır

Kiminin hobisi, kiminin tutku-

su kiminin ise gönülden icra ettiği 

vazgeçilmez bir sanat olan teş-

bih, İslamiyet’te yaygın olarak 33 

ve 99 taneli olarak kullanılıyor. 

Farklı ülke ve kültürlerde, din ve 

inanışlarda ise tane sayısı değişi-

yor. Tesbih işçiliğinde her ustaya 

ayrı bir yetenek verilmiştir. Öyle 

ki kimi arpa kesimde, kimi bey-

zi tanede gösterir hünerini. Ama 

bunların içinde asıl sanatı yaşa-

tan ise doksan dokuzluk tespih-

lerdir. Çünkü burada yetenek ve 

sabır kol koladır. Tesbih kelimesi 

Kur’an-ı Kerîm’in birçok ayetinde 

geçen en temel kavramlarından 

biridir. Bu kelimenin yakın iliş-

ki içerisinde olduğu Zikir, Şükür, 

Ham ve Secde başta olmak üzere 

Tekbir, Tehlil, Dua gibi kavramlar 

da Kur’an’da oldukça geniş bir 

kullanım alanına sahiptir.

En değerlisi Kehribar 

tesbih

Gündelik yaşamımızla bütün-

leşmiş olan tesbih, yüzyıllara da-

yanan köklü bir geçmişe sahip. İn-

sanoğlunun yaşamında hem tarihi 

hem de manevi değeri ile hatırı 

sayılır bir yeri olan tesbih genel-

de yılan ağacı, öd ağacı, ateş ağa-

cı, sandal ağacı gibi ağaçlardan 

yapılsa da en değerli malzemesi 

kehribar denen çam reçinesinin 

fosilleşmiş halidir. Bunun dışında 

en önemli malzemelerden biri de 

mamut dişidir.

İstanbul İslâm dünyasında tes-

bihçiliğin merkeziydi. Türk erke-

ğinin çok sevdiği bir aksesuar olan 

tesbihin çok yüksek değer taşı-

yanları vardı. Kuka tanelerin üze-

ri kalem oymalarıyla süslenebilir 

ve içi ajur tekniğiyle oyulabilir; 

fildişi, zergerdan, Oltu taşından 

tanelerin üstüne kıymetli taşlar 

ve madenlerden kakma süsler 

yapılabilir veya çekilirken söy-

lenen hamdele, tesbih ve tekbir 

lafızları kakma yahut oyma olarak 

işlenebilirdi. Kakmalı tesbihlerde 

altın veya gümüş çivilerle değişik 

motiflerde süslemeler yapılmış-

tır. Bazen bir tesbihin yapımı bir 

yıl sürebilmektedir. Müzelerde ve 

özel koleksiyoncular elinde çok 

değerli tesbihler bulunmaktadır.

Topkapı Sarayı Müzesi’nde 

çoğu XVIII. yüzyıla ait zümrüt, 

akik, yeşim, mercan, Oltu Taşı, 

necef, öd ağacı, kehribar, boynuz 

gibi maddelerden elde edilmiş 

çok sayıda tesbih vardır. Sarayda 

özellikle bayramlarda hediyeleş-

me bir gelenekti ve sadrazamların 

Kadir gecesi padişaha seccade ve 

tesbih takdimi usuldendi. Rama-

zan davetlerinde diş kirası olarak 

elmaslı veya incili, altın kamçı 

takılmış çok değerli tesbihler he-

diye edilirdi.

Bugün de gayretli ustalar, bu 

yüzlerce yıllık sanatı yaşatmaya 

devam ettirmeye devam ediyor.

Kaynakçalar: fikriyat, toptan-

tesbih.
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Günümüzün şüphesiz her anını ,  her dakikasını  kendine has bakış açıs ıy la dünden 
bugüne taşıyan bir  meslek ve bir  tutkudur fotoğrafçı l ık .  Bu bir  meslek olduğu kadar bazen 
bir  sanat ,  bazen bir  hobi ,  bazense anı  bir ikt i r ic i l iğ idir.

Fotoğrafçılığı kısaca tanımla-

yacak olursak kamerayla ışığı ya-

kalayıp hassas bir yüzeyin üzerine 

kaydederek bu sayede görüntü 

oluşturma işidir. Ara Güler, Coş-

kun Aral gibi fotoğrafçılığı yaşam 

biçimi olarak gören usta ellerin 

kadrajından çıkan fotoğraflara 

baktığınız zaman, her bir fotoğ-

rafın o eşsiz dünyasını, sizi sa-

ran hikayesini hissedebilirsiniz.  

“Fotoğrafın sanat olmasına gerek 

yoktur. Fotoğraf tarih olayıdır. 

Tarihi zaptediyorsun. Bir makina 

ile tarihi durduruyorsun.” diyen 

Ara Güler bu sözleriyle de fotoğ-

rafların bir anı, bir tarihi hatta 

ve hatta bir asrı içine hapsederek 

geçmişten günümüze ışık tuttuğu-

nu anlatıyor. 

Geçmişle bugün arasında bir 

bağ olan fotoğraflar, insanın ya-

şantısını, derdini, tasasını, sevin-

cini ve mutluluğunu beynimizin 

tozlu raflarından indirip tekrar 

hafızalarda canlanmasını sağlıyor. 

Usta fotoğrafçıların objektifinden 

çıkan fotoğraflar, adeta sonu gö-

rünmeyen bir deniz ve limitleri 

olmayan bir zihnin tutkuyla bir-

TÜRKİYE’NİN EN İYİ 
FOTOĞRAFÇILARI

Bir Hobi Deği l  Yaşam Biçimi



leştiği o ince çizgiyi açıkça gös-

termektedir. 

Fotoğraf onlar için bir 

tutku, bir yaşam biçimi

Hayranlıkla baktığımız ve bizi 

içine çeken her fotoğrafa farklı 

bir bakış açısı kazandırarak dünya 

genelinde kabul görmüş fotoğraf-

çılara sahibiz. Şimdilerde adını 

çok duyduğumuz, üniversiteler-

de ve kurslarda duayen olarak 

anlatılan, kendi alanlarında ba-

şarılı işlere imza atmış ve adını 

dünyaya duyurmuş profesyonel 

fotoğrafçılarımızı ve onların sa-

natlarını size aktaracağız. Moda-

dan portreye, seyahatten savaş 

fotoğrafçılığına kadar adını sık 

sık duyduğumuz Türkiye’nin en iyi 

fotoğraf sanatçıları:

Ara Güler; iki kıtaya gönül 

vermiş şehr-i İstanbul’un el ve 

göz değmemiş köşelerinin kalbin-

de usulca yaşattığı insan portrele-

rinin ölümsüzleştiği yarım asırlık 

bir bellek var önümüzde. Arnavut 

kaldırımlı taş sokaklarda oynayan 

çocukların masum neşesi, Galata 

Köprüsü’nde olta sallayan balık-

çıların soğuktan çatlamış elleri 
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onun kadrajında sadece bir fotoğ-

raf olmaktan öteye geçiyor. Her 

ne kadar kendisine sanatçı diyen-

lere kızsa da kendisi bu toprakla-

rın kazandığı en değerli fotoğraf 

sanatçılarından biri. Evet, ihtiyar 

delikanlı Ara Güler’den bahsedi-

yoruz. Türkiye’de fotoğrafçılı-

ğın mimarı olarak bilinir. Fotoğ-

rafçılık dersi aldıysanız mutlaka 

hocalarınız tarafından geniş bir 

şekilde anlatıldığını farketmiş-

sinizdir. İngiltere’de yayımlanan 

“Photography Annual Antalojisi” 

onu dünyanın en iyi 7 fotoğrafçı-

sından biri olarak tanımladı. Ara 

Güler’in fotoğrafları Paris Ulusal 

Kitaplık’ta, ABD’de Rochester 

Georg Eastman Müzesi’nde, Neb-

raska Üniversitesi Sheldon Kolek-

siyonu’nda yer alıyor. Güler’in 

fotoğrafları aynı zamanda Köln 

Mueseum Ludwing’de Das Imagi-

nare Photo Museum’da sergileni-

yor. 

Coşkun Aral; Savaş fotoğraf-

çısı, belgesel yapımcısı, dünya 

gezgini, acının fotoğrafçısı olarak 

bilinen Coşkun Aral, 1956 yılında 

Siirt’te dünyaya gelmiştir. 1980 

yılından itibaren sürekli olarak 

Lübnan, İran, Irak, Afganistan, 

Kuzey İrlanda, Çad ve Uzakdo-

ğu’da meydana gelen savaşları 

görüntüledi. 14 Ekim 1980 günü 

kaçırılan bir uçakta dünyada ilk 

kez hava korsanlarıyla bir röpor-

taj gerçekleştirerek Türk ve dün-

ya basınında adından söz ettirdi. 

Aynı olayla Türkiye ve dünyanın 

çeşitli ülkelerinde ödüller aldı. 

1983 yılında Paris’te sunulan fo-

toğraf sergisiyle dünya çapında 

bir başarı yakalamıştır. 1988 yı-

lında Ara Güler ile birlikte Dani-

marka ve Finlandiya’da bir ser-

gi açarak ülkemizin değerlerini 

sınırlar ötesine taşıdılar. Time, 

Newsweek, Paris-Match, Stern, 

Epoca gibi dergiler adına savaş 

fotoğrafçısı olarak mesleğine de-

vam ediyor. 

İzzet Keribar; Fotoğrafçılık 

onun için her zaman bir tutkuydu. 



1936 yılında İstanbul’da doğan 

İzzet Keribar, ailesinin fotoğraf 

makinesini kullanarak fotoğrafçı-

lık yolundaki ilk adımını atmıştır. 

Kişisel olarak kendi gelişimini ise 

askerlik için gitmiş olduğu Güney 

Kore’de oluşturmuştur. Yurtiçi ve 

yurtdışında önemli başarılar ka-

zanan Kehribar, bugün fotoğrafçı-

lık dersleri vererek gençlere fark-

lı bakış açıları kazandırıyor.

Sabit Kalfagil; İlk sergisini 

1973 yılında İstanbul’da Siname-

tek Derneği’nde gerçekleştirdi. 

Mimarlık bölümü mezunu olan 

Kalfagil, işi gereği çizime ve fo-

toğrafa ilgi duydu. Ardından sa-

nat içerikli fotoğraflara yöneldi. 

Çalışmalarında genel olarak kır-

sal kesimler ve Anadolu halkı yer 

aldı. Bir süre fotoğraf sanatçısı 

olarak eleştirilerde bulundu. Şim-

diki adıyla Mimar Sinan Üniversi-

tesi olarak anılan İstanbul Güzel 

Sanatlar Akademisi’nde 1989 yı-

lında kadar eğitmen olarak gö-

rev aldı. Fotoğrafçılığıyla Anado-

lu’nun sesi oldu.  

İbrahim Zaman; “GRUP 5” ve 

“AFAK” fotoğraf kulüplerinin ku-

rucu üyeliğini yapan İbrahim Za-

man, 150’den fazla ödül alarak 

fotoğrafçılığını ve fotoğrafa olan 

tutkusunu uluslararası alanda 

duyurdu. Marmara Üniversitesi 

G.S.F. Fotoğraf Bölümü’nde port-

re dersleri veren İbrahim Zaman, 

pek çok dergide fotoğraflar ve ya-

zılarıyla yer aldı. 

Şinasi Barutçu; 1950’de Anka-

ra’da Türkiye’nin ilk fotoğraf ku-

lübünü kuran, 1955’te Adana’da 

Türkiye’nin ilk renkli fotoğraf 

sergisini açan sanatçı, aynı za-

manda Leica fotoğraf makinesine 

sahip olan ilk Türk fotoğrafçıdır.

Arif Aşçı; İstanbul Devlet Gü-

zel Sanatlar Akademisi’nde resim 

eğitimi aldı ve akademisyen oldu. 

1986 yılında görevinden istifa 

ederek Asya seyahatine başladı ve 

bu 3 yıllık serüvende fotoğrafçı-

lıkla ilgilendi. Bu seyahatinin so-
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nunda 12 bölümlük bir televizyon 

belgeseli olan “Turquoise” oluş-

turan fotoğrafçı Arif Aşçı, 1996 

yılından itibaren ise 18 ay boyun-

ca İpek Yolu’nu 4 kişilik bir ekip-

le deve kervanı üzerinde Çin’den 

Türkiye’ye kadar fotoğrafladı.

Sami Güner; Türkiye’de fotoğ-

raf alanındaki ilk devlet sanatçısı 

ünvanını alan kişi ve Fotogen’in 

kurucu başkanıdır. Türkiye’yi 

köşe bucak gezerek fotoğraflamış 

ve bu fotoğraflarıyla yurt dışında 

açtığı sergilerle Türkiye’nin tanı-

tılmasını sağlamıştır.

Onur Ercoşkun; Dünyanın ve 

Türkiye’nin en başarılı fotoğraf 

sanatçıları arasında yer alan Onur 

Erçoşkun, Magnum Ajansı’na da-

vet edilen ikinci Türk ve European 

Month Of Photography’nin Viyana 

ayağı olan Eyes On’da seçilen 50 

fotoğrafçı arasında yer aldı. Bir-

çok alanda eğitimler veren Er-

coşkun, aynı zamanda ülkemizde 

genç fotoğrafçıların önünün açıl-

ması için sosyal sorumluluk proje-

sinin hazırlıklarına devam ediyor.

Çekilen her bir fotoğraf şüphe-

siz kendi içinde büyük bir emek 

ve büyük bir sanat. Fotoğrafçılık 

öteden beri bir anlatım aracı ol-

ması, söylenemeyen her şeyi ken-

dine özgü imgelerle anlatması, 

olayları tam bir nesnellikle sap-

tayabilmesi ve sanatçının kişisel 

yorum anlayışı ile dünya görüşü-

nün buna katılması fotoğrafçılı-

ğa sanatsal ve öznel bir nitelik 

kazandırmıştır. 



Gökyüzünün rengarenk olduğu bir  memleket ,  att ığınız her adımla s iz i  doğanın 
güzel l ik ler iy le karşı  karşıya get ir iyorsa şüphesiz burası  Kapadokya olabi l i r.  Tar ihin en 
der inine inmek,  per ibacalar ının eşl iğinde eşsiz vadi ler inde yürümek,  dar sokaklar ında 
gezinmek,  hayal  etmek,  büyülenmek iç in tam size göre bir  rota;  Kapadokya.

UNUTULMAZ BİR DENEYİM 
“BALON TURLARI” 

Kapadokya’nın Güzel l iğ ini 
Gökyüzünden İz lemeye Ne Dersiniz?
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Kapadokya anlam olarak da 

sizi bir hayli şaşırtacak. Perslerin 

Kapadokya’ya yakıştırdığı “Kappa 

Tuchia” ismi ‘Güzel Atlar Ülkesi’ 

anlamına geliyor.  Zamanında bu 

güzel şehrimizin değerli toprak-

larında en güzel atlar burada ye-

tişir ve uzun vadilerinde dörtnala 

koşarlarmış. 

Kapadokya denilen bölge daha 

çok Göreme, Ürgüp, Avanos ve 

Uçhisar beldeleriyle biliniyor. He-

pimizin Coğrafya derslerinden ha-

tırlayacağı gibi bundan yaklaşık 

yüzbinlerce yıl önce, Erciyes Dağı, 

Güllü Dağı ve Hasan Dağı’nın ya-

rattığı volkanik arazinin küllü ve 

yumuşak tabakasının, milyonlar-

ca yıl boyunca rüzgar ve yağmur 

suları ile aşınması ile şekillenen 

oldukça karakteristik bir bölge. 

Her ne kadar bu bölgenin teme-

lini doğal koşullar oluştursa da 

burada insan eliyle oyulmuş peri 

bacaları içinde yaşanan hayatlar, 

asırlık tarihi olan Kapadokya’nın 

doğal silüetini koruyarak insan ve 

doğa etkileşiminin en güzel yanını 

oluşturuyor.

Şüphesiz Kapadokya’nın her 

bir noktası görülmeye değer, gün-

lük hayatınızın akışına kısa mola-

lar sıkıştırmak için en önemli yer-

leri sizler için derledik. Kısa bir 

tatile sıkıştıracağınız bazı yerler 

Ürgüp, Göreme, Ihlara Vadisi, Se-

lime, Güzelyurt, Uçhisar, Avanos 

ve Zelve’dir. Görülecek yeraltı 

şehirleri arasında ise Derinkuyu, 

Kaymaklı, Gaziemir ve Özkonak 

yer alır. Ürgüp, Göreme, Güzel-

yurt ve Uçhisar’da çok sayıda 

tarihi konaklar ve mağara evleri 

bulunmaktadır. Ayrıca mağara ev-

lerinin pek çoğu günümüzde butik 

otellere dönüştürüldüğü için ge-

len turistler burada konaklayarak 

tarih kokan o atmosferi de yaşa-

yabilmektedirler.

Kapadokya’da seyahat planını-

zı oluşturmadan önce sizler için 

derlediğimiz gezi listenizin ol-

mazsa olmazlarını da değinmeden 

geçmek de olmaz;

-Uçan balonlara binmek veya 

izlemek,

-Vadileri ve yer altı şehirlerini 

görmek,

-Avanos’ta çömlek yapmak,

-Kızılırmak’ta gondol turu,

-ATV safari turuna katılmak,



Kapadokya’da balon keyfi

Gökyüzünü süsleyen balon-

larla adeta Kapadokya’yı gökten 

izlemenin keyfini hiçbir yerde 

tatmadığınıza eminiz. Kapadokya 

tatili hayatınız boyunca hatırla-

dıkça keyif alacağınız bu tecrübe 

için seyahatinizi soranlara ‘anla-

tılmaz yaşanır’ cümlesini sık sık 

kuracaksınız. Siz de gökyüzünden 

Kapadokya’nın kuş bakışı pano-

ramasını merak ediyorsanız ba-

lon turizminin bölgede oldukça 

rağbet gördüğünü ve sabahın ilk 

ışıklarıyla havalanan balonlardan 

Peri Bacaları’nın harika manzara-

sını doyasıya izleyip fotoğraflaya-

rak galerinizi hayatınızın en güzel 

seyahat fotoğraflarıyla süsleye-

ceksiniz. 

Sabahın ilk saatlerinde gün do-

ğumunun eşsiz güzelliğinde hava-

lanan balonların rotasını tamamen 

rüzgar ve mevsim koşulları belir-

liyor. Eşsiz bir deneyim yaşatacak 

olan balonla en fazla 900 metreye 

kadar yükselerek 20 km çapında 

bir alanı izleyebiliyorsunuz. Sa-

bahın erken saatlerinde 05.00 ve 

05.30 arasında başlayan ilk sefere 

1.Uçuş denilmekle beraber uçuş 

saatleri mevsim ve hava durumu-

na göre değişiklik gösterebiliyor. 

Uçuştan bir saat önce hazır bulu-

nulması gerektiği için sabahın er-

ken saatlerinde transfer araçları 

sizi kaldığınız otelden alarak uçuş 

yapılacak alana götürüyor. Sabah 

kalkamıyorum, uykum ağır di-

yenlere çözüm sunulmuş ve biraz 

daha geç saatte 2. Uçuş da oluyor.   

Bu keyifli anlar, ortalama 45 – 65 

dakika sürüyor. Gökyüzünü süsle-

yen balonlar, Sivil Havacılık Mey-

dan İşletmeleri Kurumu 

tarafından denetlenerek 

güvenilir firmaların reh-

berliğinde hayatınızın en 

güzel anılarını biriktir-

menizi sağlıyor.

Tarihi yapısı ve olu-

şumu yüzyıllarca süren 

Kapadokya’nın karstik 

şekillerinden gözlerinizi 

biran olsun ayırmadan 

tepeden izlemek Kapa-

dokya’da yaşayabilece-

ğiniz en iyi deneyimlerde 

bir numaraya yerleşeceği kuşku-

suz yadsınamaz gerçektir. Fakat 

Kapadokya’ya gelen herkesin ba-

lonlara binmenin yanında sabahın 

ilk ışıklarıyla havalanan gökyüzü-

nün süsü olan balonların harika 

manzarasını doyasıya izlediği ve 

fotoğrafladığı da bir gerçek. Kısa-

cası, Kapadokya’ya gelmişken ba-

lona da binebilirsiniz ama sabahın 

ilk ışıklarıyla da rengarenk ba-

lonları izlemeden dönerseniz bu 

güzel manzarayı kaçırdığınız için 

içinizde küçük bir ukde kalabilir.

Vadileri ve yer altı 

şehirlerini izleyin

Yüzyıllarca süren ve doğal olu-

şumlarıyla bugünkü haline gelen 

Kapadokya’daki Ihlara ve Zelve 

gibi vadiler ile yeraltı şehirleri 
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doğanın bize sunmuş olduğu mu-

cizelerin yanında yüzyıllar önce-

sine tanıklık eden tarihiyle sizi 

bir hayli etkiliyor. Yeraltı şehirle-

rinin yapıldığı binlerce yıl önceki 

teknoloji ve mimari imkanları dü-

şündüğünüzde, bu sıra dışı yerin 

nasıl yapıldığı ve insanların oyul-

muş yapıların içinde nasıl yaşadı-

ğını düşünüyorsunuz. Gerçekten 

olağanüstü ve sıra dışı bir durum 

ve buraya gelenlerde hayranlık 

uyandırıyor. Vadilerinin de fark-

lı güzelliklere sahip olduklarını 

gösteren en iyi örneklerden bir 

tanesi de Ihlara Vadisi’nde neh-

rin üzerine kurulmuş çardaklarda 

yapacağınız gözleme, çay-kahve 

keyfi ve Zelve Vadisi’nde gün ba-

tımıyla beraber başlayan Mapping 

Show olabilir.  

Avanos’ta çömlek yapmak 

ve Kızılırmak’ta 

gondol turu 

Avanos’un kendine özgü el 

emeğini sanata dönüştüren çöm-

lekçilerini gezip usta eller eşli-

ğinde ücretsiz bir şekilde kendi 

çömleğinizi yapabilirsiniz. Kil 

sanatını ücretsiz olarak deneyim-

leyeceğiniz bu etkinlikte çömlek 

ve kil ustası size nasıl yapmanız 

gerektiğini anlatıyor ve beraber 

kile şekil vererek Kapadokya’dan 

kendi hatıra hediyenizi kendiniz 

çıkarıyorsunuz. Aynı güzergahta 

yapabileceğiniz başka bir etkin-

lik ise Asma Köprü’ye gelip, Kı-

zılırmak’ta süzüleceğiniz gondol 

turları Kapadokya’da deneyebi-

leceğiniz aktiviteler arasında yer 

almaktadır. Kapadokya’nın gölge-

sinde kalan fakat tercih edildi-

ğinde ise farklı bir deneyim sunan 

gondol turları, yaklaşık 15 dakika 

sürüyor. 6 kişilik gondollar dışın-

da 40 kişi kapasiteli botlarla da 

aynı geziyi yaparak Kızılırmak’ı 

da deneyimleyebilirsiniz. Ama ta-

biki bizim önerimiz Gondol’a bin-

meniz olur.

Yazmakla ve anlatmakla bi-

tiremeyeceğimiz Kapadokya’yı 

anlatılmaz yaşanır diyerek sizin 

tatil planınızı çok geciktirmeme-

nizi isteriz. Mutluluğunuzu ve hu-

zurunuzu katlayacak balon turu, 

yeraltı şehirleri ve daha birçok 

güzelliği yaşamak ve keşfetmek 

için ilk fırsatta ilk durağınız şüp-

hesiz Kapadokya olabilir. 



Yemekler i  i le  olduğu kadar geleneksel  içecekler iy le de dünya çapında bir  üne sahip 
olan Türk mutfağı ,  günümüze kadar gelen s ıcak ve soğuk içecekler iy le de nam salmışt ı r. 
Soğuk ve s ıcak olmak üzere çeşi t l i l ik  gösteren geleneksel  içecekler imizi  keşfetmek iç in 
s iz i  lezzet dolu bir  yolculuğa çıkar ıyoruz.

TÜRK MUTFAĞINA 
ÖZGÜ VAZGEÇİLMEZ 

İÇECEKLERİMİZ

Geleneksel İçecekler imiz i  
Keşfe Çıkalım
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Kültürümüzün bir parçası olan 

Türk mutfağındaki içeceklerimi-

zin yeri kuşkusuz vazgeçilmezdir. 

Türk mutfağında geleneksel içe-

ceklerin tarihsel gelişimine Os-

manlı mutfak kültürünün etkisi 

oldukça fazla olmuş bunun sonu-

cunda da Türk mutfak kültüründe 

zengin içecek örneklerini görmek 

mümkün olmuştur. Sürekli bir 

gelişim göstermeye devam eden 

geleneksel mutfağımızın sahip ol-

duğu zengin içecek kültürü dün-

ya tarafından da kabul ediliyor. 

Her ne kadar zaman içinde bazı 

içeceklerimiz farklı üretim tek-

nikleri kullanılarak gelişmeye de-

vam etse de bazılarına ise rağbet 

azalmıştır. Ancak bu vazgeçilmez 

Türk lezzetlerinin dünyanın pek 

çok noktasında her zaman müda-

vimleri olmuştur.

İşte tadı her daim damaklarda 

kalan mutfak kültürümüzün vaz-

geçilmez bazı içecekleri:

Kız isteme merasimlerinin 

olmazsa olmazı

- Kahve -

Geleneksel içeceklerimiz ara-

sında yüz yıllardır özel bir yere 

sahip olan kahve misafir sofra-

larının vazgeçilmezi, kız isteme 

merasimlerinin ise olmazsa olma-

zı. Her ne kadar ülkemizin iklim 

koşullarında kahve çekirdekleri 

yetiştiremiyorsak da kahve çekir-

deklerinden özel yöntemlerle toz 

haline getirip pişirdiğimiz kahve 

dünyaca tanınıyor. Kahvemizin 

lezzetini aslında kahve çekir-

deklerinden çok hazırlanış tar-

zına borçluyuz. Kahveyi servis 

ettiğimiz özel bardaklarımız, 

pişirdiğimiz özel bakır cezveler 

Türk kahvesi konseptini oluştu-

ruyor. Yanında servis edilen lo-

kum ile birlikte Türk kahvesi en 

çok yabancılar için vazgeçilmez 

deneyimlerden biri haline geli-

yor.

Masaya oturduğunuzda 

hakkını vermeniz 

gerekiyor

- Çay -

Türk halkının kalbinde ayrı bir 

yer edinen çay, ülkemizde dün-

yanın birçok yerinde bulunmayan 

özel bir lezzete sahiptir. Yazın sı-

cağın hararetini almak, kışın da 

ısınmak için demlik demlik içiri-



lir. Kahvaltı sofralarının olmazsa 

olmazıdır. Neredeyse her evin bir 

numaralı içeceğidir ve tiryakisinin 

oldukça fazla olduğu geleneksel 

bir içecektir. Şeffaf ve ince belli 

bardaklarda içilmesi, ülkemizin 

sahip olduğu çay kültürünün bir 

parçası haline gelmiştir.

Soğuk kış günlerinin mis 

kokulu içeceği

- Salep -

Çay - kahve ikilisine yenik dü-

şen ve günümüzde eski pastanele-

rin nostaljik ürünleri arasında yer 

alan geleneksel içeceklerimiz-

dendir. Kış aylarında içimizi ısıtan 

ve genellikle üzerine tarçın ser-

perek içilen mis kokulu salebin, 

geleneksel çiçeklerimiz arasında 

ayrı bir yeri vardır.

Aynı zamanda Osmanlı mutfa-

ğında da özel bir yere sahip olan 

salebin sağlığa birçok faydası ol-

duğu bilinir.

90’lı yılların 

sokak yankısı

- Boza -

Coğrafyaları aşan lezzetiyle 

tarih boyu hayatımızın vazgeçil-

mez unsurlarından biri olan boza, 

gerek kokusu, gerekse hazırlanış 

ve sunuşuyla gerçek bir kültür ha-
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zinesine dönüşmüştür. Birkaç sene 

evveline kadar geceleri sokaklar-

da satılan, biraz tarçın, azıcık da 

leblebiyle kaşıklamaya doyamadı-

ğımız bu tat, bugünkü halini alana 

kadar sayısız aşamadan geçmiştir. 

Türkistan’dan Anadolu’ya, oradan 

tüm dünyaya kendi akışkanlığında 

yayılırken türlü serüvenler yaşa-

yan boza, bu yönüyle tarihin ve 

kültürün bir tanığı haline gelmiş-

tir.

Sıcak günlerin en güzel 

serinleticisi

- Şerbet -

Meyveler ile hazırlanan ve 

sağlıklı olması ile bilinen şerbet 

de geleneksel Türk içecekleri ara-

sında yer alıyor. Osmanlı mutfağı-

nın en nadide içeceklerinden bir 

tanesi olan şerbet, Türklerin her 

daim tükettiği bir içecektir. Se-

rinletici, susuzluğu giderici özel-

liği ile yemek yerken de içildiği 

gibi çeşitli hastalıklarda ve geçiş 

dönemlerinde de yaygın olarak 

kullanılır. Meyve özünden yapılan 

şerbet, bu yönüyle doğal ve çok 

faydalıdır. Bu nedenle turistler 

Türkiye’yi ziyaretlerinde mutlaka 

şerbetin tadına bakarlar. 

Lezzeti köpüğünde saklı 

- Ayran -

Ülkemizin en sevilen ve en 

çok tercih edilen içeceklerinden 

olan ayran, damakları serinleten, 

sofralara lezzet katan geleneksel 

içeceklerimizden biridir. Yapılışı 

kolay olsa da dünyada bulunması 

zor olan bir içecektir. Kırsal böl-

gelerde yemeğin yanında olduğu 

kadar misafirlere ikram olarak 

da sunulur. Turistlerin ülkemizde 

tadına baktıkları ve kısa sürede 

vazgeçemedikleri yöresel bir tat 

olan ayran, bir tas içinde, köpük-

lü ve soğuk sunulduğunda geri 

çevrilemeyecek bir lezzettir.



Fotoğraf :  Burak Salman

İstanbul  Boğazı  her yönüyle insanı  büyüleyen, 
yüzyı l lardır  herkesi  kendine hayran bırakan 
manzaralara sahip.  Kendinden sıkça söz ett i ren 
boğazın bu güzel l iğ inde yal ı  camiler inin payı 
yadsınamaz şeki lde büyük.  İstanbul  Boğazı ’nda; 
Avrupa Yakası ’nda 6,  Anadolu Yakası ’nda 5 olmak 
üzere toplamda 11 yal ı  cami bulunuyor.  Birbir inden 
değerl i  yal ı  camiler inin hikâyeler ini  s iz ler  iç in 
der ledik .

BOĞAZIN
YALI CAMİLERİ

 
İstanbul Boğazı’nın İnci ler i
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16. yüzyıldan itibaren boğaz 

kıyılarını süslemeye başlayan yalı 

camilerini, İstanbul’un herhangi 

bir yerindeki diğer camilerden 

ayıran önemli farklar var. Bun-

ların başında da yalı camilerinin 

mütevazı mimarileri geliyor. Alı-

şılmış cami mimarisine göre daha 

küçük ve basit inşa edilen yalı 

camileri, sahip oldukları manzara 

ve bulundukları yerlerin siluetini 

belirleme özellikleri ile ön plana 

çıkıyor. Aralarında Mimar Sinan’ın 

yapıtlarının da bulunduğu bu ca-

miler, sakin ve az cemaatleriy-

le dikkat çekiyor. Halen ibadete 

açık olan bu camiler için bir istis-

na var, o da ibadet vakitleri ha-

ricinde ziyarete kapalı olmaları. 

Manzaraları ve konumları nede-

niyle sosyal medyada camilerin 

fotoğrafını paylaşmak isteyen bir-

çok kişinin sık ziyareti, cemaatin 

şikâyetleri sonrasında bu tedbirin 

alınmasına neden olmuş. Ayrıca 

günümüzde yalı camilerinin bu 

önemli tarihini tehdit eden birkaç 

unsur var; boğazın hırçın rüzgârı, 

denizin rutubeti ve bazı camilerin 

ahşap yapıya sahip olması. Tüm 

bu tehditlere rağmen ayakta kal-

maya devam eden yalı camileri, 

İstanbul’un vazgeçilmezi olmaya 

devam ediyor.

16. yüzyılda başlayan ve o 

dönemde yaygın olan yalı cami 

kültürü, 18. yüzyıldan sonra Sul-

tan Abdülhamit’in Beylerbeyi Ca-

mii’ni, Sultan Abdülmecit’in ise 

Ortaköy Mecidiye Camii’ni sahile 

inşa ettirmesiyle değer kazanmış. 

Böylece sultani camiler de boğaz 

kıyısında yerlerini almaya başla-

mış.

Anadolu Yakası’nda Yer 

Alan Bazı Yalı Camileri

Şemsi Ahmet Paşa Camii

Halk arasında Kuşkonmaz Ca-

mii olarak da bilinen bu cami Mi-

mar Sinan’ın yaptığı en küçük kül-

liyeye sahip. 1580 yılında Salacak 

sahilinde inşa edilen camii riva-

yete göre titizliği ile bilinen Şem-

si Ahmet Paşa’nın özel istediği ile 

yapılmış. Üstüne kuşların konup 

kirletmediği bir cami yaptırmak 

isteyen Şemsi Ahmet Paşa için çö-

zümü kuzey ve güney rüzgârının 

kesiştiği noktaya camiyi yapmak-

ta bulan Mimar Sinan, hava akımı-

nın gücünden yararlanmış.

Üryanizâde Ahmet Esat 

Efendi Camii

Kuzguncuk’ta yer alan ve 

1860’ta mescit, 1889’da camiye 

dönüştürülen cami ahşap yapısı 

ve adeta kutuyu andıran mimari-

siyle Üsküdar’ın incilerinden.



Beylerbeyi Camii 

Anadolu yakasındaki yalı cami-

leri arasından en görkemli olanı 

diyebileceğimiz Beylerbeyi Ca-

mii’nin diğer bir adı da Hamid-i 

Evvel Camii’ dir.  Sultan I. Abdül-

hamid tarafından 1778 yılında an-

nesi Rabi Sultan’ın anısına yaptı-

rılmıştır.

Avrupa Yakası’nda Yer 

Alan Bazı Yalı Camileri

Bezmialem Valide Sultan 

Camii

Beşiktaş’taki Bezmialem Vali-

de Sultan Camii, bulunduğu ko-

num nedeniyle Dolmabahçe Camii 

diye biliniyor. Abdülmecid’in an-

nesinin ismini taşıyan caminin 

yapımını, valide sultan başlat-

mış ancak vefatından sonra Ab-

dülmecid tarafından tamamla-

narak 1855’te ibadete açılmış.

Büyük Mecidiye Camii

Halk arasında Ortaköy Camii 

olarak da bilinen cami, 1853 

yılında Balyan ailesinin İstan-

bul’a kazandırdığı önemli eser-

lerden. Popülerliği günümüzde 

de devam eden cami konumu 

ve manzarası nedeniyle İstan-

bul’un simgelerinden biri olmuş 

durumda.

İstanbul’da Yer Alan 

Bazı Yalı Camilerimiz

• Şemsi Ahmet Paşa Camii

• Üryanizâde Ahmet Esat 

Efendi Camii

• Kaymak Mustafa Paşa 

Camii

• Vaniköy Camii

• Beylerbeyi Camii

• Bezmialem Valide Sultan 

Camii

• Büyük Mecidiye Camii

• Bebek Camii

• Emirgan Hamid-i Evvel 

Camii

• Fındıklı Molla Çelebi 

Camii

• Hacı Kemalletin Camii
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Allah Teala Mutlak Güzel, “Ce-

mil/Güzel” O’nun sıfatı, O “Ah-

senü’l-hâlikîn” (Yaratanların en 

güzeli),1  “Ahkemü’l-hâkimîn” 

(Hüküm verenlerin en doğru hü-

küm vereni),2  “yarattığı her şeyi 

en güzel şekliyle yaratmış ve ya-

ratmakta”,3  yüce kelamını da 

“ahsenü’l-hadis”4  (en güzel söz) 

olarak göndermiş, bizim amelleri-

mizin de “ehsenü amelen”5  (en 

güzel amel) olmasını istemiştir. 

Kur’an-ı Kerim okuma da başta 

gelen güzel amellerden olduğuna 

göre onun da elbette imkân ölçü-

sünde “ahsen” (en güzel) olması 

gerekir.

Tilavetin ahsen (en güzel) ol-

ması demek, Kur’an-ı Kerim’in ve 

Peygamber Efendimizin tavsiye 

ettiği şekliyle okunması demek-

tir. Kur’an’ı Kerim, Furkan (ayet 

32) ve Müzzemmil (ayet 4) surele-

rinde kendisinin okunma şeklinin 

“tertil” üzere olması gerektiği-

ni haber vermektedir. Tertil, en 

yalın tabirle “yavaş yavaş, tane 

tane, düşüne düşüne okumak” 

demektir. Araplar seyrek dişlere 

bu ismi vermişlerdir. Onun için 

tertil, okurken harflerin arasını 

ayırmayı ifade etmektedir. Tertil-

le okumada dinleyen okuyanın ti-

lavet ettiği kelimelerdeki harfleri 

dahi sayabilir.

Kur’an’ı okumaya ve 

anlamaya özen göstermek 

Kur’an-ı Kerim bize kendisinin 

hep nitelikli okunmasını ve din-

lenmesini tavsiye etmektedir. Bu 

manada okunurken ve dinlenirken 

kendisinin tedebbür edilmesini 

(düşünülmesini),6  üzerinde aklın 

çalıştırılmasını,7  müminlerin onu 

okudukları ve dinledikleri zaman 

imanlarının ziyadeleşmesini,8  

gözlerinin yaşarmasını,9  okuduk-

larının ardınca gitmelerini (pren-

siplerini uygulamalarını),10  oku-

duklarından ve dinlediklerinden 

etkilenmelerini,11  okudukları ve 

dinlediklerinin etkisiyle tüyleri-

nin ürpermesini, kalplerinin yu-

muşamasını12  tavsiye etmektedir. 

Tertil üzere okumaksızın bunların 

gerçekleşmesi mümkün olmaya-

cağına göre bunların tertile dahil 

edilmesinin gerekli olduğu ortaya 

çıkmaktadır.

Kur’an’ı Kerim, öyle gelişi gü-

zel okunacak bir kitap değildir. Bu 

hususla alakalı İmam Nevevî gibi 

KUR’AN’I TERTİL VE 
TEDEBBÜRLE OKUMAK

 
Prof. Dr.  Erdoğan Baş

Allah güzeldir,  güzel i  sever.



ulemanın güzel eserleri vardır.13 

Bu da onun nasıl okunması ve ona 

nasıl muamele edilmesi gerektiği-

ni göstermektedir. Ama bütün bu 

adab, ondan istifadeye yönelik-

tir. Ondan istifade etmek, okuyup 

sevap kazanmakla beraber onu 

anlamak ve pratik hayata tatbik 

etmek demektir.

Peygamber Efendimiz’in 

ve ashabının okuma şekli

Peygamber Efendimizin ve as-

habının takip ettiği okuma şekli, 

tertil’in muhtevasını bize daha 

iyi açıklamaktadır. Mesela Pey-

gamber Efendimiz ayetleri okur-

ken uzatarak okumuştur; nitekim 

O’nun (sa) bize, besmele ve Fa-

tiha’nın ilk ayetlerini uzatarak 

okuduğu nakledilmiş, yine ayet-

lerin sonunda durarak okuduğu 

bildirilmiştir. O’nun okuyuşu bize 

aktarılırken hep tane tane, acele 

etmeden,14  duygulu, ağlamaklı, 

tefekküre ve tedebbüre dayalı, 

kısacası Allah Teala’nın istediği 

şekilde olduğu anlatılmıştır.15  Ni-

tekim O, rahmet ayetine geldiği 

zaman Allah’ın rahmetini talep 

etmiş, azap ayetine geldiği za-

man azaptan Allah’a sığınmış, bir 

ayette Allah’ın tesbih edilmesi ve 

O’na hamd edilmesi isteniyorsa 

durup tesbih ve hamd etmiştir.16 

Mesela bir gece Al-i İmran sure-

sinin son ayetlerini okuyup uzun 

müddet tefekkür etmiş ve ağla-

mıştır.17  Hatta Ebu Zerr (ra)’ın 

haber verdiğine göre bir gece 

“Sen onlara azap edersen, şüp-

hesiz onlar senin kullarındır. Şa-

yet mağfiret edersen ğafur ve 

rahim olan sensin” ayetini18  tek-

rar tekrar okuyarak, tedebbür ve 

tefekkür ederek sabahlamıştır.19  

Müfessir İbn Kesir (ö. 774/1372), 

bu tarz okumanın, tedebbüre ve 

Kur’an’ı anlamaya yardımcı oldu-

ğunu söylemiştir.20 

Bu ve benzer misaller, Pey-

gamber Efendimizin, Kur’an’ın 

tavsiyesi gereği Kur’an’ı sürekli 

tedebbürle, içli duygularla oku-

muş, amel boyutunu ihmal et-

memiş olduğunu göstermektedir. 

Başka bir deyişle Allah Teala’nın 

tedebbür ederek ve tertil üzere, 
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yavaş yavaş okuma tavsiyesi Pey-

gamber Efendimizde tamı tamına 

gerçekleşmiştir.

Bu tarz okumayı ashab-ı kira-

mın hayatında da açıkça müşahe-

de etmekteyiz. Onlar da canlı ha-

yatına şahit oldukları Peygamber 

Efendimizin okuma şeklini birebir 

takip etmeye çalışmış; Kur’an’ı 

onun gibi okuma gayreti içinde ol-

muşlardır. Abdullah İbn Mesud’un 

haber verdiğine göre ashab-ı ki-

ram 10 ayeti iyice okuyup anla-

madan ve hayatlarına uygulama-

dan diğer ayetlere geçmezlerdi.21 

Peygamber Efendimizin, hakkın-

da “Kim Kur’an’ı indirildiği gibi 

okumayı isterse İbn Ümmi Abd’in 

okuduğu gibi okusun”22  dediği Ab-

dullah İbn Mesud’un kıraat usulle-

riyle beraber ayetlerin manaları-

nı da öğrendiği ve hayatına tatbik 

ettiği görülmektedir.

Yine sahabeden Temim ed-Da-

ri’nin “Günah işleyip duranlar, 

kendilerini salih amel işleyenler-

le bir tutacağımızı, her iki grubun 

ölümlerini ve hayatlarını eşit ya-

pacağımızı mı zannederler” aye-

tini23  sabaha kadar tekrar tekrar 

okuduğu, tedebbür ettiği nakle-

dilmektedir.24  Bu hususla ilgili 

Hz. Ömer (ra)’ın Bakara suresini 

12 senede bitirdiği, bitirdiği za-

man da bir deve kurban ettiği ha-

ber verilmektedir.25  Hz. Ömer’in 

bu sureye kıraat, tefsir ve tat-

bik olarak bu kadar süre zaman 

ayırdığı anlaşılmaktadır. Ashab-ı 

kiramın hayatında buna benzer 

örneklere çokça rastlanmakta-

dır.26  Yani onlar da hayatlarında 

Kur’an-ı Kerim’in kıraat, tefsir ve 

tatbikine azami özeni göstermiş-

lerdir.

 “Kur’an öyle bir Kitaptır ki 

onu sana biz indirdik, o mübarek 

bir Kitaptır, insanlar onun ayet-

lerini tedebbür/tefekkür, gerçek 

akıl sahipleri (ülü’l-elbab) ise te-

zekkür etsinler (ibret alsınlar)!” 

ayetinin27  tefsirinde müfessir 

Zemahşeri tedebbürün, sahih yo-

ruma, doğru/güzel manaya sevk 

etmesi gereken bir teemmül, bir 

düşünme olduğunu, zira okuna-

nın zahiri ile yetinenin, çok ve 

uzun da olsa okunanlardan pek 

bir fayda elde edemeyeceğini, bu 

kişinin durumunun, sürü sürü sağ-

mal develeri bulunup da develeri-

nin süt vermediği, sürü sürü dişi 

taylarının bulunup da taylarının 

doğurmadığı kimseye benzediğini 

söylemiştir.

Büyük müfessir 

Zemahşeri’nin uyarısı

Zemahşeri bu hususla ilgili 

ayrıca, meşhur tabiin alimi Ha-

san el-Basri’nin şu ibretli sözleri 

sarf ettiğini haber vermiştir: “Bu 

Kur’an’ı birçok kimse okur da ma-

nasından haberdar olmaz. Onlar 

harfleri ezberler ama Kur’an’ın 

hükümlerini uygulamazlar. Hatta 

onlardan bazıları yemin ederek: 

‘Kur’an’ın tamamını bir harf bile 

bırakmadan okudum’ der. Vallahi 

o Kur’an’ın hiçbir harfini okuma-

mıştır, zira onun üzerinde amel ve 

ahlak olarak Kur’an’ın hiçbir izi 

yoktur. Vallahi o Kur’an’ın harfle-

rini ezberlemiştir ama hükümleri-

ni zayi etmiştir. Vallahi bu durum-

da olanlar hükümdar ve yönetici 

olamazlar. Allah onların insanlar 

arasındaki sayısını çoğaltmasın. 

Allah’ım! Bizi Kur’an’ı tedebbür 

eden/düşünen ulemadan eyle, te-

kebbür eden/kibirlenen kurradan 

ise muhafaza eyle!”28 

Şimdi o dönemden bu döneme 

gelecek olursak, acizane kanaati-

mize göre, ülkemizde ve genelde 

Müslüman ülkelerde Kur’an-ı Ke-

rim tecvidiyle, hıfzıyla, kıraatiy-

le, nağme ve makamıyla oldukça 

güzel okunmaktadır. Yalnız bunlar 

Kur’an’ın zahirine ait hususiyet-

lerdir, doğru, oldukça önemlidir, 

ancak ondan daha önemlisi tertil 

ve tecvidin bir gereği, bir parçası 

olan tedebbür, tefekkür, akletme, 

kalp ve beden duyarlılığı, tef-

sir ve tatbiktir. Kur’an-ı Kerim’i 

okuma hususunda gerekli has-

sasiyetlere dikkat etmeyenlerle 

ilgili uyarıcı hadis-i şerifler var-

dır ve bu hadisler ciddi ikazlarda 

bulunur, örneğin “Kur’an’ın bazı 

okuyucuların boğazından aşağı 



geçmediğini” bildirir.29  Acaba bu 

nasıl bir okumadır? Yine “Allah 

bu kitapla bazı kavimleri yüksel-

tir, bazılarını alçaltır”30 buyrulur. 

Bu hadise göre kendimizi hesaba 

çekmemiz gerekir.

Onun için Kur’an-ı Kerim’le 

gerçek manada ilgilenmek, onu 

hakkıyla okuyup anlamak ve haya-

ta öyle uygulamak durumundayız. 

Yukarıda da ifade edildiği üzere 

aradan uzun zaman geçmiş olsa 

da önümüzde yaşanmış güzel ör-

nekler bulunmaktadır. Önümüzde-

ki bu peygamber ve sahabe uygu-

lamasını göz ardı ederek Kur’an’ı 

doğru okumak ve anlamak müm-

kün olmaz. Bu husus, gerek ülke-

miz gerekse dünya Müslümanları 

için hayati önem arz etmektedir.
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Her Ramazan’da olduğu gibi  bu yı l  da yardıma muhtaç ai le ler i  yalnız bırakmayan 
HAGEV, Türkiye’nin birçok noktasına ve uzak coğrafyalara yardım el in i  uzatt ı .
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Merhum Hacı Habibullah Ge-

redevî Vakfı, geçtiğimiz Ramazan 

ayında ihtiyaç sahibi ve mağdur-

lara yönelik yardım faaliyetlerini 

sürdürdü. Vakıf kurucularından 

merhum A. Emin Üstün Beyefen-

di hayrına İstanbul’da 750’den, 

İdlip’te savaş mağdurlarının ya-

şadığı çadır kentte ise 1000’den 

fazla kişiye iftar yemeği ikram 

edildi. Aynı bölgede HAGEV Ba-

kanı Süheyla Üstün Hanımefen-

di’nin merhum babası Ömer Saha 

ve merhume annesi Cennet Saha 

hayrına 1000’den fazla kişiye if-

tar yemeği dağıtımı gerçekleşti-

rildi.

Yapılan yardımlar Ramazan 

ayı boyunca devam ederken zorlu 

kış şartlarında yaşam mücadelesi 

veren aileler de unutulmadı. İs-

tanbul’un pek çok noktasına ton-

larca odun ve kömür yardımları 

ve Kilis’te Ramazan ayı öncesi 

ihtiyaçlarına binaen zekat dağı-

tımı, kurban kesimi, kumanya ve 

çocuklara kıyafet gibi sosyal yar-

dımlar yapıldı.



Basında Biz
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