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İslamın ekonomik yaşama getirdiği en önemli katkı
tüketimi düzenlemesidir. İslamda mallar ve
hizmetler, helal ve haram olarak ayrılır. İslami
tüketiciler ve üreticiler de bu ayrıma göre hareket
ederler. Ancak konu olan mal veya hizmetin helal
olması ondan sınırsız derecede faydalanılacağı
anlamına gelmez. İsraftan kaçınma ve infak
etmenin övülmesi ile tüketim diğer bütün iktisadi
doktrinlerde olduğundan farklı bir şekilde
karşımıza çıkar. Furkan Suresi 67. ayet islami
tüketimin temel prensiplerini ortaya koymaktadır:
“Yine o iyi kullar, harcama yaptıkları zaman ne
saçıp savururlar ne de cimrilik ederler; harcamaları
bu ikisi arasında mâkul bir dengeye göre olur.”

İslamda tüketim hakkını sağlayan öğe üretimdir.4
İslam iktisadı, sabit bir paradan belirli bir grubun
sürekli kazanmasından öte üretime dayalı, adil ve
hareketli bir ekonomik yaşam resmi ortaya koyar.
İslami sosyal refah modeli bir yandan bireylerin
maddi refahını iyileştirirken diğer yandan
maneviyatı yükseltir.5 Zenginlik islam dininde
olumsuz görülen bir kavram değildir. Hatta aksine
zengin ve dindar olup bu serveti infak etmek
övülmüştür.6 Bu tutumları sergilemek için islam
iktisadında fertlerin tek motivasyonu ahiret de
değildir. İslam dini düzenleyici yapısıyla ahiret için
olduğu gibi dünya yaşamında da sayısız faydaya yol
açar. Maddi ve manevi pozitif dışsallıkları
uygulamaya geçildiğinde bütün topluma yayılmış
olacaktır.

Her konuda olduğu gibi tüketimde de dengeli bir
tutum
övülmüştür.
Günümüz
koşullarında
tüketimden az faydalanma tercihi bir sorun olarak
karşımıza fazla çıkmadığı için konunun bu tarafına
bu çalışmada değinilmemiştir. Odaklanmayı
hedeflenen temel sorun tüketim toplumu içindeki
müslümandır.

Tüketim
toplumunda
nesneler
kimliği
oluşturmaktadır.7 Böyle bir kimlik oluşumu
herhangi bir islami öğretiyle örtüşmemektedir.
Lüks tüketim veya Veblen’in gösteriş tüketimi de
islami öğretilerle zıttır.8 Kalite faktörünün dışında
sadece statü göstergesi olan ürünlerin tercih
edilmemesi gerekir. Çünkü nefsin istekleri
doğrultusunda yapılan lüks tüketim de israftır.9
Günümüz tüketim toplumu herhangi bir sınır
olmadan üretim ve tüketim yapmakta, reklam ve
pazarlama ile bu süreç hızlandırılmaktadır.
Tüketilen metalar üzerinden bireyin kendini ifade
ettiği bu düzenin tetikleyici faktörü manevi
darlıktır. İslami bir yaşam ise bu sorundan
arındırılmıştır.

İktisat bilimi, sınırsız istekleri sınırlı kaynaklarla
karşılama yollarını araştırır. İslam iktisadında ise
istekler Allah’ın razı olduğu sınırlar içindedir.
İslami tüketim, bireysel arzuları karşılamak gibi bir
güdüden fazlasıdır. Allah rızası için sosyal, ahlaki
ve manevi sonuçları gözetilerek yapılır.1 Sınırlı
kaynaklara rağmen tüketime yapılan yoğun teşviğin
sürdürülebilirliği tartışmalı bir konudur. Yaşanan
teknolojik gelişmeler, bu sorunun olabileceği kadar
tehlikeli bir hali almamasında temel faktördür.
Ancak çevre sorunlarının baş göstermesi problemin
ortaya çıktığı başlıca noktalardandır. Ekonomik
tutumların çevresel etkileri, dünyaya fazlaca zarar
verince değerlendirilmeye başlanmıştır. Oysa islam
her zaman çevre faktörünü değerlendirmiştir.2

Türkiye’de islam iktisadının toplumsal yaşama
yansımasını
incelendiğinde
temel
tüketim
harcamaları dışında dindar insanların daha az
tükettiği bilgisiyle karşılaşılmaktadır. Aynı şekilde
markalaşmaya yönelim veya ihtiyaç fazlası tüketim
de dindar insanların tercihleri arasında değildir.10
Ancak son yıllarda muhafazakar kesimin tüketim
alışkanlıklarında tüketim toplumuna dönüşüm
görülmeye başlanmıştır.

İslami tüketimin ve üretiminin sınırlarının çizili
olması ekonominin gelişemeyeceği anlamına
gelmez. Tüketimin yükselmesinin ekonomik
aktiviteyi arttırması ve büyümeyi sağlaması liberal
teoriye uygundur. İslam iktisadında ise zekat geliri
yeniden dağıtmayı sağlayarak alt gelir grubuna da
tüketime daha fazla katılma imkanı tanır. Faiz,
sabit bir paranın sürekli olarak getirisini sağlar ve
para çoğalır. Ancak aynı para islami düzende zekat
ile her yıl azalır. Faiz alındığında bireyin refahı
artarken zekat toplumsal refahı sağlamaktadır.3
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Lüks tüketime yönelim, israf ve metalaşma
gözlemlenmiştir.11 Bu çalışmada da temel alındığı
gibi sadece haram ürünleri tüketmemek islam
iktisadının toplumda gerçekleşmesi için yeterli
değildir. Yapılması gereken islami bir ekonomi
bilinci oluşturma çabasında bulunmaktır. İslam
iktisadında
tüketim
üretimi
şekillendirir.12
Tüketicilerde islam iktisadına dair bilinç
oluşturmak ekonominin üretim ayağını da
düzenleyecektir. Bu sayede islami bir iktisadi hayat
karşımıza çıkacaktır.
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Günümüze kadar takip edilen hatalı ekonomik
politikalar, krizler ve çevre sorunlarına yol açmıştır.
Allah’ın düzeni ise adil ve sürdürülebilirdir. İslami
bir iktisadi yaşam oluşturmak için dikkat edilmesi
gereken en önemli alan tüketim eğilimleridir. İslam
dini tüketici davranışlarına doğrudan müdahele
ederek ekonomik hayatı şekillendirmiştir. İslami
tüketim bilinci yüksek olan müslümanlar Allah’ın
izni ile islami refahı sağlayacaktır. Bunun için
öncelikle tüketim toplumuna adapte olmamayı
sağlamak ve islami sınırları gözetmek elzemdir.
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