


Rahmetle ve özlemle anıyoruz…

Abdurrahman Emin Üstün… 

Ahirete irtihali ile kimimiz bir ağabeyine kimimiz ise baba olarak gördüğü 
bir büyüğüne veda etti. 68 yıllık yaşamında insanların kalbine, ruhuna 

dokunan, hayatta kalıcı bir iz bırakan bilge ve dost bir insandı. 

Kısa zamanda çok büyük işlere imza attı.

Binlerce kişiye iş ve aş imkanı sunan hayırsever, vizyon sahibi, gözü tok, eli 
açık ve oldukça mütevazi bir iş adamıydı. Hak yolunun yolcusuydu.

Türkiye’de büyük hayallerin gerçeğe nasıl dönüşebildiğinin adıydı. Dar 
gelirli aileler için ev sahibi olma hayaliydi. Verdiği desteklerle engelliler 

için engelleri kaldırmanın, çocuklar için geleceğe emin adımlarla 
yürüyebilmenin pusulasıydı. Türkiye’den Asya’ya, Afrika’ya, Ortadoğu’ya 

uzanan yardım eliydi.

İş dünyası için ise muhteşem bir girişimciydi. 

Bir davası vardı; yıllardır faiz yüzünden ev sahibi olamayan, araç alamayan 
dar gelirli ülke insanlarını hayallerine kavuşturmak... İşte bu davayı, faizin 

sırtını büyük bir mücadeleyle yere getirerek, faiz yerine çok başarılı bir 
model geliştirip faizin bileğini bükerek kazandı. Binlerce duanın kabul 

olmasına vesile oldu.

İcatları olan bir babanın oğluydu. 

Birçok alanda da ilklerin adamıydı.

Başta tarım ve hayvancılık olmak üzere, gayrimenkulde, enerjide ve daha 
birçok alanda imzasını atmış, kendi sektöründe model olmuştu.

Emin Üstün’ü anlatacak daha nice detay var ancak onu anlatacak 
kelimeleri buraya sığdırmak hiç de kolay değil.

Fani dünyanın bir misaf irhane olduğu bu hayatta kendisinden geriye ise 
çok şey kaldı. 

On binlerce kişiye yaşattığı mutluluk, 7 farklı alanda hizmet vererek 
ülkesine büyük bir ekonomik katkı sunan güçlü bir şirket, 2 binden fazla 
istihdam edilmiş insan kaynağı, oluşmasına vesile olduğu koca bir sektör 
kendisinden geriye kalırken, hayatının en büyük eseri artık insanları faize 

mecbur bırakmayacak olan Elbirliği Sistemi oldu.

Ruhu şad olsun.
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Abdurrahman Emin Üstün, Bolu’da imamlık yapan 
Habibullah Beyefendi ile Mesrure Hanımefendi’nin 
oğlu olarak Gerede ilçesinde 1951 yılında dünyaya 
geldi. Çocukluk ve gençlik yıllarını Gerede’de geçir-
di. Lise öğrenimine 1966’da başladı. Sahip olduğu 
girişimci ruhu, daha o yıllarda kendini belli etmeye 
başlamıştı. O yıllarda henüz 10 yaşlarındayken Bo-
lu’da düzenlenen panayırlarda babasının kendisine 
aldığı bisikleti kiraya vererek para kazanmaya başla-
dı. Kazandığı parayı da ailesine vererek ihtiyaçlarını 
karşılamaya çalıştı. Eğitimini de ihmal etmedi. Kas-

tamonu Erkek Sanat Enstitüsü’nde (Endüstri Meslek 
Lisesi) torna tesviye bölümünde okudu ve 1969 yı-
lında bitirdi. Ardından bugünkü adıyla Yıldız Teknik 
Üniversitesi’nde Makine Mühendisliği bölümünü 
okudu ve 1974 yılında mezun oldu. Eğitim hayatı 
devam ettiği sırada 1973 yılında lif ve pres imalatı 
yapan LİFSAN Hidrolik Sanayi Şirketini kurdu. 1987 
yılında ise inşaat ve arsa işleri alanında faaliyetlerini 
günümüze kadar sürdüren GENTAŞ’ın kuruculuğu-
nu yaptı.

Emin Üstün, 90’lı yılların ekonomik şartlarında bazı 
ihtiyaçların karşılanmasındaki büyük zorluğu gördü. 
Ülkede yaşanan krizler, % 120’yi bulan enflasyon ora-
nı, yokluklar dönemin oldukça zorlu şartlarıydı. Bir 
araç sahibi olmak hayali bile kurulması zor bir şeydi. 
O dönemin parasıyla 20 milyon TL’den başlayan bir 
aracı almak için banka faiziyle 40 milyon TL ödemek 
gerekiyordu. Üstelik 40 milyona banka kredisi almak 
da o kadar kolay değildi, bitmeyen uzun sıralar ve 
değerlendirmelerden geçmek lazımdı. Ülkenin kal-
kınması, insanların ulaşımlarını kolay sağlaması için 

otomobile ihtiyaç vardı. İşte Emin Üstün, bu ihtiyacı 
gidermek için ilk adımı atmaya başladı. Önce kendi 
iş arkadaşlarından oluşan 20 kişi ile elbirliği yaptı. 
Aralarında para toplayıp her ay bir kişiyi araç sahibi 
yaptılar. Toplamda faizli kredilerle 40 milyon TL’ye 
mal olan otomobil, altın gününe benzer sistemle faiz 
olmadan 20 arkadaşın hepsi de 20 milyon TL’ye araç 
sahibi oldu. İkinci bir araç fiyatı olan faiz, tasarruf 
olarak cepte kaldı. Böylece bundan yıllar sonra yüz-
binlerce kişinin hayatını değiştirecek ve hayallerine 
kavuşturacak sistemin temelleri atılmış oldu.

1951’DE DÜNYAYA GELDİ

1991 YILI HAYATININ DÖNÜM NOKTASI OLDU

 VE TÜRKİYE’YE KAZANDIRDIĞI YATIRIMLAR

EMİN ÜSTÜN’ÜN 
HAYATI
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Emin Üstün, 90’lı yılların zorlu koşulları ve ekono-
mik şartları içinde, yatırım yapmayı kolaylaştıran ba-
şarılı bir girişim olarak Elbirliği Sistemi adını verdiği 
faizsiz sistemle Eminotomotiv’i kurdu. İnsanımızın 
beklentilerine ve ülkemizin kültürüne uygun özgün 
bir model olarak geliştirilen Elbirliği Sistemi, o zorlu 
dönemlerde bir çıkış yolu arayanların umudu olan bir 
sisteme dönüştü. Faiz ödemeden, sırayla otomobil 
sahibi olmanın yolu açıldı ve “her aileye bir makam 

Otomobil sahibi olmanın oldukça zor olduğu 90’lı 
yıllarda Türkiye’de üst üste krizler yaşanıyor, siyasi 
çalkantılar ve bozuk ekonomi iş dünyasını derinden 
etkiliyordu. Yaşanan 28 Şubat döneminde bazı iş 
adamları fişleniyor, onlara çeşitli zorluklar çıkarılıyor 
ve hedef haline geliyorlardı. İşte böyle bir dönemde 
Emin Üstün, her şey yolunda giderken 28 Şubat’ın 

da çilesini çekmek zorunda kaldı. Yıllar sonra basına 
yaptığı o dönemi anlatan bir açıklamada “Hukukun 
çiğnenmesinde o kadar ileri gidildi ki bizimle çalışan 
firmalara ‘bunlara araba satmayın’ talimatı bile veril-
di. Bu yüzde 28 Şubat olmasaydı 500 bin kişiyi oto-
mobil sahibi yapardık.” demişti.

arabası” sloganıyla o dönemde büyük bir başarı elde 
etti. Emin Üstün’ün finans dünyasına kazandırdığı El-
birliği Sistemi, yalnızca üst gelir grubunun otomobil 
sahibi olabildiği bir dönemde toplumun her kesimi-
ne, her bütçeye uygun koşullarda otomobil sahibi ol-
manın da önünü açtı. Önce birkaç arkadaşla başlayan 
ardından herkesin yararlanabileceği bir finansman 
sistemi haline gelen ve dayanışmadan doğan bir güç 
birliğine dönüştü.

TÜRKİYE’YE VE FİNANS DÜNYASINA 
FAİZSİZ SİSTEMİ KAZANDIRDI

BÜYÜK BASKILARLA MÜCADELE ETTİ

2000’li yıllara kadar geçen zamanda 3 büyük krizin 
yaşandığı ülkede, krizlerin bitmeyeceği görüşü yer-
leşmişti. İş dünyasında yaşanan tedirginlik her yere 
yayılıyordu. Ancak Emin Üstün, müşterilerinin de 
güveniyle krizlerin üstesinden gelmeyi başardı. Kur-
duğu faizsiz Elbirliği Sistemi’ne ne değişen kurlar, 
ne yükselen faizler ne de baskılar geri adım attıramı-

2000’li yıllarda otomobil piyasasında Eminotomo-
tiv’i sektörün güvenilen lider firmalarından biri ha-
line getiren Emin Üstün, uyguladığı finansman siste-
mindeki başarısını, o yıllarda inşaat, enerji, tarım ve 
hayvancılık sektörlerine de taşıdı ve Eminotomotiv 
bünyesinde yirmiden fazla markayla yatırım sefer-
berliğini başlattı. Faizsiz sistemin Türkiye’deki ku-

yordu.  Sisteme olan güvenle binlerce kişi otomobil 
sahibi olmaya devam ediyordu. Emin Üstün, 2000’li 
yıllara geldiğinde ise artık Eminotomotiv’i liderliğe 
taşımış ve otomobil piyasasının hareketliliğinde ak-
tif bir rol üstlenme başarısına ulaşmıştı.

rucusu olan Emin Üstün, sistemin başarısını farklı 
alanlara taşımak için yatırımlarını hayata geçirme-
ye başladı. Böylelikle Emin Grup altında kurumsal 
bir yapıya geçerek Eminotomotiv’den sonra başta 
Eminevim olmak üzere, Eminotomotiv 2. El, Emin 
Gayrimenkul Geliştirme, Emin Tarım ve Hayvancı-
lık, Emin Enerji ve Emin Sigorta gibi şirketlerin te-
melleri atıldı.

KRİZLERİN ÜSTESİNDEN GELMEYİ BAŞARDI

HER ALANDA YATIRIM SEFERBERLİĞİNİ BAŞLATTI
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1991 yılında Eminotomotiv ile faizsiz sistemin ilk 
adımlarını atan Emin Üstün, sistemin farklı sektörler-
de uygulanabilirliğini ve denenebileceğini gösterdi. 
Artık sadece otomobil sahibi olmak değil, faiz öde-
meden, küçük birikimlerle imkansız gibi görünen ev 
sahibi olma hayalini de Elbirliği Sistemi ile gerçeğe 
dönüştürebilecekti. Emin Üstün’ün çabalarıyla bu da 

Faizsiz sistemin kurucusu olarak 14 yıllık bir sektör 
deneyimiyle Emin Üstün tarafından kurulan Emine-
vim’e kısa bir zamanda beklenilenin üzerinde bir baş-
vuru geldi. Burada Emin Üstün’ün iş dünyasında ve 
sektörde sağladığı güven, gösterilen ilgilin kaynağıy-
dı. Böylece ev sahibi olmak isteyenlerin de artık bir 
çıkış yolu vardı.  Ev sahibi olmak isteyen orta ve dar 
gelirlilere bir çözüm sunan Emin Üstün, 100 aya va-

ran taksit imkanlarıyla faiz ödemeden ev alma kolay-
lığını ilk defa sunmaya başlamıştı. 2008 yılında konut 
sektöründe yaşanan canlılık Eminevim’e başka bir 
ayrıcalık katıyor ve başarılı bir alternatif sunuyordu. 
Kısa zamanda Türkiye genelinde yaygınlaştırdığı şu-
beleriyle Eminevim, ülkenin dört bir yanında konut 
teslimat ı yapıyordu. 

gerçekleşti. 2005 yılında kurduğu Eminevim, faizsiz 
sistemle ev alınabileceğini ortaya koydu. Başarılı gi-
rişimci ve iş adamı Emin Üstün, insanları faizsiz ev 
sahibi yapabilmek için çıktığı bu yolda Türkiye’nin 
çeşitli noktalarında 40 şube açtı ve insanların hayalle-
rini gerçeğe dönüşmesine vesile oldu.

Türkiye’de ülkenin lokomotifi haline gelen inşaat 
sektöründeki yatırımlar, Anadolu’nun her bölgesinde 
gelişmeye devam ederken bu dönemde Eminevim al-
ternatifler arasında en avantajlı sistem olarak piyasa-
daki yerini aldı. Aynı dönemde şubelerle büyümeye 
devam eden Eminotomotiv’in ardından, Eminevim 
de kendi şubeleri ile ülkenin dört bir yanında hiz-
metlerini artırdı ve Türkiye’nin her ilçesinde konut 
teslimi yapmaya başladı. 2015 yılına gelindiğinde 
Emin Üstün, sistemi başarıyla piyasaya entegre etmiş 

ve toplamda 90 şubeyle 90 bin teslimata ulaşmıştı. 
Anadolu’nun kültürünün bir parçası olan “imece-yar-
dımlaşma” sistemi kurumsal bir yapıda “Türkiye’de 
herkese hitap edecek faizsiz bir sistem” anlayışıyla 
ülkemiz insanının hizmetine sunuyordu. 2019 yılına 
gelindiğinde ise Eminevim, artık 29 yıllık bir dene-
yimle 150 binden fazla kişinin ev ve araç alma haya-
lini gerçekleştirmiş, 120 şubeyle 81 ile hizmet veren 
Türkiye’nin önde gelen büyük şirketleri arasında ye-
rini almıştı.

ELLERİ BİRLEŞTİRDİ, ELBİRLİĞİ’Nİ EN AVANTAJLI EV ALMA 
SİSTEMİ HALİNE GETİRDİ

Emin Üstün, iş dünyasında geçen 55 yıllık sürede 
büyük başarılara imza attı. Kendisine misyon edin-
diği Elbirliği Sistemi ile dar ve orta gelirli vatandaş-
ları ev ve araç sahibi yapma idealinin peşinden koş-
tu. Yüz binlerce kişinin ev ve otomobil hayalinin, 
ekonomik çözümlerle karşılanmasına vesile oldu ve 
150 binden fazla insanın hayallerini gerçeğe dönüş-
türdü. Başta Eminevim ve Eminotomotiv’in yanı sıra 

Eminotomotiv 2. El, Emin Gayrimenkul Geliştirme, 
Emin Tarım ve Hayvancılık, Emin Enerji ve Emin Si-
gorta gibi 100’den fazla şirketin kuruculuğunu yap-
tı. Konutta, araçta, enerjide, tarım ve hayvancılıkta 
elleri birleştirdi, Elbirliği ile Türkiye ekonomisine 
büyük katkılar sağladı. 

Yaşamı boyunca insanların kalbine, ruhuna dokun-
du ve binlerce insanın hayatında kalıcı bir iz bıraktı.

İŞ HAYATINDAKİ BAŞARILARIYLA BİR DÖNEME DAMGA VURDU

FİNANS SİSTEMİNDE BİR İLKİN ÖNCÜSÜ OLDU

EMİNEVİM İLE EV ALMAYI BEKLEYENLERE UMUT OLDU
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DÜŞÜNCELERİ, SÖZLERİ 
VE HAYATA BAKIŞ AÇISIYLA

EMİN ÜSTÜN’Ü ANLAMAK

“Az diye bir şey yok, az dediğiniz şey gün gelir dünyanın 

kaderini etkileyebilir.”

“Bir insanın kurtulması için geleceğinin, ülkesinin ve 

dünyanın kurtulması lazım. Bu da dengeli bir şekilde ça-

lışmakla olur.”

“Servetiniz değil, sermayeniz olsun”

“Girişimci bir mücevher gibi, bir altın gibi. Belki bin tane 

insan arasından bir girişimci çıkabilir. O bir tane girişim-

ciyi bulmak için gayret etmek lazım. Çünkü o bir kişiyi 

bulduğunuz zaman bin kişiye iş bulur. O bin kişi belki 

kendine iş bulamaz ama o bir girişimci yaptığı işle bin 

kişinin, belki on bin, belki yüz bin kişinin ihtiyacını gi-

dermiş olur.”

“Kişinin eğer bakkal dükkanı açma niyeti varsa evvela bir 

pazarda limon satmalı, alışverişi görmelidir.”

“İşi kaliteli yapanlar taklit edilmeli. Kaliteyi ön plana alan-

lar toplumda takdir görmeli. Zenginlere değil, kalite ile 

hayata bakanlara, yaptığı işi iyi yapanlara değer verilme-

li...”

“Ülke bizim en büyük evimiz. Herkesin öncelikle en bü-

yük evini; vatanını düşünmesi lazım. Vatanı düşünmek 

nasıl bir anlamda askerlik yapmaksa, ekonomik olarak 

bunun karşılığı, sermayesi olan şirketler kurarak bu ülke 

için gayret etmektir.”

“Kendisini gözlem altına alamayan insan başarılı olamaz.”

“Bizim istikbalimiz, geleceğimiz gençlerdir. Geleceğimi-

zin gençlerinin artık daha objektif düşünmesi lazım; mil-

letine, dinine, vatanına, ülkesine sahip olmaları ve tüm 

bunlara sahip olacak projeler geliştirmeleri lazım. Hedef-

lerini kısa ve bireysel olarak tutmamaları lazım. İhtiyaç-

larını bireysel olarak gidermeleri lazım ama hedeflerini 

yalnız kendilerini kurtarmak olarak değil, geleceğini ve 

ülkeyi kurtarmak olarak belirlemesi lazım.

“Kimi insanın sermayesi akıldır, kiminin paradır, kiminin 

ise fiziksel gücüdür. İşte biz de bunları bir araya getirerek 

bir birlik ve bütünlük oluşturmalıyız. Sermayesi küçük 

diye insanlar üretimden çekilmesin. Çünkü üretime ih-

tiyacımız var. Üretmeden tüketemeyiz. Üretimimizin da-

ima tüketimimizden fazla olması gerekiyor. Üreten insan 

ve üreten ülke olmalıyız. Bunu da birlikte yapmalıyız.”

“İlim neredeyse onu almalıyız. İster Çin’de ister Ameri-

ka’da olsun, onlardan alıp kendi kaynaklarımızla harman-

layarak yerli ve bize özgün hale getirebilmeliyiz. Alındığı 

gibi değil, katma değerli hale getirip kullanmalıyız, özüm-

semeliyiz.  Bu bilgiler ve fikirlerden kültürümüze göre 

yeni fikirler yaratmalı ve modeller geliştirmeliyiz.”

“Yeni bir iş modelini hayata kazandırmak için Anadolu, 

ilham alınabilecek önemli yerlerden birisi. Anadolu’da 

özellikle köylerde ailelerin kendi ekonomisini yönetir-

ken uyguladığı yöntemler bile günümüzün iş dünyasına 

bir model olarak uyarlanabilir. Çünkü Anadolu insanı 

üretkendir ve asgari şartlarda bile çözümler geliştirebilir. 

Hayatını sürdürmek için asgari şartlarda nasıl bir üretim 

yaptıklarını görmek, onları keşfetmek bile onlarca iş mo-

deli yaratabilir. Bu konuda girişimcilere ve iş dünyasında 

bir model oluşturmak isteyenlere Anadolu’yu gezmeleri-

ni, insanların farklı şartlarda muhtaç olmadan nasıl yaşa-

dıklarını görmelerini tavsiye ederim.  Anadolu koca bir 

medeniyettir. Yeni bir model, yeni bir sistem geliştirmek 

için buranın zengin kültüründen faydalanılmalıdır.”

68 yıllık yaşamının 55 yılını ticaretle geçiren, toplumda 

ve iş dünyasında saygın bir isim olan, girişimciliği ve iş 

adamlığı takdir edilen bir isimdi Emin Üstün… Liderlik 

vasıfları olan, değerlerine sahip çıkan bir iş adamıydı. 

Doğmasına vesile olduğu ve öncülük ettiği faizsiz finans 

sektörü bugün ülkesine en fazla ekonomik katkı sağlayan 

sektörlerden biri haine gelirken fikirleri, düşünceleri ise 

dalga dalga yayıldı, onlarca firmaya, yüzlerce genç giri-

şimciye ilham oldu.

İş hayatına atılmak isteyenlere, şirket kurmak isteyenlere 

ve yeni girişimcilere fikirleriyle öncülük etti, yol gösterdi.

Bu nedenle vizyonunu, hayata ve iş dünyasına bakış açısı-

nı kavramak onu anlamanın anahtarıdır.

İşte Emin Üstün’ün nesiller sonrasına bıraktığı miras nite-

liğindeki unutulmaz sözleri:
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Birliğin ve beraberliğin gücüne her zaman inanan ve 
bunu bir hayat felsefesi haline getiren Emin Üstün, az 
dediğimiz şeylerin bir araya gelerek ne kadar büyük 
bir etki bırakabileceğini her zaman dile getirirdi. 

Bu felsefeyi de insanlara çok sevdiği şu hikayeyle an-
latırdı:

“Rivayet olunur ki, Brahman rahibi, Hindistan Şah’ı-
na bir ders vermek istemiş; “Sen ne kadar önemli bir 
insan olursan ol, adamların, vezirlerin, askerlerin ol-
madan hiçbir önemli iş yapamazsın” demek istemiş. 
Şah durumdan memnun görünmüş. “Dile benden ne 
dilersen” demiş. Rahip bunun üzerine Şah’ın alması 
gereken dersi hala almadığını düşünerek “Bir miktar 
buğday istiyorum” demiş. “Bir oyun oynayalım ve 
oynayacağımız oyunun birinci karesi için bir buğday 
istiyorum. İkinci karesi için iki buğday istiyorum. 
Üçüncü karesi için dört buğday istiyorum. Böylece 
her karede, bir önceki karede aldığım buğdayın iki 
misli buğday istiyorum” demiş.

Şah, kendisi gibi yüce ve kudretli bir şahtan isteye 
isteye üç beş tane buğday isteyen bu rahibin, küstah-
lığa varan alçakgönüllülüğüne sinirlenmiş ve ona bir 
ders vermek istemiş. 

Hesaplamaya başlayınca ilk kareler kolay gitmiş. Bi-
rinci kareye bir buğday, ikinci kareye iki buğday, 
üçüncü kareye dört buğday... Ancak 10. kareye ge-
lindiğinde toplam 1023 buğday vermeleri gerekiyor. 
Bu yaklaşık bir avuç buğdaya denk gelir. Hesabın 
hep böyle gideceğini, rahibe hep böyle üç beş buğ-
day vereceklerini zannediyorlardı. Zaten 15. karede 
yalnızca 1,5 kilo buğday vereceklerdi. 25. kareye ge-
lince vermeleri gereken buğdayın 1,5 ton olduğunu 
görmüşler ama fazla heyecanlanmamışlar. Oysa 31. 
kareye gelince bu işin şakası olmadığını anlamaya 
başlamışlar, çünkü vermeleri gereken buğday 92 ton-
muş. Yine hesaplamaya devam etmişler. 49. kareye 
geldikleri zaman 24 milyon ton buğday vermeleri ge-
rekiyor. Bu ise bugünkü Türkiye’nin bir yıllık buğday 
üretiminden fazla. 54. kareye geldiklerinde ise 771 
milyon ton buğday vermeleri gerekiyor toplam ola-
rak. Bu da dünyamızın bugünkü ölçülerine göre 1,5 
yıllık buğday üretimi... “Madem başladık hesaplara, 
devam edelim” deyip bitirmişler. 64. kare de tamam-
landığında bugünkü ölçülerle dünyanın 1500 yıllık 
buğday üretimini rahibe vermeleri gerektiği ortaya 
çıkmış.”

“AZ DİYE BİR ŞEY YOK. 
AZ DEDİĞİNİZ ŞEY  

GÜN GELİR DÜNYANIN  
KADERİNİ ETKİLEYEBİLİR.”
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“24 yılı aşkın süredir gönül dostum, tanıdığım 
günden vefatına kadar dünyanın her köşesindeki 
ihtiyaç sahiplerine yardım etmeyi şiar edinen, hayırlı 
faaliyetleri ile tanınan bütün kurumların desteklen-
mesini vecibe olarak gören, siyasi ve iktisadi krizler 
dahil her türlü sıkıntılı ortamlarda dahi duruşunu 
değiştirmeyen, faizsiz bir sistemin ve helal girişimci-
liğin öncülüğünü yapan ve ülkemizde yerleşmesini 
sağlayan, muhterem merhum babasını rahmet ve 
hürmetle anarak ailesine kol kanat geren,  Merhum 
Emin Üstün Bey’in, 03 Ocak 2020 Cuma günü cuma 
namazına hazırlanırken Kelime-i Şehadet getirerek 
vefat ettiğini duyunca içine düştüğüm hüzünden, 
mübarek günde şehitlik mertebesine ulaştığı inancı 
ile kurtuldum. 

Rabbim, hüsnü şehadetimi kabul, mekanını cennet, 
Peygamber Efendimize yoldaş eylesin.”

Adnan Tanrıverdi

Emekli General / Cumhurbaşkanı Eski Baş-
danışmanı

“Allahı’m, nice camilerin, hayırların, medreselerin, 
talebelerin, bildiğimiz bilmediğimiz nice hayırların 
sahibi Emin Üstün Ağabeyimiz, senin rahmetine 
ısmarlandı, sen ona rahmetinle muamele eyle.”

Ahmet Mahmut Ünlü

(Cübbeli Ahmet Hoca)

“Emin Bey çok kıymetli bir büyüğümdü... Rabbim 
gani gani rahmet eylesin... İmanına, derdine şahidiz. 
Ailesine ve sevenlerine sabırlar niyaz ederim.”

Bekir Develi

Programcı ve Yazar

“Hayatını kaybeden Emin Grup Yönetim Kurulu Baş-
kanı Emin Üstün’e Allah’tan rahmet, ailesine ve ya-
kınlarına başsağlığı diliyoruz.”

Boluspor Kulübü

“Ülkemizin emlak ve otomotiv sektörünün öncüsü, 
kıymetli iş adamı, girişimci, Elbirliği Sistemi’nin ba-
şarılı uygulayıcısı hayırsever A. Emin Üstün Bey’e Al-
lah’tan rahmet ve mağfiret, kederli ailesine ve çalış-
ma arkadaşlarına başsağlığı diliyoruz.” 

Deniz Feneri Derneği

DOSTLARINDAN 

VE SEVENLERİNDEN 

EMİN ÜSTÜN’E 

MESAJLAR
“Faizsiz Elbirliği Sistemi’yle helal kazanmaya ömrünü 
adamış, gençlik çalışmalarına katkısını hiçbir zaman 
eksik etmemişti Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı 
Emin Üstün Ağabey. Cenab-ı Hakk’tan rahmet niyaz 
ederim.”

Abdulkadir Karaduman

Konya Milletvekili 

“Abdurrahman Emin Üstün’ün vefat haberini teessür-
le öğrendim. Kendisi iyi bir insan, değerli bir dost, 
hayırsever bir şahsiyetti. Abdurrahman Emin kardeşi-
me Allah’tan rahmet diliyorum.”

Abdullah Sevim

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı 

“Kıymetli dostumuz, büyüğümüz, MÜSİAD Üyemiz 
ve Emin Şirketler Grubu Kurucusu Abdurrahman 
Emin Üstün Bey’in vefat haberini derin bir üzüntü ile 
öğrendim. Rabbim mekanını cennet eylesin, değerli 
ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı diliyo-
rum.”

Abdurrahman Kaan

MÜSİAD Genel Başkanı 

Vefatının ardından Emin Üstün için yüzlerce mesaj 
paylaşıldı. 7’den 70’e onu seven binlerce kişi hem 
duydukları hüzünleri paylaştı hem de onun yaptığı 
başarılı çalışmalarını, insancıl ve hayırsever yönünü, 
girişimciliğini, hayattaki duruşunu kendi ifadeleriyle 
dile getirdi.

Kimi mesajını doğrudan, kimi çeşitli mecralarda pay-
laşarak kimi ise mesajını çeşitli araçlarla göndererek 
iletti.

Sevenleri Emin Üstün’ün iş dünyası ve ülkemiz için 
ne kadar önemli olduğunu dile getirdi

Emin Üstün’ün vefatının ardından dostları ve seven-
leri tarafından paylaşılan mesajlardan bazıları;
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“Faizsiz finans modeliyle başlattığı Eminevim ve Emi-
notomotiv firmalarıyla Türk iş dünyasına imza atan, 
çalışkan ve bir o kadar da hayır hasenat sahibi gü-
zel insandı Emin Üstün. Başta ailesi olmak üzere tüm 
MÜSİAD camiasının başı sağolsun. Allah gani gani 
rahmet eylesin.”

Mustafa Tuncer

Saadet Partisi GİK Üyesi 

“Emin Üstün Bey, kendisi dara düştüğümüzde civan-
mertlik yapıp sinema filmimize ana sponsor oldu. En 
yakınlarımızın kör sağır olduğu bir zamanda büyük-
lük yaptı. Allah gani gani rahmet eylesin.”

Murat Çeri

Yapımcı Yönetmen 

“Türkiye’nin gücünü dünyaya taşımak için 1985’ten 
bu güne aralıksız sürdürdüğümüz çalışmalar içerisin-
de merhum Emin Ağabey ile, iş seyahatlerimize ka-
tılmaları sebebiyle tanışıklığımız bulunuyordu. 2017 
yılından itibaren DEİK’i tercih ederek, üyemiz olan 
merhum Emin Üstün, iş dünyasına sunduğu farklı 
projeler yanı sıra, “hayırsever” tarafıyla bilinir ve öyle 
de anılırdı.

Merhum Emin Ağabeyi cümlelere sığdırmak tabii ki 
mümkün değil; bu vesileyle bir kez daha hatıraları-
mın canlandığı şu satırlar üzerinden kendisine Yüce 
Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve iş dünya-
sına da sabırlar temenni ediyorum. Güzel insandın 
Emin Ağabey...”

Nail OLPAK

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)

Yönetim Kurulu Başkanı

“Emin Üstün Elbirliği yönteminin mimarıdır. Girişim-
cilik bir sermaye işi değil, sıra dışı yenilik işidir. Dün-
yanın her yerinde sıra dışı olmayı bilenler, sıradan 
olanlardan çok daha başarılı olurlar. Onlar hem gece 
hem gündüz sıra dışı rüyalar görürler. Onlar insan-
ların gönlünde yatan aslanları uyandırırlar. Sıradan 
insanlar sıra dışı rüyalar göremezler. Parası olanlar-
dan daha çok rüyası olanlar girişimci olurlar. Emin 
Üstün “Elbirliği “ yöntemini iş dünyasına kazandıran 
sıra dışı bir girişimcidir. Yüz binlerce insana balık 
tutmasını öğretmiştir. Emin Üstün düşünülmeyeni 
düşünmüştür, görülmeyeni görmüştür, yapılmayanı 
yapmıştır. O arkasında bıraktığı kuruluşlarıyla defteri 
kıyamete kadar kapanmayanların arasına katılmıştır. 
Gelecek kuşaklar onu rahmetle, saygıyla, sevgiyle 
anacaklardır.”

Nazif Gürdoğan

Yazar ve Öğretim Üyesi

“Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı hayırsever iş 
adamı Abdurrahman Emin Üstün Bey’in vefatını de-
rin bir teessürle öğrendim. Ebediyete irtihal eden 
merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabır ve 
başsağlığı diliyorum. Makamı cennet olsun.”

Hüseyin Koçan

Erzurumspor ve Beşiktaş JK  
Kongre Delegesi 

“Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı değerli büyü-
ğümüz Emin Üstün Bey’in vefatını üzüntüyle öğren-
dim. Başarılarla dolu iş yaşantısı, bize ilgisi, takımımı-
za verdiği destekle anacağımız Emin Bey’e Allah’tan 
rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.”

Hüseyin Üneş

B.B Erzurumspor Kulübü Başkanı 

“Değerli büyüğümüz Emin Üstün Ağabeyimiz, hayatı-
nı ilim ehline hizmetle geçirdi. Hayatında birlikte ol-
duğu ilim ehliyle son yolculuğuna uğurlandı. Rabbim 
mekanını cennet eylesin. Ailesine sabırlar versin.”

İsmail Hünerlice 

“Kulübümüze destekleriyle Erzurumspor sevdalıları-
nın gönlünde taht kuran Eminevim’in kurucusu Emin 
Üstün Bey’e Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine 
başsağlığı diliyoruz.”

Erzurumspor Kulübü

“Salih ve güzel insan Merhum Emin Üstün Bey’e Al-
lah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun inşallah. Ya 
Rabbi! Biz kendisinden razı idik, sen de ondan razı 
ol.”

Fethullah Erbaş

Van Eski Milletvekili ve Van Belediyesi Eski 
Başkanı

 

“Rahmetli Emin Ağabey ile vefatından önce,  9 ay 
gibi kısa bir süre Eminevim’de, emrinde çalışma bah-
tiyarlığında bulundum. Mütevaziliği ile, yaklaşımıy-
la, çalışanları ile iletişimiyle bir patrondan ziyade, 
bir büyüğümüzdü. Bir insan, ailedeki bir büyüğüne 
kalben hürmet ve saygı duyar. Emin Abi, kısa sürede 
bir aile büyüğümde göreceğim, gösterebileceğim bir 
yakınlık hissiyatına ulaştım. Rahmetli Sabri Ülker Be-
yefendi ile uzun süre yakinen çalıştım, Sabri Bey ve 
Emin Bey kadar çalışanına değer veren, çalışanlarının 
fikirlerini önemseyen, çalışanları ile patronluktan zi-
yade iş arkadaşı gibi çalışan başka kimse tanımadım. 
Emin Bey’i tanıdıktan sonra Eminevim’in bu kadar 
nasıl büyüdüğünü, bunca krize rağmen nasıl ayakta 
kaldığını daha iyi anlıyorsunuz. Emin Bey’i tanıdık-
tan sonra onun vizyonerliğine, üretkenliğine hayran 
oluyorsunuz.  Emin Bey’i tanıdıktan sonra ülkesine 
katkısına, dinine ve insanlara hizmetine, tarım için 
çabalarına, sürekli faydalı bir şeyler üretme sevdasına 
şahit oluyorsunuz.

Emin Ağabey’i vefatından 1 ay önce ziyaret ettim, 
nerden bilebilirsiniz bu buluşmanın son olacağını. 
Onu Konya’ya davet etmiştim, beraber neler yapabi-
leceğimizi konuşmuştuk.

Emin Ağabey, karşılaştığı olayları fırsata çeviren ye-
gane insanlardan biridir. Vefatını duyduğumda, kal-
ben çok üzüldüm. Çalışma arkadaşlarıma sürekli 
söylerim, çalıştığımız şirket bir gün bizim için sona 
erecek, fakat gerçek arkadaşlıklar hiçbir zaman son 
bulmayacaktır. Onu çok sevdik ve çok özleyeceğiz.”

Hüseyin Avcı

Panagro / Torku 

Hayvansal Üretim ve İçecek Gıda  
Grup Başkanı

Bazı güzel Zât’ları yeterince anlatmaya kelimeler ki-
fayet etmez. İşte Muhterem Emin Üstün Ağabeyimiz 
de bunlardan birisidir. Fakat biz bir katrecik olsun 
tasvir etmeye cüret etmiş olduk;  sürçü lisan edersek 
şimdiden affola…

Yıl 1986. Üniversite okumak için İstanbul’a geldiği-
mizde, öğrencilik yıllarımızın ilk durağı Aziz Mahmud 
Hüdayi Vakfı. İşte Muhterem Emin Üstün abimizle ilk 
orada, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri’nin ve vak-
fımızın kurucusu Muhterem Osman Nuri TOPBAŞ 
hocamızın civarında tanıdık, tanıştık Elhamdülillah. 
Muhterem Emin Üstün abimizi ilk yıllardan itibaren 
hep alçakgönüllü, vakarlı, mütevâzı, hayırsever, cö-
mert, fedâkâr, hoşgörülü, güleryüzlü ve adeta ismi ile 
müsemma ‘‘Emin ve Dürüst’’ bir abi, şefkatli, merha-
metli, sıcak ve samimi bir dost olarak tanıdık.

Muhterem Emin Üstün Ağabeyimiz de civarındaki ka-
liteli, akıllı ve zeki insanları hemen fark eder, onlara 
sahip çıkar, varsa projeleri ile birlikte onlarla alaka-
dar olurdu. Ne söylense azdır. Esasen çok kıymetli 
bir değeri kaybettik. Bizim ona ihtiyacımız vardı, ül-
kemizin O’na ihtiyacı vardı, Ümmetin O’na ihtiyacı 
vardı. Tek tesellimiz geride bıraktığı maddi ve mane-
vi miraslarıdır.

Emin Ağabeyimiz Dar-ı Bekaya irtihal etmeden evvel 
kendi yerini doldurabilecek evlad-u ıyal ve aile efra-
dını Elhamdülillah yetiştirmiş ve bırakmıştır. Peygam-
ber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s) bir Ha-
dis-i Şerif’lerinde Şöyle buyuruyor; “İnsan ölünce üç 
şey dışında ameli kesilir. Sadaka-i câriye yani faydası 
kesintisiz devam eden hayır, kendisinden faydalanı-
lan ilim ve kendisine dua eden hayırlı evlat.” (Müs-
lim.)İnancımız odur ki Muhterem Emin Üstün Ağabe-
yimiz bu Hadis-i Şerif’in Muhtevasınca kesilmeyecek 
üç ameli de ihya ve inşa etmiştir, Elhamdülillah.

Mustafa Çınar

DERSİAD Genel Başkanı

“Emin Bey’i yaklaşık 25 senedir tanıyorum. Kendisi, 
bizim iftihar ettiğimiz, örnek aldığımız bir iş adamıy-
dı. Emin Üstün’ün kapısına gelip, maddi veya manevi 
yardım talebinde bulunup da bir insanın geri dön-
düğünü hiç görmedim. Hepsini bir şekilde memnun 
edecek tarzda gönderirdi. Ticaret ahlakı fevkalade 
güzeldi. Kendisi, getirdiği sistemle faizsiz bir sistemi 
Türkiye’de legal bir şekilde sunan insandır. Faizsiz 
ev ve araba almanın mucididir. Allah rahmet eylesin, 
mekanı cennet olsun.”

Mustafa Karahasanoğlu

Akit Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı
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“İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’nde sınıf arkada-
şım ve dava kardeşim Geredeli Kemal Üstün karde-
şimin abisi, Emin Grup Başkanı, dava adamı Abdur-
rahman Emin Üstün abimize Allah rahmet eylesin. 
Makamı sevenleriyle cennet olsun...”

Şevki Yılmaz

20. Dönem Rize Milletvekili 

“Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün’ün 
vefatını büyük bir teessürle öğrenmiş bulunmakta-
yım. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenle-
rine başsağlığı diliyorum.”

Temel Karamollaoğlu

Saadet Partisi Genel Başkanı

“Tasarrufa dayalı faizsiz finans sistemin lokomotifi 
olan Eminevim’in kurucusu merhum Abdurrahman 
Emin Üstün’ün Allah (c.c) mekanını cennet eylesin.”                                                                                                                           
Tevfik Dönmez

MUSİAD Dış Ekonomik İlişkiler Komitesi 
Başkanı

“Bir güzel insanı daha ebediyete yolcu ettik. Emin 
Üstün, üstün özellikli bir insandı. Ön plana çıkmazdı 
ama zalimlere karşı, askeri vesayete karşı mağdurları 
sahiplenmesini unutamayız, Allah ondan razı olsun, 
mekanı cennet olsun.”

Prof. Dr. Nevzat Tarhan

Üsküdar Üniversitesi Rektörü 

“Emin Üstün, bu ülkenin yetiştirdiği önemli isim-
lerden biri. 1992 yılından beri bir dostluğumuz, bir 
ahbaplığımız var. Kendisi gerçekten Akit Medya 
Grubu’na gerçekten destek veren, her zaman yanın-
da olan bir şahsiyetti. Emin Üstün bu ülke için bir 
beyindi, zekaydı. Birçok ekonomistin hayata geçire-
mediği faizsiz ev alma sistemini hayata geçiren bir 
büyüğümüzdü. Kendisi bu konuda gerçekten faizsiz 
ev ve otomobil alma noktasında bir çığır açmıştır. Bu 
ülke için bir değerdi. Birçok seveni vardı; Bugün ken-
disine karşı son görevimizi ifa ederken de cemaatin 
kalabalıklığını görüyoruz ki ben bunu ona karşı olan 
sevginin bir tezahürü olarak değerlendiriyorum. Baş-
ta Üstün ailesine başsağlığı diliyorum, sevenlerine, 
dostlarına, tüm arkadaşlarına Cenab-ı Allah’tan sabr-ı 
cemil niyaz ediyorum. Tekrar mekanı cennet olsun 
diyorum.”

Nuri Karahasanoğlu

Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı

“Her medeniyet, kendi insan tipini meydana getirir. 
İslâm medeniyeti de, gönlünü bütün mahlûkâta şefkat 
ve merhamet dergâhı kılan bir “rahmet insanı” yetiş-
tirmeyi hedefler. Merhum Emin Üstün kardeşimiz de, 
merhametiyle, cömertliğiyle, kimsesizlerin kimsesi 
ve gariplerin hâmîsi olmasıyla, müstesnâ bir şahsiyet 
ve karakter tevzî etmekteydi. Kendisiyle kırk seneye 
yakın bir dostluğumuz oldu. Bilhassa Aziz Mahmud 
Hüdâyî Vakfı’mızın kuruluşunda mühim gayretlerde 
bulundu. Zaman zaman fukaraya bizzat erzak dağıtır, 
gariplerin himâyesine son derece ehemmiyet verir-
di. Yoksulların, çaresizlerin hâlini gördükçe, “Allah 
rızâsı yolunda daha çok infak edebilmek için, daha 
fazla çalışıp kazanmalıyım” derdinde olurdu. Ayrıca 
müslümanları faizden kurtarabilmek için formüller 
arardı. Bildiğimiz kadarıyla ve âcizâne kanaatimizce, 
temiz bir hayat yaşadı.

Hazret-i Ali -radıyallâhu anh-’ın güzel bir sözü vardır; 
“Öyle kâmil bir hayat yaşa ki; insanlar hayattayken 
seni özlesinler, vefâtından sonra da sana hasret kal-
sınlar.” Emin Üstün kardeşimiz de gariplerin, kim-
sesizlerin hayır duâlarını alarak ve ardında pek çok 
güzel hâtıralar bırakarak ebediyete irtihâl etti. Allah 
Teâlâ, ganî ganî rahmet eylesin. Evlâtlarına da aynı 
minvâl üzere bir hayat yaşayabilmeyi nasip ve müyes-
ser kılsın…”

 Osman Nûri TOPBAŞ

“Kısa bir süre önce aramızdan ayrılan ve ahirete ir-
tihal eden rahmetli Emin Üstün Bey’i 26 yıldan fazla 
bir süredir tanıyorum. MÜSİAD’a Eylül 1993’de ge-
nel sekreter olduğumda, Emin Bey’i MÜSİAD üyesi 
olarak birçok toplantı ve projelerimizin içinde sık 
sık görürdüm, selamlaşır, hasbihal ederdik. Otomo-
bil ve mesken alımında faizi ortadan kaldıran, daya-
nışma içinde taksitle ödeme uygulamasını geliştiren 
Emin Üstün Bey ve ekibi, bugüne kadar başarıyla iş 
hayatlarını sürdürmüşler ve iş hacimlerini çok geliş-
tirmişlerdir. Emin Üstün Bey, başarılı, hesabını bilen, 
ticaret ve finansmanı iyi bilen bir müteşebbis idi. Ay-
rıca da milli, manevi meselelere yüksek hassasiyeti 
olan, gönüllü teşekküllerde hem aktif üye, hem ciddi 
katkılar sağlayan, insanlara faydalı, hayırsever bir in-
sandı. Kendisini, daha uzun yıllar verimli bir şekilde 
çalışacağı, genç sayılabilecek bir yaşta ve yine bir iş 
seyahatinde ansızın kaybetmenin üzüntüsü içinde-
yiz. Emin Bey’in ani vefatı, başta sevenleri, değerli 
aile efradı, şirket çalışanları, on binlerce ev ve araç 
sahibi olmuş paydaşları ve gönüllü teşekküllerimiz 
için acı ve üzüntü verici büyük bir kayıp olmuştur. 
Takdir yüce Allah’ın.

Rabbimiz, Emin Üstün Bey’e inşallah rahmeti ile mua-
mele eylesin, cennetine kabul eylesin niyazında bulu-
nuyoruz. Sevgili ailesi inşallah Emin Üstün Bey’in ar-
dından, birlik ve beraberlik içinde, onun başarılarını 
daha da yükseğe çıkarırlar duasında bulunuyorum.”

Prof. Dr. Ömer Bolat

ALBAYRAK HOLDİNG CEO ve MÜSİAD 
3. Dönem Genel Başkanı

“Hayırsever, inançlı, çalışkan, dürüst ve iyi bir in-
sandı Emin Grup Kurucusu Emin Üstün Ağabey. 
Allah’tan rahmet, ailesine, dostlarına ve sevenlerine 
sabırlar dilerim.”

Doç. Dr Resul Kurt

İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi 

“Bu fani dünyadan bir güzel insan daha baki aleme 
göçtü. Güzel insanlar güzel atlara binip gittiler... Az-
miyle, gayretiyle hepimiz için birer örnekti. İsmiyle 
müsemma ‘Emin’ bir yaşantısı vardı, Allah ondan razı 
olsun, mekanı cennet olsun.”

Sabri Kaplan

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  
İstanbul İl Müdür Yardımcısı 

“Emin Üstün Ağabey iyi bir ticaret erbabıydı. Müslü-

manlara faiz yolunu kapatıp kendi aralarında ortak-
laşa müşterek bir birliği, beraberliği sağlayıp yıllarca 
otomobil ve ev sahibi yaptı. Vakfı vardı, ömrü fakir 
fukaraya sahip çıkmakla geçti. Yurt dışı hizmetlerine 
devam ediyordu. Yine hizmetteyken kalpten vefat 
etti.”

Şaban Kalafat

Necmeddin Erbakan’ın Eski  
Basın Danışmanı / Gazeteci 

1980’li yıllarda Emin Üstün ile Ümraniye’de yeni 
kurduğu Emin Otomotiv firmasında tanıştığımda 
çok etkilenmiştim. Ta o yıllarda, başta ortopedik 
yatak, akıllı ev, yeşil enerji gibi projelerden bahsedi-
yordu, insanların faize bulaşmadan ev ve araba sahi-
bi olabilmesi için ‘imece usulü’nü örnek göstererek 
otomobil kampanyalarını başlattığında herkes “Aca-
ba bu iş olur mu?” diye kuşkuyla bakıyordu. Ama 
Emin Üstün bunu bir sistem haline getirdi ve adına 
“Elbirliği Sistemi” dedi. Bu sistemle son 30 yılda 150 
bin aileyi ev ve otomobil sahibi yapan Emin Üstün, 
hem insanları faizden korudu hem de mutlu yuvala-
rın oluşmasına büyük katkıları oldu. Türk ekonomi-
sinin kurtuluşunu Anadolu insanının gücünde gören 
Emin Üstün her işin “Elbirliği” ile daha da kolayla-
şacağını savunuyor, “Bir elin nesi var, iki elin sesi 
var” diyerek daima birlik çağrısı yapıyordu, inançlı 
bir insandı. Yardımseverdi ama bu çalışmalarında 
insanları tembelliği alıştırmak, bedavadan üretme-
den tüketmenin inançlarımıza aykırı olduğunu her 
ortamda savunurdu. Son zamanlarda, enerji ve tarım 
sektöründe de “Elbirliği Sistemi” ile Anadolu’da 
birçok bölgede çok ortaklı bir yapı oluşturuyordu. 
Faizden kurtuluş reçetesi olarak daima “Elbirliği Sis-
temi”nin önemini vurgulayan Emin Üstün, kurduğu 
vakıf sayesinde de toplumun gelişmesi, kalkınması, 
ilim sahibi olması, eğitimli insanlar yetişmesinde bü-
yük emekler harcadı. Hiç yerinde durmayan, daima 
yeni bir şeyler yapmak için çaba gösteren bu değerli 
işadamını da bir süre önce maalesef kaybettik. Allah 
mekânını cennet eylesin.

Şeref Özata

Ekovitrin Medya Grubu Yönetim Kurulu 

Başkan Yardımcısı
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A. Emin Üstün…

Binlerce aileye iş-aş imkânı sağlayan, işini seven ve 
büyüten, vizyon sahibi, hayırsever, gönlü geniş, gözü 
tok, eli açık bir işadamıydı. Bolu/Geredeli idi…

Vefatı sevenlerini, iş dünyasını yasa boğdu.

***

Çok bilinmeyen bazı özelliklerinden bahsetmek isti-
yorum Emin Üstün’ün;

Babası Habibullah Üstün, imam ve vaiz, aynı zaman-
da mucit idi. Çalışkan bir insandı. Çevresine ve top-
luma faydalı bir aile büyüğü idi. Babası hakkında, 
“Hiç unutmam, o tarihlerde gazetelerde “imam araba 
yaptı” diye haberler çıkmıştı.” diyen merhum Emin 
Üstün’ün sonraki yıllarda otomotiv sektörüne yatırım 
yapmasının altında babasının bu merakı olabilir miy-
di? Otomobil işine girmesinde bu hatıra merhumu 
yönlendirmiş midir? Neden olmasın!

Babası Habibullah Üstün, mucit biri idi dedik ya… 
Merhumdan dinleyelim babasını; “Babam mucit bir 
insandı. O yıllarda gazoz makinesi, tuz makinesi yap-
mıştı ve daha sonra da yerli binek otomobil yapmak 
için 60’lı yıllarda çok uğraşmıştı. Biz de tabii o heye-
canla büyüdük, babamız bize de bu heyecanı verdi. 
Bizim ticarete girmemizde bu heyecanın rolü tabii ki 
büyüktür. Babamın cilt makinesi yaptığını, ahşap ka-
lıptan ayakkabı imal ettiğini biliyoruz. Hem dedemin 
hem de babamın imalat yönündeki deneyimlerinden 
biz de istifade ettik…”

Emin Şirketler Grubu, ticari, sosyal ve kültürel faali-
yetlere her zaman destek oldu.

Merhum Emin Bey, babası adına Habibullah Geredevi 

Vakfı’nı kurdu. Bu vakıf 250 civarında öğrenciye burs 
veriyor. İslami değerlere ve dinimize hizmet eden 
kurslara, yurtlara ve bunun gibi diğer kuruluşlara da 
yardım ediyor. Vakıf vasıtasıyla Somali’ye, Arakan’a 
yardımlar yapıldı.

Ayrıca Sultanbeyli’de bir aşevi var. Bu aşevinde gün-
lük bine yakın erzak ve yiyecek dağıtılıyor. Bir taraf-
tan da gençlik evleri açıyor, vakıf. Bu evlerde gençle-
rin eğitimlerine katkı sağlanıyor.

“Tarih Bilinciyle Buluşanlar Derneği” aylık konferans-
lar verdi. Aynı derneğin çıkardığı dergiye finans des-
teği sağladı, merhum Emin Üstün.

Merhum, ayrıca bir kitap çalışmasının da müjdesini 
vermişti, geçmiş yıllarda. Takip edemedim, o anı/ha-
tıra kitap yayınlandı mı, acaba?

ASDER’e (Adaleti Savunanlar Derneği) faaliyetlerinde 
destek oldu.

Adil ekonomiyle 
ilgili çalışmalar yap-
tı. Yurtdışında faali-
yet yapmak isteyen 
sanayicilerle bir 
araya gelerek eği-
tim ve yardımlaşma 
faaliyetlerinde bu-
lundu.

***

Allah (c.c) mekânı-
nı cennet eylesin. 
A. Emin Üstün’e 
rahmet temenni 
ediyorum. Sevenle-
rine başsağlığı dili-
yorum.

KÖŞE YAZILARI
YAZILAN

Merhum Emin Üstün’e Rahmetle…

EMİN ÜSTÜN’e

Milli Gazete - 30 Aralık 2019
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Birçok güzel vasfı ve hizmeti bir arada bütünleştiren 
bir kimseydi, rahmetli Emin Üstün.

Adının sahibiydi.

Şüphesiz en önemli vasıflarından birisi, dava adam-
lığı ile işadamlığını bütünleştiren bir kimseydi. Biri 
için öbüründen hiçbir zaman vaz geçmedi. İnancını, 
değerlerini daima en önde tutarak işlerini geliştirme-
ye önem verdi. Azmiyle, sebatıyla küçükken büyü-
dü. Büyüyünce, “Artık imkanlarım var. Daha büyük, 
daha kârlı işlere geçebilirim. Geçmeliyim” diye bir 
düşünceyle, saha değiştirmeyi hiç düşünmedi. Hem 
başladığı sahada kalmayı, bu sahayı geliştirmeyi esas 
edindi. Yani işine de vefalıydı. Onun sahip olduğu bu 
değerler, benim sadece dışardan müşahede ile sahip 
olduğum bilgiler değildir. Birkaç defa özel sohbetleri-
mizde konuşup, görüştüğümüz, bahis konusu olmuş 
şeylerdir.

Allah mekanını cennet eylesin. Niyeti iyiydi. Gayreti 
büyüktü. Gecesini gündüzüne katarak buralara gel-
di. “Faizsiz herkesi otomobil sahibi yapacağım” diye 
başladı. Başardı. Başarısına, işine hiç nankör bakma-
dı. Yani, ev işi daha büyük diyerek, otomobili bırakıp 
eve geçmedi. İkisini birden büyütmeye gayret etti. 
Bu başarısına, aynı sahada daha birçok sahayı katarak 
faizsiz alana her işi eklemek istiyordu.

Bu faizsiz yolu, ana cadde haline getirmek, evrensel 
bir boyuta taşıyacak, hayatın her sahasına dallandır-
maya çalışıyordu. Bu ebedi yönüne bakarak, yorgun-
luklarını küçültüyor, azmini büyütüyordu. Güdük, 
ölümlü bir yolda değildi. Kendinin açtığı bu yolda, 
dürüstlükle, güven vererek çalışmak isteyen her insa-
na, güzel bir örnek olmak istiyordu. Herkes kazana-
cak ve kazandıracaktı.

Sahtekarlığa soyunan her kimse ise, inşallah kısa 
zamanda rezil olur diye düşünüyorduk. Yine de bu 
yolu tercih eden müşterilerin firmanın sağlamlığını 
çok dikkatli bir şekilde tetkik etmelidir. Münafıkları, 
ikiyüzlüleri bu sahaya sokmamak için müşterinin gay-
reti çok önemli olduğunu konuşurduk. Allah’a inan-
mış kimselerden oluştuğuna, başlangıçta olsun çok 
dikkat etmesi gerektiği ortadadır.

Emin Bey bir ilklerin adamıydı. Yeni bir yol açıyordu. 
Tarihte yeni olmasa da, iz ve eser görünmez olun-

ca, her iş yeni sayılacak kadar önemli ve zorlukları 
olan bir başlangıçtır. Yeni bir yol açanlar, özellikle 
çok daha azimli, sebatlı, ufkunu, kararlılığını kaybet-
meyen kimseler olması gerekiyor. Peygamberimiz, 
“Uhut bizi sever, biz de Uhut’u severiz” buyuruyor. 
Vatan ve toprak cansız görünse de, demek ki karşı-
lıklı bir sevgi vardır. Bu sevgi ve vefa, işe de göste-
rilmelidir. Emin Bey, bu işini gerçekten gönülden 
seviyordu ve hiçbir zaman, işine nankörlük yapmayı 
düşünmedi yapmadı. “Zor” dahi demedi.

Malcolm X, “Hayattan üstün değeri olmayan kimseyi 
bırak gitsin” der. İnsan hayatının asıl yüceliği, ölüm-
le sınırlanmasına imkan vermez. Maymunlar ölünce 
yok oluyor. İnsanın yüceliği, Allah’ın ilk insan Hz. 
Adem Peygamberden beri bütün peygamberlerle öğ-
rettiği ve tek harfi değişmeyen ve kıyamete kadar de-
ğiştirilemeyecek olan Kur’an-ı Kerim ahlakı olmalı ki, 
her işinin bir ucu, bu ebediyet hassasiyetine, güven-
cesine, kaygısına dayanarak, ölümsüzlükle buluşsun.

Abdurrahman Emin Üstün Bey inanan, Kur’an ahlakı-
na sahip bir kimseydi. İyi insanlarla beraber olmaya 
çalıştı ve başardı.

Yaptığı, başlattığı işler kolay işler değildi. İşinde başa-
rılı olmak için olur-olmaz her imkanı deneyen, vasıta 
ve destek arayan bir kimse de değildi. Adeta tek başı-
na imkanını doğuran ve geliştiren bir kimse oldu. Dü-
rüstçe, yani İslam ahlakından hiçbir taviz vermeden, 
sebatla, gayretle çalışan her insanın kendi hayatında, 
adından bahsettiren bir kimse olabileceğini gösteren 
önemli bir işadamı 
ve Müslüman bir 
kardeşimiz olarak 
ebediyete yollu-
yoruz Emin bey 
kardeşimizi. Allah 
mekanını cennet 
eylesin. İnşallah 
ikinci dirilişimizde 
de buluşuruz.

Ailesine, sevenle-
rine, milletimize, 
ümmetimize baş 
sağlığı diliyorum.

Hamd Allah’a!

Abdurrahman Emin Üstün

Bolu’nun Gerede ilçesinde birinci kuşak medrese 
ulaması olan bir aileden gelen girişimci, yardımse-
ver, hayırsever ve derdi millet ve ümmet olan Emi-
nevim - Emin Grup yönetim kurulu başkanı aziz dos-
tum A. Emin Üstün Bey 2019 yılının son günlerinde 
(27.12.2019 günü) kardeşi Kemal Üstün Bey’le birlik-
te bir yurt dışı iş seyahatinde iken kalp krizi sonucu 
68 yaşında vefat etmiş olup, cenazesi yurt dışından 
getirilerek, İstanbul Bağlar başındaki ilahiyat cami-
inde 28.12.2019 cumartesi günü ikindi namazından 
sonra cenaze namazı kılınarak, dostlarının omuzla-
rında Karaca Ahmet mezarlığına götürülerek defne-
dilmiştir. Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun.

Tarihe not düşmek ve onun bazı özelliklerinin gele-
cek kuşaklara örnek olması ümidiyle bu yazıyı kale-
me aldım.

GİRİŞİMCİ BİR KİŞİ 
OLARAK EMİN ÜSTÜN 
– EMİNOTOMOTİV’DEN 
EMİNEVİM’E

Emin Üstün Bey, her Anadolu genci gibi Üniversi-
te okumak için İstanbul’a gelir. Yıldız Mimarlık ve 
Mühendislik Akademi’sinden (Yıldız Teknik Üniver-
sitesi’nden) 1970’li yılların sonuna doğru Makine 
Mühendisi olarak mezun olur. Emin Bey ikinci kuşak 
baba tarafından ticari gelenekten geldiği için mezu-
niyet sonrası devlet memuru olmak ya da başka bir 
firmada çalışmak yerine, genç bir mühendis olarak 
İstanbul Hasköy’de kendi adına bir döküm atölyesi 
kurar. Ancak büyük firmaların yanında küçük döküm 
atölyelerinin rekabet edemeyeceğini görerek atölye-
yi tasfiye eder.

1980’li yılların Türkiye’si hem siyasal açıdan hem de 
ekonomik açıdan oldukça sıkıntılı yıllardır. Yüksek 
enflasyon nedeniyle halkın alım gücü gün geçtikçe 

düşerken tam tersine sahip olunan ve satın alınan 
menkul ve gayrimenkuller de değerlenmektedir. 
Bunu gören Emin Bey, dar ve orta gelir sahiplerinin 
yalnız başlarına herhangi bir şeye sahip olamadıkları/
olamayacakları için dayanışma içine girmeleri gerek-
tiğini düşünür ve daha sonra “Elbirliği Sistemi” dediği 
sitem ile “Eminotomotiv” şirketini kurar. Sistemin te-
mel karakteri ve amacı ekonomik gücü benzer ya da 
eşit olan insanları bir araya getirerek, aralarında kura 
çektirerek her ay veya belli bir zaman sonra içlerin-
de birinin araba sahibi olmalarını sağlamaktır. Sistem 
noter huzurunda çekilen kura ile gerçekleştiğinden 
aldanan ve aldatan da söz konusu olmadığı için tam 
bir ekonomik dayanışma içinde gerçekleşmektedir.

Emin Bey bu sistemi kurarken, sistemin bir toplumsal 
karşılığı olduğunu tespit etmiş ve öncelikle de hedef 
kitle olarak faize karşı duyarlı olan mütedeyyin kesi-
mi hedef almıştır. Otomobil sektöründen başlaması-
nın en önemli sebebi ise o günkü Türkiye ekonomisi-
nin şartları gereği otomobil aynı zamanda bir yatırım 
aracıdır. Yalnız başına otomobil alamayacağına gören 
insanlar küçük tasarruflarla zamanla hem bir otomo-
bil sahibi oluyorlar hem de bir yatırım yapmış olu-
yorlardı.

Sistemin otomobil üzerinden işlediğini gören Emin 
Bey, bu düşüncesini geliştirerek “Eminevim” sistemi-
ne geçti. Eminevim sitemine geçerken de bir Türkiye 
nüfus analizi yaptığını görüyoruz. Türkiye’nin önem-
li bir genç nüfusa sahip olduğunu ve geleneksel ya-
pımız gereği bu genç nüfusun mutlaka bir eve sahip 
olmak isteyebileceğini, bir eve sahip olmanın en kes-
tirme yolunun banka kredisi ile olabileceğini ancak 
toplumun bir kesiminin faize karşı duyarlı olmasının 
dışında banka kredi faizlerinin de çok yüksek olma-
sından ötürü halkın buna cesaret edemediğini görür/
söylerdi. Bir araya geldiğimizde aramızda benzer 
konuşmaların geçtiğini hatırlıyorum. Bu gerekçeleri 
göz önünde bulunduran Emin Bey, elbirliği sistemini 
zamanla Türkiye sathına yaymış olup, bugün itibariy-
le bünyesinde iki bin civarında eleman çalışmaktadır. 

Emin Grup’un Kurucusu 
A. Emin Üstün Bey’in
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Bu konuda Emin Bey’in ihdas etmiş olduğu elbirliği 
sitemini örnek alan başka firmalar da kurulmuştur.

Elbirliği Sistemi öncelikle insanları tasarrufa teşvik 
ediyor. Sonra da insanlar bir güven ortamında banka 
gibi başka hiçbir aracı kuruma ihtiyaç hissetmeden 
kendi aralarında dayanışmaya giriyorlar. Böylece El-
birliği Sistemi üzerinden küçük tasarruflar ile zaman-
la ev sahibi olabiliyorlar.  Eminevim’in Elbirliği Siste-
mi üzerinden yüzbinlerin ev sahibi olduğu da bilinen 
bir gerçektir. 30 yıla yakın bir zamandır devam eden 
Elbirliği Sistemi’nin referansı yine Emin Grup’tur di-
yebiliriz. Başka bir ifade ile Emin Bey’in cenazesine 
katılanların profiline baktığımızda bu referansın biz-
zat Emin Üstün Bey’in kendisinin olduğu görülecek-
tir.

Emin Grup içinde “Eminevim” kadar bilinmese de 
“Emin Tarım ve Hayvancılık”, “Emin Enerji”, “Emin 
Turizm” ve “Emin Sigorta” şirketleri de aynen Elbirli-
ği Sistemi ile devam etmektedir.

İnsan hayatını, babalar ve oğulları arasında tevarüs 
eden bir bayrak değişimi olarak da görebiliriz.  Bu 
cümleden olarak Emin Üstün Bey’in bırakmış olduğu 
bayrağı teslim alan oğulları Sefa Üstün ve Üstün aile-
sinin bayrağı aldıkları yerden daha ileriye taşıyacakla-
rına inanıyorum.  

YARDIMSEVER VE 
HAYIRSEVER BİR KİŞİ OLARAK 
EMİN ÜSTÜN

Yardım etmek ve yardımlaşmak başka hiçbir saik 
olmadan tamamen insani bir özelliktir. Bu özellik 
birçok insanda da bulunan, îmânî, dînî ve uhrevi bir 
gerekçeye dayanmayan tamamen dünyevi bir haslet-
tir. Hayırseverlik ise bu özelliğin de ötesine geçerek 
îmânî, dînî ve uhrevi gerekçeleri olan mütedeyyin 
insanlar da bulunan bir haslettir. Bir insan düşünün 
varlıklıdır ama katı yüreklidir, acımasızdır. Yine bir 
insan düşünün, sözüm ona mütedeyyindir, zengindir 
ama cimridir. Bu iki insan tipinden biri yardımsever 
değilken öbürü de hayırsever değildir. Makbul olan 
insan modeli, bu iki vasfı kendinde birleştiren insan 
modelidir.

Emin Üstün Bey,  kurmuş olduğu HAGEV VAKFI ile 
gerek yurt dışında ve gerek yurt içinde kurumsal 
olarak insanî ve hayrî hizmetleri yaparken bireysel 
olarak da bu hizmetlerin motor gücünü oluşturdu/
oluşturuyordu. Şu ya da bu sebepten ötürü işini ve iş 
gücünü kaybetmiş olup fakr-u zaruret içine düşmüş 
olanlara Emin Bey’in nasıl yardım ettiğini çevresinde 
bulunan herkes bilmektedir. Özellikle 28 Şubat süre-
cinde işini kaybetmiş olanlardan bazılarına nasıl kol 
kanat gerdiği de bilinen bir gerçektir. 

DOST BİR KİŞİ OLARAK EMİN 
ÜSTÜN

Emin Üstün Bey’i 1993 yılına kadar sadece ismini 
duyardım ancak yakinen tanımıyordum. 1993 sene-
sinde şubat tatilinden de yararlanarak umreye git-
mek için Yeşilköy Havaalanı’nda bekleme salonunda 
uçağa binmek için beklerken Emin Üstün Bey, anne-
si, eşi ve çocukları ile kardeşi Kemal Üstün Bey ve 
eşinin de aynı uçakta umreye gitmekte olduklarını 
öğrendik. Tanıştık ve çok kısa sürede adeta yıllardır 
tanışıyor gibi kaynaştık. İlk olarak Medine’ye indik, 
Medine’de ve Mekke’de aynı otellerde kaldık. Çok sa-
mimi ve sıcak bir atmosfer oluştu. Özellikle çocuklar 
kendi aralarında oyun takımları kurarak bazen kendi 
aralarında bazen de Arap çocukları ile maç bile yap-
mışlardı. Çocukların tavaf ve say’daki hallerini hatta 
Hira ve Sevr mağaralarına tırmanışlarını bugünkü gibi 
hatırlıyorum.

Emin Üstün Bey ve ailesi ile yaptığımız bu umre ziya-
reti günlerini aldığımız kameralarla kayda da almıştık. 
Umre ziyaretimiz boyunca görüntüleri çeken Kemal 
Üstün Bey’in bu kayıtları sakladığını biliyorum. Ke-
mal Bey’in bu kayıtları çoğaltarak ve bizde olanlar ile 
de birleştirerek bir belgesele dönüştüreceğine inanı-
yorum ve bekliyorum.

Emin Bey’le tanıştığımız günlerden bu tarafa irtiba-
tımız hiç kopmadı. 28 Şubat sürecinde sadece kim-
liğimizden ötürü çektiğim bazı sıkıntılı günlerimde 
samimi bir dost olarak bana moral destek verdiğini 
unutmam mümkün değildir.

TEVAZU SAHİBİ BİR KİŞİ 
OLARAK EMİN ÜSTÜN

Emin Üstün Bey, ticari hayatta çığır açmış başarılı 
olmuş bir iş adamıdır. Son yıllarda el attığı “ “Emin 
Enerji”, Emin Tarım ve Hayvancılık”, “Emin Turizm” 
ve “Emin Sigorta” gibi farklı alanları da elbirliği sis-
temine entegre ederek başarılı olmaya başlamıştı. 
Yeme içmesinden giyim kuşamına, oturduğu konut-
tan günlük yaşam tarzına kadar sıradanlığa büyük 
önem verdiği bilinmektedir. Ulaşılmayan bir insan 
profilini hiçbir zaman göstermemiştir. Belki de Emin 
Üstün Bey’in güvene dayalı kurmuş olduğu Elbirliği 
Sistemi’nin başarılı olmasının temelinde bu tevazu ve 
sıradanlık yatmaktadır. İnsanlar, özellikle de dar ge-
lirli insanlar, Emin Bey’i kendileri gibi gördükleri için 
güven duymaktaydılar. Cenaze namazına iştirak eden 
insanların profiline baktığımızda bu durum açıkça 
görülmektedir. Cenazeye az sayıda çelenk gelmesi 
çok sayıda halk tipi insanların katılımı da buna işaret 
etmektedir.

DERDİ MİLLET VE ÜMMET OLAN 
BİR KİŞİ OLARAK EMİN ÜSTÜN

Emin Üstün Bey’le değişik vesilelerle bir araya gel-
diğimizde üzerinde durduğu en önemli konunun El-
birliği Sistemi’ni ekonominin her alanına, yatırımdan 
üretime, üretimden pazarlama ve satışa kadar değişik 
sektörlere uyarlamamız gerektiği üzerinde durmak-
taydı. Türkiye’nin kalkınmasının, bağımsızlığının el-
birliği ve dayanışma sisteminden geçtiğini ve bunu 
için de çok çalışmak gerektiğine vurgu yapardı. Dün-
yadaki gelişmelere bakarak, “Türkiye ve Türk mille-
ti mutlaka ayakları üzerinde sağlam durmalıdır” de-
dikten sonra da, ümmetin sorunlarının çözümünün 
de Türkiye’den ve Türk milletinden geçtiğini ifade 
ederdi. Onun için ekonomik açıdan çok güçlü olmak 
gerektiğini, üniversitelerle özel sektörün birlikte ça-
lışması gerektiğini ve devletin de buna ön ayak olma-
sı gerektiğini ifade ederdi. 

Emin Bey’in kafasında sürekli projeler vardı. Son 
görüşmelerimizden birinde Anadolu’da tarım ve 
hayvancılığa önem veremiz gerektiğini, memleketi 
olan Bolu’da tarımla ilgili yeni bir yatırım yapmakta 
olduklarından söz etmişti. Bu işleri yapmak için de 
yetişmiş kalifiye insan gücüne ihtiyaç olduğunu ifade 
etmişti. Emin Üstün Bey bütün bunları konuşurken, 
Müslümanların güçlü olmasının yolunun ekonomik 
açıdan güçlü olmaktan geçtiğini ifade ederdi.  Onun 
için benim gözümde Emin Üstün Bey, ticaret yapan, 
para kazanan sıradan bir iş adamı değildi, derdi millet 
ve ümmet olan bir kişiydi.

ARKASINDAN HAYIR DUA 
ALMIŞ BİR KİŞİ OLARAK EMİN 
ÜSTÜN

Emin Üstün Bey’in cenazesinin şirket merkezine 
gelip dua edilip ve helallik istenmesinden, ilahiyat 
camiinde cenaze namazının kılınıp Karacaahmet Me-
zarlığı’na defin edilmesine, arkasından ilahiyat cami-
inde akşam yatsı arası Kur’an okunup dua edilmesine 
ve ardından şirket merkezinde verilen ikrama kadar 
süreci takip ettim.

Cenazenin şirket merkezine geldiğinde toplanan ce-
maatin üzüntüsünün sıradan bir faninin arkasındaki 
üzüntüden çok faklı olduğunu gözlemledim. Adeta 
cemaat, Emin Bey’e “Nereye gidiyorsun senin daha 
yapacağın çok şey vardı, projelerin yarım kalacak,  fa-
kiri fukarayı, işe ihtiyacı olanları, Kur’an talebelerini, 
senin vakfından burs ve yardım alanları kime emanet 
edip gidiyorsun, daha kısa süre önce Tayyip Bey’e 
500 kişiye yeni iş vereceğine dair söz vermemiş miy-
din” der gibiydi. 

İkindi vakti İlahiyat Camii’ne cenaze getirildiğinde-
ki gözlemlerime gelince; değişik vesilelerle ilahiyat 
camiine cenaze namazı için geldiğimizde dikkatimi-
zi çeken şeyin cenaze için gönderilen çelenkler ve 
resmi arabalar ve resmi zevattır. Emin Üstün Bey’in 
cenazesine gönderilen çelenklerin çok az olmasının 
yanında resmi araba ve resmi zevattan kişilerin gö-
rülmemesi ya da resmi zevattan gelenlerin de sivil 
olarak gelmiş olmalarıdır. Daha sonra öğrendiğimize 
göre resmi zevattan gelenler olmuş ancak cenazeye 
sivil olarak katılmışlardır. Çelenklerin çok az olma-
sının sebebi de duyarlı bazı Müslümanların çelenge 
çok sıcak bakmasındandır.

Cenazeye Türkiye’nin muhtelif yerlerinden çok sayı-
da gelenler de olmuştu. Cenaze namazına ve defin 
merasimine katılanların profiline baktığımızda ise bir 
Anadolu kentinde Anadolu kültürüne mensup insan-
larının verdiği fotoğrafı veren bir cemaat görüntüsü 
vardı.

Cenazeye iştirak edenlerin bir kısmının, Elbirliği 
sistemi üzerinden ev ya da araba sahibi olanlardan 
oluştuğu düşünülmektedir. Ayrıca Emin Üstün Bey’in 
yardımsever ve hayırsever vasfından yararlanan kişi 
ve grupların varlığı da alenen görülmekte idi.

Cenaze namazı kılınıp, imam helallik istediğinde, ce-
maatin hep bir ağızdan üç kez “helal olsun” diyen gür 
sesi hala kulaklarımda çınlamaktadır. Cenaze defin 
edilip dönerken, camide Kur’an okunduktan sonra 
ayrılırken ve şirket merkezinde verilen ikramda son-
ra cemaatin Emin Üstün Bey’e hayır dualar ettiğine 
şahit oldum.

Mekanın cennet olsun aziz dostum.
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Şirketimizin değerli kurucusu ve onursal başkanı merhum Emin Üstün,

Sizler, 55 yıllık iş hayatınız boyunca, ülkemizin her zaman, her türlü 

zorluğa karşı ihtiyaç duyduğu elbirliğinin iş dünyasında anlam 

bulmasına vesile oldunuz.

İnsanların ev ve araç sahibi olma hayalini dahi kuramayacağı umutsuz 

bir dönemde on binlerce insana umut oldunuz.

Yüzlerce girişimci sizin yolunuzda yürüdü.

İş dünyasının Emin Ağabeyi oldunuz ve finans sektörü sizinle yeni bir 

finansman sistemi kazandı.

Elbirliği ile Anadolu insanını da iş hayatına ortak ederek kurduğunuz 

şirketlerle Türkiye’de değer oluşturdunuz.

Sizler, halka mal ettiğiniz bir sistemle Türk milletinin şükran duygularına 

ve teveccühlerine nail olmuş, ülkemize birçok alanda büyük yatırımlar 

sağlayan bir lider olarak her zaman hatırlanacaksınız.

İlkelerinizden ve prensiplerinizden taviz vermeden sürdürdüğünüz 

mücadelenizi, aynı ruh ve heyecanla devam ettireceğimiz konusunda 

müsterih olunuz.

Eserleriniz elbirliği ile yaşamaya devam edecek, kuruduğunuz Elbirliği 

Sistemi ile şirketimiz güçlü bir şekilde büyüyerek çok sevdiğiniz ülkemize 

ekonomik katkı sunmayı kararlılıkla sürdürecektir.

Güzel hatıralarınızla her zaman yaşayacaksınız.

Ruhunuz şad olsun.

Emin Grup Yönetim Kurulu



“Bende bir faniyim. Hepimiz faniyiz bu 
dünyada. Günü geldiğinde birileri çıkıp 

“Emin Ağabeyimiz Eminevim adında insanların 
ihtiyacını çözen bir sistem kurdu, insanların 
neye ihtiyacı varsa onu hayata geçirdi. Allah 

ondan razı olsun.” derse ne mutlu bana…”



"Tohum saç, bitmezse toprak utansın!
Hedefe varmayan mızrak utansın!

Hey gidi Küheylan, koşmana bak sen!
Çatlarsan, doğuran kısrak utansın!”

Hayatını tıpkı necip fazıl’ın bu şiirindeki mısraları gibi 
yüreklenerek, yüreklendirerek, azmederek, azmettirerek, 

fırsat kollayarak ve fırsat oluşturarak, umut ederek ve daima 
umutlandırarak yaşayan ve yaşatan Emin Üstün...

Yaptığı çalışmalarla önce gönülleri fethetmeyi şiar 
edinmiş Emin Üstün...

Yalnız bulunduğu topraklardakilerin değil farklı 
coğrafyaların yardım çığlıklarına da gönül kulaklarını 

sonuna kadar açan Emin Üstün...

Umut edenlere umut vesilesi olman, insanlara hüzünden 
değil de sevinçten gözyaşları döktürmen, kurulmasına 

öncülük ettiğin aş evinin bahçesinde yemeğini almak için sıra 
bekleyenler ıslanmasın diye düşünerek kurduğun brandalar ve 

dahi bir çok incelik, hayır, dua, sevinç unutulmayacaktır...

Mekanın makam-ı ali olsun...


