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GİRİŞ 

Çevre günümüzde yaşanan en önemli sorun alanlarından birisini 

oluşturmaktadır. Yaşadığımız ekolojik kriz hiç kuşkusuz tarihte görülmemiş bir 

boyuta ulaşmıştır. Ekolojik krizin ulaştığı bu vahim boyut, tüm düşünsel ve siyasal 

gelenekleri bu krizin çözümüne yönelik arayışlara itmiş ve paradigmalarının 

merkezine ekolojik farkındalığı eklemlemelerine yol açmıştır.
1
  

 Var olan bu ekolojik krizin ortadan kaldırılması konusunda gündeme gelen ve 

ekolojik bir farkındalık yaratma çabasında olan yaklaşımlardan birisi yeşil tüketim 

yaklaşımıdır. Yeşil tüketim yaklaşımı, sürdürülebilir bir yaşam için gerekli olan 

unsurun tüketicilerin ellerinde olduğunu vurgulamaktadır. Bu yaklaşım, yaşanan 

çevre sorunlarının sebebini tüketicilerin satın alma davranışlarında görmekte, bunun 

sonucu olarak da her bir tüketicinin kendi yaşam tarzını yeniden düşünmesi 

gerektiğinin altını çizmektedir. Tüketiciler bu yaklaşımla birlikte yalnızca sorunların 

bir parçası olarak kalmamakta, çözümün de bir parçası haline gelmektedir.
2
   

 Ancak bu yaklaşım çözümün bir parçası haline gelen tüketicilerden 

yaşamlarının bütün yönlerini değiştirmeleri yönünde bir talepte bulunmamakta, 

tüketicilerin günlük tüketici tercihlerindeki küçük değişikliklerin sürdürülebilir bir 

topluma ulaşmak için yeterli olacağını vurgulamaktadır. Yani tüketicilerin tüketim 

alışkanlıklarındaki bir takım davranışlarını yeşil ürünler doğrultusunda değiştirmeleri 

ekolojik krizin ortadan kaldırılmasında yeterli görülmektedir. Tüketicilerin tüketim 

davranışlarındaki seçimlerinden dolayı sorumlu tutulmaları ve çevre sorunlarının 

çözümünün bu tüketicilerden beklenmesi yeşil tüketim yaklaşımının eleştirilmesine 

                                                           
1
 Stefo Benlisoy, “Ekososyalist Alternatif ve Ekolojik Devrim,” Yeşil ve Siyaset Siyasal Ekoloji 

Üzerine Yazılar, (ed.) Orçun İmga, Hakan Olgun, Ankara, Lotus Yayınevi, 2012, s. 242. 
2
 Magnus Boström, Mikael Klintman, Eco-Standards, Product Labelling and Green 

Consumerism, United Kingdom, Palgrave Macmillan, 2008, s. 23. 
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neden olmaktadır. Pek çok insan umutsuz bir duyguyla kendi eylemlerinin anlamsız 

olduğunu ve yaşam tarzlarını yeşil bir yaşam tarzı yönünde değiştirseler bile bütün 

resmin değişmeyeceğini söylemekte ve ne olursa olsun bir gün kanser olacağına 

inanmaktadır.
3
 Bu yaklaşım yalnızca çevre sorunlarının sebebini tüketicilerin tüketim 

davranışına dayandırması ve bu tüketicilerin sorunun çözümünde yeterli olacağı 

hususunda değil, daha pek çok konuda eleştirilmektedir. Bu eleştirilerden bazıları, bu 

yaklaşımın problemin boyutu ile bu problemi çözmek için gereken çaba arasındaki 

ilişkiyi göz ardı etmesi, tüketicilerin çevresel tutum ve davranışları arasındaki 

tutarsızlıkları yok sayması, tüketicilerin tüketim davranışı dışındaki davranışlarını 

kapsamaması, sosyal yapıda bir değişikliğe gitmek istememesi ve çevre sorunlarının 

çözümünü bireyselleştirmesi olarak sıralanabilir. Kısaca, yeşil tüketim yaklaşımı bir 

bütün olarak bakıldığında çevre sorunlarına çözüm üretmek yerine bu sorunların 

daha da derinleşmesine neden olmaktadır diyebiliriz.  

Ekolojik sorunların çözümü konusunda dinlerin ve bu dinlerin temel 

kaynaklarından ortaya çıkartılan ilkelerin de önemli bir alternatif olabileceği 

düşünülmektedir. İnsanlığın ve yeryüzündeki diğer varlıkların geleceği ekolojik krize 

verilecek yanıtta düğümlendiği için, dinlerin de bu hususta önemli bir rol 

oynayabilecekleri ve insan-doğa ilişkisinin seyrine ilişkin tatmin edici ilkeler ortaya 

çıkartabilecekleri gündeme gelmiştir. Çünkü birçok kişiye göre böylesine karmaşık 

ve kapsamlı bir çevre krizi yalnızca belli ekonomik, siyasal ve toplumsal etkenlerin 

sonucu değildir. Aynı zamanda ahlâki ve manevi bir kriz söz konusudur ve buna 

çözüm bulmak açısından dinlerin mevcut çevre krizi ışığında yeniden incelenmesine 

ihtiyaç vardır. Buna gerekçe olarak ise, dinlerin insanların kim olduğuna, nereden 

                                                           
3
 A.g.e., s. 1. 
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geldiklerine, nereye gittiklerine, doğanın ne ifade ettiğine, insanların doğayla nasıl 

bir ilişkiye girmesi gerektiğine dair temel öğretilere sahip olmaları gösterilmekte ve 

bundan dolayı çevre krizinin çözümünde de etkin olabilecekleri ifade edilmektedir.
4
 

Ekolojik krizin aşılması ve insan ile doğa arasındaki uyumun yeniden 

kurulması hususunda yeniden incelenmesi gereken dinlerden birisi İslâm’dır. İslâmın 

temel kaynaklarında insanlara çevre ile ilgili konularda yol gösterici olabilecek ve 

insanların çevreye karşı nasıl bir tavır içerisinde olmaları gerektiğini söyleyebilecek 

yüzlerce âyet ve hadis olduğu söylenebilir. Var olan bu âyet ve hadislerden yola 

çıkılarak çevre sorunlarının çözümünde etkili olabilecek bir takım çevre etiği ilkeleri 

ortaya konabileceği vurgulanmaktadır. Ancak bu âyet ve hadisleri kendi başına ele 

almak ve bu noktadan yola çıkarak İslâm’ın insan-doğa ilişkilerini nasıl ele aldığını 

anlamaya çalışmak eksik bir çalışmaya yol açabilir. Bu nedenle İslâm’ın temel 

kaynaklarına bir bütün olarak bakmak daha doğru olacaktır.  

Kur’ân’da yer alan “Hem sizin için geceyi ve gündüzü ve güneşi ve ayı emre 

âmâde kıldı...”
5
 âyeti ışığında İslâm’ın insan-doğa ilişkilerine nasıl yaklaştığına 

bakıldığında, insan dışındaki diğer varlıkların insana tabi kılındığı ve insanın diğer 

varlıkların efendisi olduğu sonucu çıkarılabilir. Böyle bir bakış açısının ise çevre 

sorunlarını çözmek yerine daha da derinleştireceği söylenebilir. Ancak Kur’ân’da yer 

alan “Görmedin mi hep Allah’a secde ediyor gökteki kimseler, yerdeki kimseler; 

güneş, ay ve yıldızlar, dağlar, ağaçlar, bütün hayvanlar ve insanlardan birçoğu...”
6
 ve 

“ki, her kim zerre miktarı bir hayır işlerse onu(n karşılığını) görecek, her kim de 

                                                           
4
 Mary Evelyn Tucker, John Grim, “Diziye Önsöz,” İslam ve Ekoloji Bahşedilmiş Bir Emanet, 

Haz., Richard C. Foltz, Frederick M. Denny, Azizan Baharuddin, Çev., Nurettin Elhüseyni, İstanbul, 

Oğlak Yayınları, 2007, s. 18. 
5
 Elmalılı Hamdi Yazır, Kur’an-ı Kerim ve Açıklamalı Meâli, Sadeleştiren., M. Sadi Çögenli, 

İstanbul, Huzur Yayınevi, 2006, Nahl Sûresi: 12, s. 267. Tezin bundan sonraki kısımlarında âyetlere 

referans verilirken aynı kaynak kullanılacağı için bundan sonraki  referanslarda sadece sûre isimleri ve 

âyet numarasına yer verilecektir. 
6
 Hacc Sûresi: 18, s. 333. 
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zerre miktarı bir şer işlerse onu(n karşılığını) görecek.”
7
 gibi âyetler ışığında insan-

doğa ilişkilerine bakıldığında, sanılanın aksine insan dışındaki varlıkların insana 

değil Allah’a tabi oldukları ve insanların diğer davranışlarında olduğu gibi çevreyle 

olan ilişkilerinden dolayı da hesaba çekilecekleri sonucuna ulaşılabilir. Buradan yola 

çıkılarak da İslâm’ın çevre sorunlarını derinleştirmek yerine, bu sorunların 

çözümünü kolaylaştırdığı söylenebilir. 

Bu âyetlerde de görüldüğü gibi İslâm’da insanların diğer varlıklar 

karşısındaki konumu ikili bir şekilde ele alınmaktadır diyebiliriz. İnsanın doğayla 

ilişkilerinde Allah’a hesap verme durumunda olması, bu ikili konumunu daha da 

netleştirmektedir. İslâm’da insanlar bir taraftan hâlife olarak kabul edilip kendisinden 

daha aşağıda olanların gözetiminden sorumlu tutulmakta, diğer taraftan da yaratıcısı 

karşısında bir kul olarak kabul edilip O’nun emirlerine uyması beklenmektedir. 

Kısacası, İslâm’ın insana doğa karşısında mutlak bir yetki vermediğini tam tersine 

doğa üzerinde mutlak yetki sahibi tek varlığın Allah olduğunu belirterek insanları 

uyardığını söyleyebiliriz. 

İslâm’ın bireyleri uyarmakla yetinmediğini bunun yanında insanlara doğayla 

ilişkilerinde yardım edebilecek bir takım ilkeleri de barındırdığını söyleyebiliriz. 

Yaratıcının birliği, diğer varlıkların insana emanet edilmesi, insanların ekolojik 

dengeyi bozmaması, yaratılan bütün varlıkların Tanrı’nın kulu olması ve O’na secde 

etmesi ve insanların çevreyle olan ilişkilerinden dolayı da hesaba çekilmesi gibi 

ilkeler bunlar arasında sayılabilir. 

Bu çalışmada, ekolojik sorunların çözümü konusunda son yıllarda önemli bir 

hareket ya da bakış açısı olarak ortaya çıkan İslâmi çevrecilik yaklaşımı, yeşil 

                                                           
7
 Zilzâl Sûresi: 7-8, s. 599. 
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tüketim yaklaşımı ekseninde ele alınmaya çalışılacaktır. Yeşil tüketim yaklaşımı 

ekseninde İslâmi çevreciliğin nasıl bir yerde durduğu, bu yaklaşım ile paralel 

unsurlara sahip olup olmadığı ve iki yaklaşım arasında bir benzerlik bulunup 

bulunmadığı araştırılmaya çalışılacaktır. Bu amaç bir yandan, İslâmi çevrecilik ve 

yeşil tüketim yaklaşımının temel unsurlarını ortaya koymamızı sağlarken, öte yandan 

da bu iki yaklaşımın benzer yönleri olup olmadığını anlamamızı sağlayacaktır. 

Buradan hareketle, çalışmanın yanıt aradığı sorular şunlardır: 

1. Yeşil tüketim yaklaşımı toplum-doğa ilişkilerine ve çevre sorunlarına 

nasıl yaklaşır ve bu sorunların çözümüne yönelik ne tür çözüm önerileri 

sunar? bu soruların cevabı alındıktan sonra, 

2. Aynı kriterler çerçevesinde (İslâm’ın toplum-doğa ilişkilerine ve çevre 

sorunlarına yaklaşımı ve bu sorunların çözümüne yönelik önerileri) İslâmi 

çevrecilik yeşil tüketim yaklaşımı ile paralel unsurlara sahip midir yoksa 

farklılaştığı noktalar var mıdır? sorularına yanıt aranacaktır. 

Çalışma iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, yeşil tüketim yaklaşımı 

ayrıntılı olarak ele alınmaktadır. Yeşil tüketim yaklaşımının insan-doğa ilişkilerine 

nasıl baktığı, çevresel sorunlara nasıl yaklaştığı, bu sorunların çözümüne yönelik ne 

tür önerilerde bulunduğu ve bu önerilerin kapitalist sistem içerisinde etkili olup 

olmayacağı gibi hususlar ortaya konmuştur. 

İkinci bölümde ise, İslâm’ın temel prensiplerinde çevrenin nasıl ele alındığı, 

insan-doğa ilişkilerine yönelik nasıl bir tavır içerisinde olduğu, çevre krizinin 

nedenlerini nerede gördüğü, bu krizin çözümüne yönelik ne tür önerilerde bulunduğu 

ve bu önerilerin kapitalist sistem içerisinde etkili olup olmayacağı gibi hususlar ile 

ilgili varsayımlarından yola çıkılarak, bu yaklaşımın yeşil tüketim yaklaşımı ile 
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paralelliklere sahip olup olmadığı tartışılmıştır. Dolayısıyla, çalışmanın ikinci 

bölümü birinci bölümünde yer alan kriterler çerçevesinde analiz edilerek, İslâmi 

çevrecilik yaklaşımının yeşil tüketim yaklaşımı ile benzerliklere sahip olup olmadığı 

belirlenmeye çalışılmıştır. 

Çalışma literatür taramasına dayalı kuramsal bir çalışma olarak 

yürütülmüştür. Konuyu net olarak ortaya koyabilmek için hem yeşil tüketim 

yaklaşımı hem de İslâmi çevrecilik yaklaşımıyla ilgili gerekli bilgiler, kaynaklar ve 

dokümanlar toplanmıştır. Çalışmada genellikle birincil kaynaklara yer verilmiştir. 

Temel olarak başvurulan kaynaklar kitaplar ve makalelerden oluşmakla birlikte, 

gereksinim dâhilinde gazete ve elektronik kütüphanelerden de faydalanılmıştır. 

Ancak literatür taraması yapılırken yeşil tüketim yaklaşımı konusunda 

Türkçede kaynak sıkıntısı yaşanmıştır. Yeşil tüketim yaklaşımının ne olduğu, neyi 

amaçladığı, amacına ulaşma noktasında ne tür araçlardan faydalandığı gibi soruların 

cevabını verebilecek nitelikte yeterli Türkçe kaynak yoktur. Türkçe kaynaklar 

çoğunlukla makale düzeyinde ve yeşil tüketicilerin çevre dostu ürünleri satın alıp 

almadıklarını gösterme ve bu tüketicilerin bir profilini ortaya koyma amacındadır. 

Buradan da anlaşılacağı gibi yeşil tüketim yaklaşımının ele alındığı Türkçe literatür 

çok dardır. Tezin çıkış amaçlarından birisi de bu sıkıntıyı ortadan kaldırmaya 

çalışmaktır. 

Yeşil tüketim yaklaşımında olduğu gibi İslâmi çevrecilik yaklaşımında da 

benzer sıkıntılarla karşılaşılmıştır. İslâmi çevrecilik yaklaşımını yeşil tüketim 

yaklaşımı ekseninde ele almaya çalışmak bir takım zorlukları da beraberinde 

getirmiştir. Ancak bu zorluk yeşil tüketim yaklaşımında olduğu gibi Tükçe kaynak 

bulamama konusunda değildir. Literatürde İslâmi çevrecilik yaklaşımının 
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özelliklerini ortaya koymamıza yardım edecek pek çok kitap ve makale vardır. 

Ancak bu kitap ve makalelerin birçoğu İslâmi çevrecilik yaklaşımının yalnızca teorik 

boyutunu ortaya koyduğu için, İslâmi çevrecilik yaklaşımının yeşil tüketim yaklaşımı 

ekseninde ele alınmasını zorlaştırmıştır. Bu nedenle çalışmanın İslâmi çevrecilik 

yaklaşımının pratikte uygulanıp uygulanmadığını anlamamıza yardımcı olacak 

kısımlarında temel kaynaklardan daha çok, bloglar ve gazetelerden faydalanılmıştır.  

Mehmet Bayraktar’ın 1992 tarihli İslâm ve Ekoloji adlı kitabı, Fâtıma 

Mehlika Mısıroğlu’nun 1994 tarihli Yeşil, Çevre ve İslâm kitabı, İbrahim Özdemir 

ve Münir Yükselmiş’in 1995 tarihli Çevre Sorunları ve İslâm kitabı ve Servet 

Armağan’ın 2005 tarihli İslâm ve Çevre kitabı gibi kaynaklarda genel olarak 

İslâm’daki çevre-ahlâk ilişkisi ve İslâm’ın ekolojik prensipleri ortaya koymaya 

çalışıldığı için, İslâm’ın yeşil tüketime nasıl yaklaştığını ve bu yaklaşım ile 

paralelliklere sahip olup olmadığını anlamamızı sağlayacak net bilgileri bulmak zor 

olmuştur. Bu nedenle Türkçe kaynaklara da yer verilmekle birlikte daha çok yabancı 

kaynaklar tercih edilmiştir. 
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BİRİNCİ BÖLÜM: YEŞİL TÜKETİM YAKLAŞIMI 

A. Yeşil Tüketimcilik ve Çevre 

Doğadaki dengenin bozulması olarak tasvir edilen çevre sorunları günümüzde 

yaşanan en önemli sorunlardan birisidir. Küresel boyutlara ulaşan ve sadece insanları 

değil bütün canlı hayatı etkileyen bu sorunların çözümüne yönelik olarak farklı 

yaklaşımlardan bahsedilmektedir. Bu yaklaşımlar genel olarak iki temel eksenden 

yola çıkmaktadır. Temel dayanak noktası çevre korumacılık olan ilk eksen çevre 

sorunlarının çözümü için çevre sorunu olarak ortaya çıkan spesifik kirliliklerin 

ortadan kaldırılmasını öneren yaklaşımlardır.  Çevre sorunlarının çözümü için 

mevcut üretim ve tüketim kalıplarında topyekûn bir değişimi öneren radikal ekolojik 

yaklaşımlar ise çevre sorunlarının çözümüne yönelik diğer ekseni oluşturmaktadır.
8
 

Yeşil tüketimcilik ise temel dayanak noktası çevre korumacılık olan eksen içerisinde 

sayılmakta ve bu eksende değerlendirilmektedir. 

Yeşil tüketim yaklaşımının toplum-doğa ilişkilerine yönelik nasıl bir tavır 

içerisinde olduğu, çevresel sorunlara nasıl yaklaştığı, bu sorunların çözümüne 

yönelik ne tür önerilerde bulunduğu değerlendirilmeye çalışıldığında pek çok 

zorlukla karşılaşılmaktadır. Çünkü yeşil tüketimcilik sadece tüketicilerin yeşil 

ürünlere yönelmesinden ibaret değil, bunun yanında politik mücadeleden etik 

yönelime kadar değişen pek çok unsuru da kendi içerisinde barındıran bir 

yaklaşımdır.
9
 Bu nedenle burada yeşil tüketim yaklaşımının genel bir çerçevesi 

çizilerek yaklaşımın temel unsurları tezin ana başlıkları içerisinde detaylı olarak 

tartışılacak ve analiz edilmeye çalışılacaktır. 

                                                           
8
 Hasan Yaylı, Vasfiye Çelik, “Çevre Sorunlarının Çözümü İçin Radikal Bir Öneri: Derin Ekoloji,” 

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 26, 2011, s. 369. 
9
 Leena Haanpââ, “Consumer’s Green Commitment: Indication of a Postmodern Lifestyle?” 

International Journal of Consumer Studies, Volume 31, Issue 5, 2007, s. 478. 
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Literatüre bakıldığında yeşil tüketimcilik, çevreye veya topluma zarar verdiği 

kabul edilmiş ürünlerden kaçınma, etkin bir biçimde sosyal ve/veya çevresel zararı 

asgariye indirmeyi isteyen ürün ve hizmetleri satın alma pratiği olarak tarif 

edilmektedir.
10

 Adams ve diğerleri yeşil tüketimciliği, bireysel seçime dayanan ve 

çevre dostu ürünler olarak algılanan ürünlerin satın alınması olarak ifade 

etmektedir.
11

 Bir başka tanıma göre yeşil tüketimcilik ortalama bir tüketicinin günlük 

alışveriş alışkanlıklarını bastırması, temel ihtiyaçları dışındaki alışkanlıklarından 

vazgeçmesi anlamına gelmektedir.
12

  

Yeşil tüketimciliğin tanımlarında genel olarak çevresel bir zararın 

varlığından, bu zararın asgari düzeye indirilmesi için tüketicilere sorumluluk 

yüklendiğinden, tüketicilerin bu sorunların çözümü doğrultusunda bazı ürünleri 

tercih etmeleri bazılarından ise uzak durmaları gerektiğinden söz edilmektedir.  

1. Sorunun Parçası Olan Tüketici 

Yeşil tüketim yaklaşımının tanımlanmasında özel bir yerin tüketiciye 

verildiği ve bireylerin tüketici olarak çerçevelendirildiği görülmektedir.
13

 Çevresel 

konulardaki farkındalığı yansıtan yeşil tüketimcilik yaşanan ekolojik sorunların 

sebebi olarak tüketicilerin satın alma davranışlarını görmekte, tüketicileri sorunun bir 

parçası olarak kabul etmekte ve çözüme de bu noktadan yaklaşmaktadır.  Tüketiciler 

hem yaşanan sorunun sebebi kabul edilmekte hem de bu sorunun çözümü konusunda 

bir güç olarak görülmektedir.  Yeşil tüketim yaklaşımında yeşil tüketici günlük 

                                                           
10

 Anonim, http://www.eco-v.org/eco-v/Concious%20Consumerism.pdf, (21.03.2013). 
11

 Richard Adams, Jane Carruthers, Sean Hamil, Changing Corporate Values: A Guide to Social 

and Environmental Policy and Practice in Britain’s Top Companies,  London, Kogan Page, 1991, 

s. 3’ten aktaran Sally Elizabeth Eden, “Individual Motives and Commercial Retailing in Green 

Consumerism,” PhD Thesis, 1992, s. 2. 
12

 Michael Salvador, Jack Samosky, “Is Doing Something Better Than Doing Nothing: 

Environmentalism and the Paradox of Green Consumerism,” Conference Proceeding-National 

Communication Association/Ame: Argument in Controversy, 1991, s. 325. 
13

 Lewis Akenji, “Consumer Scapegoatism and Limits to Green Consumerism,” Global Research 

Forum on Sustainable Consumption and Production Workshop, Rio de Janiero, Brazil, 2012, s. 5. 

http://www.eco-v.org/eco-v/Concious%20Consumerism.pdf
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tüketici tercihlerindeki (eko-etiketli ürünleri ya da geri dönüştürülebilir ürünleri 

seçmek vb.) küçük değişikliklerle gezegeni kurtaracak olan rasyonel ve sorumlu 

bireyler olarak ifade edilmektedir.
14

  

Çevresel sorunların sorumlusu olarak gösterilen tüketiciler kendi hallerine 

bırakılmamakta, tüketicilerin sorunun çözümü için ne tür eylemlerde bulunacakları, 

hangi ürünleri tercih edecekleri, hangi ürünlerden kaçınacakları rehber kitaplarda yer 

almakta ve tüketiciler bu kitaplar aracılığıyla yönlendirilmektedir. Çevresel 

sorunlarda günah keçisi seçilen tüketicilerin ekolojik sorumluluğa dayanan tüketim 

stratejilerinde hangi alanlara öncelik verecekleri de belirtilmektedir. Tüketicilerin 

dikkate alması gereken konuların arasında şunlar sayılabilir:
15

 

 Ekin, çiftlik arazisi ve orman istismarı için endişelenmek, 

 Hava ve su kirliliği için endişelenmek, 

 Atıklar ve zehirli kimyasallar konusunda endişelenmek, 

 Nüfus artışı konusunda endişelenmek, 

 Toprağı korumak, 

 Okyanusları korumak, 

 Maden kaynaklarını korumak, 

 Enerjiyi korumak, 

 Yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olan türleri korumak. 

Yeşil tüketici çevresel bozulmayla ilgilenen bir kişi olarak bütün bu konularla 

ilgilenmektedir. Ancak onun bu ilgisi yalnızca akli değildir. Tüketicilerin bu ilgisi 

bilgili ve farkında olmasının yanı sıra gönüllü olmasından da kaynaklanmaktadır. 

                                                           
14

 Kaisa Huttunen, Minna Autio, “Consumer Ethoses in Finish Consumer Life Stories- Agrarianism, 

Economism and Green Consumerism,” International Journal of Consumer Studies, Volume 34, 

Issue 2, 2010, s. 150. 
15

 Johanna Moisander, “Motivational Complexity of Green Consumerism,” International Journal of 

Consumer Studies, Volume 31, Issue 4, 2007, s. 406. 
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Yeşil tüketici çevreyi kurtarmak için harekete geçmekte gönüllü davranmakta, bu da 

bireyin kişisel tüketiminde fedakâr bir tavır sergilediği anlamına gelmektedir.
16

 Yani 

rehber kitaplarda yer alan bu öncelikli alanlar tüketiciler için tavsiye niteliği 

taşımaktadır. Tüketiciler bu alanlara yönelik yapacakları tercihlerinde herhangi bir 

zorlama ya da baskıya maruz kalmamakta bunları gönüllü olarak yapmakta ve 

fedakâr bir tutum sergilemektedirler.  

2. Yeşil Ürün 

Yeşil tüketim yaklaşımında üzerinde durulan unsurlardan birisi de yeşil 

ürünlerdir. Çevre bilinçli davranışın bir türü olarak kabul edilen yeşil tüketimcilik 

çevreye karşı tehlikesiz ürünlerin satın alınması ve tüketimine dayanmaktadır.
17

 Bu 

ürünlerden bazıları; geri dönüşümlü ürünler, yeniden kullanılabilir ambalajlama, 

enerji verimli ampuller, parçalanabilen, hava kirlenmesine neden olmayan ve yapay 

boya ya da parfümlerden arınmış ürünlerdir.
18

 Yeşil ürünlerin yeşil tüketim yaklaşımı 

için önemi vurgulansa da, yeşil sıfatı hiçbir anlama sahip değildir ve bu ürünlerin 

üzerinde mutabık kalınan bir şey de yoktur. Ancak yeşil ürünlerin ve servislerin 

birkaç genel tasviri yapılmaktadır. Çevre dostu alışveriş için rehber olan kitaplarda 

bu yeşil ürünlerin tasviri yapılmaktadır. Çevre dostu ürün ve hizmetler:
19

 

 İnsan ya da hayvanların sağlığı için tehlikeli değildir. 

 Üretimi, kullanımı ya da satımı sürecinde çevre zararına neden olmaz. 

 Üretimi, kullanımı ya da satımı sürecinde enerjiyi ve diğer kaynakları 

orantısız bir şekilde kullanmaz. 

                                                           
16

 Harsh V. Verma, “Green Consumer: An Initial Study,” Management & Labour Studies A 

Quarterly Journal of Responsible Management, Volume 27, Number 2, 2002, s. 79. 
17

 Tina Mainieri vd., “Green Buying: The Influence of Environmental Concern on Consumer 

Behaviour,” The Journal of Social Psychology, Volume 137, Issue 2, 1997, s. 190. 
18

 A.g.e. 
19

 Moisander, a.g.e., s. 405. 
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 Ya aşırı ambalaj ya da kısa süreli bir yaşam süresi nedeniyle gereksiz 

atığa neden olmaz. 

 Bu ürün ve hizmetler gereksiz bir kullanımı ya da hayvanlara zulmü 

içermez. 

 Tehdit altındaki türler ya da bu türlerin ortamlarına zarar vermez. 

Yeşil ürün ve hizmetlerin tasviri yapılmasına rağmen piyasada çevreye zarar 

veren ya da çevre için tehlikeli olan bu ürün ve hizmetleri değerlendirmek zordur. 

Gereksiz atığın ne olduğu, zulmün neyi içerdiği, enerjinin miktarının orantısız 

kullanımı gibi kriterleri objektif olarak tanımlamak mümkün gözükmemektedir.
20

 

Yeşil tüketim yaklaşımında bu ürün ve hizmetler satılan birer madde gibi 

gösterilmektedir ancak dikkatli bakıldığında satılan şeyin bir ürün değil bir his 

olduğu görülmektedir. Yeşil tüketim yaklaşımında yeşil ürünlerle birlikte bir de 

yaşam tarzı satılmaktadır. Bu yaşam tarzı sorumluluk kavramıyla tasvir edilmektedir. 

Bu yaşam tarzı azaltmak, yeniden kullanmak ve geri dönüşüm gibi eylemleri 

içermektedir. Böyle bir bakış açısı ise çevreyi yaşam tarzındaki bir sorun olarak 

görmektedir. Böylece çevre politik vasfını kaybetmekte ve bireysel bir konu haline 

gelmektedir.
21

 Çevre bireylerin ellerine bırakıldığı için insanlar günlük 

faaliyetlerinde küçük bir değişiklik yapsalar dahi çevre için yardım ediyor hissine 

kapılabilmektedir. Böyle bir bakış açısı ise sosyal ve ekonomik ilişkilerin çevreye 

olan etkilerini göz ardı etmektedir diyebiliriz. 

 

 

                                                           
20

 A.g.e., s. 406. 
21

 Catriona Sandilands, “On “Green” Consumerism Environmental Privatization and “Family 

Values”,” Canadian Woman Studies Les Chaiers De La Femme, Volume 13, Number 3, 1993, s. 

46. 
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3. Yeşil Tüketimciliğe Getirilen Eleştiriler 

Yeşil tüketimcilik yeşil ürünler ve bunları satın alarak çevresel sorunları 

çözmesi beklenen tüketiciler üzerinden tasvir edilmeye çalışılsa da, bir bütün olarak 

bakıldığında sorunları çözmekten ziyade daha fazla problemi beraberinde 

getirmektedir. Yeşil tüketimcilik çevresel sorunların çözümündeki sorumluluğu 

tüketicilere yüklemesinden, sistem içinde bir çözüm sunmasına kadar pek çok alanda 

eleştirilmekle birlikte temelde iki ana iddiasından dolayı eleştirilmektedir. Bunlar:
22

 

 Tüketiciler seçimlerinden dolayı sorumlu tutulabilirler. 

 ve bu sürdürülebilir bir topluma ulaşmak için hem gerekli hem yeterli 

görülür varsayımlarıdır.  

Yeşil tüketimcilikte çevresel duyarlılık etik bir çerçeve ve sosyal sorumluluk 

alanı olarak görülmekte ve bireylerin ekolojik zararlardan sorumlu oldukları 

belirtilmektedir. Tüketiciler satın alma kararlarının sonucu olarak sorumlu kabul 

edilmektedir.
23

 Tüketicilerin sorunun bir parçası olarak görülmesinin yanında 

çözümü konusunda da gerekli ve yeterli oldukları vurgulanmaktadır. Rehber kitaplar 

aracılığıyla tüketicilere dikkatli bir seçimle yaşam tarzlarında çok da büyük bir 

değişiklik yapmaksızın çevre üzerinde pozitif bir etki yaratabileceği söylenmektedir. 

Tüketicilerin yaşam tarzlarındaki basit değişimlerle bu sorunun çözüleceği ve bunun 

yeterli olduğu ifade edilmektedir. Yeşil tüketimcilik sürdürülebilir bir topluma 

ulaşmak için bütün yükü tüketici üzerine yüklemekte ve bunun da yeterli olacağını 

savunmaktadır. Sadece bireysel bir tavır değişikliği ile sürdürülebilir bir toplum 

                                                           
22

 Steve Vanderheiden, “Green Consumerism: Saving the World at the Cash Register?” Conference 

Papers-Western Political Science Association, 2008, s. 6. 
23

 Rohini Samarasinghe, “Green Consumerism Individual’s Ethics and Politics as Predictors of Pro-

Environmental Behaviour,” Delhi Business Review, Volume 13, Number 1, 2012, s. 42. 
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hedeflendiği için, yeşil tüketici yaklaşımı problemin boyutuyla bu problemi çözmek 

için gereken çaba arasındaki ilişkiyi göz ardı etmektedir.
24

 

Yeşil tüketiciler çevre sorunlarının çözümü konusunda önemli birer aktör 

olarak görülseler bile, bu tüketicilerin çevresel tutum ve davranışları arasındaki 

tutarsızlıklar sorunları çözmekten ziyade daha da derinleştirmektedir. Literatüre 

bakıldığında tüketicilerin büyük çoğunluğu satın aldıkları ürünlerin çevresel ve 

sosyal etkileri konusunda endişeli olmalarına rağmen, yeşil ürünleri satın almaya sıra 

geldiğinde tüketicilerin bir kısmının yeşil ürünleri satın almak için gönüllü oldukları 

diğer kısmının ise çeşitli faktörlerden dolayı yeşil ürünleri alma konusunda gönülsüz 

oldukları görülmektedir.
25

 Çevre sorunlarının çözümünün bireyin fedakâr tutumuna 

bırakıldığı böyle bir yaklaşımda bireylerin aslında gönüllü olmadıkları 

gözlenmektedir. Tüketicilerin çevresel sorunlara olan duyarlılıkları bir davranış 

şekline dönüşmedikçe gönüllü olmak çok da işe yaramamakta bu da yeşil tüketim 

yaklaşımının etkinliğini sınırlandırmaktadır. 

Yeşil tüketim yaklaşımında önemli sorunlardan birisi de yeşil tüketici olarak 

ifade edilen bireylerin kimler olduğunun bilinememesidir. Sorunu çözecek olan 

tüketicilerdir ancak bu tüketicilerin kimler olduğu belli değildir. Çünkü tüketicilerin 

belli bir profili yoktur. Tüketicilerin çok farklı türleri vardır. Bazı tüketiciler bilerek 

ve isteyerek, bilinçli yeşil tüketicidir. Bu tüketiciler tüketici etkinliği algısı ve 

katılımın yüksek bir seviyesini sergilemektedir. Bu tüketicilerin tutum ve 

davranışları arasında tutarlılık vardır. İdealist tüketiciler ise, çevre değişikliğini 

etkilemek için yetenekli olduklarını kabul ederler ancak bu inançlarını yerine 

getirmek için gereken katılım oranları düşüktür. Bu nedenle bu tüketicilerin davranış 

                                                           
24

 Salvador, Samosky, a.g.e. 
25

 Sheila Bonini, Jeremy Oppebheim, “Cultivating the Green Consumer,”  Stanford Social 

Innovation Review, Volume 6, Number 4, 2008, s. 56. 
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ve tutumları arasında tutarlılık yoktur. Bazı tüketiciler ise kazara tüketicidir. Bu 

tüketiciler çevre üzerinde bir etkiye sahip olmadıklarını kabul eder ve yeşil ürünleri 

takip etmezler. Ürün tercihlerinde ise bilinçsiz olarak, kazara tercihte bulunurlar. 

Bütün bu profillerin dışında, bazen yeşil olan tüketiciler de vardır. Bu tüketiciler 

tüketici etkinliğinin düşük bir seviyesine sahiptir.
26

 Tüketicilerin farklı örneklerinde 

de görüldüğü gibi sorunun çözümü konusunda birer aktör olarak kabul edilen bu 

insanların kimler olduğu belli olmadığı gibi, bu tüketicilerin ne derecede etkin 

olacakları da şüphelidir. 

Yeşil tüketim yaklaşımında tüketicilere yönelik yeterince anlaşılamayan 

şeylerden birisi de, yeşil tüketimin, insanın genel toplumsal sorumluluk ve ahlâk 

duygusu içerisine nasıl oturtulabileceği ve insanların tüketim alanı dışındaki 

davranışlarını nasıl etkileyeceği sorusudur.
27

 Bu yaklaşıma göre yeşil ürünler 

ahlâksal standartların ve insancıl değerlendirmelerin yüksek bir göstergesi olarak 

kabul edilmektedir. Yeşil ürünleri satın alma toplumsal sorumluluğun ve ahlâksal 

bilincin bireyin eyleminde can bulması anlamına gelmektedir. Tüketicinin yeşil 

ürünleri satın alması tüketim dışındaki davranışlarında ne tür bir etkiye sahip 

olacaktır, yeşil ürünleri alma konusundaki bu fedakâr tutum yaşamın diğer alanlarına 

da yansıyacak mıdır sorularının yanıtları net değildir. Yani yeşil tüketimcilik 

yalnızca tüketicilerin yeşil ürünleri satın alması ile mi ilişkilendirilecek yoksa 

tüketim dışındaki davranışlarında da etkili olacak mıdır sorusu hâlâ 

yanıtlanamamıştır. 

                                                           
26

 Shruti Gupta, Denise T. Ogden, “The Attitute-Behaviour Gap in Environmental Consumerism,” 

APUBEF Conference, State College, 2006, s. 202. 
27

 Nina Mazar, Chen-Bo Zhong, “Do Green Products Make Us Better People?” Psychological 

Science, Volume 21, Number 4, 2010, s. 494. 
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Yeşil tüketim yaklaşımında tek sorun yeşil tüketiciler ve onların etkinliği 

üzerinde değildir. Tüketicilerin profili belirlense bile daha farklı problemler ortaya 

çıkmaktadır. Tüketicilerin satın alma davranışlarının her safhasında, yeşil ürünleri 

satın alma konusunda da bir takım engeller mevcuttur. Bilgi eksikliği, tüketicilerin 

bir kısmında hâkim olan negatif algılar, yeşil ürünlere olan güvensizlik, yeşil 

ürünlerin yüksek fiyatları, yeşil ürünlerin piyasada bulunamaması gibi engeller 

tüketicilerin etkin olmalarını engellemektedir.
28

 Bu noktada tüketicilerin yeşil 

ürünleri satın almasını durduran şeyi bilmek yetmemekte bu engellerin nasıl ortadan 

kaldırılacağını bilmek de gerekmektedir. 

Yeşil tüketim yaklaşımının çevre sorunlarının sebebini tüketici davranışında 

görmesi ve bu sorunların çözümünü yine bu tüketicilerden beklemesi bu yaklaşımın 

hedeflerinin gerçekleşmesini güçleştirmektedir. Yeşil tüketimcilik sosyal yapıda 

büyük değişikliklere gerek kalmadan yaşamın maddi yönleriyle çevre probleminin 

çözülebileceğini ifade etmektedir.
29

 Yeşil tüketimcilik radikal bir değişiklik 

getirmemekte çünkü genel olarak yeşil tüketim yaklaşımında çevre için seferberlik 

hâlâ kapitalist tüketimin bir formu olarak değerlendirilmektedir.
30

 Yeşil tüketimcilik 

ekonomiyi yavaşlatmak istememekte çevresel bir faaliyet olarak işletmeye devam 

etmek istemektedir. Sadece acil çevresel problemler ve çok yıkıcı durumlar söz 

konusu olduğu zaman önlemler almayı ifade etmektedir. Yeşil tüketimcilik etik bir 

ambalaj altında pazar odaklı kökenlerini gizlemekte ve bu ambalaj sayesinde yeşil 

ürünler ahlâki ve siyasi eylemin bir çeşidi içinde satın alma eylemini yüceltmektedir. 

                                                           
28

 Bonini, Oppebheim, a.g.e., s. 58-59. 
29

 Huttunen, Autio, a.g.e., s. 151. 
30

 Timothy W. Luke, “Green Consumerism: Ecology and the Ruse of Recycling,” In the Nature of 

Things: Language, Politics and the Environment, (ed.) J. Bennett, W. Chaloupka, Minneapolis, 

University of  Minnesota Press, 1993,  s. 169. 
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Satın alma sorunun bir parçası olsa da, alışveriş etkinliği değeri yüceltilmiş bir unsur 

haline getirilmektedir.
31

 

Özetle, yeşil tüketimcilik eğer israfı azaltma, enerji kullanımını azaltma, daha 

fazla geri dönüştürülebilirlik amacında ise bu konuda başarılı olduğu söylenebilir, 

ancak küresel çevre sorunlarının çözümünde ne derece etkin olacağı belli değildir.
32

 

Yeşil ürünlerin geliştirilmesi yolundaki çaba övgüye layık olsa da, küresel bir 

ekonomi bağlamında yalnızca sürdürülebilir bir tavır ve tüketim eyleminin gezegeni 

kurtarmak için yeterli olacağı kanısı tartışmalıdır. 

B. Yeşil Tüketim Yaklaşımının Kurucu Unsurları 

Yaşadığımız ekolojik sorunların çözümü konusunda ortaya atılan yeşil 

tüketimcilik, çalışmanın bu kısmına kadar genel bir çerçeveye oturtulmaya 

çalışılmıştır. Ancak yeşil tüketimciliğin toplum-doğa ilişkilerine yönelik yaklaşımını, 

çevre sorunlarına bakışını ve bu sorunların çözümüne yönelik önerilerini ele 

alabilmek için bu yaklaşımın temel unsurlarının daha detaylı olarak incelenmesi 

gerekmektedir. Bu kısımda yeşil tüketim yaklaşımını yeşil tüketici, etik boyut, sade 

bir yaşam için gönüllülük, bireysel tavır ve etkinliği gibi temel unsurları üzerinden 

incelemeye çalışacağız. 

1. Yeşil Tüketici 

Günümüzde yaşanan ekolojik sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm 

arayışları değişik yaklaşım ve kavramları gündeme getirmiştir.
33

 Ekolojik dengeyi 

tehdit eden bu sorunların çözümü noktasında ortaya çıkan kavramlardan birisi de 

yeşil tüketici kavramıdır. Yeşil tüketiciler yeşil tüketimciliğin temel ilkelerinden 

                                                           
31

 Sandilands, a.g.e., s. 45. 
32

 Salvador, Samosky, a.g.e., s. 328. 
33

 Betül Özkaya, “İşletmelerin Sosyal Sorumluluk Anlayışının Uzantısı Olarak Yeşil Pazarlama 

Bağlamında Yeşil Reklamlar,” Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi, 

Cilt 9, Sayı 34, 2010, s. 247. 
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birisini oluşturmakta ve bu tüketicilere küresel sorunların çözümü konusunda bir 

fırsat verilmektedir.
34

 

Yeşil tüketici kavramı literatürde yer almasına rağmen halen bu kavramın ne 

anlama geldiği ve neyi kapsadığı kesin değildir. Yeşil tüketici kavramının net bir 

tanımı yapılamadığı için bazı sorular halen tartışılmaktadır. Bu sorulardan bazıları; 

kavramın sadece fosfatsız deterjan tüketicilerini mi kapsayacağı, ya da tamamen 

doğal malzemelerden üretilen deterjanları satın alan tüketicileri mi kapsayacağı, 

tüketicilerin çevre dostu ürünler için fazladan bir prim ödemeye razı olup 

olmayacakları, tüketicilerin razı olması durumunda bunun miktarının ne olacağı, 

satın alma işlemi yapan tüketicilerin yüzde kaçının yeşil tüketici olarak kabul 

edileceği gibi sorulardır ve halen çözülmeyi beklemektedir.
35

 

 Yeşil tüketici kavramı üzerinde net bir tanım olmamasına rağmen literatürde 

yeşil tüketici ile ilgili farklı tanımlamalar ve bakış açıları vardır. Yeşil tüketiciler 

çevresel açıdan duyarlı, toplumsal olarak sorumluluk sahibi varlıklar olmalarının 

yanında, çevrenin korunması için ürünler arasında ayrım yapıp ona göre satın alan 

insanlardır.
36

 Odabaşı tarafından yapılan tanımlamaya göre yeşil tüketici, kendilerini 

ve çevrelerini satın alma güçlerini kullanarak korumayı hedefleyen kişilerdir.
37

 

Başka bir tanıma göre yeşil tüketici; diğer tüketicilere kıyasla satın alma ve tüketim 

                                                           
34

 Patricia Allen, Martin Kovach, “The Capitalist Composition of Organics: The Potantial of Markets 

in Fulfilling the Promise of Organic Agriculture,” Journal of the Agriculture, Food and Human 

Values Society, Volume 17, Number 3, 2000, s. 222. 
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 Hasan Ayyıldız, Kurtuluş Yılmaz Genç, “Çevreye Duyarlı Pazarlama: Üniversite Öğrencilerinin 

Çevreye Duyarlı Pazarlama Uygulamaları İle İlgili Tutum ve Davranışları Üzerine Bir Araştırma, 

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 12, Sayı 2,  2008, s. 506. 
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 Carla Ferraro, “The Green Consumer,” The Australian Centre for Retail Studies, 2009, s. 2. 
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 Yavuz Odabaşı, “Yeşil Pazarlama Kavram ve Gelişmeler,” Pazarlama Dünyası Dergisi, Cilt 6, 
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19 
 

davranışına çevreci endişeleri daha fazla yansıtan tüketicidir.
38

 Henion’a göre de 

çevresel kaygı taşıyan tüketici; göreceli olarak tutarlı davranış sergileyen, mal ve 

hizmetlerin satın alınması, sahipliği, kullanımı ve kullanım sonrası sonuçlarıyla 

ilgilenen ve bu konuda endişeler taşıyan tüketici olarak tanımlanmaktadır.
39

  

Tanımlarda yeşil tüketicilerin yalnızca tüketim eyleminde bulunan bunu 

yaparken de çevresel endişeler taşıyan bireyler olduğu vurgulansa da, yeşil 

tüketicilerin davranışları bununla sınırlı değildir. Yeşil tüketicilerin yalnızca yeşil 

ürünleri tercih eden bireyler olduğunu söylemek yanlış olmasa da hatalı olacaktır. 

Yani yeşil tüketici olarak kabul edilmek için bir takım şartları yerine getirmek 

gerekmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: 

1. Sadece ihtiyaç duyulanı satın almak, 

2. Etik ürünleri tercih etmek, 

3. Etik olmayan ürünlerden kaçınmak,
40

 

4. Organik ve yerli ürünleri satın almak, 

5. Parçalanamayan ve/veya zehirli kimyasallardan, genetiği değiştirilmiş 

besinlerden ve doğaya zararlı ambalajlı ürünlerden kaçınmak, 

6. Geri dönüşümlü kâğıtları ve çevre dostu alternatif malzemeleri tercih 

etmek olarak sıralanabilir.
41

 

Yukarıda sayılan maddelerden de anlaşılacağı gibi yeşil tüketiciler çevreye 

zarar vermeyen ürünler almanın yanında çevre konularına ilgili, çevresel farkındalığı 

                                                           
38

 Serap Çabuk, Burak Nakıboğlu, Ceyda Keleş, “Tüketicilerin Yeşil (Ürün) Satın Alma 

Davranışlarının Sosyo-Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi,” Çukurova Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 17, Sayı 1,  2008, s. 87. 
39

 Ceyda Keleş, “Yeşil Pazarlama Tüketicilerin Yeşil Ürünleri Tüketme Davranışları ve Yeşil 

Ürünlerin Tüketiminde Kültürün Etkisi İle İlgili Bir Uygulama,” Yayınlanmamış Yüksek Lisans 

Tezi, (Tez Danışmanı: Prof. Dr. Serap Çabuk), Adana,  (Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler 
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olan ve çevresel duyarlılığı da olan bireylerdir diyebiliriz. Bu tüketiciler belirli bir 

marka seçerken yeşil ürünleri aramakta, çevre dostu ürünleri tercih etmekte, alışveriş 

için yer seçerken çevresel unsurlara dikkat etmekte ve organik ürünler satın alma gibi 

yöntemlerle sürdürülebilirliği de göz önünde bulundurmaktadırlar.
42

 Bütün bunlara 

ek olarak bugünün yeşil tüketicileri karbon ayak izlerini düşürmeye çalışmakta bunu 

da yakıt kullanımındaki hassasiyetleriyle yapmakta, atık yönetimine dikkat etmekte 

bunu geri dönüşüm ve ambalajlama eylemleriyle göstermekte, doğal malzemelere 

yönelmekte bunu ise kimyasal madde almak yerine organik ürünleri tercih 

etmeleriyle göstermektedir.
43

  

Çevresel duyarlılığa sahip olan bu tüketiciler, tükettiği malın içeriğinden, 

ürünlerin dağıtımından, ambalajlanmasından, firmaların çevresel duyarlılığından, 

yeşil ürünlerin çevreci olup olmadıklarını sorgulamaya kadar pek çok unsurla 

ilgilenmekte ve eylemlerine bu unsurlara dikkat ederek yön vermektedir. Yani yeşil 

bir tüketici olmak için sadece çevre dostu ürünleri almak yetmemekte daha fazla 

özveride bulunmak gerekmektedir. 

Literatürde yeşil tüketicinin tanımı ve kapsamına yönelik çalışmalar varsa da 

halen belli bir tüketici profili yapılamamıştır. Yeşil tüketici tanımı yapılmakta ve ne 

tür eylemlerde bulunduğu ifade edilmekte beraber, bu tüketicilerin kimler olduğu, 

eylemlerine yön veren değişkenlerin neler olduğu ve herhangi bir profile sahip olup 

olmadıkları ise halen tartışılmaktadır. Tüketicilerin geneline bakıldığında çevreyi 

korumaya yönelik bir istekliliğe sahip olmaları ancak bu istekliliklerinin satın alma 

davranışlarına yansımaması belli bir yeşil tüketici profilinin oluşmasını 

engellemektedir.  
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Yeşil tüketicilerin çevreyi korumaya yönelik istekliliklerinin genellikle daha 

az fedakârlık gerektiren alanlarda davranışa dönüştüğü görülmektedir. Yani önemli 

oranda tüketici fedakârlığı gerektirmediği müddetçe bireysel tüketici eylemi çok iyi 

çalışmaktadır. Örneğin, sprey kullanımından vazgeçmek çok zor olmadığı için 

tüketicinin yaşam tarzını değiştirmesi de zor olmamakta ve bu satın alma 

davranışlarına yansımaktadır. Ancak sprey kullanımı örneğinde olduğu gibi 

fedakârlık gerektirmeyecek çok az alan vardır bu da tüketicinin tercihlerinde 

değişikliği zorlamaktadır.
44

 Bu durum, yeşil tüketicinin genel bir profilini yapmayı 

sınırlayıcı bir dizi tutarsızlıkla sonuçlanmaktadır. Belli bir yeşil tüketici profilinin 

yapılmasını sınırlayan tutarsızlıklardan bazıları şunlardır:
45

 

 Yeşil tüketicilerin farklı türleri vardır. Özel tüketiciler ve profesyonel 

alıcılar buna örnek gösterilebilir. Çoğu zaman bu tüketicilerin aynı değer, tutum ve 

davranışı paylaşmadıkları görülür. Bu tüketiciler ve alıcılar üreticiler tarafından 

yönlendirilebilmektedir. Yani profesyonel alıcılar eko-etiketli ürünleri almaya daha 

eğilimli olan şirket politikası tarafından yönlendirilebilmektedir. 

 Bazı tüketiciler yalnızca belli ürünler söz konusu olduğu zaman yeşil 

olabilmektedir. Örneğin, bazı tüketiciler yalnızca çocukları için ürün satın aldıkları 

zaman yeşil bir tüketicidir.  

 Bazı tüketiciler ayın başında yeşil tüketici olmak için daha istekli 

olabilmektedir. Bütçe sıkıntıları ve diğer endişeler yeşil tüketici olmaları konusunda 

bazı bireyleri zorlayabilmektedir. Tüketiciler bütçe sıkıntıları nedeniyle satın alma 
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kararlarından, değer, uygunluk ve nitelik gibi konularla ilgili çevresel kaygılarından 

taviz verebilmektedir.  

 Bazı tüketiciler bazı yeşil etiketler hakkında daha ayrıntılı bilgiye 

sahip olabilmekte ve ona göre tercihte bulunmakta bu da diğerlerini göz ardı 

etmelerine neden olabilmektedir. Örneğin; bazı tüketiciler ekolojik etiketli ürünleri 

satın alırlar fakat tekstil ürünlerindeki ekolojik etiketlere itibar etmeyebilirler. 

 Bazı tüketiciler yalnızca bir süre için yeşil olabilmekte, diğer konular 

ilgilerini çekene kadar yeşil kalmakta sonra tercihlerini değiştirebilmektedir. 

 Bazı tüketiciler yeşil olduklarını bilmeksizin yeşildir. Etiketli tekstil 

ürünlerinde tüketici davranışlarının incelenmesi konusunda yapılan bir çalışmada 

tüketicilerin yarınsından fazlasının etiketleri bilmeksizin ürünleri satın aldıkları tespit 

edilmiştir. Bu alan çalışmasında da görüldüğü gibi bazıları yeşil tüketici gibi tercihte 

bulunmakta ancak yeşil tüketici olduklarını bilmemektedir. 

 Bazı yeşil tüketiciler aslında yeşil olmayan ürünleri satın alma 

konusunda manipüle edilebilmektedir. Çünkü bu tüketiciler ürünlerin doğruluğundan 

ve etiketlerin gerçek içeriğinden habersiz olabilmektedir.  

 Bazı tüketiciler yalnızca ürünlere ve/veya etiketlere güvendiği zaman 

yeşildir.  

 Bazı yeşil tüketiciler yalnızca çevre dostu ürünleri rutin olarak satın 

aldıkları için yeşil olabilmektedir. Bunun sebebi ise; bir ürün satın alınırken rutin 

hale geldiği zaman tüketiciler alternatifler için sürekli bir arama halinde 

olmamaktadır. 

      Tüketici davranışında gözlemlenen bütün bu tutarsızlıklar genel bir 

tüketici profili tanımlamayı zorlaştırsa da bu alanda yapılan çalışmalar aydınlatıcı 
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olmaktadır. Araştırmacılar kim, neyi, ne zaman ve niçin alıyor sorusundan yola 

çıkarak yeşil tüketicinin davranışlarını üç temel değişken üzerinde incelemiştir. Bu 

değişkenler:
46

 

 Bilgi düzeyleri 

 Demografik ve sosyo-ekonomik değişkenler 

 Psikolojik faktörler 

Tüketicilerin çevreyi korumaya yönelik davranışlarının nasıl olduğunu 

anlamak için öncelikle bu bireylerin çevresel konularda bilgi düzeyleri 

değerlendirilmiştir. Tüketicilerin bilgi düzeylerinin davranışlarına olan etkisini 

inceleyen çalışmalar farklılaşmaktadır. Bazı çalışmalar çevre bilincine sahip olan 

tüketicilerin bunu satın alma davranışlarına yansıtmadıklarını ifade ederken bazıları 

ise tam tersi çevre bilinci ile satın alma davranışı arasında anlamlı bir ilişki 

kurmaktadır. 2008 yılında 300 Yunan tüketici üzerinde yapılan bir anket 

araştırmasına göre; katılımcılardan her beş kişiden yalnızca biri yaşam tarzlarını 

değiştirmek için gönüllü olmuştur. Günlük faaliyetlerinin çevresel sonuçlarını 

bilmekle birlikte bu faaliyetlerinin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmaya çok 

da gönüllü değildirler.
47

 Yunan tüketiciler üzerinde yapılan bu çalışma sahip olunan 

bilginin davranışlar üzerinde çok da etkili olmadığını ifade etmektedir.  

Bazı çalışmalar ise tüketicilerin zaman içerisinde sahip oldukları çevre 

bilincinin ürün tercihlerinde ve satın alma süreçlerinde etkili olduğunu göstermiştir. 

2003 yılında Celal Bayar Üniversitesinde okuyan öğrencilerin davranışlarını analiz 

etmek için ortaya konan çalışma da bunu kanıtlar niteliktedir. Tüketicilerin çevre 
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bilincinin davranışlarına yansıyıp yansımadığını analiz etmek için yapılan bu 

çalışmada katılımcılara dokuz ifade verilmiştir. Katılımcılar “Ülkemizde doğal 

kaynakların korunabilmesi için geri dönüştürülebilir kâğıt kullanımına gerek vardır,” 

“Çevresel nedenlerden ötürü kullandığım ürünleri değiştirebilirim,” “Tercih yapmak 

durumunda olduğumda çevreye daha az zarar veren ürüne yönelirim” vb gibi 

ifadelere tamamen katılıyorum cevabını vermiştir.
48

 Çalışma genel olarak 

katılımcıların satın alma davranışlarında çevre bilincinin etkili olduğunu 

göstermektedir.  

Yunanistan’da yapılan benzer bir çalışma da benzer sonuçlara ulaşmıştır. Bu 

çalışmada Yunan yeşil tüketicisinin profili incelenmiş ve sürdürülebilir tüketim ile 

ilgili tutumları değerlendirilmiştir. Yapılan çalışma göstermiştir ki, her iki 

tüketiciden birisi çevre dostu ürünleri standart olanlara kıyasla daha pahalı bulmasına 

rağmen, çevreye daha az zarar veren ürünler için daha yüksek bir ödeme yapıp 

yapmayacakları sorgulandığında ise beş kişiden dördünün buna olumlu yanıt verdiği 

görülmektedir.
49

 Yapılan çalışmalardan da anlaşılacağı gibi çevresel bilince sahip 

olan tüketicilerin satın alma davranışlarında daha dikkatli olduğu ve gerektiğinde 

çevresel sorumlulukları için özveride bulunabilecekleri görülmektedir. 

Tüketicilerin davranışları üzerinde etkili olan değişkenlerden birisi de 

demografik ve sosyo-ekonomik faktörlerdir. Bugüne kadar yapılan çalışmalarda 

demografik ve sosyo-ekonomik faktörler genel olarak yaş, cinsiyet, eğitim, gelir 

durumu, sosyal sınıfı gibi değişkenler üzerinden ele alınmış ve incelenmiştir. Yapılan 

çalışmaların geneline bakıldığında, kadınların, evli olanların, genç bireylerin, eğitim 

düzeyi yüksek olanların ve hane geliri yüksek olanların daha fazla yeşil ürün satın 
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aldıkları ve bu yönde bir tüketici profili oluşturdukları söylenebilir. Böyle bir 

genelleme yapılsa da bu değişkenler her çalışmada aynı sonuçlara ulaşılmasını 

engellemiştir. Bu genellemeyi doğrulayan çalışmalar olduğu gibi bu değişkenler ile 

çevresel kaygılar arasında anlamlı bir ilişki olmadığını savunan çalışmalar da vardır. 

Straughan ve Roberts’ın 1999 yılında yapmış oldukları çalışma demografik 

özelliklerin yeşil tüketicinin profilini açıklamakta önemli bir yeri olduğunu 

göstermektedir. ABD’deki büyük bir üniversitedeki 235 öğrenci üzerinde yapılan bu 

çalışmada, genç insanlarda çevresel kaygıların daha fazla olduğu, kadınların çevresel 

konulara daha duyarlı oldukları, eğitim ve çevresel tutum arasında pozitif yönde bir 

ilişki olduğu ve şehirlerde yaşayanların taşrada yaşayanlara oranla çevresel 

konularda daha kaygılı oldukları sonucuna ulaşılmıştır.
50

 2003 yılında Celal Bayar 

Üniversitesi öğrencileri üzerinde uygulanan anket çalışmasında çevre bilinçli tüketici 

davranışı ile demografik değişkenler olan yaş, cinsiyet, gelir ve eğitim arasındaki 

ilişki incelenmiştir. Bu çalışmaya göre, yaş değişkeni ile çevre bilinçli tüketici 

davranışı arasındaki ilişki pozitif yönlü, gelir ve eğitim arasındaki ilişki ise negatif 

yönlü olarak saptanmıştır. Cinsiyet ile çevre bilinçli tüketici davranışı arasında ise 

anlamlı bir ilişki belirlenememiştir.
51

  

Bu iki çalışmada da görüleceği gibi farklı çalışmalar farklı sonuçlara 

ulaşmıştır. Bir çalışma çevresel konulara duyarlılıkla sosyo-demografik değişkenler 

arasında bir ilişki bulsa da, diğer çalışma bu değişkenlerden bazıları ile pozitif 

bazıları ile ise negatif yönlü bir ilişki bulmuştur. Sonuç olarak sosyo-demografik 

değişkenler yeşil tüketicinin davranışlarının anlaşılmasında önemli bir rol oynasa da 
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net bir sonuç vermemektedir. Ancak yapılan çalışmaların büyük bir çoğunluğunda 

kadınların erkeklerden daha duyarlı olduğu, evli olanların bekârlara oranla daha 

hassas davrandığı, eğitim seviyesi ile çevresel duyarlılık arasında pozitif yönlü bir 

ilişki olduğu ve yüksek hane gelirine sahip olanların daha fazla çevresel koruma 

davranışına sahip olduğu söylenebilir. 

Yeşil tüketicinin profilini belirleyebilmek ve davranışına yön veren etmenleri 

ortaya çıkarmak konusunda başvurulan faktörlerden birisi de psikolojik faktörlerdir. 

Tüketicilerin satın alma davranışlarını etkileyen gereksinme, güdülenme, algılama, 

tutum, öğrenme, kişilik, sembolizm ve değerleri gibi psikolojik faktörler yeşil 

tüketicinin profilini belirlemede etken olmaktadır.  Bir kişinin çevre ve tüketim 

konusundaki hassasiyeti, çevreye olan saygısı ve duyarlılığı sahip olduğu karakteri 

ve karakterine şekil veren değer sistemi tarafından şekillenmektedir. Kişinin sahip 

olduğu değerler ekolojik ürünleri tercih etmesinden, tüketimde aşırıya kaçmamasına, 

ihtiyacı kadarını tüketmesine kadar pek çok alanda etkili olmaktadır.
52

  

Profesör E. L. Thorndike yiyecek, giyecek ve barınma için gerçek Amerikan 

harcamalarının ne olduğunu ortaya koyduğu çalışmada tüketicinin satın alma 

davranışında psikolojik etmenlerin rol oynadığını göstermektedir. Thorndike’ın 

yaptığı çalışmaya göre, yemek için yapılan toplam harcamaların %56’sı açılığı 

gidermek için, %15’i tat ve koku zevklerini tatmin etmek için, %10’u arkadaşlık ve 

sosyal ilişkilerindeki zevkleri için, 3½’sı başkalarından onay almak için 

yapılmaktadır.
53

 Bu örnekte görüldüğü gibi tüketicilerin yemek için yaptığı 
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harcamaların büyük bir kısmı başkalarının onayını almak, kendini tatmin etmek, 

görsel zevk gibi amaçlara hizmet etmekte ve bu faktörler tarafından etkilenmektedir. 

Yapılan bir anket çalışmasında da benzer durum geçerlidir. Sade bir yaşamı 

tercih eden tüketicilerin satın alma sebeplerine bakıldığında, %23’ü çevresel 

sebeplerden dolayı, %19’u zaman ve enerjilerini ailesi ve arkadaşlarıyla geçirmek 

için, %17’si yaşamlarındaki stresi ortadan kaldırmak için, %14’ü dini inanışları ve 

içsel değerlerinden dolayı, %10’u doğaları gereği ve böyle olmasını istedikleri için, 

%17’si ise tüketim ve kurumlara karşı yaklaşımlarından dolayı bunu 

istemektedirler.
54

 Örnekte de görüldüğü gibi satın alma davranışı pek çok faktörden 

etkilenmekte ve temelinde psikolojik faktörlerin ağırlığı dikkat çekmektedir. 

Verilen bu örnekler ışığında yeşil tüketicinin net bir tanımının ve profilinin 

olmadığı söylenebilmekle birlikte genellikle tüketici davranışının sahip olduğu bilgi 

düzeyi, sosyo-demografik faktörler ve psikolojik faktörlerden etkilendiği 

söylenebilir. Genel bir değerlendirme yapılacak olursa yeşil tüketici sadece satın 

alma eyleminde bulunmayan, davranışlarının sonuçlarını da göz önünde bulunduran, 

eğitim düzeyi yüksek, gelir durumu iyi, çoğunlukla kadınlar ve gençlerden oluşan 

bireylerdir denilebilir.  

2. Yeşil Tüketim Yaklaşımının Etik Boyutu 

İnsan ile çevre arasındaki ilişkileri inceleyen bütün bilimsel çalışmalarda 

olduğu gibi yeşil tüketim yaklaşımından söz ederken de vurgulanması gereken 

unsurlardan birisi bu yaklaşımın etik boyutudur. Yeşil tüketim yaklaşımında 

tüketiciler bilgili, rasyonel ve ahlâki açıdan örnek bir vatandaş olarak kabul edilerek, 
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bireylerin çevresel duyarlılıkları etik bir çerçeveye oturtulduğu için bu yaklaşımın 

etik boyutunu ele almak yararlı olacaktır.  

Yeşil tüketim yaklaşımına göre insanların diğer varlıklara nasıl davranması 

gerekir, kendi türü ve diğer canlılarla ilişkileri nasıldır, cansız çevre değerlerine 

yönelik tutumu nasıldır, onlar üzerinde tasarruf yetkisine getirilen bir sınırlama var 

mıdır, bireyin diğer varlıklara karşı sorumluluğu doğrudan mıdır yoksa dolaylı mıdır, 

etik kavramı çerçevesinde yeşil tüketim yaklaşımı nasıl bir görüşe sahiptir, hangi 

çevre etiğine daha yakındır gibi sorular etik olarak yanıtlanması gereken sorulardır. 

Bu sorulardan yola çıkılarak verilen cevaplar ışığında yeşil tüketim yaklaşımının 

nasıl bir etik yaklaşımı benimsediği analiz edilmeye çalışılacaktır. 

Bilimsel açıdan çevreye etik yaklaşımlar farklı şekillerde 

sınıflandırılmaktadır. Ancak bu çalışmada çevreye yönelik etik yaklaşımların 

tamamının analiz edilmesinin yerine sadece insanmerkezci çevre etiğinden söz 

edilecektir. Çünkü yeşil tüketim yaklaşımı, doğadaki tüm canlı varlıkların, onların 

yanı sıra tüm cansız varlıkların da özsel bir değere sahip olduğunu kabul 

etmemektedir. Bu nedenle çevreye etik yaklaşımlardan sadece insanmerkezci çevre 

etiğine yer verilecek ve yeşil tüketim yaklaşımının hangi temel varsayımlarından 

dolayı insanmerkezci çevre etiği kapsamına alınacağı tartışılacaktır. 

 Felsefi açıdan insanmerkezcilik birbiriyle bağlantılı beş temel unsura 

ayrılabilir. İlk olarak, insanmerkezci yaklaşımda doğal düzen bir hiyerarşiye göre 

sıralanmakta ve bu sıralamada insanlar imrenilecek bir konumda yer almaktadır. Bu 

hiyerarşik sıralamada insan bütün canlıların üzerinde yalnızca melekler ve Tanrı gibi 

doğaüstü varlıkların altında yer almaktadır.
55

 İnsanmerkezci etik yaklaşımın bu 
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düşüncesi ortaçağ filozofu Thomas Aquinas’ın ifadesinde en iyi şeklini bulmuştur. 

Thomas Aquinas Varlık Zinciri’nde en akıllı varlıkların en üstte, akıldan en yoksun 

varlıkların da en aşağıda olduğunu ileri sürer. Ona göre bir varlık, “Akıl”a sahip 

olduğu ölçüde mükemmeldir. Zincirin en üst halkasında Tanrı, onun altında 

melekler, meleklerin altında insanlar, insanların altında diğer varlıklar vardır.
56

 

İnsan yaşamının doğal düzenin üstünde yer aldığını ve insanın özel bir 

konumunun olduğunu vurgulayan insanmerkezci etik düşünceyle ilgili ikinci husus, 

ikicilik (dualism) kavramıdır. Bu kavram, doğada ruhun bulunduğu tek varlığın insan 

olduğunu ifade eder. Ruhu sayesinde insan; düşünen, amaçları ve niyetleri olan, 

akıllı olan tek varlıktır. Bu özellikleriyle insan, diğer varlıklardan tamamen farklıdır 

ve yeri onların üstündedir.
57

 Bu bağlamda insan doğaya egemen olma hakkına da 

sahiptir. Böyle bir bakış açısı ise doğa üzerinde egemenlik kurmayı kaçınılmaz hale 

getirmektedir.
58

 İnsan ve insan dışı doğa arasında ayrım yapan ve bu ikiliği 

vurgulayan önemli isimlerden birisi Francis Bacon’dur. Bacon doğaya hâkim olmayı 

emrederek bu ikiliği vurgulayan isim olmuştur. Bacon’a göre doğanın değeri insan 

amacı için bir kaynak olmasında yatmaktadır.
59

 

Bu ikicilikle de bağlantılı olan ve insanmerkezci etik yaklaşımı belirten 

üçüncü husus, doğanın bir makine olarak kabul edilmesini benimseyen düşüncedir. 

Doğa bu anlayışa göre kendinde özsel bir değer taşımamakta, cansız atomlardan 

oluşan bir sistem olarak kabul edilmektedir. Descartes bu düşüncenin temsilciliğini 
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yapmaktadır. Descartes’e göre evrende hem ruhu hem bedeni olan tek varlık 

insandır. İnsan dışında kalan varlıklar ruhtan yoksun oldukları için, mekanik ilkelere 

göre faaliyet gösterirler.
60

  

İnsanmerkezci etik yaklaşımını açıklamakta kullanılan dördüncü husus, 

yalnızca insan varlığının doğası gereği değerli olduğu ve insan dışı doğanın yalnızca 

insanlar için kullanım değerine sahip olduğu müddetçe değerli olduğu düşüncesidir.
61

 

Bu anlayışa göre doğa, dönüştürülecek, yararlanılacak, insan için kullanılacak bir 

kaynak deposuna indirgenir. Doğadaki tüm varlıklar, öteki türler, insanın amaçlarına 

ve çıkarlarına hizmet eden araçlar ya da kullanılacak kaynaklar olarak ele alınır. Bu 

bakımdan doğaya, yalnızca araçsal bir değer verilmektedir. Yani doğa, insanın 

amaçlarına bir araç olarak hizmet ettiği ölçüde değerli kabul edilmektedir.
62

 

İnsanmerkezciliğin savunduğu beşinci unsur ise, yalnızca insanların etik bir 

topluluk oluşturabilmesidir. İnsanmerkezci etik, yalnızca insanın ahlâki bir değere 

sahip olduğunu öne sürer. Buna göre, her ne kadar doğal dünyaya karşı 

sorumluluklarımız olduğu söylenirse de doğal dünyaya karşı doğrudan bir 

sorumluluğumuz yoktur.
63

 

Kısacası insanmerkezci yaklaşım, insanın doğadaki varlıklardan üstün ve 

doğaüstü varlıklardan aşağıda olduğunu, insan ve doğa ilişkilerinde bir ikiliğin 

varlığını, doğanın bir makine olduğunu, doğanın yalnızca araçsal bir değeri olduğunu 

ve ahlâki değere layık tek varlığın insan olduğunu vurgulamaktadır.  
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Bu temel bilgilerden sonra yeşil tüketim yaklaşımının insanmerkezci çevre 

etiği kapsamına alınıp alınmayacağı tartışmasına geçebiliriz. Yeşil tüketim 

yaklaşımında insan-doğa ilişkilerine bakıldığında merkeze bireylerin konulduğu ve 

bireylerin gönüllü eylemlerinin bu ilişkiye yön verdiği görülmektedir. Yeşil tüketim 

yaklaşımında insanın diğer varlıklara karşı tutumu, kendi türü ve diğer canlılar 

arasındaki ilişkileri bireylerin fedakâr davranışları doğrultusunda şekillenmektedir. 

Bu fedakârlık, bireylerin sahip oldukları ahlâki normlarından dolayı vermiş oldukları 

kararlardan ötürü bireyleri sorumlu hale getirmektedir.
64

 Yaşanan ekolojik sorunların 

sebebi olarak kendi eylemlerini gören bireyler yaptıkları davranışların 

sorumluluğunu alarak sorunun çözümünde etkin olmaya çalışmaktadır. Ancak 

bireylerin doğaya karşı böyle bir tutum içerisinde olmalarına neden olan unsur 

doğanın özsel bir değere sahip olduğuna yönelik bir kabul değil, doğaya zarar 

verdikleri için bu sorunu çözmeye yönelik bir adımdır. Böyle bir anlayış ise yeşil 

tüketim yaklaşımını doğaya özsel bir değer yerine yalnızca araçsal bir değer 

yükleyen insanmerkezci etik kapsamına almamızı kolaylaştırmaktadır. 

Yeşil tüketim yaklaşımının insan-doğa ilişkilerine yönelik temel unsurlarında 

bireylerin doğa karşısındaki fedakâr tutumlarının altında yatan unsur doğaya özsel 

bir değer atfetmekten uzak bir anlayıştır. Bu yaklaşım bireylerin doğaya karşı 

doğrudan bir sorumluluğa sahip olmadıklarını bunun yerine dolaylı bir sorumluluğa 

sahip olduklarını vurgular. Yeşil tüketim yaklaşımının temel unsurları arasında her 

ne kadar bireyin doğal çevresine karşı sorumlulukları olduğu söylense de doğal 

dünyaya karşı doğrudan bir sorumluluğa sahip oldukları vurgulanmaz. Tüketicilerin 

yeşil tüketiciye dönüşmeleri sürecinde bunu gözlemlemek mümkündür. 
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Sürdürülebilir yaşam için yeterli doğal kaynak olup olmadığı sorusu tüketicilerin 

zihninde yaygınlaştıkça, yeteri kadar doğal kaynak olmadığını düşünen tüketiciler 

yeşil tüketici haline dönüşmüştür.
65

 Yani tüketiciler yaşanan ekolojik sorunların 

sürdürülebilir bir yaşama engel olacağı korkusundan yola çıkarak kendi lehlerinde 

bir karar almakta ve yeşil tüketici olmayı kabul etmektedir. Tüketicilerin çevresel 

konulardaki hassasiyetleri doğanın özsel bir değere sahip olmasından değil, kendi 

yaşamlarının sürdürülebilirliğini sağlamaktan kaynaklanmaktadır. Bu temel 

varsayımlar da yeşil tüketim yaklaşımını insan merkezci çevre etiğine daha yakın 

görmemize neden olmaktadır. 

Yeşil tüketim yaklaşımı bireylerin doğaya karşı dolaylı bir sorumlulukları 

olduğunu vurgulamasına rağmen bu bireyin dilediği gibi doğal çevresini 

bozabileceği, doğal kaynakları sömürebileceği anlamına da gelmemektedir. Yeşil 

tüketim yaklaşımı, kendine hâkim olan tüketici düşüncesini pekiştirmektedir. Yeşil 

tüketici olmanın esası, doğal çevre üzerinden finansal faydayı maksimuma çıkarmak 

ve zengin olmak değil, çevresel açıdan sürdürülebilir bir yolla mütevazı bir hayat 

yaşamaktır.
66

 Yani yeşil tüketim yaklaşımı bireyin bencil değerlerinden daha ziyade 

toplumsal taahhüde dayanmaktadır. Bu nedenle yeşil tüketim yaklaşımı bireyin özsel 

değere sahip tek varlık olduğunu kabul etmesine rağmen doğal çevresi üzerindeki 

haklarını da sınırlamakta, onlar üzerinde tasarruf yetkisine bir sınırlama 

getirmektedir. 

Yeşil tüketim yaklaşımında bireylerin doğal çevrelerine karşı fedakâr bir 

tutum içerisinde oldukları belirtilmesine ve doğal çevreleri üzerindeki tasarruf 

yetkilerine bir sınırlama getirilmesine rağmen bu, çevrenin özsel bir değeri olduğu 
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anlamına gelmemektedir. Yeşil tüketim yaklaşımının genel unsurlarına bakıldığında 

çevresel sorunlara yönelik bireyler arasında bir kaygının ve bilincin arttığı 

görülmektedir. Çevreye yönelik bu tutum toplumsal olarak kabul edilebilir ve 

arzulanan bir şeydir, ancak bu çevrenin özsel bir değere ve öneme sahip olduğu 

anlamına gelmemektedir.
67

 Bu açıdan bakıldığında yeşil tüketim yaklaşımı insan 

dışındaki varlıklara da özsel değer atfeden çevremerkezci yaklaşımdan ziyade, özsel 

değere sahip tek varlık olarak insanı gören insanmerkezci yaklaşıma daha yakındır 

denebilir. Yeşil tüketim yaklaşımında çevreye yönelik bir ilginin kabul edilmesiyle 

birlikte, doğada var olan her şeyin (canlı-cansız) özsel bir değere sahip olmadığı 

görüşü onu insanmerkezci yaklaşıma daha yakın görmemize neden olmaktadır. 

Özetle, yeşil tüketim yaklaşımı insan ve doğal çevresi arasındaki ilişkilerinde 

bireylerin fedakâr tutumlarını temel almaktadır. Bireyler doğal çevrelerine karşı 

fedakâr bir tutum içerisinde olmakla birlikte bu, doğal çevrelerine karşı doğrudan bir 

sorumlulukları olduğu anlamına da gelmemektedir. Bununla birlikte yeşil tüketim 

yaklaşımının daha az tüketim, daha az çalışma ve daha çok kazanma temel 

felsefesinden beslenen basit yaşam amacı bireylerin doğal çevrelerine karşı olan 

tutumlarını sınırlamaktadır. Bireylerin tasarruf yetkileri sınırlanmasına rağmen 

çevreye özsel bir değer de yüklenmemektedir; bütün bu temel unsurlar da yeşil 

tüketim yaklaşımının insanmerkezci çevre etiği kapsamına alınmasını gerekli hale 

getirmektedir. 

3. Gönüllü Sadelik 

Yeşil tüketim yaklaşımının önemli unsurlarından birisi olan yeşil tüketicilerin 

çevre dostu ürünleri satın alarak çevresel sorunlara çözüm üretme çabalarının 
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temelinde, bu tüketicilerin sade bir hayattan yana gönüllü olmaları yer almaktadır. 

Bu nedenle yeşil tüketim yaklaşımının temel unsurları ortaya konmaya çalışılırken 

kısa da olsa bu yaklaşımın gönüllü sade yaşam tarzı ile benzer yönlerine değinmekte 

fayda vardır. 

Yeşil tüketim yaklaşımı gönüllü sade yaşam tarzıyla birebir uyuyor demek 

yanlış olsa da, bu yaşam tarzı ile ortak yönleri olduğunu söylemek yanlış 

olmayacaktır. Yeşil tüketimcilik, gönüllü sade yaşam tarzından amacı ve kapsamı 

noktasında farklılaşmaktadır. Gönüllü sadelik, tüketim ve tüketime bağımlılığı en aza 

indirmeyi amaçlayan bir yaşam tarzıdır. Yeşil tüketimcilik ise, yaşanan çevresel 

sorunların sebebi olarak bireylerin tüketim alışkanlıklarını görmekle birlikte tüketimi 

azaltmaktan çok, çevre dostu ürünler lehine tüketime devam etmeyi ifade etmektedir. 

Kapsam açısından da yeşil tüketimcilik gönüllü sade yaşam tarzından ayrılmaktadır. 

Gönüllü sade yaşam, kesinlikle materyalizmi kabul etmeyen ve yeşil tüketim, çevre 

dostu tüketim, dengeli yaşam, tutumlu yaşam ve basit yaşam gibi kavramları da 

içeren rasyonel bir yaşam tarzı olarak yeşil tüketimcilik yaklaşımından daha 

kapsayıcıdır.
68

 

Yeşil tüketim yaklaşımı ile gönüllü sade yaşamın bu farklılıklarının yanında 

ortak yönleri de vardır. Gönüllü sade yaşam tarzı bireylerin enerji ve isteklerinde bir 

takım düzenlemeler yanında, refah içinde bir yaşam için yaşamın bir kısmında belirli 

bazı kısıtlamaları gerektirse ve bireylere rehberlik etse de, bu düzenlemeler bireylerin 

kendi iradeleri tarafından yapılmakta ve bireyler bu sade yaşamın kapsamını 

kendileri belirlemektedirler.
69

 Gönüllü sade yaşam tarzında yer alan birey vurgusu ve 

bu bireylerin özgür iradeleri ile bu yaşam tarzını seçmeleri yeşil tüketim 
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yaklaşımında da mevcuttur. Yeşil tüketim yaklaşımında da bireyin davranışını 

etkileyen bireyi yeşil tüketime iten sebepler değişkenlik gösterse de, bireyin seçimine 

bir baskı ya da zor kullanma yoluyla müdahale edilmemektedir. 

Yeşil tüketim yaklaşımı, bir vaat içermektedir, bu vaat ise çevresel konularda 

sorumluluk almaya gönüllü olmak demektir.
70

 Yeşil tüketim yaklaşımını benimseyen 

insanların pek çoğu ekolojik ayak izlerini azaltmak için günlük yaşamlarını 

değiştirme konusunda gönüllü olduklarını ifade etmektedir.
71

 Yani yeşil ürünleri 

satın alıp almamak bireyin inisiyatifine bırakılmakta ve birey bu ürünleri özgürce 

seçmektedir. Yeşil tüketim yaklaşımının önemli aktörleri olan yeşil tüketiciler 

gönüllü sade yaşam tarzına benzer şekilde, sade bir yaşamı zorunluluktan ya da 

seçeneksizlikten dolayı değil, gönüllü olarak yani kendi iradeleriyle tercih 

etmektedirler. 

Gönüllü sade yaşam tarzı ile yeşil tüketim yaklaşımının benzer yönlerinden 

bir başkası, bu yaklaşımları benimseyenlerin yaşamlarında maddi bir anlam yerine 

manevi bir tatmin bulmaya çalışmalarıdır. Gönüllü sade yaşam tarzını benimseyen 

insanlar, daha fazla mal ve hizmete ulaşma imkânına potansiyel olarak sahip 

olmalarına rağmen, mutluluğun maddi olanaklarla ilgili olmadığını bu nedenle de 

mutlu olmak için iktisadi değerler dünyasına asgari oranda dâhil olmak gerektiğini 

vurgulamaktadır.
72

 Gönüllü sade yaşam tarzının manevi bir hayat vurgusu yalnızca 

günümüzde ortaya atılan bir şey değildir. Böyle bir yaşam tarzının genel unsurlarını 

manevi geleneklerin tamamında görmek mümkündür.
73

 Gönüllü sadelik büyük 

dinlerin kurucuları olan İsa, Muhammed, Musa ve Buda tarafından da savunulmuş ve 

                                                           
70

 Moisander, a.g.e., s. 407. 
71

 Boström, Klintman, a.g.e., s. 2. 
72

 Durukan Dudu, “Gönüllü Sadelik,” Üç Ekoloji Dergisi, Sayı 9, 2012, s. 10-11. 
73

 Duane Elgin, “Voluntary Simplicity and the New Global Challenge,” 

http://ase.tufts.edu/gdae/CS/Simplicity.pdf, (10.04.2013). 

http://ase.tufts.edu/gdae/CS/Simplicity.pdf


36 
 

uygulanmıştır.
74

 Bütün bu manevi gelenekte vurgulanan temel ifade, hayattaki 

birincil amaçları yerine getirmek için maddi kazanım elde etmeye gerek olmadığı, 

bunun yerine bireyin iç zenginliğinin arttırılması gerekliliğidir. 

Gönüllü sade yaşam tarzında olduğu gibi yeşil tüketimyaklaşımında da 

insanların yaşamlarında maddi bir tatminden ziyade manevi bir tatmin aradıkları 

görülmektedir. Yeşil tüketicilerin çevre dostu ürünleri tüketmesi, paralarını bu alanda 

feda etmek istemeleri bu tüketicilerin kendilerini sınırlamak istemelerinin bir 

göstergesi kabul edildiği gibi, parayı ve maddi dünyayı kınayan ahlâki bir tonu da 

içeren gönüllü bir sofuluk olarak kabul edilebilir. Bunun yansımalarını çeşitli 

çalışmalarda görmek mümkündür.  

Finlandiya’da 53 tüketicinin yaşam hikâyeleri üzerinden oluşturulan çalışma 

bu yansımanın önemli örneklerinden birisidir. Bu çalışmada, tüketicilerin 

yaşamlarında sürekli hale gelen maddi israftan rahatsızlık duydukları ve yaşamları 

için maddi anlamın dışında bir anlam bulmaya çalıştıkları görülmektedir. Bu 

tüketicilerden birinin hayat hikâyesinin sonunda yer alan “Bizler hepimiz bu tüketim 

ve israftan dolayı cehenneme gitmek için birinci sınıf bir bilet aldık” ifadesi, 

tüketicilerin yaşamlarında manevi bir anlam arayışı içerisinde olduklarını 

göstermektedir.
75

 

Hayatın anlamını maddi olandan başka bir yerde bulmaya çalışan tüketicilere 

farklı bir örnek olarak, Amy Dacyczyn ve onun eşi Jim’i verebiliriz. Bu çift kendi 

ülkelerinde bir ev satın almak için para biriktirmeleri gerektiğini düşünerek, bir 

takım tasarruflara yönelmişlerdir. Bu tasarruflar, elektrikli süpürge torbalarını 
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yeniden kullanmaktan başlayıp da kendi Noel hediyelerini kendilerinin yapmasına 

kadar geniş bir alana yayılmış ve bu tasarruflarının sonucunda bir birikim yaparak 

istedikleri evi almayı başarmışlardır. Zamanla bu çift, restaurantlarda ve sinemalarda 

para harcayarak elde etmeye çalıştıkları tatmin ve mutlu olma duygusunu, tasarruf 

odaklı bir yaşam tarzının kendilerine verdiğini görmüşlerdir.
76

  

Bu çiftin hikâyesi kişisel ve finansal bir sebepten yola çıkmakla birlikte, 

tüketicilerin yaşadıkları hayatı manevi olan lehinde değiştirmek istemelerinin bir 

göstergesi olduğu gibi çevresel bir mesajı da içermektedir. Bu hikâye bize, geri 

dönüşümün, yeniden kullanımın ve harcamaları azaltmanın finansal ve çevresel 

faydalarının yanında, mutluluğu da getirdiğini göstermektedir. Bu örneklerden de 

anlaşılacağı gibi yeşil tüketim yaklaşımı dünyanın karşı karşıya olduğu çevre 

sorunlarının çözümünde tatminkâr bir hayata yönelmek gerektiğinin altını 

çizmektedir. 

Özetle söylemek gerekirse, yeşil tüketim yaklaşımı gönüllü sade yaşam 

tarzıyla benzer özelliklere sahiptir. Yeşil tüketim yaklaşımının önemli unsurlarından 

birisi olan yeşil tüketiciler, çevre sorunlarının çözümü konusunda daha fazla ücret 

ödeme ve çevresel konularda ne gerekiyorsa yapma noktasında gönüllü 

davranmaktadırlar. Ancak tüketicilerin çevresel konulardaki bu gönüllü tutumlarının 

altında yatan etmen, herhangi bir zorunluluk ya da seçeneksizlik durumu değildir. 

Tüketiciler çevre sorunlarının kendi tüketim davranışlarından kaynaklandığını 

düşünerek, rehber kitapların yardımıyla da bu sorunların çözümünde gönüllü olarak 

yer almaktadır diyebiliriz. 
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4. Bireysel Tavır 

Yeşil tüketim yaklaşımının önemli unsurlarından birisi de küresel boyutlara 

ulaşan çevresel sorunların çözümü konusunda bireysel sorumluluğa vurgu 

yapmasıdır. Yeşil tüketim yaklaşımına göre çevresel sorunlara çözüm bulma 

konusunda bireylerin ve ailenin rolü çok kritik bir önem taşımaktadır.
77

  

Yeşil tüketim yaklaşımında bütün ekolojik kriz, kötü hane halkının bir dizi 

ve/veya bireyin satın alma kararı olarak yeniden yorumlanmaktadır. Bunun anlamı 

ise, bu problemin kökeninde yatan bizler olduğumuz gibi bu problemin çözümünün 

başlangıcında da biz varız demektir.
78

 Bu yaklaşıma göre bireysel tüketim örnekleri 

bütün sorunların sebebi olarak görülmekte aynı zamanda bu sorunların çözümü 

bireylerin basit tercih değişimlerinde yattığı vurgulanmaktadır. 

Yeşil tüketim yaklaşımında yeşil tüketicilere güvence verilmektedir. Bu 

tüketicilere yaşam tarzlarında büyük değişikliklere gerek olmadığı söylenmektedir. 

Tüketicilere dikkatli bir seçimle yaşam tarzlarından önemli ölçüde ödün vermeksizin 

çevre üzerinde pozitif bir etkiye sahip olabilecekleri ifade edilmektedir. Bir yeşil 

tüketici olmaktan kast edilenin tamamı budur. Bu da yeşil tüketim yaklaşımını 

nispeten daha kolay hale getirmekte ve sorunun küçük tercih değişiklikleri ile 

çözülebileceğini göstermektedir.
79

 

Yeşil tüketimciliğin nispeten daha kolay olmasının sebebi az sayıda 

tüketicinin bile bir etki yaratabilmesidir. Bu yaklaşıma göre tüketicilerin %15’i bile 

geri dönüşümlü kâğıt ürünlerini satın almaya başlarsa büyük üreticiler ayağa 

kalkacak, bu durumu hesaba katacak ve buna daha fazla geri dönüşümlü ürünleri 
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üreterek cevap verecektir. Ancak bu üreticilerin tamamen geri dönüşümlü ürünleri 

üreteceği anlamına gelmemekte, o yönde bir değişimi ifade etmemektedir. Bu 

üreticiler geri dönüşümlü ürünleri daha da yaygınlaştıracaklardır. Sonuç ise geri 

dönüşümlü ve geri dönüşümsüz ürünler arasında verimli bir tahsisin yapılması 

olacaktır.
80

 Bunun sonucu olarak da tüketici satın alma eylemi doğrultusunda süreci 

etkileyecek ve sorunun çözülmesini sağlayacaktır. Bunu yaparken de hayat tarzında 

çok da büyük değişiklikler yapmayacaktır. 

Gardyn’nin ifade ettiği gibi, yeşil tüketim yaklaşımına göre bugün gezegeni 

kurtarmaya yardım etmek J.Crew’den bir süveter almak ya da Amazon.com’dan bir 

Madonna CD’si almak kadar kolay hale gelmektedir. E-ticaret, toprak anayı 

kurtarmak için fırsatları genişletmekte bunun sonucu olarak da alışveriş ve tüketim 

davranışı, halkın mücadele etme alanı ve vatandaşlığın ifadesi olarak 

görülmektedir.
81

  

Yeşil tüketim yaklaşımı fikrinin temelinde alışveriş ve tüketim davranışı 

aracılığıyla halkın mücadelesi dile getirilse de, büyük oranda değişimi sağlayacak 

olan aktörler bireysel tüketicilerdir. Bunun için de düzenli olarak üretilen etik 

ürünleri isteme ve geri dönüşümlü malları satın alma aracılığıyla gezegeni kurtarmak 

için tüketiciler üzerlerine düşen görevi yapma konusunda teşvik edilmektedir.
82

 Yani 

yeşil tüketim yaklaşımında tüketici davranışı kolektif bir perspektiften ziyade 

bireysel bir perspektifte düşünülmektedir.
83
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Politik beyanlar vatandaş olarak tüketicinin rolünü yüceleştirmekte buna bağlı 

olarak da pek çok birey gezegeni kurtarmanın kendi sorumlulukları altında olduğunu 

düşünmektedir. Bununla birlikte sürdürülebilir tüketimi teşvik eden unsurlardan 

birisi olan kolektif tavır eksik kalmaktadır. Finlandiya’daki genç tüketiciler üzerinde 

yapılan çalışmada bu fikrin yansımalarını görmek mümkündür. Genç tüketiciler 

üzerinde yapılan çalışmada herkes yalnız olmadığını vurgulamıştır. Fakat yapılan 

çalışmadaki hikâyelerde ortak zamir “ben”dir ve faaliyet alanı sosyal ya da 

kolektiflikten daha çok bireysel temelde çalışmaktadır. Tüketiciler tarafından ifade 

edilen hikâyelerden yola çıkılarak yapılan çalışmaya göre yeşil tüketiciler protesto 

yapamaz, bir şeyi savunamaz denmektedir. Yapılan çalışmada yeşil tüketim 

yaklaşımında örgütlü bir tüketici eyleminden söz edilemez vurgusu yer almaktadır. 

Hikâyelere göre tüketiciler boykot etmekten söz edebilirler ancak burada tüketicinin 

amacı oldukça kişisel ve özel bir durumla ilgilidir ifadesi yer almaktadır. Yeşil 

tüketimcilik bu hikâyelere göre yalnız bir görevdir, tek başına üstlenilecek bir 

görevdir. Diğer tüketicilerle paralel eylemlerde bulunulmasına rağmen birlikte 

yapılacak bir görev değildir.
84

 

Yeşil tüketim yaklaşımına göre yeşil tüketiciler hedef odaklı bireyler ve etkili 

piyasa aktörleri olarak kavramlaştırılmakla sorunun çözümü bireysel tavra 

bırakılmaktadır. Çevresel sorunların çözümünün sorumluluğun bireyselleşmesi ise 

bir takım sorunları da beraberinde getirmektedir. Bu tüketiciler kişisel tüketimlerinin 

genel çevresel sonuçlarını hesaba katan, satın alma gücünü kullanarak sosyal 

değişimi gerçekleştirecek olan bireyler olarak ifade edilmelerine rağmen pek çok 

düşünür sorumluluğun bireysel olarak algılanması ve insani temsilini sorunlu 
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bulmaktadır. Bu düşünürlere göre bireysel çözüm söz konusu olduğunda bireyler 

günlük hayatın sınırlarını, siyasi, tarihi ve sosyal koşullarını anlamakta başarısız 

olmaktadır.
85

 

Pek çok düşünüre göre yeşil tüketim yaklaşımının birey vurgusu ve sorunun 

bireyselleştirilmesi politikanın amaçlı bir kurgunun sonucu olarak 

değerlendirilmektedir. Yeşil tüketim yaklaşımında bireysel sorumluluk önemli bir 

konudur. Bazı yorumcular tarafından ileri sürüldüğü gibi kişisel yeşil tüketim bir 

karşı koyma durumudur. Bununla birlikte sorumluluğun bireyselleşmesi, bir taraftan 

çevresel problemlerin tüketici tercihinin sonucu olarak tanımlanmasına neden olduğu 

gibi diğer taraftan bireylerin kendilerini öncelikle tüketici daha sonra vatandaş olarak 

görmelerine neden olmaktadır.
86

 Yani sorunun bireyselleştirilmesine olan inanç 

sorunu basitleştirmekte ve bu inancın sürdürülmesi de zor hale gelmektedir. 

Yeşil tüketim yaklaşımı sürdürülebilir tüketimi başarmanın sorumluluğunu 

bireylere yüklemekte ancak bireyin davranışını etkileyen unsurları hesaba 

katmamaktadır. Bu noktada göz ardı edilen unsur, bireylerin seçimlerini etkileyen 

aktörlerdir. Bireylerin seçimleri üzerindeki kontrolleri yalnızca kendi tercihleri 

tarafından değil aynı zamanda politik güçler ve kurumlar tarafından 

sınırlandırılmakta, şekillendirilmekte ve çerçevelendirilmektedir. Bireyin 

tercihlerinin farklı unsur ve aktörler tarafından etkilenmesi ise çevresel sorunların 

çözümü konusunda etkinliğini sınırlandırmaktadır. Burgess ve diğerlerinin de 

belirttiği gibi, piyasada ele geçirilmiş bir bireyden çevresel risklerin sorumluluğunu 

                                                           
85

 A.g.e., s. 42. 
86

 Connolly, Prothero, a.g.e., s. 138. 



42 
 

alması beklenemeyeceği gibi bunun da yeterli olmadığı ifade edilmektedir.
87

 Buna 

paralel olarak sürdürülebilir tüketimin, tek bir tüketici davranışına karşıt olarak 

vatandaşların kolektif eylemi aracılığıyla sağlanabileceği vurgulanmaktadır.
88

  

Bu konuda önemli sorunlardan bir başkası, çevresel problemlerin 

sorumluluğu bireyselleştiği zaman kurumlar için bu konuya yönelik kafa yorma 

konusunda küçük bir alan kalmasıdır. Kurumların bu konuda sorumluluk almasına 

engel olan sebep ise çevresel problemlerin tüketici seçiminin bir sonucu olarak 

tanımlanmasıdır. Yeşil tüketim yaklaşımı ile bireylerden kendilerini önce tüketici 

sonra vatandaş olarak hayal etmeleri istenmekte ve bütün sorumluluk bireye 

yüklenerek kurumlar saf dışı bırakılmaktadır.
89

  

Sorumluluğun bireyselleştirilmesinin önemli sorunlarından bir diğeri, 

toplumda var olan pek çok çevresel harekete güveni azaltmasıdır. Bireyler bugün 

yaşanan ekolojik felâketin bizzat sorumlusu olarak gösterilmekte ve insanların buna 

inanması beklenmektedir. Bookchin’in de belirttiği gibi insanları bu konuda 

inanmaya zorlamak hem yanıltıcı hem de adaletsizdir. Bookchin’e göre, ekolojik 

krizin bireyselleşmesi yani sorunun toplumsal olarak alışılmış yaşam biçiminde 

tedirgin edici değişikliklerden ziyade bireysel düzeyde ele alınması, pek çok çevresel 

hareketi zayıflatmakta ve etkisiz hale getirmektedir. Yeşil tüketim yaklaşımı sorunun 

bireyselleştirilmesi yoluyla toplumda bu hareketlere yönelik güvenilirliği azaltma 

yönünde bir tehdit içermektedir. Bunun sonucu olarak da kolektif bir bakış açısından 

uzaklaşan çevresel sorunlar çözümsüz kalmaktadır. Bookchin kolektif bir 
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perspektiften ziyade basit yaşam tercihlerinin çevresel krizin ana çözümü olarak 

kabul edilmesinin krizi önlemek yerine daha da arttıracağını ifade etmektedir.
90

 

Yeşil tüketim yaklaşımının birey vurgusu konusunda eleştirildiği hususlardan 

bir diğeri, çevresel sorunların ve bu sorunlara yönelik çözüm arayışlarının politik 

vasfını yitirmesidir. Eleştirenlere göre çevre problemlerinin kolektif olarak ele 

alınması gerekliliği bir tesadüften daha fazlasıdır çünkü çevresel sorunlar daha 

küresel ölçekli hale gelmiştir. Ancak yeşil tüketim yaklaşımında çevresel sorunların 

çözümü kolektif bir bakış açısından ziyade bireyselleşmiştir. Sonunda ise bireysel 

sorumluluk çalışmaz hale gelecek yani bireyler bir ağaç dikerek gezegeni 

kurtaramayacaktır. Vatandaşlar ve tüketiciler bu gerçeğin yavaşça farkına varmaya 

başlayacak bu kişilerin toplumsal değişimle ilgili olumsuz tavırları büyümeye devam 

edecektir. Çünkü bireyselleşme insanları tecrübe etme ve toplumsal değişim için 

kolektif mücadelenin politik dersinden izole etmektedir. Piyasa tarafından tüketici 

egemenliği ve kendini dengeleme gibi kavramların meşrulaştırılması ile konu politik 

alandan başka tarafa çevrilmekte ve çözümsüz kalmaktadır.
91

 

Yeşil tüketim yaklaşımının sorunun çözümü konusunda bireye yaptığı 

vurguya yönelik sorunlardan bir başkası ise, bireyin tercihinin piyasada büyük bir 

etki yaratmayacağı konusundadır. Yeşil tüketim yaklaşımını eleştirenler tüketicilerin 

ilk ve öncelikli silahlarının para olduğunu vurgulamakta ancak paranın eşit bir güç 

olmadığını ifade etmektedirler. Para tüketiciyi harekete geçirme noktasında gerçek 

bir yol haritası olmakla birlikte tüketiciye yalnızca bir öneride bulunur, tüketiciye 

kabul edip etmeme konusunda zorlama yapmaz denmektedir. Tüketicilerin güvenilir 

bir kuruluşu ödüllendirmesi ve onun ürünlerini satın alması mümkün olduğu gibi 
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güvenilir olmayan bir ürünü satın almama konusunda caydırıcı olabilmeleri 

mümkündür fakat bu tehdidin piyasada büyük bir etkiye sahip olduğu söylenemez. 

Bu da piyasada gerçekten tüketicinin büyük bir gücü ve etkisi var mıdır sorusunu 

gündeme getirmektedir. 
92

 

Yeşil tüketim yaklaşımının çevresel sorunların bireysel çözümü konusundaki 

varsayımı eleştirilmekle birlikte bunun önemli bir adım niteliğinde olduğu da 

vurgulanmaktadır. Tüketicilerin küresel boyutlara ulaşan sorunların çözümü 

karşısındaki duruşları ve tavırları sorunu tamamen çözmekten ziyade bir adım 

niteliğinde kabul edilmektedir. Tüketiciler çevrenin varlığını sürdürmesini sağlamak 

için toplu taşıma araçlarını tercih edebilir ve bu araçlara güven duyabilir, hane halkı 

atıklarının geri dönüşümü gibi çevresel açıdan doğru olan davranışları 

benimseyebilirler. Böyle bilinçli tercihler aracılığıyla tüketiciler dünyanın doğal 

kaynaklarını korumak ve ilerideki çevresel zararı önlemek için bir adım atabilirler. 

Yani birey adım atma konusunda başarılı ancak sorunu çözmek konusunda yetersiz 

bulunmaktadır.
93

 

Bu eleştirilerden de anlaşılacağı gibi çevre bilinçli satın alma davranışı 

çevresel korumaya güçlü bir destek olsa da bir takım problemleri de içinde 

barındırmaktadır. Yeşil tüketim yaklaşımının bireyi temel alan fikri güçsüz 

bulunmakta bu nedenle yeşil tüketim yaklaşımı ve tüketimcilik fikrinin yeniden 

düşünülmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Küresel sorunların bireysel çözüm 

aracılığıyla tamamen ortadan kaldırılamayacağı ifade edilmekte sorunun çözümü için 

farklı gerekliliklerden bahsedilmektedir. Yeşil tüketim yaklaşımının etkili olabilmesi 
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için, hem çevresel kaygının hem de tüketici davranışının sosyal doğasını açık olarak 

kabul etmesi gerekmektedir. Bu ise yeşil pazarlamacılar tarafından topluma yönelik 

bir pazarlama anlayışını benimseme ve örgütlü tüketiciler tarafından kolektif bir 

eylemi gerekli kılmaktadır. Dahası kamu sektörünün yapısal, ekonomik ve 

düzenleyici politika araçları aracılığıyla yeşil tüketimciliği açık bir biçimde 

desteklemesine ihtiyaç vardır. Sürdürülebilir tüketim sorumlu tüketici seçimi ve 

yaşam tarzının değişimini teşvik etmenin yanında kararlı bir politik ve ekonomik 

tercihi gerektirmektedir denebilir.
94

  

Sonuç olarak, yeşil tüketim yaklaşımında bireylerin etik kararları önemli bir 

adım olarak kabul edilmekle birlikte bu kararların çevresel sorunların çözümü 

konusunda anlamlı bir etkiye sahip olup olmayacakları tartışmalıdır. Bu nedenle 

çevresel sorunlar karşısında bireysel bir tavırdan ziyade kolektif bir tüketici 

hareketine daha fazla ihtiyaç vardır diyebiliriz. 

5. Yeşil Tüketim Yaklaşımının Etkinliği 

Çalışmanın bu kısmına kadar yeşil tüketim yaklaşımının farklı öğelerinin 

tartışılmasına yer verildi. Genel bir değerlendirme yapılacak olursa yeşil tüketim 

yaklaşımının temel unsurlarından ilkinin, tüketici olarak çerçevelendirilen bireyler 

olduğu söylenebilir. Yeşil tüketim yaklaşımında bu tüketiciler çevresel sorunlara 

sebep olan ana etken olarak görülmekte, bunun sonucu olarak da sorunun çözümü 

tüketicilerden beklenmektedir. Yeşil tüketim yaklaşımını analiz ederken vurgulanan 

temel unsurlarından ikincisi, insan ve doğa arasındaki ilişkilerde önemli bir yer 

edinen etik boyuttur. Bu kısımda yeşil tüketim yaklaşımının insanmerkezci çevre 

etiği kapsamına alınabileceği vurgulanmıştır. Yeşil tüketim yaklaşımının önemli 
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unsurlarından üçüncüsü, gönüllü sadelik hareketine benzer şekilde yeşil tüketim 

yaklaşımına yönelmiş bireylerdir. Tüketicilerin yeşil ürünleri seçme tercihlerinin 

gönüllülük temelinde yapıldığı belirtilmiştir. Dördüncü unsur olarak ise, çevre 

sorunlarının bireysel düzeyde çözülebileceğine olan inanç değerlendirilmiştir.  

Yeşil tüketim yaklaşımından söz ederken bütün bu başlıklar altında genel 

olarak yaşanan bir ekolojik krizin varlığından ve bu krizin sebebi olarak bireylerin 

tüketim alışkanlıklarından bahsedilmektedir. Yeşil tüketim yaklaşımında bireyler 

hem yaşanan ekolojik krizin sorumlusu hem de bu sorunların çözümünde rol 

oynayacak önemli birer aktör olarak kabul edilmektedir. Ancak tüketicilerin piyasa 

sistemi içerisinde mi yoksa piyasa sistemi dışında mı bu sorunların çözümünde etkin 

olacakları konusu literatürde tartışmaya açıktır.  

Yeşil tüketim yaklaşımı, tüketicilerin piyasa sistemi içerisinde ancak onun bir 

parçası olmadan bu sorunları çözeceğini ifade ederken, yeşil tüketim yaklaşımına 

karşıt görüştekiler tüketicilerin zamanla piyasanın bir parçası haline geleceğini 

çözüm üretmekten çok sorun yaratacağını vurgulamaktadır. Bu iki farklı yaklaşım ise 

bir takım soruları akla getirmektedir. Cevaplanması zor olan temel soru şudur: 

Tüketiciler piyasadan kaçmayı başararak çevresel sorunların çözümünde önemli bir 

rol oynayabilirler mi ya da bu tüketiciler piyasadan kaçmak yerine piyasanın birer 

aktörü olarak sorunun daha da büyümesine ortak mı olurlar? Bu başlık kapsamında 

işte bu sorulara cevap verilmeye çalışılacaktır. 

Yeşil tüketim yaklaşımının yaşanan çevre sorunları karşısındaki temel 

unsurlarının ve tüketici vurgusunun piyasa sistemi içerisinde etkili olup olmayacağı 

hususundaki tartışmalar iki eksende değerlendirilebilir. Bu eksenlerden birincisi, 

yeşil tüketim yaklaşımının temel aktörü olan tüketicilerin piyasada önemli bir role 
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sahip olduklarını ve bu aktörlerin piyasa sistemi içerisinde kalarak çevre sorunlarının 

çözümünde etkili olabileceğini vurgulamaktadır. Bu ekseni savunanlar yeşil tüketim 

yaklaşımının sahip olduğu bir takım unsurların çevresel sorunların çözümünü 

kolaylaştırdığını ifade etmektedir.  

Yeşil tüketim yaklaşımının çevresel sorunların çözümünü sağlama noktasına 

işini kolaylaştıran önemli unsurlarından birisi tüketicilere olan vurgusudur. Bu ekseni 

savunanlara göre, yeşil tüketim yaklaşımının tüketici odaklı çözüm çağrısı hem 

gerekli hem de yeterlidir. Çünkü günümüzde yaşanan ekolojik sorunların ana sebebi 

tüketicilerin yaşam tarzıdır. Tüketiciler de yaşanan bu sorunların sorumluluğunu 

kabullenmekte ve bu konuda istekli davranmaktadır. Tüketicilerin yaşanan ekolojik 

sorunların kendi yaşam tarzlarından kaynaklandığını kabul etmesi ve bu konudaki 

gönüllü tavrı ise sorunun çözümünü kolaylaştırmaktadır.
95

 

Tüketicilerin sorumluluk alma konusunda gönüllü olmaları yanında sorunun 

çözümünü kolaylaştıran diğer bir etmen rehber kitaplardır. Yeşil tüketimcilik rehber 

kitaplar aracılığıyla bireyin yaşam tarzına yerleştirilmektedir. Rehber kitaplar bir 

taraftan bireye çözümün kendi ellerinde olduğunu hatırlatırken diğer taraftan çevreye 

dost alışveriş için uygun ürün ve hizmetlerden de bahsetmektedir. Tüketicilerin bu 

kitapları edindikten sonra herhangi bir problemle karşılaşmayacakları 

vurgulanmaktadır. Tüketiciler süpermarkette de olsa, garajda da olsa ya da seyahat 

acentesinde de olsa ellerindeki rehber kitapları açacak, bu rehber kitaplar tüketicilere 

hangi ürünleri satın alabileceklerini hangi ürünlerden ise sakınmaları gerektiğini 

söyleyecektir.
96

 Bu da sorunların çözümünü kolaylaştıracaktır. 
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Bu ekseni savunanlara göre, yeşil tüketim yaklaşımının çevre sorunlarının 

çözümünde etkili olmasını sağlayan bir başka faktör, bu sorunların piyasa sistemi 

içerisinde çözülebileceğine olan inancıdır. Bu eksende yer alan düşünürlere göre, 

yeşil tüketim yaklaşımı 1980’lerden beri çevrecilik kültüründe önemli unsurlara 

sahip, çevresel koruma hususunda tüketicilerin ilgi alanına başvuran bir yaklaşım 

olarak piyasa sisteminin varlığı ile amacına ulaşacaktır. Çünkü yeşil tüketim 

yaklaşımını savunanlar, piyasa sisteminin çevre sorunları karşısında tüketicilere bir 

fırsat sunduğunu vurgulamaktadır. Bu fırsat, sorumluluklarının farkında olan 

bireylere kendi paraları aracılığıyla ortaya çıkardıkları ekolojik sorunları çözme 

fırsatıdır. Bunun sonucu olarak da tüketiciler kendilerine tanınan bu fırsatı piyasa 

aracılığıyla kullanmakta ve çevresel problemlerin çözümünde önemli bir rol 

oynayarak vicdanlarını rahatlatmaktadır.
97

 

Yeşil tüketim yaklaşımının sorunun çözümünde yeterli olacağını 

vurgulayanlar tüketicilerin piyasa sistemi içerisinde kendilerine sunulan fırsatı 

değerlendirmekle yetinmeyeceklerini aynı zamanda piyasa ve piyasadaki üreticiler 

üzerinde önemli bir baskı kullanma potansiyeline sahip olacaklarını 

vurgulamaktadır.
98

 Yeşil tüketim yaklaşımını savunanlar tüketicilerin piyasa 

aracılığıyla üreticilere bir mesaj gönderdiğini varsayar ve üreticilerin bu mesajı 

alarak ürünlerindeki dönüşümü gerçekleştirebileceklerini ifade eder.
99

 Yani 

tüketicilerin üreticileri etkileyebilmesi, üreticilerin de atık yönetimi ve daha iyi 

kaynaklar yönünde değişimi sağlayabilmesi için bir piyasa sitemine ihtiyaç vardır, 
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yeşil tüketim yaklaşımı da bu piyasa sistemi içerisinde bir çözümü istediği için 

başarılı olması kaçınılmazdır. 

Görüldüğü gibi yeşil tüketim yaklaşımının ekolojik sorunların çözümü 

konusunda tüketicilerin davranış değişimine odaklanması ve tüketicilerin de bunu 

ancak piyasa sistemi içerisinde başarabileceklerine yönelik temel unsurları doğru 

kabul edilmektedir. Yeşil tüketim yaklaşımının etkin olacağını savunanlar, ekolojik 

sorunların çözülmesi için duyarlı tüketiciler, bu tüketicilere rehberlik eden kitaplar ve 

bir piyasa sisteminin hem gerekli hem de yeterli olduğunu düşünmektedir. 

Yeşil tüketim yaklaşımının ekolojik sorunların çözümü konusundaki birey 

vurgusu ve piyasa sistemi içerisinde ancak onun kölesi olmadan bu sorunun 

çözülebileceğine yönelik unsurlarını sosyal teorisyenlerin argümanlarında da görmek 

mümkündür. Fırat ve Venkatesh tüketicilerin piyasa karşısındaki durumuna yönelik 

iyimser bir bakış açısına sahiptir. Bu düşünürlere göre, tüketiciler yalnızca piyasada 

yer alan birer aktör olarak kabul edildiği müddetçe, tüketicilerin sahip olduğu özgür 

hareket etme potansiyelini tam olarak gerçekleştirmesi mümkün değildir. Bu nedenle 

tüketicilere piyasa sisteminden uzak sosyal bir alan yaratılarak tüketicilerin etkin 

olması sağlanmalıdır. Piyasa sisteminden uzak böyle bir sosyal alan tüketiciyi bu 

sistemin mantığından uzak tutacak olan yollardan birisi olarak görülmektedir. Bunun 

sonucu olarak da tüketicilerin sistemin kölesi haline gelmeyeceği, pek çok tüketimin 

piyasa sisteminin dışında yer alabileceği vurgulanmaktadır.
100

 Kısacası, tüketicilerin 

piyasa sistemi içinde ancak bu sistemin kölesi olarak değil bu sistemin etkilerini 

azaltarak başarılı olabilecekleri söylenmektedir. 
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Yeşil tüketim yaklaşımının yaşanan çevre sorunları karşısındaki 

varsayımlarının ve tüketici vurgusunun etkili olmayacağını ifade eden görüş ise 

ikinci eksende yer almaktadır. Bu eksen, yaşanan ekolojik sorunların tüketicilerin 

yaşam tarzlarındaki küçük değişiklikler ile çözülemeyeceğini, yeşil tüketimciliğin 

sorunları çözmekten ziyade daha da derinleştirdiğini vurgulamakta ve bunu farklı 

argümanlara dayandırmaktadır.
101

 Bu görüşün savunucularına göre yeşil tüketim 

yaklaşımının etkin olmasını engelleyen sebepler çeşitlilik arz etmektedir. Ancak 

genel hatlarıyla etkinliği engelleyen sebepleri piyasadan kaynaklanan ve 

tüketicilerden kaynaklanan sorunlar olarak iki ana gruba ayırmak mümkündür. 

Yeşil tüketim yaklaşımı çevre sorunlarının piyasaya dayalı olarak 

çözülebileceğini ifade eder. Ancak bunun mümkün olmadığını savunan ikinci eksen 

piyasaya dayalı bir çözümün mümkün olmasından ziyade, piyasadaki sorunların bu 

yaklaşımın etkinliğini sınırlayacağını vurgular. Piyasanın sorunları ise ürünler ve 

fiyatları, geçerli ekonomik sistem ve bilgi konusundaki eksiklikler olarak 

çerçevelendirilebilir.  

Yeşil tüketim yaklaşımında tüketicilerin etkinliğini engelleyen piyasa 

sorunlarının birincisi, yeşil ürünlerdeki belirsizlikler ve bu ürünlerin fiyatlarıdır. 

Yapılan çalışmalardan pek çoğu çevreci endişe taşıyan tüketicilerin yeşil ürünleri 

satın almadığını ve yeşil ürünlerin pazar paylarında bir artışın olmadığını 

göstermektedir.
102

 Bunun sebebi ise, yeşil ürünlerin standart ürünlere kıyasla daha 

pahalı olması ve tüketicinin pek çok alanda özverili davranmasını gerektirmesidir. 

Pettit ve Sheppard da bu fikri destekler ve yeşil olmayan davranıştan yeşil olana 

geçişte tüketicilerin bazı maliyetler ödemek zorunda kaldıklarını belirtir. Yeşil için 
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daha fazla ödeme yapmak, bazı davranış değişiklikleri için çaba harcamak ve ürün 

tüketimini azaltmak gibi özveriler tüketiciyi sıkıntıya sokmakta ve tüketicilerin daha 

kolay yolu seçerek standart ürünleri tercih etmelerine neden olmaktadır.
103

 Bunun 

sonucu olarak da, tüketici, yeşil ürünler ve piyasa üzerine kurulan bu yaklaşımın bir 

tarafı olan tüketicilerin yeşil ürünleri almaması sorunun çözümünü engelleyen bir 

faktör olarak ortaya çıkmaktadır. 

Yeşil tüketim yaklaşımında tüketicilerin etkin olmasını engelleyen piyasadan 

kaynaklı sorunların ikincisi ise, geçerli ekonomik sistemdir. Buna göre, geçerli 

ekonomik sistem ekonomik faaliyetlerin çevresel ve sosyal giderlerini göz ardı 

etmektedir.
104

 Bu nedenle gerçekte ekolojik sorunların ortaya çıkmasına neden olan 

asıl belirleyici bireylerin tüketim davranışı değil, tüketici pazarlarının genişlemesine 

dayanan ekonomik sistemdir.
105

 Bu ekonomik sistem çevreye daha az zarar verecek 

ürün ve işlemleri arz etmekle birlikte tüketimin tamamen ortadan kaldırılmasını 

amaçlamamaktadır.
106

 Endüstriyel tüketim yaşanan ekolojik sorunların önemli bir 

sebebi olmasına rağmen, ekolojik bir gelecek için endüstriyel tüketimin azaltılması 

gerekmesine rağmen geçerli ekonomik sistem bunu gerçekleştirmemektedir. 

Yeşil tüketim yaklaşımı da bazı çevreciler tarafından bu sitemin bir parçası, 

kapitalizmin destekleyicisi olarak kabul edilmektedir. Çünkü yeşil tüketim 

yaklaşımının bir tezat içerdiği düşünülmektedir. Yeşil tüketim yaklaşımının önemli 

unsurlarından olan yeşil ürünlerin satın alınması ile sorunların çözülmesi bir yana 

daha da derinleştiği ifade edilmektedir. Tüketicilerin bu ürünleri satın alması, tüketici 

pazarlarının genişlemesine neden olmakta bu ürünler durgun bir ekonomide büyüyen 
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bir pazar haline gelmektedir. Tüketicilere siz de bu ürünleri satın alırsanız dünyanın 

kurtulmasına yardımcı olursunuz denilerek, aslında sorunun bir parçası olan satın 

alma eylemi yüceltilerek, bu yaklaşımın piyasa orijinli kökenleri kamufle 

edilmektedir.
107

 Yani yeşil tüketim yaklaşımında çevre tüketicilerin ilgi alanına 

bırakılmaktadır. Çevre tüketicilerin ürün satın alırken dikkat ettiği pek çok unsurdan 

biri haline gelmektedir. Tüketicilerin tüketim davranışlarının azaltılması ya da 

ortadan kaldırılması gibi bir durum söz konusu olmamakta, doğa da tüketicinin 

tüketirken dikkat edeceği standartlardan birisi haline gelmektedir. Çevresel 

sorunların giderilmesi ve sürdürülebilirliğin sağlanması konusunda sosyal ve 

çevresel göstergeleri dikkate almayan böyle bir ekonomik sistemde tüketicilerin 

tüketim davranışlarına dikkat etmeleri ve ekolojik sorunları çözmeleri mümkün 

görünmemektedir. 

Baulrillard, kapitalist bir sistemde tüketicinin özerk eyleminden söz 

edilemeyeceği gibi tüketicinin de bu sistemin devam etmesine katkı sağlayacağını 

vurgulamaktadır. Baudrillard eko-tüketimcilik, yeşil tüketim, dini dervişlik, gönüllü 

sadelik, küçültme gibi pratiklerin sosyal değişimi başarmadaki imkânını 

reddetmektedir. Bu kadar karamsar bakmasına neden olan unsur, tüketicilerin bu 

sistemden kaçmasının mümkün olmadığına inanmasıdır. Ona göre mevcut sistemde 

bütün eylemler görsel tüketimin mantığına tabidir; böyle bir sistemde görsel değer 

kullanım değerinin yerini almıştır.
108

 

Sistem içinde sorunun çözülmesini engelleyen üçüncü unsur tüketicilerin 

bilgi eksikliğidir. Yeşil tüketiciler genişleyen piyasanın sürücü gücü olarak kabul 

edilmektedir. Fakat bu tüketiciler ne kadar iyi niyetli olurlarsa olsunlar, iyi bir 

                                                           
107

 Sandilans, a.g.e., s. 45-46. 
108

 Jean Baudrillard, Tüketim Toplumu, Çev., Hazal Deliçaylı, Ferda Keskin, İstanbul, Ayrıntı 

Yayınları, 1997, s. 90. 



53 
 

bilgiye sahip değillerse yeşil ürünleri seçemezler. Tarihi sürece bakıldığında 

tüketicilere kullandıkları ürünlerin üretim ve tüketimlerinin sosyal ve çevresel 

etkileri hakkında ya çok az ya da hiç bilgi verilmemektedir.
109

 Tüketicilerin yeterli 

bilgiye sahip olmamaları ise piyasada yer alan yeşil ürünlere karşı şüphe ile 

yaklaşmalarına neden olmakta ve tüketicilerin önemli bir aktör olmalarını 

engellemektedir.  

Buraya kadar yeşil tüketim yaklaşımının piyasa içerisinde çözüm arayışında 

etkinliğini azaltan piyasadan kaynaklı sorunlara yer verildi. Bu yaklaşımın piyasa 

sistemi içerisinde etkinliğini engelleyen ikinci sorun ise tüketicilerle ilgili yönüdür. 

Tezin farklı başlıkları altında tüketicilerden kaynaklanan sorunlara yer verildiği için 

burada ayrıntılı olarak yer verilmemekle birlikte bunları sıralamakta fayda vardır. 

Yeşil tüketim yaklaşımının tüketici ile ilgili sorunlarının başında, bu yaklaşımın 

sorunun boyutunu göz ardı ederek çözümü yalnızca tüketiciden beklemesi 

gelmektedir. Yeşil tüketim yaklaşımı tüketicileri seçimlerinden dolayı sorumlu 

tutmakta ve bunun sürdürülebilir bir topluma ulaşmak için hem gerekli hem de 

yeterli olduğunu savunmaktadır. Yeşil tüketim yaklaşımı piyasayı değiştirmek için 

tüketici egemenliğini referans almakla birlikte yaşanan çevresel sorunların küresel 

boyutlara ulaştığını göz ardı etmektedir.  

Tüketicilerden kaynaklı sorunlardan bir diğeri, tüketicilerin çevresel tutum ve 

davranışları arasındaki tutarsızlıklardır. Yapılan çalışmalar tüketicilerin çevresel 

sorunlar karşısında hassas bir tutum içerisinde olduğunu ancak uygulamada bunun 

yansımasının olmadığını ortaya koymaktadır. Yeşil tüketimciliğin tüketicilerin 

tüketim alanı dışındaki davranışlarını etkileyip etkileyemeyeceğinin bilinmemesi ise 
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diğer bir sorun yaratan etmendir. Söz konusu olan bir başka unsur, çevresel 

sorunlarının çözümünün bireyselleşmesinin yani tüketici temelli olmasının bu 

sorunların politik vasfını kaybedeceğine olan inançtır. Yeşil tüketimciliğin tüketici 

kaynaklı etkinliğini sınırlayan bir başka faktör, tüketicilerin piyasadan sıyrılamayıp 

zaman içerisinde piyasanın vatandaşları haline gelmeleridir. Tüketiciler zamanla 

çeşitli sebeplerden dolayı ekolojik konularda duyarlı bir vatandaş gibi davranma 

konusunda kabiliyetli olamamakta, bundan dolayı da piyasayı etkilemekte başarısız 

olmaktadırlar. 

Özetle, yeşil tüketim yaklaşımının ekolojik sorunların çözümünde bireysel 

mücadelenin yeterli olacağına dair inancı pek çok düşünür tarafından 

tartışılmaktadır. Bu düşünürlerin bir kısmı tüketicilerin piyasa sistemi aracılığıyla bu 

sorunu çözebileceğini vurgulamaktadır. Bu düşünürler, tüketicilerin etkinliğini 

kolaylaştıran unsurları tüketicilerin gönüllülüğü, rehber kitaplar ve piyasa sistemi 

olarak sınıflandırmaktadır. Buna karşı olan diğer grup ise, piyasa sistemi içerisinde 

tüketicilerin etkin olamayacağını, tüketicilerin değil kapitalist sistemin tüketicileri 

manipüle edeceğini vurgulamaktadır.  

Tezin buraya kadarki kısmında yeşil tüketim yaklaşımının temel unsuru 

sayılan yeşil tüketicilerin genel bir çerçevesi, bu yaklaşımın toplum-doğa ilişkilerine 

yönelik nasıl bir tavır içerisinde olduğu, çevresel sorunlara nasıl yaklaştığı, bu 

sorunların çözümüne yönelik ne tür önerilerde bulunduğu değerlendirilmeye çalışıldı. 

Tezin bundan sonraki kinci bölümünde ise yeşil tüketim yaklaşımı ekseninde İslâmi 

çevrecilik ele alınmaya çalışılacaktır. İslâm’ın temel unsurlarından yola çıkılarak bu 

yaklaşımın yeşil tüketim yaklaşımı ile paralelliklere sahip olup olmadığı 

tartışılacaktır. 
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İKİNCİ BÖLÜM: İSLÂMİ ÇEVRECİLİK YAKLAŞIMI 

A. İslâmi Çevrecilikte Toplum ve Doğa 

1. İslâm ve Çevrecilik 

İslâm’ın anahtar prensiplerinde çevrenin nasıl ele alındığı, toplum-doğa 

ilişkilerine yönelik nasıl bir tavır içerisinde olduğu, çevre krizinin nedenlerini nerede 

aradığı, bu sorunların çözümüne yönelik ne tür önerilerde bulunduğu 

değerlendirilmeye çalışıldığında yeşil tüketim yaklaşımında olduğu gibi pek çok 

zorlukla karşılaşılmaktadır. Yeşil tüketimcilik sadece tüketicilerin yeşil ürünlere 

yönelmesinden ibaret olmadığı gibi, İslâmi çevrecilik de yalnızca bir takım normatif 

ilkelere dayanan bir yaklaşım değildir. Bu nedenle burada İslâmi çevrecilik 

yaklaşımının genel bir çerçevesi çizilerek, yaklaşımın temel unsurları tezin başlıkları 

içerisinde daha detaylı olarak ele alınacaktır. 

İslâm’ın temel prensiplerinde insan-doğa ilişkilerine geçmeden önce, çevre 

krizi konusunda dinlerin sorumluluk payı olup olmadığına yönelik bir takım 

tartışmaları ele almakta yarar vardır. Bazı çevreciler Yahudilik, Hıristiyanlık ve 

İslâm gibi tek Tanrılı dinlerin kutsal metinlerinde yer alan bir takım ifadelerin 

yaşanan çevre krizinin sebebi olduğunu vurgulamaktadır. İslâm da bu dinlerden birisi 

olarak tartışma kapsamına alınmakta ve bu da yaşanan ekolojik sorunlar karşısında 

İslâm’ı net olarak bir yere oturtabilmeyi zorlaştırmaktadır. Bazı düşünürler yaşanan 

ekolojik krizin sebeplerinden biri olarak tek Tanrılı dinlerden olan İslâm’ı kabul 

ederken, karşıt görüştekiler ekolojik krizin çözümü noktasında İslâm’ın bir alternatif 

olarak kabul edilmesi gerektiğini vurgulamaktadırlar.  

Lynn White Jr 1967’de Science’da yayımlanan “The Historical Root of Our 

Ecological Crisis” (Ekolojik Krizimizin Tarihsel Kökenleri) adlı makalesinde 
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ekolojik sorunlarla din arasında bir bağ kurmaktadır. Bu makalesinde insan 

ekolojisinin tabiatımız ve kaderimiz hakkındaki inançlarımızla, yani dinle 

şekillendiğini ifade etmektedir. White insanların günlük davranışlarına yön veren 

ilerleme inancının köklerinin Yahudi-Hıristiyan teolojisinden kaynaklandığını 

vurgulamaktadır. White’a göre bu teoloji, insan ve tabiat arasında köklü bir mesafe 

koymakla kalmamış, aynı zamanda insanın tabiatı kendi emelleri istikametinde 

sömürmesini bizzat Tanrı’nın murat ettiği hususunda ısrar etmiştir.
110

  

Lynn White’ın bu makalesinden sonra yalnızca Yahudi-Hıristiyan teolojisinin 

değil, diğer tek Tanrılı dinlerin de bu sorunlara sebep olduğu ifade edilmiştir. Bu 

kapsamda İslâm’ın da insanmerkezci bir din olduğu ve tabiata hükmetmeyi mübah 

gördüğü bu nedenle de Yahudi-Hıristiyan geleneğine yöneltilen eleştirilerin ona da 

yöneltilebileceğini ileri sürenler vardır.
111

 İslâm’ın da Yahudi-Hıristiyan geleneği 

gibi insanmerkezci bir din olduğunu ileri sürenler bunu Kur’an’da yer alan bir takım 

âyetlere dayandırmaktadırlar. Kur’an’da yer alan “O, o yaratıcıdır ki, yerde ne varsa 

hepsini sizin için yarattı; sonra göğe inayet buyurdu da onları yedi gök halinde 

düzenledi; O her şeyi bilir bir Alîm’dir.”
112

 ve “Şanım hakkı için, biz Âdemoğlunu 

ikrâma mazhar kıldık, karada ve denizde binitlere yükledik ve hoş hoş nimetlerden 

besledik, yarattıklarımızdan çoğunun üzerine geçirdik.”
113

 gibi âyetlerin 

yeryüzündeki her şeyin insan için yaratıldığı ve insanın doğa üzerindeki otoritesinin 

sınırsız olduğu izlenimini verdiği ifade edilmektedir. Kur’an’da yer alan bu gibi 
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âyetlerden dolayı İslâm dini yaşanan ekolojik sorunların sebeplerinden biri olarak 

kabul edilmektedir. 

Yaşanan ekolojik sorunlardan İslâm dinini sorumlu tutan düşünürler olduğu 

gibi, İslâm’ın çevresel bir sorun yaratmaktan çok çözüm ürettiğini vurgulayanlar da 

vardır. İslâm’ın yaşanan ekolojik krizin ana sebeplerinden biri sayılamayacağını, tam 

tersine sorunun çözümü noktasında önemli bir alternatif olduğunu vurgulayan karşıt 

görüş savunucularından birisi İbrahim Özdemir’dir. Özdemir, yaşanan ekolojik 

sorunlar karşısında Kur’an’ın değer sisteminin bir çevre etiği geliştirmek ve inşa 

etmek için gerekli unsurlara sahip olduğunu ifade etmektedir.
114

 Bir çevre etiği için 

gerekli olan ilkelerin Kur’an âyetlerinde bulunabileceğini söyleyerek, İslâm’ın 

ekolojik bir kriz yaratmak yerine çözüm üretmek konusunda etkin olabileceğini 

belirtmektedir. 

Görüldüğü gibi ekolojik sorunlar karşısında İslâm’a bakılmak istendiğinde 

farklı görüşler karşımıza çıkmaktadır ancak bu tezde çevre sorunlarının kökenine 

yönelik bir çalışma yapılmadığı için İslâm’ın sorunun sebebi olarak görülmesi fikri 

bir kenara bırakılarak, İslâm’ın insan-doğa ilişkilerine nasıl yaklaştığı, çevre krizinin 

sebebini nerede gördüğü ve bu krizin çözümü noktasında ne tür önerilerde bulunduğu 

tartışılmaya çalışılacaktır. 

İslâmi çevrecilik yaklaşımının analiz edilmesinde özel bir yerin insanlara 

verildiği görülmektedir. Ancak bu insanlar yeşil tüketim yaklaşımında olduğu gibi 

tüketici olarak çerçevelendirilmemektedir. İslâmi çevrecilik yaklaşımının temel 

unsurlarına bakıldığında bütün insanların teslim olmuş (müslim) bireyler oldukları 
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görülmektedir.
115

 İslami çevrecilikte insanlar yeşil tüketim yaklaşımından farklı 

olarak tüketici olarak değil, müslim olarak çerçevelendirilmektedir.  

İslâm’da müslim olarak çerçevelendirilen bu insanların diğer varlıklar 

karşısındaki konumu, bu varlıklara nasıl davranması gerektiği gibi hususların 

ayrıntılı olarak ele alındığı görülmektedir. İslâm’ın temel kaynaklarından birisi olan 

Kur’an’da yer alan âyetler ışığında müslim olan insanların diğer varlıklar 

karşısındaki konumu ve onlarla ilişkisine bakıldığında iki farklı yorum ile 

karşılaşıldığını söyleyebiliriz. Bir taraftan, bu insanlar Kur’an’da yer alan bazı 

âyetlerden yola çıkılarak diğer varlıkların efendisi olarak yorumlanmaktadır. 

“Allah öyle bir ilâhtır ki, gökleri ve yeri yarattı ve yukarıdan bir su indirdi de 

onunla size rızık için türlü ürünler çıkardı ve emriyle denizde seyir etmek için size 

gemileri emre amâde kıldı, size nehirleri de emre amâde kıldı.”
116

 

“O yaratıcıdır ki O, size yeri râm kıldı. Haydin, o yerin omuzlarında yürüyün 

de o yaratan Latif-Habîr’in rızkından yiyin!”
117

 

İnsanların diğer varlıkların efendisi olduğu yorumunu yapanlar, bu âyetlerle 

Tanrı’nın insana diğer varlıklara istediği gibi muamele etme hakkı tanıdığını, insanın 

onları kendi çıkarları doğrultusunda kullanma yetkisine sahip olduğunu 

söylemektedir. Bu âyetlerin, insan dışındaki varlıkların yalnızca insanların 

ihtiyaçlarını karşılamak üzere yaratıldığını ve insanların diğer varlıkların efendisi 

olduğunu gösterdiğini ifade etmektedirler. 

Diğer taraftan müslim olarak çerçevelendirilen bu insanların diğer varlıklar 

karşısındaki konumunun bir efendilikten ziyade, bir kâhyalık olduğunu söyleyenler 
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de vardır.
118

 İslâm’da insanların diğer varlıkların efendisi olmadığını savunanlar, 

Kur’an’da yer alan başka âyetleri örnek göstererek buna karşı çıkmaktadırlar. 

Özellikle Ahzâb Sûresi’nde işaret edilen doğanın insana bir “emânet” olarak 

verilmesi hususu, insanların doğanın efendisi olduğu yorumuna karşı kanıt olarak 

gösterilmektedir. İnsanların efendiden ziyade bir kâhya olduğunu savunanlar bu 

âyetten yola çıkarak, insanların Tanrı’nın yarattığı varlıklara bakmak ve onları 

korumakla yükümlü olduğu sonucunu çıkarmaktadır. Yani insan dünyadaki diğer 

varlıkların efendisi ya da sahibi değil, diğer varlıkları korumakla görevli bir kâhya 

olarak kabul edilmektedir. 

Görüldüğü gibi İslâm’da insanların diğer varlıklar karşısındaki konumu ikili 

bir şekilde yorumlanmaktadır. Kur’an’da yer alan bir âyetten yola çıkılarak insanın 

doğanın efendisi olduğu yorumu yapılabildiği gibi, bir başka âyet ile insanın doğanın 

sahibi olmadığı, onu korumakla yükümlü bir kâhya olduğu yorumu da 

yapılabilmektedir. Ancak İslâm’ın insan-doğa ilişkilerine bakışı ikinci yoruma daha 

yakındır diyebiliriz. Çünkü İslâmiyet’te insanların diğer varlıkların efendisi ya da 

sahibi olması pek mümkün gözükmemektedir. Kur’an yeryüzündeki bütün varlıkların 

Allah’a ait olduğunu beyan eden âyetlerle doludur. Yani insan dışındaki varlıklar 

gibi insanın da Allah’a ait olduğu vurgulanmaktadır. Kur’an insan ve insan dışındaki 

varlıkların Allah karşısındaki konumlarını yalnızca O’nun yarattığı varlıklar olarak 

sınırlandırmamakta aynı zamanda bütün varlıkların kul olduklarını da 

hatırlatmaktadır diyebiliriz.  

İslâm inancında insan her şeyden önce Allah’ın bir kulu olarak kabul 

edilmektedir çünkü Allah’a kulluk yapmak amacıyla yaratılmıştır. Dünyadaki diğer 
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eylemlerinde olduğu gibi doğal çevreye karşı yapmış olduğu eylemlerinden dolayı da 

Allah’a hesap verecektir. Bu nedenle İslâm’ın her ne kadar insana diğer varlıklar 

karşısında bir tasarruf yetkisi verdiği söylense de, bu insanların istediği gibi hareket 

edebilecekleri anlamına gelmemektedir. Kur’an’da insanın diğer varlıklara karşı 

yaptığı en küçük bir iyilikle ödüllendirileceği gibi, yaptığı kötü davranışları 

sonucunda ise cezalandırılacağının altını çizen pek çok âyet vardır. Yani İslâm’ın 

insan-doğa ilişkilerine yaklaşımını, insanın kul olduğunu ve yaptığı davranışlardan 

dolayı hesaba çekileceğini göz ardı ederek anlamaya çalışmak hatalı olacaktır 

diyebiliriz. Çünkü İslâm’da insanlar ve doğal çevreleriyle ilişkileri yalnızca ikisi 

arasında kalan bir mesele olmaktan çıkmakta, bu ilişkiye bir de Tanrı dâhil 

olmaktadır. Bu nedenle insanın diğer varlıklar karşısındaki konumu bir efendi 

olmaktan çok uzaktır. Bu nedenle de İslâm’ın insan-doğa ilişkilerine yaklaşımı, 

insanın diğer varlıkların efendisi olduğu yorumundan uzak, diğer varlıklar karşısında 

kâhya olduğu yorumuna daha yakındır denebilir.  

İslâm’ın insan-doğa ilişkilerine yönelik yaklaşımını kısaca açıkladıktan sonra 

ekolojik sorunlara bakışına geçebiliriz. İslami çevrecilik yaklaşımı da yeşil tüketim 

yaklaşımında olduğu gibi yaşanan ekolojik sorunların sebebi olarak bireylerin 

davranışlarını görmekte, bireyleri sorunun bir parçası olarak kabul etmekte ve 

çözüme de bu noktadan yaklaşmaktadır. Yeşil tüketim yaklaşımında olduğu gibi 

bireyler hem yaşanan sorunun sebebi kabul edilmekte hem de bu sorunun çözümü 

konusunda bir güç olarak kabul edilmektedir.  

İslâmi çevrecilik yaklaşımı günümüzde yaşanan çevre sorunlarının sebebi 

olarak bireylerin tutumlarını görmektedir. Ancak burada söz konusu olan tutum 

bireylerin satın alma davranışlarının çok ötesinde bir durumdur. Yeşil tüketim 
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yaklaşımında esas olan bireylerin satın alma davranışı ve bunun çevreye olan etkileri 

iken, İslâmi çevrecilik yaklaşımında esas olan unsur daha soyuttur denebilir. Yeşil 

tüketim yaklaşımında ekolojik sorunların esas sebebi olarak gösterilen aşırı tüketim, 

israf ve doğal kaynakları kendini yenileyemeyecek şekilde tahrip etme gibi unsurlar 

İslâmi çevrecilik yaklaşımında tabiattaki ilâhi dengeyi bozması hasebiyle önem 

kazanmaktadır.
119

 Yani İslâmi çevrecilik yaklaşımında çevresel sorunların ana sebebi 

olarak bireyin doğaya atfettiği kutsallığı yok etmesi kabul edilmekte, bireylerin 

tüketim davranışları ise bu kutsallığı yok etmeye yardım ettiği için önem kazanmakta 

ve ikincil önemde kalmaktadır.  

İslâmi çevrecilik yaklaşımının yaşanan ekolojik krizin ahlâki bir kriz 

olduğuna dair inancını çeşitli yazarların görüşlerinde de görmek mümkündür. 

Özdemir bugün gezegendeki birçok hayvan neslinin yok olma tehlikesi ile karşı 

karşıya gelmesinin, onların hak ve hukukunun çiğnenmesinin altında yatan en büyük 

etkenin bu varlıklara faydacı bir bakış açısıyla bakılması olduğunu 

vurgulamaktadır.
120

 Bu varlıkların gezegenin ve ekosistemin önemli bir parçası 

olduğu gerçeğinin unutulması veya göz ardı edilmesi özellikle de olayın ahlâki ve 

metafizik boyutunun görmezlikten gelinmesi sorunların ana sebebi olarak kabul 

edilmektedir.
121

 Seyyid Hüseyin Nasr da sorunların ahlâki temelli olduğunu 

vurgulayarak çevre krizine insanın kendisini kuşatan ve hayatını idame ettiren hakiki 

“Çevre” olarak Allah’ı görmeyi reddetmesinin sebep olduğunu söylemektedir.
122
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İslâmi çevrecilikte de çevresel sorunların sorumlusu olarak gösterilen 

bireylerin yeşil tüketim yaklaşımında olduğu gibi kendi hallerine bırakılmadığı, 

müslim olan bu bireylerin çevreye yönelik tutumlarının İslâm’ın temel kaynakları 

aracılığıyla yönlendirildiği görülmektedir.Yeşil tüketim yaklaşımında tüketici olarak 

çerçevelendirilen bireyler rehber kitaplar aracılığıyla tüketim eylemlerine yön 

verirken, İslâmi çevrecilikte rehber kitapların yerini Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve 

hadisler, İslâm hukukçularının içtihatları almıştır.
123

 Yeşil tüketim yaklaşımının 

önemli dayanakları kabul edilen bu rehber kitaplarda tüketicilerin tüketim 

stratejilerinde hangi alanlara öncelik verecekleri belirtilmekte, tüketiciler de satın 

alma eylemlerini bu kitaplar aracılığıyla yapmaktadırlar. İslâmi çevrecilik 

yaklaşımında ise müslim olarak kabul edilen bireylerin tüketim alışkanlıklarında 

hangi alanlara öncelik vereceklerine yönelik bir sınıflandırma yoktur diyebiliriz.  

2. İslâm’ın Çevre Anlayışının Temel İlkeleri 

İslâm’ın temel kaynaklarında öncelikli tüketim alanlarına yönelik bir 

sınıflandırma yapılmamakla birlikte, bu bireylerin tamamen özgür bırakıldıkları 

anlamına da gelmemektedir. Bu kaynaklarda insan-doğa ilişkilerinde bireye yol 

gösteren, bireyin çevreye karşı sorumlulukları olduğunu hatırlatan, bu sorumlulukları 

yerine getirmediği zaman ne tür müeyyidelerle karşılaşacağını ifade eden bir takım 

ilkeler ortaya konmaya çalışılmıştır. Bu ilkelerden bazıları şunlardır: 

2. 1.Yaratıcının Birliği (Tevhid) İlkesi 

Tanrı’nın Birliği ilkesi, İslâmi çevrecilik yaklaşımının insan-doğa 

ilişkilerinde önemli bir ilke kabul edilmektedir. Bu ilkeye göre, İslâm dinine inanan 

insanlardan “Allah’tan başka Tanrı yoktur.”
124

 âyetini dil ile ikrar, kalp ile tasdik 
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etmelerini beklenmektedir. Allah’ın tekliğini onaylamak anlamına gelen “tevhid”in 

temel veçhelerinden biri olarak “Hâlbuki göklerdeki ve yerdeki(ler) hep Allah’ındır 

ve Allah her şeyi Muhît bulunuyor.”
125

 âyetini bütün Müslümanların kabul etmesi 

gerektiği vurgulanmaktadır. Bir başka ifadeyle, bir dünya görüşü olarak tesis edilen 

tevhid, kâinatın Allah tarafından yaratıldığını ve kâinattaki her şeyin O’na geri 

döneceğini, O’nun etrafında toplanacağını kabul etmek anlamına gelmektedir.
126

 

Dolayısıyla bu ilkenin her yaratığa onun Yaradan’ından sakınarak davranılmasını 

şart koştuğunu, bütün varlıkların Rabbi’ne ibadet etmek için Onun yarattığı bütün 

kâinata elden gelen en büyük iyiliğin yapılması gerektiği temeline dayandığını 

söyleyebiliriz.
127

 Yani bu ilke Müslümanlara tabiattaki her şeyin Tanrı’ya ait 

olduğunu hatırlatmakta, bütün varlığa karşı iyi davranma ve kötü davranışlardan 

kaçınma telkininde bulunmaktadır diyebiliriz. 

2.2. Emanetçilik İlkesi 

Emanetçilik ilkesi yaratıcı, insanlık ve kâinat arasında üç bölüme ayrılmış bir 

ilişki kurmaktadır. Emanetçilik ilkesinin Tanrı’nın her şeyi insanlık için yarattığı ve 

insanı yaratılan diğer varlıklara hâlife olarak tayin ettiği anlamına geldiği 

belirtilmektedir.
128

 Bu ilkeni kaynağını Kur’an’daki şu âyetten aldığı ifade 

edilmektedir: “Ve düşün ki, Rabbin meleklere: “Ben yerde muhakkak bir hâlife 

yapacağım” dediği vakit; “Â!...Orada fesat çıkaracak ve kanlar dökecek bir mahlûk 

mu yaratacaksın, biz hamdınla tesbih ve seni takdis edip dururken!? dediler. (Allah), 
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“Her hal(ükâr)de ben sizin bilemeyeceğiniz şeyleri bilirim” buyurdu.”
129

 Bu âyete 

dayanarak insanların Allah tarafından yeryüzünde hâlife olarak konumlandırıldığını 

düşünülmektedir. Yani İslâm inancında insanı yeryüzünde hâlife kılan Allah’tır ve bu 

insanın başıboş bırakıldığı anlamına gelmemektedir.  

İslâmi çevrecilikte insanın yaratılan diğer varlıklara hâlife olarak tayin 

edilmekle birlikte, bu varlıklar üzerinde dilediği gibi tasarruf etme hakkına sahip 

kılındığı ifade edilmemektedir. Allah tarafından verilen bu hâlifelik görevi insanların 

doğayı istediği gibi kendi çıkarları doğrultusunda kullanabileceği anlamına 

gelmemekte, tam tersine bir kâhya gibi doğaya sahip çıkması gerektiği anlamına 

gelmektedir. Yani insanın diğer varlıklar karşısındaki hâlife konumu, çevreyi istediği 

gibi kullanma hakkına sahip bir efendilikten ziyade, bir kâhya gibi koruyup kollama 

sorumluluğunu dile getirmektedir diyebiliriz.
130

  

Kur’an’da yer alan “Evet, biz o emâneti göklere, yere ve dağlara arz (ve 

teklif) ettik; onlar onu yüklenmeye yanaşmadılar, ondan korktular da onu insan 

yüklendi. O cidden (bu emânetin haklarını gözetmediğinden) çok zâlim, çok cahil 

bulunuyor.”
131

 âyetinin de insanlara bu sorumluluğunu gösterdiği belirtilmektedir. 

Bu sorumluluğun insana diğer varlıkların kendisine emanet edildiğini hatırlatması ve 

insanın bu bilinç içerisinde hareket etmesi gerektiği ifade edilmektedir. Nasıl ki bir 

kâhya kendisine emanet edilen bir çiftliği korumakla yükümlü ise, insan da kendisine 

emanet edilen çevreyi bir kâhya gibi korumakla mesuldür anlayışı hakimdir 

diyebiliriz. 

2.3. Denge İlkesi 
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İslâmi çevrecilik yaklaşımında bireyin çevreye bakışını anlamak ve ortaya 

koymak için üzerinde durulacak olan ilkelerden bir diğeri “ekolojik denge” ilkesidir. 

Kur’an yaratılmış her şeyin bir ölçü, düzen, adalet ve denge içerisinde yaratıldığını 

insana sık sık hatırlatmaktadır. Kur’an’da ekolojik dengenin önemini vurgulayan pek 

çok âyete rastlandığını söyleyebiliriz. Meselâ şu bir kaç âyette ekolojik dengenin 

açıkça dile getirildiğini görüyoruz.
132

 

 “Haberiniz olsun ki biz her şeyi bir kaderle yaratmışızdır.”
133

 

“Yeri de yayıp döşedik ve ona (dağları) ağır baskılar (olarak) bıraktık ve onda 

ölçülü her şeyden bitirdik.”
134

 

“O ki, yedi gök yaratmış birbiriyle uygun, göremezsin o Rahmân’ın 

yarattığında hiçbir nizamsızlık; haydi çevir gözünü (bak) görebilir misin hiçbir 

çatlak, bir kusur?!”
135

 

Allah’ın bu ve benzeri âyetler aracılığı ile kâinatta ekolojik bir dengenin var 

olduğuna dikkatleri çektiği, aynı zamanda insandan tabiî çevresini ve kâinatı 

korumasını, onların tabiî ve ekolojik dengelerini bozmamasını istediği 

vurgulanmaktadır. Aksi takdirde, bizzat insanın kendisinin bundan zarar göreceğini 

de ifade edilmektedir.
136

 “...Artık ölçüyü/ölçeği, teraziyi tam tutun, insanların 

eşyasına (eksik tartarak veya zarar vererek) haksızlık etmeyin, yeryüzünü ıslahından 

sonra yine fesada vermeyin! Bana inanırsanız, bu söylediklerim sizin için 

hayırlıdır.
137

 Bu âyette de görüldüğü gibi Allah insanlara tabiî ve ekolojik dengeyi 
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korumaları gerektiğini söylemekte, bunun kendileri için daha hayırlı olduğunu ifade 

etmektedir. 

Kur’an’da sadece ekolojik bir dengeden ve bu dengenin korunması 

gerektiğinden bahsedilmemekte, bunların yanında bu dengenin nasıl korunması 

gerektiği de beyan edilmektedir. Kur’an yeryüzünde fesat çıkarmaktan imtina 

etmek,
138

 israftan kaçınmak
139

 ve emanete dikkat etmek
140

 gibi bir takım âyetleri ile 

ekolojik dengenin hangi yollarla korunabileceğini göstermektedir. 

Kısacası, Allah Kur’an-ı Kerim’de doğrudan doğruya ekolojik bir dengenin 

olduğunu ve bu dengenin korunması gerektiğini emretmektedir diyebiliriz. Bunların 

yanı sıra, Kur’an’da doğrudan ya da dolaylı olarak bu dengenin nasıl korunacağına 

dair bir takım kurallara da yer verilmektedir. Bireylerin ise bunu dikkate almaları 

gerektiği ifade edilmekte aksi durumda bundan kendilerinin zararlı çıkacakları 

belirtilmektedir. 

2.4. Kulluk (Ubudiyet) İlkesi 

İslâmi çevrecilik yaklaşımından söz ederken vurgulanması gereken önemli 

ilkelerden birisi de bütün varlığın yaratılış amacıdır. İslâm inancında Allah, “Biz o 

göğü ve yeri (ve o ikisi arasındakileri) oyunculuk etmek üzere yaratmadık.”
141

 

âyetiyle yaratılan hiçbir varlığın boş yere yaratılmadığına dikkatleri çekmekte, 

arkasından bütün yaratılanların yaratılış amacını açıklamaktadır. “Ve ben, cin(leri) ve 

ins(anlar)ı ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.”
142

 âyetiyle de yaratılma 

amacının kulluk olduğunu ifade etmektedir. Kur’an kulluğun sadece insanlar ve 

cinler için olmadığını yer ve gök arasında bulunan bütün varlığın kendi dilleriyle 
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kulluk ettiklerini beyan etmektedir. Kur’an’da çevredeki bütün varlıkların Allah’ı 

tesbih ettiği ve O’na secde ettiğini ifade eden pek çok âyet vardır. Bu âyetlerden 

bazıları şunlardır: 

“Onu, yedi gök ile yer ve bütün bunlardaki akıl sahipleri tesbih eder ve hatta 

hiçbir şey yoktur ki, O’nu hamd ile tesbih etmesin, lâkin siz onların tesbihlerini iyi 

anlamazsınız. O cidden Halîm-Gafûr bulunuyor.”
143

  

“Görmedin mi hep Allah’a secde ediyor göklerdeki kimseler, yerdeki 

kimseler; güneş, ay ve yıldızlar, dağlar, ağaçlar, bütün hayvanlar ve insanlardan 

birçoğu...”
144

 

Bu âyetlerden de anlaşılacağı gibi bütün yaratıkların yaratılma amacı Allah’a 

kulluk (ubudiyet) etmektir. Kur’an kulluğun sadece insanlar ve cinler için 

olmadığını, yer ve gök arasında bulunan bütün varlığın kendi dilleriyle kulluk 

ettiklerini beyan etmektedir. Bu âyetler bizi İslâmi çevrecilik yaklaşımının insan-

doğa ilişkilerini analiz etmekte değinilecek olan bir başka ilkeye, ubudiyet ilkesine 

ulaştırmaktadır. Bu ilke, canlı cansız bütün varlıkları âbid (Allah’a ibadet eden) 

olarak görmek gerektiğini ifade etmekte
145

 ve kendileri de bir kul olan bireylerin 

Allah’a ibadet etme amacında yaratılan hiçbir varlığa zarar verme hakkına sahip 

olmadıklarını vurgulamaktadır. 

2.5. Hesap Verme İlkesi 

İslâmi çevrecilik yaklaşımında insan-doğa ilişkilerini anlamlı kılan şey, 

insanların temkinli tutumlarıdır diyebiliriz. Bu tutum insanların hem kendilerine hem 

de çevrelerine karşı olan görev ve sorumluluklarından kaynaklanmaktadır. Kur’an’da 
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insanın başıboş olmadığını vurgulayan âyetler vardır. Kur’an’da insanın serbest 

bırakılmadığını gösteren âyetlerden bazıları şunlardır: 

 “Ya zannettiniz mi ki Biz sizi sırf bir boş (yere) yarattık ve siz Bize 

döndürülmeyeceksiniz?”
146

  

“Sanır mı insan başıboş bırakılacak?”
147

  

“Muhakkak onlar döne dolaşa bize gelecekler, sonra da muhakkak bize hesap 

verecekler.”
148

 

Âyetler insanların tamamen özgür varlıklar olmadığını, yaptıkları 

davranışlardan dolayı hesaba çekileceklerini vurgulamaktadır. Emanetçilik ilkesinde 

de ifade edildiği gibi insanlar doğaya karşı sorumluluk üstlenmek konusunda serbest 

bırakılmışlardır. Allah insanlara bu sorumluluğu sunduğu zaman bunu gönüllü olarak 

kabul etmişlerdir. İnsanın sorumluluğu üstlenmesi onun özgür seçimine bırakılmış 

olsa da, insan bu sorumluluğu yerine getirip getirmeme konusunda özgür 

bırakılmamaıştır. Yani insanlar bir kere bu sorumluluğu kabul etmiştir ve yerine 

getirmediği takdirde sonuçlarına da katlanmak zorunda kalacaktır.  

Hesap verme ilkesi insanlara sorumluluklarını hatırlatmakla yetinmemekte, 

insanların bu sorumluluklarını yerine getirmedikleri takdirde eylemlerinin 

sonuçlarına katlanacaklarını da vurgulanmaktadır. İnsanların eylemlerinde temkinli 

olmaları gerektiği, temkinli davranmadıkları zaman ise “ki, her kim zerre miktarı bir 

hayır işlerse onu(n karşılığını) görecek, her kim de zerre miktarı bir şer işlerse onu(n 

karşılığını) görecek.”
149

 âyetinden de anlaşılacağı gibi cezalandırılacakları ifade 

edilmektedir. 
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Hesap verme ilkesi çerçevesinde Tanrı-insan-doğa ilişkilerine bakıldığı 

zaman, Tanrı insanı diğer varlıklardan üstün olarak yaratmakla birlikte tamamen 

serbest de bırakmamıştır. Kur’an aracılığıyla insanın bir takım sorumlulukları olduğu 

hatırlatılmakta ve insanlar uyarılmaktadır. İnsanlar ya diğer varlıklara karşı 

sorumluluklarını yerine getirip mükâfatlandırılacak ya da bu sorumlulukları yerine 

getirmeyip cezalandırılacaklardır. 

2.6. Topluluk/Cemaat İlkesi 

İslâmi çevrecilik yaklaşımında insanın çevresiyle ilişkilerinde dikkat ettiği 

hassasiyetin aslında diğer insanlarla ilgili hassasiyetlerinden kaynaklandığı 

görülmektedir.
150

 Kur’an ve hadislerde bir Müslüman’ın diğerlerinin hakkını 

gözetmesi gerektiğini vurgulayan pek çok emir vardır. Bunlardan bazıları şunlardır: 

“Haberiniz olsun ki Allah size şunları emrediyor: Emanetleri ehline veresiniz 

ve insanlar arasında hükmettiğiniz vakit adaletle hükmedesiniz!”
151

 

“Haberiniz olsun ki Allah size adaleti, ihsânı ve yakınlığı olana vermeyi 

emrediyor ve fuhşiyâttan (çirkinliklerden), zulümden, size va’z (u nasihat) ediyor ki 

dinleyip, anlayıp tutasınız.”
152

 

“Hiçbiriniz kendisi için istediğini (mümin) kardeşi için istemedikçe (gerçek) 

iman etmiş olamaz.”
153

 

Bu hadis ve âyetlerin işaret ettiği cemaat ilkesi aşırı bencillik ve bireycilikle 

ters düşmektedir diyebiliriz. İslâm’da insanların bireysel aşırılıkları yerine paylaşma 

ve dağıtma davranışları daha etik bulunmaktadır. Paylaşma ve dağıtma, ahlâki 
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çöküntü olarak görülen aşırı bireyselliğin yerini almıştır.
154

 Yani İslâmiyet’te 

insanların çevreye yönelik tavırları ve çevre için endişe duymaları da diğer insanlara 

karşı duymuş oldukları endişenin bir göstergesidir. Çevre konusunda hassas 

davranmak diğer insanlara duyulan saygının, paylaşımcılığın ve adaletin bir 

göstergesidir. 

İslâm’ın israf ve açgözlülüğü yasaklayan emirleri de bu bağlamda ele 

alınabilir. Kur’an’da yer alan “...çünkü saçıp savuranlar, şeytan(lar)ın 

kardeşleridirler. Şeytan ise Rabbine karşı çok nankör bulunuyor.”
155

 ve “... yiyin-için 

de fakat israf etmeyin; çünkü O israf edenleri sevmez.”
156

 gibi âyetlere de bu 

doğrultuda bakılabilir. Bu âyetlerde de bireysellikten ziyade toplumsal olanın 

önemine vurgu yapılmaktadır. Yani cemaat ilkesi bireysel fayda yerine toplumsal 

faydaya öncelik vermekte, bireylerin tercihlerini toplumsal olan lehinde değiştirmesi 

gerektiğini vurgulamaktadır. 

İslâm’ın çevre etiğinin temel direkleri olarak kabul edilen bu ilkeler Kur’an 

ve Peygamber’in hadislerine dayanarak oluşturulmaktadır. Bu ilkeler İslâm’ın sadece 

metafiziksel düşüncelerle sınırlı olmayıp aynı zamanda pratik hayata ilişkin 

düzenleyici bazı yönlerinin de olduğunu göstermektedir. İslâm bu ilkeler aracılığıyla 

bireylere yol göstermektedir. Yaşanan ekolojik krizin sorumlusu olarak kabul edilen 

bireylerin bu ilkeleri dikkate alarak, içsel ve dışsal değişimi gerçekleştirecekleri ve 

sorunun çözümünde rol oynayacakları vurgulanmaktadır. 
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B. Yeşil Tüketimcilik ve İslâmi Çevrecilik 

1. Yeşil Müslümanlar 

İslâmi çevrecilik yaklaşımından söz ederken vurgulanması gereken ilk unsur 

bireylerdir. Ancak bu bireyler yeşil tüketim yaklaşımında olduğu gibi tüketici olarak 

çerçevelendirilmemektedir. İslâmi çevrecilik yaklaşımı bütün insanları müslim 

(teslim olmuş) bireyler olarak kabul etmektedir.
157

 Yani İslami çevrecilikte insanlar 

yeşil tüketim yaklaşımından farklı olarak tüketici olarak değil, müslim olarak 

çerçevelendirilmektedir. Ancak bu bireyleri yeşil tüketim yaklaşımı ekseninde bir 

yere oturtmak çok zordur. Çünkü müslim olan bireylerin ekolojik anlamda pratikte 

ne tür bir tavır içerisinde olduğunu anlamamızı sağlayacak nicel çalışma sayısı çok 

azdır. 

Bugüne kadar Müslüman toplumların bireylerinin çevreye yaklaşımı ve 

çevreyle olan ilişkileri konusunda yapılan çalışmaların çoğu teorik düzeyde kalmıştır 

ve bu çalışmalarda Müslümanların pratik tutumlarına yönelik unsurları bulmak çok 

zordur. İslâm ve ekoloji alanında yapılan çalışmalarda genellikle çevre sorunları, 

çevre-ahlâk ilişkisi, Kurân’daki ve İslâm peygamberi Muhammed’in 

davranışlarındaki ekolojik prensipler gibi konulara yer verildiği için Müslüman 

olarak kabul edilen bu bireylerin çevre dostu ürünleri satın alma davranışları ile ilgili 

çalışmalar eksik kalmıştır. Bu da Müslüman toplumlarda çevre çok küçük bir yer mi 

tutuyor gibi soruları akla getirmekte, Müslümanların yeşil ürünler karşısındaki 

tutumlarını anlamamızı zorlaştırmaktadır. Neyse ki bu alanda yapılan bir kaç nicel 

çalışma vardır ve bu çalışmalardan yola çıkılarak Müslümanların yeşil tüketim 

yaklaşımı ekseninde nereye oturtulabileceğini anlamak daha kolay olacaktır. 
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Örneğin, Pew Research Center’ın
158

 2010 yılında yapmış olduğu Küresel 

Tutumlar Anketi Müslüman toplumların çoğunda iklim değişikliğinin çok ciddi bir 

problem olarak kabul edildiğini göstermektedir. Bu ülkelerde iklim değişikliğinin 

çok ciddi bir problem olduğunu söyleyen insanların oranına bakıldığında, Türkiye ve 

Lübnan’ın (sırasıyla %74 ve %71) Brezilya (%85)’dan sonra dünyada ikinci ve 

üçüncü sırada olduğu görülmektedir. Ürdün (%47), Endonezya (%47), Mısır (%44) 

ve Nijerya (%43) gibi Müslüman ülkelerde duyulan endişenin de arttığı 

gözlemlenmektedir.
159

 Bu araştırma kapsamında insanlara iklim değişikliğine çözüm 

bulabilmek adına yüksek bedeller ödemeye razı olup olmadıkları sorgulandığı zaman 

bu oranların düştüğü ve daha fazla ödeme konusunda gönülsüz oldukları 

görülmektedir. Bu noktada Endonezya (%63), Nijerya (%57), Lübnan (%50), 

Pakistan (%46) ve Türkiye (%19) gibi ülkelerde daha fazla ödeme yapma 

konusundaki destek aşağı düzeylere inmektedir. Araştırmanın yürütüldüğü tüm 

ülkeler içinde Ürdün, vatandaşları daha yüksek bedel ödemeye en fazla karşı çıkan 

(%73) ülke olmuştur.
160

 

Müslüman ülkelerde çevresel sorunların nasıl algılandığı ve toplum 

bireylerinin çevresel duyarlılığa sahip olup olmadıklarını gösteren bir başka nicel 

çalışma 2003 yılında Malezyalılar arasında yapılmıştır. Müslüman olan Malezyalılar 

arasında yeşil ürünlerin nasıl algılandığına yönelik yapılan bu çalışma, Selangor’daki 

on okuldan seçilen öğretmenlerin %18,2’sinin çevre bilinçli tüketici davranışlarının 
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yüksek seviyede olduğunu göstermektedir. Geriye kalan %81,82’nin ise çevre 

bilinçli tüketici davranışlarının ılımlı olduğunu göstermektedir.
161

 

Bu çalışmalarda da görüldüğü gibi Müslüman ülkelerdeki bireyler de çevresel 

sorunlar konusunda fikir sahibi ve bu sorunların çözülmesi konusunda duyarlı 

görünmektedir. Bu nedenle İslâmi çevrecilik yaklaşımının önemli unsurlarından 

sayılan Müslim bireyleri, çevresel konulardaki hassas tutumlarından dolayı “yeşil 

Müslümanlar” olarak adlandırmak mümkündür. Nasıl ki yeşil tüketim yaklaşımında 

önemli bir unsur olarak kabul edilen yeşil tüketiciler, diğer tüketicilere kıyasla satın 

alma ve tüketim davranışlarına çevreci endişeleri daha fazla yansıttıkları için yeşil 

tüketici olarak kabul ediliyorsa, İslâmi çevrecilik yaklaşımında da Müslüman olan 

bireyler, İslâm inancına mensup diğer bireylerden çevre için daha fazla endişe 

duymaları dolayısıyla ayrılabilir ve yeşil Müslümanlar olarak sınıflandırılabilir. 

Müslüman toplumlardaki bireylerin de çevresel konularda duyarlı 

davrandıkları ve bu nedenle diğer bireylerden ayrılarak yeşil Müslümanlar olarak 

çerçevelendirilmeleri yalnızca bir kaç nicel çalışmanın neticesinde ortaya 

atılmamaktadır. Dünya çapında kendilerine yeşil Müslümanlar adını veren ve öyle 

olduklarını iddia eden binlerce insan vardır. Pek çok Müslüman, İslâmi çevrecilerin 

eylem çağrısına yanıt vererek yeşil Müslümanlar grubuna katılmakta ve yeşil 

Müslüman bloglarına zamanla daha da yenileri eklenmektedir.
162

 Kendilerini yeşil 

Müslümanlar olarak kabul edenlerin ve grup öncülerinin yapmış oldukları çalışmalar 

ve hazırlamış oldukları yayınlardan yola çıkılarak da çevreye duyarlı Müslüman 

bireylerin yeşil Müslümanlar olarak kabul edilebileceği söylenebilir.  
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Yeşil Müslümanlar kavramının tanımı, bunların kimler olduğu, neyi 

amaçladığı ve çevreye karşı davranışlarında bu bireylere yol gösterecek ilkelerin 

neler olduğunu genel olarak bu gruplardan öğrenmekteyiz. Bu nedenle yeşil 

Müslümanlar ile ilgili bilgiler verilirken İslâm’ın temel kaynaklarından daha çok bu 

grupların çalışmalarına yer vermek daha doğru olacaktır. 

Yeşil Müslümanlar kavramı literatürde yer almasına rağmen halen bu 

kavramın ne anlama geldiği ve net olarak kimleri kapsadığı belli değildir. Yeşil 

Müslümanlar kavramının net olarak bir tanımı yapılmamasına rağmen, bu kavrama 

yönelik farklı tanımlamalar ve bakış açıları mevcuttur. Yeşil Müslümanlar, İslâm 

inancına mensup çevre için endişe duyan kişiler olarak tanımlanmaktadır.
163

 

Müslüman çevre hareketine önemli katkıları olan İbrahim-Abdul-Martin de yeşil 

Müslümanları dünyanın kâhyalığını üstlenen bireyler olarak kabul etmektedir. 

Dünyanın kâhyalığına ise farklı şekillerde ulaşılabileceğini vurgulamaktadır. Ona 

göre, Aziz Siddiqi gibi yeşil Müslümanlar, aktif olarak çevre politikasıyla ilgilenen 

kişilerdir. Diğerleri, (Sarah Sayeed gibi) dinler arası çevresel topluluklarla çalışarak 

çevresel adaleti sağlayan yeşil Müslümanlardır.
164

 

Çevre için endişe duyan ve bununla da yetinmeyerek bu duyarlılıklarını aktif 

olarak yerine getiren yeşil Müslümanların bir takım amaçlar etrafında toplandıkları 

görülmektedir. 2007 yılında kurulan ve Washington’da bulunan Yeşil Müslümanlar 

grubu, Tanrı tarafından insanlığa emanet olarak verilen sorumluluk ve rolü yeniden 

vurgulamak istemektedir. Bu rol, çevresel kâhyalıktır. Bu grup, Amerika’daki 

Müslüman topluluklar içerisinde çevresel liderlik, farkındalık ve faaliyetin 
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temellerini inşa etmeye çalışmaktadır.
165

 İbrahim Abdul-Martin’in yazmış olduğu 

kitapta da benzer amaçların olduğu söylenebilir. Bu kitapta, Abdul-Martin Müslüman 

arkadaşları için pratik ve uygulanabilir bir yeşil yaşam tarzı rehberi özetlemeye 

çalışmaktadır. Abdul-Martin çevresel koruma, sosyal adalet ve sürdürülebilir gelişim 

gibi konuları toparlayarak bunların pratiğe nasıl dönüştürüleceğini ve vatandaş 

görevi haline nasıl getirileceğini bir takım ilkelere dökmeye çalışmaktadır. Abdul-

Martin’in ana mesajının merkezinde pratik eylem yer almaktadır. Çağdaş çevreciler 

tarafından iyi bilinen (kaynakların becerikli ve etkin kullanımı, atık ve kirliliği 

azaltmak, enerji kullanımını azaltmak, yenilenebilir enerjilere dönmek ve besin 

modellerini değiştirmek gibi) yeşil yaşam tarzı değişikliklerini teşvik etmektedir.
166

 

Kendilerini yeşil Müslüman olarak nitelendiren bu bireylerin amaçlarına 

ulaşabilmeleri için bir takım ilkeleri benimsedikleri de görülmektedir. Yeşil tüketim 

yaklaşımının önemli aktörleri olan yeşil tüketicilerin ekolojik görüşlerini belirleyen 

bir takım unsurlar olduğu gibi, yeşil Müslümanların da ekolojik kaygılar karşısında 

ekolojik görüşlerini belirleyen bir dizi temel İslâmi ilkeler vardır. Yeşil Müslüman 

olarak kabul edilen bütün grupların tek tek dayandıkları ilkeleri yazmak mümkün 

olamayacağı için Kur’an ve Peygamber’in hadisleriyle de bağlantılı olan bir kaç 

ilkeye değinilebilir. Bazıları şöyledir:
167

 

1. Zarar verme veya zarara zararla misilleme yoluna gidilmemelidir. 

2. Hiçbir zarar benzer ya da daha büyük bir zararla düzeltilemez. 

3. Zararın engellenmesi çıkarların sağlanmasından veya ihtiyaçların 

giderilmesinden önce gelir. 
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4. Zararlara yol açan uydurma bahaneler kabul edilmemelidir. 

5. İstifadenin değeri yol açtığı zararla orantılı olarak sağladığı yarara 

dayanır. 

6. Ağaç dikmek son derece teşvik edilir. 

7. İnsanların aktif ve üretken olmaları teşvik edilirken, bir yaşam tarzı 

olarak tüketicilik, özellikle de hileli ihtiyaçlar yarattığında şiddetle kınanır. 

8. Bu dünyada hayvanlar âlemine insanoğlunun dilsiz ortağı olarak 

davranılmalıdır. Hayvanlar kendi aralarında iletişim kurarlar, birbirlerini anlarlar, 

9. Kaynakların kötüye kullanılmasına, aşırı sömürülmesine, gereksiz 

yere tüketilmesine ve savurganca kullanılmasına izin verilmez. 

Görüldüğü gibi yeşil tüketiciler gibi yeşil Müslümanlar da bir takım 

prensipler doğrultusunda hareket etmektedir. Ancak bu ilkelerin hangi davranışları 

kapsadığı hususunda her iki yaklaşım birbirinden ayrılmaktadır. Yeşil tüketim 

yaklaşımında rehber kitaplarda yer alan öncelikli alanlar genel olarak yeşil 

tüketicilerin tüketim davranışlarını yönlendirmektedir. Yeşil tüketicilerin tüketim 

davranışı dışındaki davranışlarında bu prensiplerin etkili olup olmayacağı, diğer 

davranışlarını da kapsayıp kapsamayacağı belli değildir. İslâmi çevrecilik 

yaklaşımında ise, bu prensipler Müslümanların bütün ilişkilerini kapsamaktadır. 

Bütün bu ilkeler yeşil Müslümanların yalnızca tüketim davranışlarını değil, hem 

kendi aralarındaki ilişkilerini, hem Tanrı’yla ilişkilerini hem de diğer varlıklarla 

ilişkilerini düzenlemektedir.
168

 

Bu ekolojik prensiplerin bireyin bütün davranışlarını kapsadığı fikrini Abdul-

Martin’in kitabında da görmek mümkündür. Abdul-Martin, yeşil Müslüman olmakla 
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kastedilenin, yeşil tüketim yaklaşımında olduğu gibi yalnızca tüketim davranışlarını 

kapsayacağı anlamına gelmediğini vurgulamaktadır. O’na göre yeşil Müslümanlar, 

yediklerinden nasıl yaşadıklarına ve ne yaptıklarına kadar pek çok unsur arasında 

ayrım yapmaksızın en iyisini yapmaya çalışmak zorundadır. Yeşil Müslümanlar 

diğer davranışlarında olduğu gibi gezegenle olan ilişkilerinde de, evreni de bir cami 

gibi kabul edip ona da en iyi şekilde davranmak zorundadır.
169

 Çünkü Allah diğer 

davranışlarında olduğu gibi çevreyle ilişkileri konusunda da insanları hesaba 

çekecektir. Bu nedenle çevre lehinde yapılan herhangi bir davranış (yeşil 

Müslümanların günlük tüketimlerinde çevreye zarar veren ürünlerden kaçınmaları 

gibi) iyi bir amel olarak kabul edilmektedir. Yani yeşil ürünleri satın alma aynı 

zamanda bir ibadet olarak düşünülmektedir.
170

 Bunun sonucu olarak da Yeşil 

Müslümanlar diğer iyi davranışlarında olduğu gibi çevreye yönelik bu iyi 

davranışlarından dolayı da mükâfatlandırılacaklardır. Kısacası, İslâmi çevrecilik 

yaklaşımı ekolojik ilkelerin yeşil Müslümanların bütün davranışlarını etkileyeceği 

varsayımı ile yeşil tüketim yaklaşımından ayrılmaktadır. 

Literatürde Yeşil Müslümanların tanımı, amaçları ve eylemlerine yön veren 

prensiplere yönelik çalışmalar varsa da halen bu bireylerin de yeşil tüketiciler gibi 

belirli bir profili yapılamamıştır. Yeşil Müslümanların da yeşil tüketiciler gibi 

çevresel duyarlılığı sahip olsa da bu duyarlılığı pratikte yerine getirmemeleri bu 

bireylerin belli bir profilini ortaya koymayı engellemektedir. Bunu yapılan nicel 

çalışmalarda görmek mümkündür.  

Bu çalışmalardan birisi, Siti Nor Bayaah Ahmad ve Nurita Juhdi tarafından 

yapılmıştır. Bu çalışma Klang Valley içerisinde üç farklı yerde bulunan 

                                                           
169

 Abdul-Martin, a.g.e., s. 49. 
170

 Siti Haslina Md Harizan, Mahmod Sabri Haron, “Green Product Purchase Behaviour: Relevance 

for Muslims” Chinese Business Review, Volume 11, Number 4, 2012, s. 380. 



78 
 

süpermarketlerdeki 177 tüketicinin %50,3’nün herhangi bir organik ürünü satın 

almadığını, %48,6’sının ise yaşamlarının belli zamanlarında organik ürünleri satın 

aldıklarını göstermektedir.
171

 Diğer bir çalışma Tan ve Lau tarafından yapılmıştır. Bu 

çalışma, Malezya’daki büyük bir özel üniversitedeki 270 öğrencinin sürdürülebilir 

tüketim davranışlarının orta düzeyde olduğunu belirtmektedir.
172

 Bu çalışmalardan 

da anlaşılacağı gibi Müslüman ülkelerin bireyleri arasında yeşil ürünleri satın alma 

davranışı tam olarak yerleşmemiş ancak büyümektedir. 

Bu bilgilerden hareketle yeşil Müslümanların çevresel duyarlılıkları tam 

olarak çevresel davranışa dönüşmemiştir diyebiliriz. Müslümanların davranışlarında 

gözlemlenen bu tür tutarsızlıklar genel bir yeşil Müslüman profilini tanımlamayı 

zorlaştırmaktadır. Ancak yeşil tüketicilerin yeşil ürünleri almasına sebep olan 

değişkenlerden yola çıkılarak genel bir profili çizilmeye çalışıldığı gibi, aynı şey 

yeşil Müslümanlar için de yapılabilir. Yeşil tüketicilerin davranışlarını belirleyen üç 

temel değişkenin (bilgi düzeyleri, demografik ve sosyo-ekonomik değişkenler ve 

psikolojik faktörler) bazılarının yeşil Müslümanların davranışlarını da belirlediği 

söylenebilir.  

Yeşil tüketiciler de olduğu gibi yeşil Müslümanlar arasında da bilgi çok 

önemlidir. Yeşil tüketicilerin yeşil ürünler hakkında bilgi düzeyleri arttıkça bu 

ürünleri satın alma oranlarının da arttığı söylenmektedir. Ancak bilginin yeşil 

ürünleri satın alma konusunda teorik düzeyde kaldığını ve etkili olmadığını 

vurgulayanlar da vardır. İslâmi çevrecilik yaklaşımında da bilgi çok önemlidir. 
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Ancak yeşil Müslümanlar için bu bilgi yalnızca çevre dostu ürünleri satın alma 

konusunda değil, yaşamın bütün yönlerini kapsayıcı niteliktedir. Allah Kur’an’da pek 

çok yerde bilmenin önemine vurgu yapmaktadır. 

“Bir de hiç bilmediğin bir şeyin ardınca gitme; çünkü kulak, göz, gönül... 

(evet) bunların her biri ondan mesûl bulunuyor.”
173

 

“...De ki: ‘Hiç bilenlerle bilmezler eşit olur mu?...”
174

 

Bu âyetlerde de görüldüğü gibi İslâm bilginin önemine vurgu yapmaktadır. 

Bu bilgi Müslümanların tüketim davranışları yanında hayatın pek çok yanını 

kapsamaktadır. Yani İslâm, bilginin karar verme sürecinde çok önemli bir etken 

olduğunu vurgular ve bu bilginin çevre dostu ürünleri satın alma kararını da 

içerdiğini belirtmektedir.
175

 Yeşil Müslümanlar arasında çevre bilgisinin çevreci 

davranışın ilk koşulu olduğunu gösteren çalışmalar da vardır.  

2005 yılında Malezya’da 743 kırsal ve kentsel aile üzerinde yapılan çalışma 

bunlardan birisidir. Selangor eyaletinde yapılan çalışmada cevaplayanların radyo, 

televizyon ve gazeteden elde ettikleri bilgilerden dolayı çevresel bilgilerinin çok 

yüksek olduğu görülmektedir. Çalışma, çevreci eylemlere katılım ve bilgi arasında 

önemli bir bağlantı olduğunu göstermektedir.
176

 Çalışmada da belirtildiği gibi yeşil 

tüketiciler gibi yeşil Müslümanlar da çevreye yönelik tutumlarının ilk koşulu olarak 

çevre dostu ürünler hakkında bilgi sahibi olmayı görmektedir. Ancak bilginin yeşil 

tüketicilerde olduğu gibi yeşil Müslümanların yaşamlarında da çoğu zaman davranışa 

dönüşmediğini gösteren çalışmalar da vardır. Aini Mat Said ve d. tarafından yapılan 
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çalışmada Selangor’daki okul öğretmenleri arasında çevresel açıdan sorumlu 

davranış ile bilginin düzeyi arasında önemli bir bağlantı olmadığı ortaya çıkmıştır.
177

 

Bu çalışmalardan da anlaşılacağı gibi hem yeşil tüketiciler hem de yeşil 

Müslümanların çevresel konulardaki bilgi düzeylerinin davranışa dönüşüp 

dönüşmediği hususunda tartışmalar vardır ve bir netlik yoktur. Her iki yaklaşımda da 

teorik düzeyde bilginin önemi yansınamazken, pratik düzeyde bunu görmek pek 

olanaklı olmamaktadır. 

Yeşil tüketicilerin profilini belirlemek ve davranışlarına yön veren unsurları 

analiz edebilmek için üzerinde çalışmalar yapılan diğer etmen sosyo-ekonomik ve 

demografik faktörlerdir. Ancak yeşil Müslümanların çevre dostu ürünler karşısındaki 

tavırlarını belirlemeye yönelik yapılan çalışmalarda sosyo-ekonomik ya da 

demografik faktörlere yönelik değişkenlere çok fazla yer verilmemiştir. Bu nedenle 

yeşil Müslümanların yeşil tüketicilerde olduğu gibi kadınların erkeklerden daha 

duyarlı olduğu, evli olanların bekârlara kıyasla daha hassas davrandığı ya da eğitim 

seviyesi ile çevresel duyarlılık arasında pozitif yönde bir ilişkiye sahip olduklarını 

söyleyebilmemiz mümkün değildir. 

Yeşil Müslümanların yeşil tüketicilerle benzer olarak davranışlarını etkileyen 

bir başka unsur psikolojik faktörlerdir. Yeşil tüketicilerin satın alma davranışlarını, 

çevre ve tüketim konusundaki hassasiyetleri ve karakterlerini, karakterlerine şekil 

veren değer sistemleri şekillendirmektedir.
178

 Yeşil tüketicilerde olduğu gibi yeşil 

Müslümanların da çevreye olan saygılarını ve duyarlılıklarını şekillendiren bir takım 

ahlâki değerleri vardır. Ancak İslâmi çevrecilik yaklaşımında din ve ahlâk kuralları 

birbirinden ayrılmadığı için, bireylerin çevresel duyarlılıklarının temelinde genellikle 
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din kuralları etkili olmaktadır. Bu noktada ise İslâmi çevrecilik yaklaşımı yeşil 

tüketim yaklaşımından farklılaşmaktadır. Yeşil tüketim yaklaşımında tüketicilerin 

satın alma davranışını etkileyen ahlâki değerleri, tüketicilerin dikkate alacağı bir emir 

niteliğinde değildir. İslâmi çevrecilik yaklaşımında ise, yalnızca tüketim davranışı 

değil bireylerin bütün davranışlarını etkileyen unsurlar dinin bir emri şeklindedir ve 

bireyler bu emirleri dikkate almak zorundadır aksi takdirde cezalandırılacaklardır. 

Özetle, İslâmi çevrecilik yaklaşımının temel unsurlarından birisi olan müslim 

bireyler yeşil tüketim yaklaşımı ekseninde yeşil Müslümanlar olarak 

sınıflandırılmaktadır. Yeşil Müslümanlar olarak sınıflandırılan bu bireylerin yeşil 

tüketiciler gibi çevresel duyarlılıkları olduğu ve bu duyarlılığı bir takım ilkeler 

doğrultusunda hayata geçirdikleri vurgulanmaktadır. Ancak hem yeşil tüketiciler 

hem de yeşil Müslümanlar üzerinde yapılan ampirik çalışmalarda bu bireylerin 

profilini belirlemeye yönelik net sonuçlar olmadığı için, her iki kesimin de şu an için 

net bir profile sahip olmadıkları söylenebilir. 

2. Etik Boyut: Tanrımerkezcilik 

İslâmi çevrecilik yaklaşımının insan-doğa ilişkilerini analiz etmede 

başvurulacak temel unsurlardan birisi bu yaklaşımın etik boyutudur. Bu yaklaşımın 

etik boyutu dikkate alınmaksızın insanlar ve doğal çevreleri arasındaki ahlâki 

ilişkileri incelemek pek mümkün gözükmemektedir. Çünkü çevre etiği, ahlâk 

kurallarının insanların doğal dünya karşısındaki davranışlarını yönettiğini ve 

yönetmesi gerektiğini varsaymaktadır.
179

 O halde, İslâmi çevrecilik yaklaşımında 

bireylerin çevresel duyarlılıkları ahlâki bir çerçeveye oturtulduğu için bu yaklaşımın 

etik boyutunu ele almak yararlı olacaktır. 
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2.1. İnsan, Doğa, Kâinat ve Tanrı İlişkisi 

İslâmi çevrecilik yaklaşımına göre büyük varoluş zincirinde insanların yeri 

nedir, doğanın bir amacı ve bağımsız bir varlığı var mıdır, İslâm dininin temel 

kaynaklarında insanın doğaya karşı tutumu nasıl ele alınmaktadır, insanın diğer 

varlıklar üzerinde tasarruf yetkisine getirilen bir sınırlama var mıdır, bireyin diğer 

varlıklara karşı sorumluluğu doğrudan mıdır yoksa dolaylı mıdır, etik kavramı 

çerçevesinde İslâmi çevrecilik yaklaşımı nasıl bir görüşe sahiptir, hangi çevre etiğine 

daha yakındır gibi sorular etik olarak yanıtlanması gereken sorulardır. Bu sorulardan 

yola çıkılarak verilen cevaplar ışığında İslâmi çevrecilik yaklaşımının nasıl bir etik 

yaklaşımı benimsediği analiz edilmeye çalışılacaktır. 

Kur’an’da insanın yaratılmasından yaratılış amacına, insanların halife 

kılınmasından karakter özelliklerine kadar pek çok şey yer almaktadır. Ancak burada 

İslâm’ın insana bakış açısı bütün ayrıntılarıyla ele alınmayacak, insan-doğa 

ilişkilerine yaklaşımını analiz etmek için gerekli olan unsurlara yer verilecektir. 

Kur’an öncelikle insanın nasıl yaratıldığını belirtir. Kur’an’ göre Allah, insanı 

sudan,
180

 topraktan,
181

 çamurdan,
182

 cıvık çamurdan,
183

 salsaldan (kuru çamur),
184

 

nutfeden (sperm)
185

 yaratmıştır. Bu âyetler evrende bulunan bir takım elementlerin 

insan vücudunda yer aldığını ve insanın bedeninin bu unsurlardan oluştuğunu işaret 

etmektedir. İnsan bedeninin yeryüzünde bulunan bu elementlerden oluşması, insanın 

da yeryüzünün bir parçası olduğunu akla getirmektedir. 
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Kur’an insanın nasıl yaratıldığını açıkladıktan sonra, diğer varlıklar 

karşısında insana bir üstünlük verildiğini ve insanın diğer varlıklara halife kılındığını 

vurgulamaktadır. İslâm dininin temel kaynaklarına bakıldığında insanların diğer 

varlılar karşısında üstün bir konuma sahip olduğu görülmekte ve kâinatın 

hiyerarşisinde insanoğluna özel bir yer ve mertebe verilmektedir.
186

 Kurân’da 

yeryüzündeki her şeyin insanlık için yaratıldığını gösteren pek çok âyet vardır. 

Aşağıdaki Kur’an âyetleri böyle bir görüşü destekleyecek biçimde yorumlanabilir: 

“O ki sizleri yeryüzünde halifeler kıldı, o halde kim küfr (nankörlük) ederse 

küfrü kendi aleyhinedir...”
187

 

 “Hem göklerde ne var, yerde ne varsa hepsini kendinden (bir lütuf) olarak 

sizin için emre âmâde kıldı. Şüphesiz ki bunda düşünecek bir kavim için âyetler 

var.”
188

 

“Hem sizin için geceyi ve gündüzü ve güneşi ve ayı emre âmâde kıldı; bütün 

yıldızlar da O’nun emrine âmâdedirler.”
189

 

Kur’an insanların nasıl yaratıldığını ve yeryüzünde Allah’ın halifesi olarak 

kabul edilmesi gerektiğini açıkladıktan sonra bu insanların yaratılma amacından 

bahsetmektedir. Kur’an insanların yaratılmasının nihai amacının Allah’a kulluk 

etmek olduğunu vurgulamaktadır. Kur’an insanların Allah’ın kulları olduğunu şu 

âyetlerle açıklamaktadır: 

“Ve ben, cin(leri) ve ins(anlar)ı ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.”
190

 

“Benim de cidden namazım, ibadetlerim, hayatım, ölümüm, hep âlemlerin 

Rabbi olan Allah içindir.”
191
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“Ve Rabbine kulluk yap(maya devam et), tâ sana o yakîn gelene kadar!”
192

 

Bu âyetler insanların yeryüzünde halife olarak kabul edilmelerine karşın, aynı 

zamanda Allah’ın kulları olduklarını da hatırlatmaktadır. Yani Kur’an insanlardan 

hem Allah’ın kulları, hem de Allah’ın halifeleri olarak söz etmektedir. İnsanların 

yeryüzünde halifeliği icra etme hakkı ancak Allah’ın kulları olarak kalma, O’nun 

iradesine ve yasalarına uyma koşuluyla kendilerine verilmektedir.
193

 

İslâmi çevrecilik yaklaşımının insanların varlık zinciri içindeki konumuna 

ilişkin bakış açısını inceledikten sonra, insan-doğa ilişkilerini net olarak ortaya 

koyabilmek için İslâm’ın temel kaynaklarında kâinatın nasıl ele alındığını belirtmek 

yararlı olacaktır. Kur’an’ın kâinatla ilgili âyetleri incelendiğinde, kâinatın niçin 

yaratıldığından nasıl yaratıldığına, yeryüzündeki her şeyin insanlar için bir nimet 

olmasından bu varlıkların bir emanet olmasına kadar pek çok şey ile 

karşılaşılmaktadır.  

Kur’an öncelikle doğanın amaçsız ve anlamsız bir şekilde işleyişini 

sürdürmediğini vurgulamaktadır. “Onlar ki, gerek ayakta ve otururken ve gerek 

yanları üzerinde (yatarken) hep Allah’ı zikrederler ve göklerin, yerin yaratılışında 

düşünürler (de) “Ey Rabbimiz!” derler “Bunu sen boşuna yaratmadın, (her türlü 

noksanlıktan) münezzehsin.”
194

 Kur’an bu âyet ile şunu açıklamaya çalışmaktadır: 

Kâinat evrim sürecinin ya da kaotik kümeleşmelerin bir sonucu olarak anlamsız ve 

amaçsız bir biçimde, sırf tesadüf eseri ortaya çıkmış bir şey değildir, bir düzeni ve 

anlamı vardır.
195
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Kur’an ikinci olarak kâinattaki varlıkların yapısı ve tabiî olayların meydana 

gelişi hakkında temel bilgiler vermektedir. Kur’an “Ya o küfredenler görmediler de 

mi ki gökler ve yer bitişik idiler de biz onları ayırdık, hayatı olan her şeyi sudan 

yaptık. Hâlâ inanmıyorlar mı?!”
196

, “Hâlbuki O, o yaratan ki: Geceyi, gündüzü ve 

güneş ve ayı yaratmış; bütün gök cisimlerinin her biri birer felekte yüzüyorlar.”
197

 ve 

“Bir de göğe bakın, biz onu kuvvetle bina ettik ve şüphe yok ki biz çok genişletmeye 

de mâlikiz.”
198

 gibi âyetlerle tabiî olayların meydana gelişi hakkında fikir 

vermektedir. 

Kur’an üçüncü olarak kâinatın niçin var olduğunu açıklamaktadır. Kâinatın 

yaratılma sebeplerinden birisi, Allah’ın zatının tanınmasını ve bilinmesini 

istemesidir. “Ben gizli bir hazine idim, kendimi bildirmeye meyl ve muhabbet ettim 

ve beni bilsinler diye varlıkları yarattım.”
199

 hadis-i kutsisinde de belirtildiği gibi, 

kâinatın yaratılma sebeplerinden ilki Allah’ın bilinmek istemesidir. Kur’an’a göre 

tabiatın bizzat kendisi, orada var olan canlı ve cansız her şey, insanı Allah’ın 

varlığına götüren bir âyet, işaret ve delildir.
200

 Burada tabiatın Allah’ın varlığının 

delillerini sunan bir âyet olarak kabul edilmesi dikkat çekicidir. Allah âyet olan tabiat 

aracılığıyla her şeyden önce insanları, çevrelerini gözlemleyip üzerinde düşünmeye 

(taakkul) ve bu derin düşünceden değerli ve doğru dersler çıkarmaya (tefekkür) 

çağırmaktadır.
201

 Kur’an’da insanı bu tarz düşünmeye davet eden pek çok âyet 

vardır. Bunlardan bazıları şunlardır: 
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“Yerde de âyetler (alâmetler/deliller) var yakîn ehli için, nefislerinizde de, 

hâlâ görmeyecek misiniz?”
202

 

“İleride biz onlara hem afakta, hem (de) nefislerinde âyet (delil ve 

alâmet)lerimizi öyle göstereceğiz ki, nihâyet onun hak olduğu kendilerine açıkça 

belli olacak. Kâfi değil mi bu ki, Rabbin her şeye şahit.”
203

 

Kur’an’da kâinatın yaratılma sebeplerinden ikincisi ise, insanların 

ihtiyaçlarını karşılamaktır. Allah’ın kâinatı ve onun içindekileri bir nimet olarak 

insanlığın hizmetine sunduğunu belirten hadis ve âyetler vardır. Bunlardan bazıları 

şunlardır: 

“Allah şöyle buyurdu; “Ey Âdemoğlu, seni kendim için yarattım. Eşyayı da 

senin için yarattım. O halde kendim için yarattığımı senin için yarattığımın ayarına 

düşürme.”
204

 

 “Hem sizin için, hem sizin rızık vericisi olmadığınız kimseler için onda 

geçimlikler meydana getirdik.”
205

  

“Daha sizin için (Allah’ın) yeryüzünde muhtelif renklerle yarattıkları neler 

var! Elbette bun(lar)da düşünecek bir kavim için bir âyet (delil) var.”
206

  

Bu âyetler ve hadiste de belirtildiği gibi, kâinat bir yönüyle Allah’ın varlığına 

deliller sunarak insanların manevi hayatını şekillendirdiği gibi, bir yönüyle de 

sunduğu maddi rızıklar ile insanların maddi ihtiyaçlarını gidermektedir. 

Kurân dördüncü olarak, doğadaki diğer varlıkların tek amacının yalnızca 

insanlara ve onların ihtiyaçlarına hizmet etmek olmadığını, buna ek olarak kendi 
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dilleriyle Allah’a ibadet ederek kulluklarını yaptıklarını vurgulamakta ve bu nedenle 

bütün doğanın müslim (teslim olmuş) olarak ele alınması gerektiğini ifade 

etmektedir. Kur’an’a göre evrendeki her şey Allah’ın koyduğu yasalara uygun 

hareket ettiği için, bütün evren müslimdir, yani Allah’ın iradesine teslim olmuştur.
207

 

Bütün evrenin müslim olması ise, Allah’ın emirlerine aykırı hareket edemeyeceğini 

ifade etmektedir. Doğanın Allah’ın iradesine teslim olduğunu ve onun emirleriyle 

hareket ettiğini gösteren âyerlerden bazıları şunlardır: 

“Baksana; hakikat (şu ki), Allah; o gökler ve yerdeki kimseler ve o kanat 

çırpıp süzülen, dizilen kuşlar hep O’nun için tesbih ediyor, her biri cidden salât 

(duası)ını ve tesbihini bilmiş.”
208

 

“Ra’d (gök gürültüsü), (O’na) hamd ile tesbih eyler, melekler de (O’nun) 

korkusundan (hamd ile tesbih eylerler). Ve (O) yıldırımlar gönderir de onunla 

dilediğini çarpar; onlarsa Allah hakkında mücadele ediyorlardır.”
209

 

“Hem göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah’a secde eder, gerek canlılar 

kısmından olsun ve gerek melekler (kısmından olsun) ve bunlar kibirlenmezler.”
210

 

Bu âyetler doğadaki tüm varlıkların kendi dilleriyle Allah’a kulluk ettiklerini, 

doğal dünyadaki varlıkların yalnızca insanlarla ve onların aracılığıyla Allah’la ilişki 

içinde olmadıklarını, Allah’la doğrudan bir ilişkileri olduğunu göstermektedir.
211

 

Yani insanların doğal çevrelerine yalnızca kendi amaçlarını yerine getirmek için bir 

araç ve kaynak olarak bakması yanlıştır. Nasıl ki insanlar ilahi bir takdirle 

kendilerine sunulan ve kabul ettikleri rolü yerine getiriyorsa, insan dışındaki her 

varlık da ilahi takdirle belirlenmiş rolünü yerine getirmektedir.  
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Kısacası Müslümanlığın kutsal kitabı olan Kur’an’daki kâinatla ilgili âyetler 

incelendiğinde, onlardan bahsetmesinin genel olarak dört amacının olduğu 

görülmektedir. Birinci amacı, doğal varlıklara, olaylara, insanlara, Tanrı’nın varlık 

ve birliğine, ölümden sonra dirilişin olabileceğine ilişkin kimi metafizik konuları 

açıklayabilmektir. İkinci amacı, evrenin yapısı ve türlü doğal olayların meydana 

gelişine ilişkin olarak doğrudan doğruya bilgiler vermektir. Üçüncü amacı, evrenin 

insanlar için yaratıldığını ve özdeksel gereksinmeleri için, evrenin insanlığın buyruğu 

altında olduğunu anlatmaktır. Dördüncü amacı, doğanın korunması gerektiğini 

öğretmektir.
212

 

2.2. Tanrımerkezcilik Ekseninde İnsanın Sorumluluğu 

İslâm’ın temel kaynaklarında insan ve doğanın konumu ile ilgili bu 

belirlemeleri yaptıktan sonra İslâmiyet’in ahlâk anlayışının ne tür bir etik yaklaşımı 

benimsediği ve bunun yeşil tüketim yaklaşımı ile paralelliklere sahip olup olmadığı 

tartışmasına geçebiliriz. İslâmiyet’in ahlâk anlayışının ne tür bir etik yaklaşımı 

benimsediği konusu oldukça tartışmalı bir konudur. Yeşil tüketim yaklaşımı 

doğadaki tüm canlı ve cansız varlıkların içsel bir değere sahip olmadığını kabul ettiği 

için insanmerkezci olarak kabul edilmektedir. Ancak İslâmi çevrecilik yaklaşımını 

sınıflandırmak yeşil tüketim yaklaşımını sınıflandırmak kadar kolay değildir.  

İslâm’a diğer varlıklar karşısında insanı üstün görmesi, göklerde ve 

yeryüzünde olan her şeyi üstün kabul ettiği bu yaratığa yani insana tabi kılması 

çerçevesinden bakılırsa İslâmi çevrecilik yaklaşımının da yeşil tüketim yaklaşımında 

olduğu gibi insanmerkezci olduğu söylenebilir. Çünkü Kur’an’da yer alan bazı 
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âyetler İslâmiyet’in insanmerkezci olduğunu düşündürmektedir. Bu âyetlerden 

bazıları şunlardır: 

 “Şanım hakkı için, biz Âdemoğlunu ikrâma mazhar kıldık, karada ve denizde 

binitlere yükledik ve hoş hoş nimetlerden besledik, yarattıklarımızdan çoğunun 

üzerine geçirdik.”
213

 

“ Ki, biz insanı en güzel bir biçimde yarattık.”
214

 

“Ve sizin için birbiri ardınca güneş ile ayı emre âmade kıldı, yine sizin için 

gece ile gündüzü emre âmade kıldı.”
215

 

“Görmediniz mi Allah zülcelâl sizin için göklerdekini ve yerdekini (size) râm 

kılmış, üzerine görünen ve görünmeyen nimetlerini bolca ihsan buyurmakta?!”
216

 

Yalnızca bu âyetler dikkate alınarak İslâmi çevrecilik yaklaşımına bakılırsa 

insanların diğer varlıklardan üstün oldukları, diğer varlıkların ise insanların 

ihtiyaçlarını karşılamak üzere yaratıldıkları anlaşılabilir. Bu âyetler diğer varlıkların 

insana hizmet etmek dışında başka bir varoluş gerekçeleri olmadığını düşündürebilir. 

Ancak Kur’an’daki diğer âyetleri yok sayarak yalnızca bu âyetlerde yer aldığı 

şekliyle İslâmi çevrecilik yaklaşımına bakmak yanlış olmasa bile hatalı olacaktır. 

Kur’an’ın geneline bakıldığında İslâmiyet’in insana diğer varlıklar üzerinde 

mutlak bir tasarruf yetkisi verdiği sonucunu çıkarmak mümkün değildir. İslâm’ın 

çizdiği varlık şeması içinde insanın ayrıcalıklı bir yeri olmakla birlikte, insan diğer 

varlıklar karşısında bir despot olarak; diğer canlılar da insan karşısında her türlü 

haktan yoksun, bir köle olarak betimlenmemektedir.
217

 İslâm da yeşil tüketim 

yaklaşımında olduğu gibi insanların doğa üzerinde mutlak bir yetkileri olduğunu 
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kabul etmez ve insanların doğaya karşı sorumlulukları olduğunu hatırlatır. Kur’an’da 

insanların doğanın üzerindeki tasarruf yetkilerinin sınırlandırıldığını gösteren pek 

çok âyet ve hadis vardır.  

Kur’an göklerde ve yeryüzünde olan her şeyin insanlara tabi kılındığını 

belirtmekle birlikte, insanların doğanın ve dünyanın efendisi olduğunu ifade 

etmemektedir. İslâm “Hâlbuki göklerdeki ve yerdeki(ler) hep Allah’ındır ve Allah 

her şeyi Muhît buluyor.”
218

 âyetine dayanarak doğanın Allah tarafından yaratıldığını 

ve O’na ait olduğunu belirtmektedir. Bundan çıkartılacak sonuç ise, doğa Allah’a 

aittir, insanların malı değildir bu nedenle gelişigüzel ve sorumsuzca kullanılmak 

üzere insanların tasarrufuna da bırakılmış değildir.
219

 “Hem, yerde debelenen hiçbir 

hayvan ve iki kanadıyla uçan kuş yoktur ki, sizin gibi birer ümmet olmasınlar; biz 

kitapta hiçbir tefrit (eksiklik) yapmamışızdır. Sonra hepsi toplanır Rablerine 

haşrolunurlar.”
220

 âyeti de diğer canlıların insanın insafına bırakılmadığını Allah’la 

olan ilişkilerinin devam edeceğini ve bir gün haşrolunacaklarını ifade etmektedir. 

Allah’ın Semûd kavmine bir mucize olarak gönderdiği ve kötülük edilmemesini 

emrettiği bir devenin öldürülüşü üzerine, o kavmin Allah tarafından 

cezalandırılışının anlatıldığı âyette
221

 de, hayvanı haksız yere öldüren insanları 

cezalandıran ve dolayısıyla hayvanın hakkını arayan bir yaklaşımı görmek 

mümkündür.
222

 Bu âyetlerde de görüldüğü gibi İslâm insana kendi dışındaki varlıklar 

üzerinde mutlak bir tasarruf yetkisi vermemekte, bu varlıkların da bir takım hakları 

olduğunu vurgulamaktadır.  
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İslâm insanların diğer varlıklar karşısında bir takım sorumluluklara sahip 

olduklarını vurgulamakla kalmamakta, bu sorumluluğun insanlar tarafından gönüllü 

olarak üstlenildiğinin de altını çizmektedir. Nasıl ki yeşil tüketim yaklaşımında 

insanların diğer varlıklara karşı tutumunu, kendi türü ve diğer canlılar arasındaki 

ilişkilerini belirleyen unsur bireylerin gönüllü davranışları ise İslâmi çevrecilik 

yaklaşımında da bireylerin kendi dışındaki varlıklara karşı sorumluluk almasını 

sağlayan unsur gönüllü olmalarıdır. İslâmi çevrecilik yaklaşımında insanların doğaya 

karşı sorumlulukları “Evet, biz o emâneti göklere, yere ve dağlara arz (ve teklif) 

ettik; onlar onu yüklenmeye yanaşmadılar, ondan korktular da onu insan 

yüklendi.”
223

 âyetine dayandırılmaktadır. Bu âyet, doğanın Allah’ın yeryüzündeki 

hâlifeleri olan insanlara bir emânet olarak sunulduğunu, insanın da onu gönüllü 

olarak kabul ettiğini işaret etmektedir. Görüldüğü gibi hem yeşil tüketim 

yaklaşımında hem de İslâmi çevrecilik yaklaşımında insanlar doğayı diledikleri gibi 

kullanamamakta, insanların doğaya karşı sorumlulukları olduğu hatırlatılmakta ve bu 

sorumluluğu da kendi seçimleriyle üstlendiklerinin altı çizilmektedir. 

İslâmi çevrecilik yaklaşımı bireyin doğaya karşı sorumluluğu olduğunu 

belirtilmiş olsa da, bu sorumluluğun doğrudan bir sorumluluk olduğunu 

söylememektedir. Aynı varsayımı yeşil tüketim yaklaşımında da görmek 

mümkündür. Yeşil tüketim yaklaşımının temel varsayımları arasında da her ne kadar 

bireyin doğal çevresine karşı sorumlulukları olduğu söylense de doğal dünyaya karşı 

doğrudan bir sorumluluğa sahip oldukları vurgulanmaz. Yeşil tüketim yaklaşımında 

tüketiciler yaşanan ekolojik sorunların sürdürülebilir bir yaşama engel olacağı 

korkusundan yola çıkarak kendi lehlerinde bir karar almış ve çevreye karşı 
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sorumluluk almaya karar vermişlerdir. Yani tüketicilerin çevresel konulardaki 

hassasiyetleri doğanın özsel bir değere sahip olmasından değil, kendi yaşamlarının 

sürdürülebilirliğini sağlamaktan kaynaklanmaktadır.  

İslâmi çevrecilik yaklaşımı da yeşil tüketim yaklaşımında olduğu gibi 

insanların doğaya karşı doğrudan değil, dolaylı bir sorumlulukları olduğunu 

vurgulamaktadır. Ancak bu noktada yeşil tüketim yaklaşımından farklılaştığı 

unsurlar da vardır. Yeşil tüketim yaklaşımında tüketiciler doğaya karşı dolaylı bir 

sorumluluğa sahiptir çünkü doğaya özsel bir değer atfetmek yerine kendi faydalarını 

düşünerek doğayı korumaya çalışırlar. İslâmi çevrecilik yaklaşımında bireyler 

doğaya karşı dolaylı bir sorumluluğa sahiptir çünkü doğaya özsel bir değer atfetmek 

yerine Tanrı’dan korktukları ve doğal çevreyle ilişkileri nedeniyle de hesap 

vereceklerini düşündükleri için doğayı korumaya çalışmaktadır. Yani yeşil tüketim 

yaklaşımında tüketicilerin çevrelerine karşı tutumları tüketiciyle çevre arasında olan 

bir meseledir. Tüketicilerin doğaya karşı olumsuz bir tavır sergilemeleri durumunda 

onları yargılayan bir varlık olmadığı gibi, tüketiciler bu olumsuz davranışları 

sonucunda herhangi bir yaptırıma da maruz kalmamaktadırlar.  

Ancak İslâmi çevrecilik yaklaşımında insan ve onun çevresi ile ilişkileri, 

insanla çevresini ilgilendiren bir mesele durumundan çıkmakta, bu ilişkiye bir de 

Tanrı dâhil olmaktadır. İslâmi çevrecilik yaklaşımının insan-doğa ilişkilerine 

bakıldığında, insanların diğer varlıklar içerisindeki konumu yani insanlar ile diğer 

canlılar arasındaki ilişki sadece ikisi arasında kalan bir mesele olmaktan 

çıkmaktadır.
224

 İnsanlar iki yönlü bir ilişkinin ortasında kalmaktadır. İnsanoğlu 

halifedir, yani aşağıda olanın gözetiminden yükümlü ve dolayısıyla sorumludur, 
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diğer taraftan insanoğlu yukarıda olana karşı da abd, yani kul konumundadır. 

İnsanlar yukarıda olana hesap verme durumunda olduğu için aşağıda olanı gözetmek 

zorunda kalmaktadır.
225

  

Yeşil tüketim yaklaşımında tüketiciler doğaya karşı dolaylı da olsa bir 

sorumluluk alırken bunu herhangi bir varlığa hesap verme durumundan dolayı 

yapmamaktadır. Yani tüketiciler yaptıkları eylemlerden dolayı herhangi bir varlığa 

hesap vermeyecekleri için özgürce davranabilmektedirler. Ancak İslâmi çevrecilik 

yaklaşımında bireyler sorumluluğu kabul ederken özgür bırakılmakla birlikte, bu 

sorumluluğu yerine getirmedikleri zaman cezalandırılma uyarısı ile karşılaşmaktadır. 

Başka bir ifadeyle, yeşil tüketim yaklaşımında sorumluluğu alırken de bu 

sorumluluğu yerine getirmeme durumunda da özgür bir birey vardır, İslâmi 

çevrecilik yaklaşımında ise, sorumluluğu alırken özgür bu sorumluluğu yerine 

getirmeme durumunda ise özgür bırakılmayan bir birey vardır. Çünkü İslâm’da hâlife 

olan insanoğlunun üstünlüğü yaratılmış varlıklar arasında daha yüksek bir güce, 

denetime ya da yetkiye sahip olmasında yatmamakta; daha çok başka hiçbir yaratık 

için söz konusu olmayan bir ölçüde Allah’a hesap verme durumunda olmasında 

yatmaktadır.
226

 Yani insanlara üstünlük sağlayan hilâfet dikkatli bakıldığında bir 

ayrıcalık değil, bir emanet, bir sorumluluk ve bir sınavdır, çünkü Allah insanları 

sınamak, hangilerinin en güzel amelde bulunacağını görmek üzere ölüm ve yaşamı 

yaratmıştır.
227

 İnsanlara verilen hilâfetin bir sınav olduğunu gösteren âyetlerden 

bazıları şunlardır: 
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“O, odur ki, sizi yeryüzünün halifeleri yaptı ve bazınızı bazınızın derecelerle 

üzerine çıkardı; bunun hikmeti ise; sizi size verdiği şeylerde imtihan etmektir.”
228

 

“Sonra onların arkasından sizi yeryüzünde halifeler yaptık ki, bakalım nasıl 

ameller işleyeceksiniz.”
229

 

Âyetlerde de görüldüğü gibi insanlar kabul etmiş oldukları bu emânetten 

dolayı sorumlu tutulmakta ve hesaba çekilecekleri uyarısı ile karşılaşmaktadırlar. 

İnsanların yaptıkları eylemlerden dolayı sorumlu tutulmaları ve hesap verecek 

durumda olmaları ise İslâmi çevrecilik yaklaşımını yeşil tüketim yaklaşımından 

farklılaştırmaktadır. Ancak İslâmi çevrecilik yaklaşımında da insanın doğaya karşı 

sorumlu tavrından dolayı, hem bu dünyada hem de diğer dünyada fayda sağlayacak 

yine kendisi olduğu için yeşil tüketim yaklaşımı ile paralelliklere sahiptir denebilir. 

Özetle, İslâm’ın 1) insanı diğer varlıklar karşısında üstün bir yere koyması, 2) 

insanın diğer varlıklar karşısında dolaylı bir sorumluluğu olduğunu vurgulaması, 3) 

insan dışındaki varlıkları insanların yaşamlarını sürdürmesi için bir araç olarak 

görmesi bakımından, İslâmi çevrecilik yaklaşımı da yeşil tüketim yaklaşımı gibi 

insanmerkezcidir diyebiliriz. İslâmi çevrecilik yaklaşımının kabul ettiği insanın diğer 

varlıklar karşısındaki üstün konumu, yeryüzündeki her şeyin insanın hizmetine 

sunulması, yeryüzünün sahibi olmasa da onun üzerinde tasarruf yetkisine sahip 

olması, doğaya karşı dolaylı bir sorumluluğa sahip olması gibi konular bu yaklaşımı 

hem yeşil tüketim yaklaşımına paralel kabul etmemize neden olmakta hem de 

insanmerkezci bir etik yaklaşımı benimsediğini söyleyebilmemize neden olmaktadır. 

Buraya kadar İslâm’ın temel kaynaklarından birisi olan Kur’ân’da yer alan 

bazı âyetlerden yola çıkılarak, İslâm’ın yeşil tüketim yaklaşımına da paralel 
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varsayımlarıyla insanmerkezci sayılabileceği vurgulandı. Ancak İslâm’ın 

insanmerkezci sayılamayacağını gösteren bir takım unsurlar da vardır. İslâm, 

insanmerkezciliğin öne sürdüğü ahlâk ilkelerinin yalnızca insanlar için söz konusu 

olabileceği, sadece insanın özsel bir değere sahip olduğu ve diğer varlıkların insanın 

çıkarlarına hizmet eden birer araçtan ibaret olduğu gibi görüşlerini 

benimsememektedir. 

İslâm’da din kuralları ve ahlak kuralları arasında ayrım yapılmadığı için, din 

kuralları aynı zamanda ahlâk kuralları olarak kabul edilmektedir. İslâmiyet’te din 

kuralları yalnızca insanlar arasındaki ilişkileri düzenlememektedir. Bu kurallar 

müminlerin kendi aralarındaki ilişkilerini, Tanrı’yla olan ilişkilerini ve diğer 

varlıklarla olan ilişkilerini düzenlemektedir. Yani din kuralları müminin bütün 

ilişkilerini kapsamaktadır. Yani bir mümin, diğer varlıklara karşı da belli bir biçimde 

davranmak zorundadır. Çünkü müminin diğer varlıklara karşı davranışları, günah ve 

sevap cinsinden bir değerlendirmeye tabidir.
230

 Müminlerin diğer varlıklara karşı 

davranışlarının günah ve sevap cinsinden değerlendirilmeye tabi olduğunu bir 

örnekle açıklayabiliriz. Ebu Hureyre’nin naklettiği şu hadis hayvanlara iyi 

davranmanın sevap kazandıracağına dair önemli bir örnektir. O dönemde yolda 

gitmekte olan bir adam susamış ve hemen bir kuyuya inip kuyunun suyundan içer. 

Adam kuyudan çıkınca susuzluktan dilini çıkarıp soluyan ve rutubetli toprak yalayan 

bir köpekle karşılaşır. Köpeğin bu halini gördükten sonra onun da kendisi gibi 

susamış olduğunu düşünerek tekrar kuyuya iner, köpek için mestine su doldurup 
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kuyudan çıkar ve mestindeki suyu köpeğe içirir. Bu hareketinden dolayı adamın 

Allah tarafından öğüldüğü ve günahlarının bağışlandığı belirtilmektedir.
231

 

Bu örnekten de anlaşılacağı gibi, müminin yalnızca insanlara karşı 

davranışları değil, insan dışındaki diğer varlıklara karşı davranışları da öncelikle 

Allah’a karşıdır. Yani müminlerin birbirlerine karşı sorumlulukları Tanrı’nın rızasını 

kazanmak doğrultusunda olduğu gibi, diğer varlıklara karşı sorumlulukları da 

Tanrı’nın kendilerini bağışlamasını istemelerinden ve yaptıklarıyla Tanrı’yı memnun 

etmeye çalışmalarındandır. Buradan hareketle, İslâmiyet’te müminin diğer varlıklara 

karşı sorumluluğu ile diğer müminlere karşı sorumluluğu arasında doğrudan ya da 

dolaylı olup olmama bakımından bir fark yoktur denebilir. Müminlerin Tanrı 

dışındaki diğer varlıklara karşı sorumlulukları dolaylıdır yani Tanrı dolayısıyladır.
232

 

İslâm insanmerkezciliğin öne sürdüğü yalnızca insanın özsel değere sahip 

olduğu görüşünü de benimsememektedir. İslâmiyet’te tek değer kaynağı ve kendi 

başına değerli olan tek varlık olarak Tanrı kabul edilmektedir. Çevreye etik 

yaklaşımların çoğu ya insanı merkeze alarak özsel değere sahip tek varlık olarak onu 

görmekte ya da insan dışındaki diğer varlıkların da insan gibi özsel bir değere sahip 

olduğu gerekçesiyle bu varlıkları ahlâksal topluluğa dâhil etmeye çalışmaktadır. 

Ancak İslâm’ın merkeze Tanrı’yı yerleştirmesi ve kendi başına değerli olan tek 

varlık olarak onu görmesi bu durumu başından sonuna değiştirmektedir. İslâm diğer 

yaklaşımlarda olduğu gibi ne insanı, ne canlı varlıkları ne de cansız varlıkları kendi 

başlarına değerli kabul etmemektedir.  

Tanrı’yı göz ardı ederek İslâm’a bakılsaydı İslâm’ın ahlak anlayışının sıkı bir 

insanmerkezcilik taşıdığı söylenebilirdi. Çünkü İslâm her ne kadar insanın diğer 
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varlıklara karşı sorumluluğu olduğunu söylese de insana verilen üstünlüğü de inkâr 

etmemektedir. Ancak İslâm’ın insana verdiği bu üstünlüğün de belli şartlara 

bağlanması insanların da araçsal bir değere sahip olduklarını düşündürmektedir. 

İslâmiyet’te insan da diğer varlıklar gibi kul olarak yaratılmıştır. İnsan ancak yaratılış 

amacına hizmet ettiği ölçüde, yani iyi bir kul olduğu ölçüde değerlidir. Kur’an’ın “ki, 

biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra da çevirdik esfel-i sâfilîne (aşağıların 

aşağısına) kaktık; ancak imân edip yararlı ameller yapan kimseler başka; onlar için 

kesilmez bir mükâfat vardır.”
233

 âyeti de bunu kanıtlar niteliktedir. İslâm bu âyet ile 

insanlara verilen üstünlüğün kesintisiz olarak verilmediğini, insanların yaratılış 

amacı olan kulluğu yerine getirmedikleri zaman bu üstünlüğün kendilerinden 

alınacağını hatta eşref-i mahlûk olan insanın daha da aşağıya çekilerek aşağıların 

aşağısı olacağını ifade etmektedir. 

Görüldüğü gibi İslâm’a göre, insan da diğer varlıklar gibi Tanrısal planı 

gerçekleştirmek için Tanrı’nın yarattığı araçlardır. Ve Tanrısal plan içindeki 

değerleri araçsaldır. Hiçbirinin kendi başına bir değeri yoktur. Değerleri Tanrısal 

plan içindeki işlevlerinden ve Tanrı tarafından yaratılmış olmalarından 

kaynaklanmaktadır.
234

 Bu nedenle insanın kendi kafasına göre ne kendisine ne de bir 

başka varlığa değer vermesi söz konusu değildir. İnsan bir varlığa değer verse bile o 

insanın verdiği bir değerdir. Varlıkların gerçek değeri Allah’ın onlara verdiği 

değerdir. İslâmiyet’te başka bir şey ya da kimse açısından herhangi bir yarar ya da 

işlevinden bağımsız olarak değerli ve kendi başına amaç olan tek varlık ve değer 

kaynağı Tanrı’nın kendisidir. Tanrı dışında bütün yaratıklar, onun kendi planını 

gerçekleştirmek için yarattığı araçlardır. Dolayısıyla ne insanın ne de yaratılan diğer 
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varlıkların kendi başına amaç olması mümkün değildir.
235

 Bunun sonucu olarak 

İslâmiyet’in ahlâk anlayışını en doğru nitelendirebilecek yaklaşım Tanrımerkezcilik 

yaklaşımıdır. 

3. Sade Hayat 

İslâmi çevrecilik yaklaşımından söz ederken vurgulanması gereken 

unsurlardan birisi de, bu yaklaşımın yeşil tüketim yaklaşımına benzer şekilde gönüllü 

sade yaşam tarzı ile ortak unsurlara sahip olması ve sade hayat vurgusudur. İslâmi 

çevrecilik, kapitalist sistemin temel dayanağı olan mutluluğu, daha çok kazanma ve 

kazandığıyla daha çok tüketme anlayışında değil, sade bir hayatı tercih etmekte 

bulmaktadır. 

İslâmi çevrecilik yaklaşımının mutluluğu zenginlikte ve maddi hazlarda değil, 

manevi bir yaşamda bulmaya çalışması bu yaklaşımın yeşil tüketim yaklaşımı ile 

benzer özelliklere sahip olduğunu düşündürmektedir. İslâmi çevrecilik yaklaşımına 

göre bir bireyin kendi düşünce, bilgi ve duygu dünyasını geliştirip, 

zenginleştirememesi bir başarısızlıktır. İslâm manevi dünyalarını zenginleştiremeyen 

bireylerin her türlü maddi olanağa sahip olsalar dahi mutlu olamayacaklarını 

savunmaktadır. İç dünyası fakir insanların servet sahibi olmalarının onlara ne 

zenginliği ne de mutluluğu getiremeyeceği vurgulanmaktadır.
236

 

İslâmi çevrecilik yaklaşımı da yeşil tüketim yaklaşımında olduğu gibi maddi 

israftan rahatsızlık duymakta ve yaşamda maddi bir anlam dışında manevi bir anlam 

bulmaya çalışmaktadır. Peygamber’in hayatında israftan sakınılması gerektiğine dair 

örnekleri bulmak mümkündür. Hz. Muhammed’in suyun ölçülü kullanılmasına önem 

vermesi ve yıkanırken aşırı su kullanılmasını yasaklayarak, bunu mekruh olarak 
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kabul etmesi buna örnek gösterilebilir. Hz. Muhammed bununla da yetinmeyip 

abdest alırken bile gereğinden fazla su kullanılmasının önüne geçmeye çalışmaktadır. 

Aşağıdaki hadis bu olayı çok net ortaya koymaktadır: 

Resulullah oraya geldiği zaman Sa’ad abdest alıyordu. Sa’ad’ın bol miktarda 

su kullandığını görünce, müdahalede bulunarak şöyle dedi: 

“Nasıl iş bu? Suyu israf ediyorsun.” 

Sa’ad cevaben şu soruyu yöneltti: “Abdest alırken hiç israf olur mu?” 

Resulullah şöyle cevap verdi: 

“Evet, coşkun bir nehrin kenarında abdest alsan bile.”
237

 

Bu örnek olayda da görüldüğü gibi, Hz. Muhammed namaz kılmak gibi farz 

olan bir ibadetten önceki hazırlık aşamasında bile israfa izin vermemektedir. Bu 

örnek, insanların kendisine emanet edilen doğal kaynakları diledikleri gibi 

kullanamayacaklarını, bütün doğal kaynakları tutumlu ve verimli bir şekilde 

kullanmalarını gerektiğini göstermektedir. İnsanların her türlü maddi imkânı ve 

doğal kaynağı dilediği gibi harcayamayacağını Kur’ân’daki aşırı tüketim ve 

savurganlığı yasaklayan âyetlerde de görmek mümkündür. Bu âyetlerden bazıları 

şunlardır: 

“...Her biri mahsul verince mahsulünden yiyin, hasat günü hakkını (öşrünü) 

da verin, bununla beraber israf etmeyin; çünkü O, israf edenleri sevmez.”
238

 

“Akrabaya da hakkını ver, yoksula da, yolda kalmışa da! Bununla beraber 

saçıp savurma; çünkü saçıp savuranlar, şeytan(lar)ın kardeşleridirler. Şeytan ise 

Rabbine çok nankör bulunuyor.”
239
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Bu âyetler, insanın kâinatın efendisi olmadığını, tükettiği canlı ve cansız 

varlıklarla birlikte onun bir parçası olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla İslâmi 

çevrecilik yaklaşımına göre insanlar yerinde ve zamanında tüketmedikleri sürece 

aslında kendi değer dünyalarından çalmakta, kendi varlığını heba etmektedir. 

Tüketirken aslında tükenmektedir.
240

 Bu yüzdendir ki, Hz. Muhammed akan bir nehir 

kenarında abdest alırken bile suyu gereğinden fazla harcamayı israf olarak 

değerlendirmiştir. 

İslâmi çevrecilik yaklaşımı tüketimin hayatı sürdürmek için başvurulan bir 

araç olmaktan çıkıp, hayatın amacı olarak algılanır hale gelmesine karşı çıkmakla 

birlikte, bu İslâm’ın tüketime tamamen olumsuz yaklaştığı ya da onu yasakladığı 

anlamına da gelmemektedir. İslâmi çevrecilik yaklaşımı Müslümanlardan tüketim 

davranışlarında orta yolu aramaları gerektiğini söylemektedir. İslâm nimetin 

gereğinden fazla harcanmasını ifrat (çok ileri gitme), ölçülü bir şekilde 

kullanılmasını itidal (orta yol) ve nimetten hiç yararlanılmamasını ise tefrit (geride 

kalma) olarak kabul etmekte ve orta bir yol bulunması gerektiğini belirtmektedir.
241

 

Başka bir ifadeyle İslâmi çevrecilik yaklaşımının temel öngörüsü, insanların maddeyi 

tüketmeye devam etmesi gerektiği ancak bunun dengeyi muhafaza etme şartına bağlı 

kalınarak yapılmasıdır. “Hem elini bağlayıp boynuna as(arak cimrilik yap)ma, hem 

de onu büsbütün israf ederek) açıp saçma ki, (sonra) pişman olur, açık(ta) 

kalırsın.”
242

 diyen Kur’an, böyle bir dengeyi yakalayanları “Ve onlar ki, infak 
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ettikleri vakit israf etmezler, cimrilik de yapmazlar, ikisi arası denk giderler.”
243

 

âyetiyle övmektedir.  

İslâm Müslümanlara tüketim davranışlarında orta yolu bulmalarını öğütlediği 

gibi, kanaat etmeleri gerektiğini de ifade etmektedir. İslâmi çevrecilik yaklaşımı 

ancak kanaat etmeyi başaran insanın mutlu olacağını belirtmektedir. Yeşil tüketim 

yaklaşımının önemli aktörleri olan yeşil tüketicilerin yaşamlarındaki tatmini manevi 

doyum da bulmaları gibi, İslâmi çevrecilik yaklaşımı da Müslümanların mutluluğu 

ancak kanaat etmenin neticesinde elde edebileceklerini ifade etmekte ve kanaat 

etmenin
244

 insanlara mutluluğun yolunu açacağını belirtmektedir. 

İslâmi çevrecilik yaklaşımı ile yeşil tüketim yaklaşımının temel aktörleri olan 

bireyler kendi yaşamlarındaki israftan rahatsızlık duyarak, hayatlarında maddi 

tatminden ziyade manevi bir tatmin bulmaya çalışma konusunda benzer özelliklere 

sahip olsalar da farklılaştıkları noktalar da vardır. İslâmi çevrecilik yaklaşımında da 

yeşil tüketim yaklaşımında olduğu gibi bireyler çevresel konularda bir takım 

hassasiyetlere sahip olup, mutluluğu sade bir hayatta bulabileceklerine inanmaktadır. 

Ancak yeşil tüketim yaklaşımında tüketiciler sade bir hayatı tercih etme konusunda 

gönüllü davranmakta iken, İslâmi çevrecilik yaklaşımında bireylerin sade bir hayata 

yönelmesinin temelinde gönüllülük değil, Allah’ın emrine karşı gelmeme durumu 

vardır.  

Yeşil tüketim yaklaşımında tüketicilerin çevresel konulardaki hassasiyetleri 

çoğunlukla bu alanda edindikleri bilgiler doğrultusunda şekillenmiş ve tüketiciler 

edindikleri bu bilgiler doğrultusunda kişisel tüketimlerini değiştirmiş, doğaya karşı 

sorumluluk alma konusunda gönüllü olmuşlardır. Yani yeşil tüketim yaklaşımında 
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tüketiciler rehber kitaplarda yer alan öncelikli alanlara yönelik yapacakları 

tercihlerinde herhangi bir zorlama ya da baskıya maruz kalmadan sade bir hayatı 

tercih etmekte, bunları gönüllü olarak yapmakta ve fedakâr bir tutum 

sergilemektedirler.  

İslâmi çevrecilik yaklaşımında ise yeşil Müslümanların çevresel konulardaki 

hassasiyetlerini belirleyen ve sade bir hayatı tercih etmelerinde neden olan unsur 

bireylerin gönüllü iradeleri değildir. İslâmi çevrecilik yaklaşımının temel 

kaynaklarından birisi olan Kur’an’daki sade yaşam vurgusu rehber kitaplardan çok 

farklıdır. Rehber kitaplarda yeşil tüketicilere yol gösteren öncelikli alanlar bu 

tüketiciler için bir tavsiye niteliğindedir, bu nedenle de tüketicilerin bu tavsiyeleri 

dinleme zorunlulukları yoktur. Tüketiciler bu tavsiyeleri dikkate almadan tüketmeye 

devam edebilecekleri gibi, sade bir hayatı da göz ardı edebilirler. İslâm’da ise, başta 

Kur’an olmak üzere normatif kaynaklarda yer alan emirlere dikkat edip etmeme 

hususu, rehber kitaplarda olduğu gibi bireylerin inisiyatifinde olmakla birlikte 

tavsiye niteliğinde değildir. Kur’an Müslümanlardan kanaat etmelerini, 

harcamalarında orta yolu bulmalarını, sadaka vermelerini istiyorsa, bunun anlamı 

bireylerin bunu yapmak zorunda olmalarıdır. Bireyler bu emirleri yerine 

getirmedikleri zaman ise cezalandırılma uyarısı ile karşılaşmaktadır. Yani yeşil 

tüketim yaklaşımında tüketiciler gönüllü olarak sade bir yaşam tarzını tercih ederken, 

İslâmi çevrecilik yaklaşımında bireyler Allah böyle istediği için o hayatı tercih 

etmektedir.  

Buradan hareketle, İslâmi çevrecilik yaklaşımında da yeşil tüketim 

yaklaşımında olduğu gibi, hayatta maddi zenginlik yerine manevi zenginliğe 

ulaşılmaya çalışıldığı söylenebilir. İslâmi çevrecilik yaklaşımında söz konusu bu 
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manevi zenginliği arama çabası Allah’ın bir emridir ve bu nedenle gönüllü olarak 

değil, cezalandırılma korkusundan dolayı tercih edilmektedir. Yeşil tüketim 

yaklaşımında ise, hayatta manevi olanı arama herhangi bir emir ya da zorunluluktan 

dolayı değil, tüketicilerin bu hayatı içten istemelerinden kaynaklanmaktadır. 

4. Bireysel ve Kolektif Tavır 

İslâmi çevrecilik yaklaşımının önemli unsurlarından bir başkası çevre 

sorunlarının çözümünde bireysel sorumluluktan ziyade kolektif sorumluluğa vurgu 

yapmasıdır. İslâmi çevrecilik yaklaşımı yaşanan çevre sorunlarının ana sebebi olarak 

insanlarının davranışlarını kabul etmesi yönüyle yeşil tüketim yaklaşımına 

benzemekle birlikte, bu sorunların çözümünü yalnızca bireylerin davranış 

değişikliğinde görmediği için yeşil tüketim yaklaşımından farklılaşmaktadır. 

İslâmi çevrecilik yaklaşımı çevre krizinin insanların eylemleriyle meydana 

geldiğini ifade etmektedir. İslâmi çevrecilik yaklaşımına göre, insanın doğadan 

kutsallığı çıkarması, Tanrı’dan kopan doğa algısına sahip olması ve yalnızca kendi 

isteklerine göre hareket etmesi çevresel problemlerin nedeni olarak kabul edilmekte 

ve böyle bir bakış açısının başka problemlere de neden olacağı belirtilmektedir.
245

 

Kur’an âyetlerinde de meydana gelen sorunların insan eliyle ortaya çıktığı 

vurgulanmaktadır. Kur’an ekolojik düzeni tehdit eden en tehlikeli düşmanın insan 

olduğunu belirtmektedir.
246

 Nitekim Kur’an’da şöyle denilmektedir: “İnsanların 

ellerinin kazandığı ile karada ve denizde fesat meydana geldi; (Allah onlara) 

yaptıklarının bazılarını kendilerine (bu dünyada) tattırmak için ki (şirk ve 
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günahlardan vazgeçip doğru yola) dönsünler.”
247

 Kur’an’ın bu âyetinde de 

belirtildiği gibi insanların kendi elleri ve fiilleriyle yeryüzünde sorunlar 

yaşanmaktadır. 

İslâmi çevrecilik yaklaşımı buradan hareketle, sorunların çözümünü 

sorunların yaşanmasına sebep olan bu insanlardan beklemektedir. Ancak bu yeşil 

tüketim yaklaşımında olduğu gibi sorunun yalnızca bu bireylerin davranış değişikliği 

ile çözüleceğini ifade etmemektedir. İslâmi çevrecilik yaklaşımı sorunun çözümünde 

bireylerden kamu kurumlarına kadar pek çok aktörün görevli olduğunu belirtmekte 

ve görevlerini sıralamaktadır.  

İslâmi çevrecilik yaklaşımı ilk olarak bireylerin davranış değişikliğini gerekli 

görmektedir. Bu yaklaşıma göre, madem ki yaşanan ekolojik sorunlar insanın manevi 

dünyasının bozulması ya da kirlenmesi nedeniyle ortaya çıkmıştır, bu nedenle 

öncelikle bu bireylerin manevi dünyalarındaki bozulmanın giderilmesi ve 

temizlenmesi gerekmektedir. Önceliğin insanın manevi dünyasının temizlenmesine 

verilmesi çok önemlidir. Çünkü yaşanan çevre sorunları, insanın doğayla 

ilişkilerinden ziyade insanın Allah ile ilişkilerinden kaynaklanmaktadır. İslâmi 

çevrecilik yaklaşımına göre, insanın Allah ile olan ilişkilerini düzeltmeden başka 

herhangi bir şeyi düzeltmesi mümkün olamayacağı için öncelikle insanın manevi 

dünyasının temizlenmesi beklenmektedir.
248

 

Buradan hareketle İslâmi çevrecilik yaklaşımı, çevresel sorunların 

çözümünde esas sorumluluğun, dünyada yaptıkları davranışlarından dolayı hesap 

gününde yargılanacak olan bireylerin ellerinde olduğunu ifade etmektedir. Bu 

nedenle doğal kaynaklar ve çevrenin korunması, muhafaza edilmesi ve geliştirilmesi 
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her bir Müslüman’ın bağlı olduğu dini bir görevdir. İslâmi çevrecilik yaklaşımına 

göre, öncelikle insanların çevreyi korumanın Tanrı tarafından istenen dini bir görev 

olduğunu kabul etmeleri gerekmektedir.
249

 Çünkü Allah, Kur’an’da yer alan “ve 

Allah’ın sana bu vergisi içinde sen âhiret evini ara ve dünyadan nasibini unutma da 

Allah’ın sana ihsan ettiği gibi ihsan et ve yeryüzünde fesat arama, çünkü Allah 

fesatçıları sevmez.”
250

, “Ey Âdemoğulları! Her mescit huzurunda zinetiz (olan 

elbiseleriniz)i tutun ve yiyin-için de israf etmeyin; çünkü O israf edenleri sevmez.”
251

 

ve “yeryüzünü ifsat etmeyin, ıslahından sonra da hem korku, hem şevk (ve ümit) ile 

O’na kulluk edin!...”
252

 vb âyetlerle insanları çevrenin korunması konusunda 

uyarmakta ve bunun dini bir görev olduğunu hatırlatmaktadır.  

Buradan yola çıkarak İslâmi çevrecilik yaklaşımı öncelikle bireylere çevreye 

karşı saygının dini bir görev olduğunu hatırlatmak gerektiğini belirtmektedir. İslâmi 

çevrecilik yaklaşımına göre, her bir Müslüman ve bireye aşağıda yer alan ekolojik 

sorumlulukları hatırlatılmalıdır. Bu sorumluluklardan bazıları şunlardır:
253

 

 Doğal kaynakların aşırı tüketimi ya da israfı mümkün değildir, 

 Doğal kaynakların herhangi bir parçasının kanuna aykırı yok edilmesi 

ya da engellenmesi mümkün değildir, 

 Herhangi bir yolla doğal kaynakların zarar görmesi, kötüye 

kullanılması, kirletilmesi ya da bozulmasına izin verilemez, 

 Dünyanın, onun kaynaklarının, parçalarının sürdürülebilir gelişimi, 

yaşamın var olan bütün şekillerinin korunması ve muhafazası, doğal 
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kaynakların ıslahı aracılığıyla toprakta yeni hayatlar meydana getirme, 

toprak, hava ve suyun temizlenmesi ve iyileştirilmesi gibi konular 

büyün bireylerin dikkate alması gereken ekolojik yükümlülüklerdir. 

İslâmi çevrecilik yaklaşımı ekolojik sorunların çözümü konusunda yalnızca 

bireylere çevrenin korunmasının dini bir yükümlülük olduğunu hatırlatmamakta, 

bunun yanında bireylerin günlük hayatlarında nelere dikkat etmeleri gerektiğini de 

ifade etmektedir. Yeşil tüketim yaklaşımının ekolojik sorunların çözümü 

konusundaki varsayımlarının yerine gelmesi için gerekli olan ve rehber kitaplarda 

yer alan bir takım öncelikli alanların İslâmi çevrecilik yaklaşımında da önemsendiği 

görülmektedir. Yeşil tüketicilere yol gösterecek olan rehber kitaplardan birisi olan 

Dünya Çalışma Grubu’nun 50 Simple Things You Can Do to Save the Earth 

(Dünyayı Kurtarmak İçin Yapabileceğin 50 Basit Şey) kitabında yer alan bir takım 

pratik bireysel adımların İslâmi çevrecilik yaklaşımında da öncelikli olarak ele 

alındığı görülmektedir.  

Dünya Çalışma Grubu bu eserde yeşil tüketicilerin tüketim alışkanlığını 

değiştirmeleri için üç aşamalı bir strateji sunmaktadır.
254

 Bu stratejilerin pek çoğunun 

İslâmi çevrecilik yaklaşımında da olduğu görülmektedir. İslâmi çevrecilik yaklaşımı 

da yeşil tüketim yaklaşımında olduğu gibi bireylerin günlük yaşamlarında her gün 

kullandığı hava, su, enerji ve gıda maddeleri gibi pek çok konuda neler yapacağını 

belirtmektedir. İslâmi çevrecilik yaklaşımının sabun tozları veya içinde fosfat 

bulunmayan deterjanları kullanmak, çamaşır makinelerinde ekonomik programı 

tercih etmek, yemekleri teflon ve çelik tencerelerde pişirmek, naylon poşetler yerine 

sürekli kullanılabilecek bez torbaları tercih etmek, plastik ambalajlı ürünler yerine 
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cam ambalajlı ürünleri tercih etmek,
255

 yürünecek mesafelerde vasıta kullanmayıp 

yürümeyi tercih etmek, organik çiftlikleri desteklemek
256

 gibi öncelikli hassasiyetleri 

yeşil tüketim yaklaşımı ile paralelliklere sahip olup bireysel düzeyde yapılması 

gerekenler olarak belirtilebilir. 

Yeşil tüketicilerin tüketim alışkanlıklarını değiştirmesi yönünde çaba sarf 

etmeleri gereken alanlardan birisi olan ağaç dikmek ve bu ağaçları korumak 

hususunun da İslâmi çevrecilik yaklaşımında örneklerini görmek mümkündür. Hz. 

Peygamber’in ağaç dikimine dair tavsiye ve teşvikleri bunun en güzel örnekleridir. 

Hz. Muhammed’in “Müslüman bir kişi bir ağaç diker de ondan insan, hayvan veya 

kuş yerse bu yenen şey kıyamete kadar o kimseye sadakadır.” ve “Bir Müslümanın 

diktiği ağaçtan veya ektiği ekinden insanın hayvanın ve kuşların yedikleri şeyler o 

Müslüman için sadaka olur.” gibi sözleri
257

 İslâmi çevrecilik yaklaşımında da yeşil 

tüketim yaklaşımında olduğu gibi ağaç dikmenin önemli bir mücadele yolu olduğunu 

göstermektedir. 

İslâmi çevrecilik yaklaşımı çevre sorunlarının çözülmesi için bireylerin 

günlük davranışlarındaki çevre bilinçli alışverişleri ve hassas tutumlarının gerekli 

olduğunu belirterek yeşil tüketim yaklaşımı ile paralel varsayımlara sahip olmakla 

birlikte, bu hassas tutumların çevre sorunlarının çözümünde tek başına yeterli 

olmayacağını vurgulayarak yeşil tüketim yaklaşımından ayrılmaktadır. İslâmi 

çevrecilik yaklaşımı çevre sorunlarının çözümünde bireyler dışındaki diğer aktörlerin 

de gerekli olduğuna dikkat çekmektedir. Bu aktörlerden biri yöneticilerdir. 
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İslâmi çevrecilik yaklaşımı, yeşil tüketim yaklaşımında olduğu gibi çevresel 

sorunların çözümünü bireyselleştirmemekte, bireylerin davranış değişiminin yanında 

yönetici kesimin de çevre sorunlarının çözümünde önemli roller üstleneceklerini 

vurgulamaktadır. İslâmi çevrecilik yaklaşımına göre yöneticilerin ve onların 

yardımcılarının öncelikli görevi, bir bütün olarak toplum için zararları olan şeyleri 

ortadan kaldırmak, engellemeye çalışmak ve ortak refahı emniyet altına almaktır. 

İslâmi çevrecilik yaklaşımı yöneticilerin çevrenin ve doğal kaynakların korunması ve 

muhafazası konusundaki görevlerini iki şekilde yerine getireceklerini ifade 

etmektedir. Bunlardan birisi, ortaya çıkmış ve var olan bir zararı düzeltmek şeklinde 

ikincisi ise, zarar daha ortaya çıkmadan önce önlemeye çalışmak şeklindedir. 

Yöneticilerin var olan bir zararın bertaraf edilmesi ile ilişkilendirilebilecek 

sorumluluklarından bazıları şunlardır:
258

 

 Yöneticiler, çevrenin ya da doğal kaynakların hasar görmesiyle 

sonuçlanan eylemlerinden ötürü yetkili otoritelerin bireyleri, örgütleri, 

kurumları ve şirketlerini söz konusu hasarın ortadan kaldırılması ve 

düzeltilmesi için sorumlu tutma hakkına sahiptir. 

 Yöneticilerin çevreye zarar verme tehlikesi olan çeşitli aktiviteleri, 

projeleri ve girişimleri durdurma yetkileri vardır. 

 Yöneticilerin, bireylerin, örgütlerin, kurumların ve şirketlerin çevreye 

geri dönülemez boyuttaki zararları sebebiyle dava açma ve tazminat 

talep etme hakları vardır. 

 Yöneticiler, hayvanların korunması, suiistimal edilmemesi ve eziyet 

görmemesi için müdahale etme görev ve sorumluluğuna sahiptir. 
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İslâmi çevrecilik yaklaşımında yöneticilerin doğal kaynakların ve çevrenin 

korunması ve muhafaza edilmesi konusundaki sorumlulukları yalnızca sorun ortaya 

çıktıktan sonra yapılacaklarla sınırlı değildir. Yöneticilerin herhangi bir hasar ortaya 

çıkmadan önce onu engellemekle ilgili sorumlulukları da vardır. Yöneticilerin zarar 

ortaya çıkmadan önce bu zararı önlemek ya da bu zarardan kaçınmak ile 

ilişkilendirilebilecek sorumluluklarında bazıları şunlardır:
259

 

 Yöneticiler, zararla sonuçlanacak ya da zarara neden olabilecek 

herhangi bir eylemi yasaklama hakkına sahiptir. 

 Yöneticiler, çevre ve doğal kaynaklara zarar verecek herhangi bir 

eylemin kapsamı, mekânı, zamanı, türü ve niteliğini sınırlandırma 

yetkisine sahiptir. 

 Yöneticiler, zararın oluşmasını önlemek ya da minimum düzeye 

çekmek için özel önlemler, teknik standartlar ve gerekli özel metotları 

empoze etme hakkına sahiptir. 

 Yöneticiler yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olan hayvan ve bitki 

türlerinin korunması için gerekli bütün önlemleri alma hak ve 

yükümlülüğüne sahiptir. 

 Yöneticiler, halk sağlığını ilgilendiren bütün konularda rehberlik ve 

bilgi sağlama yükümlülüğüne sahiptir. 

Yukarıda değinilen görevlerden de anlaşılacağı gibi İslâmi çevrecilik 

yaklaşımı çözümü yalnızca bireylerin davranış değişiminde görmemektedir bunun 

yanında yönetici kesimin de bir takım sorumluluklara sahip olduğunun altını 

çizmektedir. Ancak İslâmi çevrecilik yaklaşımı doğal kaynakların sürdürülebilir 
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gelişimi ve korunması hususunda bu iki aktörün görevlerini sıralamakla 

yetinmemekte, uluslararası arenada da çevre ile ilişkilerin yeniden müzakere 

edilmesi için kolektif bir eylemi gerekli görmektedir.  

İslâmi çevrecilik yaklaşımı, her ne kadar çevresel duyarlılığı bunu 

benimsemeye en yakın kitle arasında, yani İslâm dünyasında yerleştirmeye çalışsa 

da, paralel bir süreçle bu duyarlılığın küresel düzeyde de yayılması gerektiğinin altını 

çizmektedir.
260

 Yani İslâmi çevrecilik, çevresel duyarlılığı yaymaya yönelik çabalara 

katkıda bulunan bütün kişilerin Müslüman olması veya önerilen politikaların ve 

faaliyetlerin Müslüman bir ülkede bir hükümetçe uygulanması gerektiği gibi bir 

varsayıma sahip değildir.
261

 Tam tersine söz konusu sorunun çözülmesi ve çevresel 

duyarlılığın yayılması konusunda diğer inanç sahibi insanlarla temasa geçilmesi 

gerektiği hususu üzerinde durmaktadır.  

İslâmi çevrecilik yaklaşımının çevrenin korunması ve çevre sorunlarının 

çözülmesi konusundaki kolektiflik vurgusunu, İbrahim Abdul-Martin’in eserinde 

Müslümanların diğer inanç sahibi insanlarla bir araya gelmeleri gerektiği yönündeki 

ıslarlarında da görmek mümkündür. Abdul-Martin’e göre, bireyler sürdürülebilir 

yaşam için tekliğin ve birbirine bağlılığın ne kadar önemli olduğunu anladığı zaman 

diğerlerine karşı daha merhametli olacaktır ve bunun sonucunda daha da kuvvetli 

hale geleceklerdir.
262

 Abdul-Martin farklı inançlardaki bireyleri bir araya getirecek 

olan unsurun ölüm ötesi hayat inancı olduğunu vurgulamaktadır. Ölüm ötesi hayat 

fikrinin Müslümanlar yanında Budistler, Hindular, Hıristiyanlar ve Yahudiler için 

güçlü bir örgütlenme ilkesi olabileceğini savunmaktadır. Çünkü inanç sahibi pek çok 
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insan öldükten sonraki hayatlarını garantiye almanın bir yolu olarak yaptıkları 

davranışlarına dikkat etmektedirler.
263

 Bu çalışmadaki ifadelerden de anlaşılacağı 

gibi, İslâmi çevrecilik yaklaşımı sorunun çözümünde yalnızca Müslüman olanların 

davranışlarını vurgulamakla yetinmemekte, diğer dinlerden insanlarla da işbirliğini 

gerekli görmektedir. 

Görüldüğü gibi İslâmi çevrecilik yaklaşımı çevre sorunlarının çözümünü 

yalnızca bireylerin ellerine bırakmamakta, bireylerin yanında yöneticilerin ve diğer 

inanç sahibi insanların da bu sorunların çözümünde etkili olabileceklerini 

savunmaktadır. Yani İslâmi çevrecilik yaklaşımına göre, çevresel sorunların 

çözülmesi için tek bir düzeyde değil farklı düzeylerde mücadeleye ihtiyaç vardır. 

Çevre sorunlarının çözülmesi için bireysel düzeyde yapılması gerekenler olduğu gibi, 

ulusal ve küresel düzeyde de yapılması gerekli çalışmalar vardır. İslâmi çevrecilik 

yaklaşımı çevresel sorunların çözümü konusunda her düzeyde mücadelenin gerekli 

olduğuna inansa da, esas mücadelenin bireysel düzeyde olacağını vurgulamaktadır. 

Özetle, İslâmi çevrecilik yaklaşımı çevre sorunlarının çözümünde bireysel 

tutumların önemini vurgulamakta ve kolektif bir tavrın da gerekli olduğunu 

düşünmektedir. Bu varsayımı ile yeşil tüketim yaklaşımından farklılaşmaktadır. 

Ancak bu farklılığın çevre sorunların tamamen ortadan kaldırmasında ne gibi bir 

etkisinin olacağı belli değildir. İslâmi çevrecilik yaklaşımı, yeşil tüketim 

yaklaşımında olduğu gibi sorunların çözümünde etkin rol oynayacağını düşündüğü 

aktörlerin neler yapması gerektiğini belirtmekle birlikte, bu önlemlerin yaşanan 

sorunlarını tamamen ortadan kaldırıp kaldırmayacağı konusu halen tartışmalıdır. 

İslâmi çevrecilik yaklaşımı tıpkı yeşil tüketim yaklaşımında olduğu gibi yalnızca 
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çözüm sürecine katkı sağlayan bir yaklaşım olarak mı kalacaktır sorusu 

cevaplanmayı beklemektedir. 

5. İslâmi Çevreciliğin Kapitalist Sistem İçerisindeki Etkinliği 

Çalışmanın bu kısmına kadar İslâmi çevrecilik yaklaşımının farklı öğelerinin 

tartışılmasına yer verildi. Genel bir değerlendirme yapılacak olursa İslâmi çevrecilik 

yaklaşımının temel unsurlarından ilkinin, Müslim olarak çerçevelendirilen bireyler 

olduğu söylenebilir. İslâmi çevrecilik yaklaşımında bu bireylerin davranışları 

çevresel sorunlara sebep olan ana etken olarak görülmekte, bu nedenle de çevresel 

sorunların çözümü bu bireylerden beklenmektedir. İslâmi çevrecilik yaklaşımını 

analiz ederken vurgulanan temel unsurlardan ikincisi, bu yaklaşımın etik boyutudur. 

İslâmi çevrecilik yaklaşımının Tanrımerkezci çevre etiği kapsamına alınabileceği 

vurgulanmıştır. İslâmi çevrecilik yaklaşımının üçüncü unsuru, sade hayat 

vurgusudur. İslâm mutluluğun ve manevi tatminin ancak kanaat yoluyla elde 

edilebileceğini savunmaktadır. Dördüncü unsur olarak İslâmi çevrecilik yaklaşımının 

sorunların çözümü bakımından kolektif bir hareketi gerekli gördüğü ifade edilmiştir. 

İslâmi çevrecilik yaklaşımının temel unsurlarının ortaya koyulmaya çalışıldığı 

bütün bu başlıklar altında genel olarak yaşanan bir ekolojik krizin varlığından ve bu 

krizin çözümü konusunda neler yapılacağından bahsedilmektedir. İslâmi çevrecilik 

yaklaşımı bugün yaşanan çevre krizinin esas sorumlusunun insanlar olduğunu 

belirterek, bu sorunu insanların çözmesi gerektiğinin altını çizmektedir. Yani İslâmi 

çevrecilik yaklaşımında yaşanan çevre sorunları sistem kaynaklı bir sorun olarak 

değil, insanların sorumlu oldukları bir sorun olarak kabul edilmekte
264

 ve bunun 

neticesinde de sitemin değiştirilmesine yönelik bir çözüm önerisinde 
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bulunulmamaktadır. İslâmi çevrecilik yaklaşımına göre çevre sorunlarını çözmek için 

önemli olan kapitalist sistemin değişmesi değil, insanların içsel ve dışsal olarak 

değişmeleridir. İçsel değişimden kast edilen düşünce tarzındaki değişim, dışsal 

değişimden kast edilen ise davranışlardaki değişimdir.
265

  

İslâm’ın çevre sorunlarına neden olan unsurun kapitalist sistem olduğunu 

düşünmemesi ve sorunların bu sistem içerisinde çözülebileceğini belirtmesi, onun bu 

sistemi tamamen onayladığı ve bu sistemin kölesi haline geleceği anlamına 

gelmemektedir. Buradan hareketle, bu başlık kapsamında İslâm dininin buyrukları 

kapitalist üretim tarzını meydana getiren uygulamaları kolaylaştırıyor mu, engelliyor 

mu, yasaklıyor mu, yoksa bunlara karşı kayıtsız mı kalıyor? gibi sorulara cevap 

verilmeye çalışılarak İslâmi çevrecilik yaklaşımının unsurlarının kapitalist bir sistem 

içerisinde çevre sorunlarının çözümünde etkili olup olmayacağı tartışılacaktır. 

 İslâm kapitalizmi kesinlikle reddetmezken, saf biçimiyle serbest piyasa 

modeline her zaman şüpheyle yaklaşmaktadır.
266

 İslâm’ın kapitalizmin bazı 

unsurlarına kayıtsız kalamayacağını, bunlara karşı bir takım şüphelerinin olduğunu 

ikisi arasındaki bir karşılaştırmadan yola çıkarak daha net ortaya koyabiliriz. İslâmi 

çevrecilik yaklaşımının kapitalizmle ilgili en önde gelen kaygılarından biri, 

kapitalizmin beslediği tüketim kültürüdür. Kapitalizm, sömürü, büyük üretim, büyük 

tüketim ve harcama hırsına dayanmaktadır.
267

 İktisat anlayışının temeline üretim 

yerleştirildiği için de insanların ihtiyaçları olsun veya olmasın tüketime yönelmeleri 

olabildiğince teşvik edilmektedir. Yine üretimi arttırmak maksadıyla gerekirse hileli 

ihtiyaçlar ihdas etmek, kredi ve veresiye gibi kolaylaştırıcılar kullanılarak ihtiyaç dışı 
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tüketim yapmaya yöneltmek, lüks veya prestij mallarının tüketimini özendirmek ve 

yanıltıcı reklama başvurmak da zaman zaman başvurulan yöntemlerden 

bazılarıdır.
268

 

İslâm ise kapitalizmin aksine bir ihtiyaç ekonomisidir. İslâm, tüketimi 

arttırmaya eğilimli bir üretimi öngörmez. Talebi ve ihtiyaçları tahrik edecek, 

dolayısıyla tüketimi iktisadın motoru haline getirecek bir kapitalist üretim tarzı 

İslâm’a yabancıdır.
269

 İslâmi çevrecilik kapitalizmin beslediği tüketim kültürünün 

geleneksel değer ve âdetler üzerinde zararlı etkileri olduğunu düşünmekte,
270

 böyle 

bir kültürün insanları Tanrı fikrinden uzaklaştıracağını ifade etmektedir. Yani İslâmi 

çevrecilik yaklaşımına göre kapitalizmin beslediği tüketim kültürü insanları Tanrı 

fikrinden uzaklaştırdığı ölçüde önem kazanmaktadır.  

Bilinçli bir Müslümanın hayatındaki en önemli gayesi Allah’ın rızasını 

kazanmaktır. Müslümanlar Allah’ın kendilerinden razı olduğu bir kul olmaya 

çalışmaktadırlar. Kur’an’da da Allah, asıl kurtuluşun Allah rızasını gözeterek elde 

edileceğini vurgulamaktadır. “...Allah’ın bir rızası ise hepsinden büyük! İşte asıl 

büyük kurtuluş da budur.”
271

 ve “Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah’tan razı; 

işte o büyük kurtuluş bu!”
272

 âyetlerinde de belirtildiği gibi, İslâm’da Allah’ın rızası 

her şeyin üzerinde tutulmaktadır. Bu nedenle de Allah’ın rızasını kazanmaya engel 

olan her şeye şüphe ile yaklaşılmaktadır. Kapitalizmin beslediği tüketim kültürüne de 

insanı Tanrı’dan uzaklaştırdığı için şüphe ile yaklaşılmaktadır. 
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İslâm ve kapitalizm mülkiyet hakkı konusunda da farklılaşmaktadır. 

Kapitalist ekonomik sistemde özel mülkiyet hakkı sınırsızdır. Bireyler bu haklarını 

tercih ettikleri herhangi bir yolla elde edebilecekleri gibi, bu haklarını aynı zamanda 

devredebilmektedir.
273

 İslâm dininin mülkiyet konusuna yaklaşımı ise kapitalizmden 

oldukça farklıdır. İslâm’a göre bir şeye mâlik olmak, onun üzerinde mutlak bir hak 

elde etmek anlamına gelmemektedir. İslâm inancında her şeyin asıl mâliki Allah’tır. 

İnsan o şey üzerinde kendine tanınan mülkiyet hakkını asıl mâlik olan Allah’ın 

talimatlarını dikkate alarak kullanmaktadır. İnsan adeta bir çiftlik kâhyası veya bir 

şirketin genel müdürü gibidir. Yönetimine verilen imkân ve varlıkları, onların gerçek 

sahibinin kontrolü altında kullanacağının buna aykırı davrandığı takdirde kendisine 

hesap sorulacağının farkındadır.
274

 Bu nedenle İslâm ve kapitalist ekonominin ayırıcı 

özelliklerinden birisi, bireysel mülkiyettir. Bu mülkiyet İslâm’da sınırsız ya da 

limitsiz değilken, kapitalizmde sınırsız ve limitsizdir. 

İslâm ve kapitalizmin farklılaştıkları bir başka nokta, ekonomik özgürlükler 

konusundadır. Kapitalist sistemde ekonomik özgürlüğün sınırsız olması bu sistemin 

önemli bir özelliğidir. Böyle bir sistemde her vatandaş istediği herhangi bir işi ya da 

girişimi kurma ve başlatma özgürlüğüne sahiptir. Bu sistemde insanlar mümkün 

olduğu kadar gelir elde etmekte özgürdür ve gelirlerini istedikleri herhangi bir yolla 

da harcama hakkına sahiptir. Kapitalist sistemde sınırsız ekonomik özgürlükten 

dolayı insanlar kumar, fuhuş, kaçakçılık, dolandırıcılık, istismar ve hile gibi kötü 

yollar aracılığıyla servetlerini kazanabilmektedir.
275

 İslâm dininde kapitalist 

sistemdeki gibi bireylerin ekonomik özgürlüğüne izin verilmekle birlikte, bu 
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özgürlük sınırsız olarak kabul edilmemekte, sınırlandırılmaktadır. İslâm üretim, 

değişim ve tüketimi sarmalayan geniş bir alandaki her ekonomik aktivitede helal ve 

haram arasında bir ayrım yapar. Bunun yanı sıra İslâm kumar, fuhuş, pornografi, içki 

ve uyuşturucunun üretimi ve satımı gibi yollarla para kazanılmasını Müslümanlar 

için yasaklamıştır.
276

 

İslâm ve kapitalizm arasındaki önemli farklardan bir başkası, faiz 

uygulamasıdır. Kapitalist ekonominin temel amacı borç vermek ve faiz geliri elde 

etmek amacıyla bankaların kurulmasıdır. Girişimcilerin büyük bütçeli endüstriyel 

aktiviteler ve farklı projeler yapması için gereken sermayeye sahip olması mümkün 

olmadığı için, yatırımcılardan düşük faizli kaynak alıp girişimcilere yüksek faizle 

veren bankalar ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle borç para aracılığıyla faiz verme 

kapitalist sistemin bir parçası olarak düşünülebilir.
277

 

Faiz kapitalist sistemin bir parçasıdır, İslâm ise faizi yasaklamaktadır. 

Kur’an’da faizin yasaklandığına dair pek çok âyet vardır. Bunlardan bazıları 

şunlardır: “Faiz yiyen kimseler, şeytan çarpan kimse nasıl kalkarsa öyle kalkarlar. 

Bu, işte onların alışveriş de tıpkı faiz gibidir demeleri yüzünden. Hâlbuki Allah 

alışverişi helâl kıldı, faizi haram...”,
278

 “İnsanların mallarında artsın diye verdiğiniz 

faiz Allah yanında artmaz, Allah’ın rızasını murat ederek verdiğiniz zekât ise, asıl 

katlayanlar işte onlardır.”
279

 ve “Ey o bütün imân edenler! Öyle kat kat katlayarak 
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faiz yemeyin, Allah’tan korkun ki felah bulasınız.”
280

 Bu âyetlerden de anlaşılacağı 

gibi İslâm kapitalist sistemin temeli olan faizi yasaklamaktadır. 

İslâm’ın kapitalist sisteme karşı kayıtsız kalamayacağını ortaya koymaya 

çalışırken üzerinde durulabilecek unsurlardan birisi de, bireysel mülkiyetteki denetim 

eksikliği ve sınırsız ekonomik özgürlüğün de bir sonucu olan zayıfların istismar 

edilmesidir. Kapitalist toplumlarda güçlülerin zayıfları istismar ettiği görülmektedir. 

Bütün insanlar mümkün olduğu kadar servet kazanmak için diğerlerini istismar 

edebilmektedir.
281

 Kapitalist sistemde servetin adil dağılımı benimsenmez. Kapitalist 

bir sistemde toplumda yaygın oranda ekonomik bir farklılık olmasına rağmen, ticaret 

ve üretimde bireysel mülkiyet ve ekonomik özgürlüğe karşı çıkılmamaktadır. Bu da 

nüfusun büyük bir kısmının temel ihtiyaçlarını bile gideremezken paranın yalnızca 

bir kaç insanın elinde toplanmasına neden olmaktadır.
282

 

  Oysaki İslâm, bir insanın diğerleri tarafından herhangi bir yolla istismar 

edilmesini ortadan kaldırmaya çalışmaktadır. İslâm’da ortadan kaldırmak için 

üzerinde durulan insan istismarından birisi tefeciliktir. İslâm izin verdiği ticaretin 

aksine tefeciliğin karşılıklı eksikleri kapatmak yerine toplumda daha büyük 

ayrılmalara neden olduğunu vurgulamaktadır. Tefeciliğin sosyal bir sonucu olarak 

toplumda bir tarafta zengin, kibirli ve güçlü bir kesimin, diğer tarafta ise fakir, küçük 

düşürülen ve istismar edilen bir kesimin ortaya çıktığını belirtir ve buna karşı 

çıkar.
283

  

İslâm servetin elde edilmesine ve biriktirilmesine izin vermekle birlikte bunu 

bir takım şartlara bağlamıştır. İnsanlar İslâmi hükümlere uygun bir şekilde servet 
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edinmeyi sürdürdükleri zaman, zekât, sadaka gibi bir takım yükümlülüklerini yerine 

getirdikleri zaman ve bu servet edinme insanı Allah’ı anmaktan alıkoymadığı 

müddetçe benimsenmiştir. İslâm’da servet elde etmeye yönelik çabalar, hem birey 

hem de toplumun faydasına olması koşuluyla kabul edilmektedir.
284

 Üstelik İslâm 

ekonomik kaynakların dengeli bir dağılımını önerir. İslâm insanların yeme, giyinme 

ve barınma gibi temel ihtiyaçlarının tedarik edilmesini garantiler. Ekonomik 

kaynakların ve servetin bütün insanlar arasında eşit ve adil dağılımını temin eder. Bir 

kaç elde paranın yoğunlaşmasını önlemek için gayret eder. Bu uçurumu daraltmak 

için zekât, sadaka, miras ve gönüllü hayırseverlikler gibi çabalara vurgu yapar.
285

 

Buradan hareketle İslâm’ın kapitalist üretim tarzını meydana getiren 

uygulamalara kayıtsız kaldığını söyleyemeyiz. Ancak bu tamamen sisteme karşı 

olduğu anlamına da gelmemektedir. İslâm’ın teorik düzeyde kapitalizm ile sorunlar 

yaşadığı ve bu sisteme yönelik şüphelerinin olduğunu söylemek mümkün olsa da, 

İslâmi kuralların uygulandığı ülkelerde teoride yer alan bu şüphelerin uygulamada 

karşılıklarını buduğumuzu söylemek zordur. Bir başka ifadeyle, İslâm-kapitalizm 

ilişkisi teorik olarak çeşitli yazarlarca sorgulansa da pratikte İslâm-kapitalizm 

uyumunu görmekteyiz. 

İslâmi çevrecilik, kapitalizmin eleştirisi konusunda teoride bir takım temel 

unsurlara sahip olmakla birlikte, pratikte bu unsurların dikkate alınmadığı 

görülmektedir. Zira, pratikte sömürgeci olmayan türden bir piyasa işleyişiyle İslâm 

dini arasında bir uzlaşmazlıktan söz edilmesi şöyle dursun bir tamamlayıcılık ilişkisi 

olduğu dahi ileri sürülebilir.
286

 İslâm kapitalizmin beslediği tüketim kültürü, faiz ve 
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zayıfların istismar edilmesi gibi konulara teoride şüpheyle yaklaşmasına rağmen, 

uygulamada bunun yansımalarını görmek pek mümkün olmamaktadır. 

Kapitalizmin beslediği tüketim kültürünün İslâm’ın temel kaynaklarında 

yasaklandığı görülmekle birlikte, günümüzde İslâmi kuralların uygulandığı, şeriatla 

yöneltilen ülkeler ve Türkiye gibi ülkelerde aşırı tüketimin dindar kesimlerce de 

benimsendiği görülmektedir. Bunun sonucu olarak da İslâmi gıda, giyim, eğlence 

gibi tüketim pazarları oluşmuş, markalar ortaya çıkmış ve bu ürünler tüketildikçe 

kimlik inşası ve meşruiyeti de mümkün hale gelmiştir.
287

 Yani aşırı tüketim İslâm’da 

yasaklanmış olmasına rağmen, pratikte bu yasağın dikkate alınmadığı görülmektedir. 

Günümüzde İslâm’ın çalışma hayatına yönelik sahip olduğu temel 

önceliklerinin de göz ardı edildiği görülmektedir. Hayrettin Karaman’ın Müslüman iş 

adamlarının çalışma ilişkilerini İslâmi prensipler doğrultusunda düzenlemedikleri 

yorumu bunu net olarak ortaya koymaktadır. Hayrettin Karaman Türkiye’nin her 

geçen gün ‘sosyal devlet’ modelinden uzaklaştığı ve dindar işverenlerin de İslâm’ın 

gereklerini yerine getirmediği düşüncesine sahiptir: 

“Ülkenin herhangi bir yerinde bir insan açsa açıksa devlet bundan sorumludur, 

bunun çaresini bulmakla yükümlüdür. Bu çareyi bulurken işyerinin 

kapanmasına, müteşebbisin iflas etmesine, rekabet gücünün yok olmasına 

sebep olmamalısınız. Burada çok ince bir denge var... İslâm’da bir işveren, 

çalıştırdığı bir kişiyi, kardeşi, Allah’ın bir emaneti olarak telakki eder. 

Peygamber Efendimiz’in ‘Çalıştırdığınız insanlara yediğinizden yedirin, 

giydiğinizden giydirin, onlara güçlerinin yetmeyeceği işleri yüklemeyin, şayet 

yüklerseniz yardım edin.’ buyruğu her Müslüman için kanun gibidir. Dindar iş 

adamlarının İslâmi bir işçi-işveren ilişkisi kurma gayretleri yok...Ben öyle 

Müslüman zenginler görmüşümdür ki, kendilerine İslâmi bir takım kuralları 
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anlattığımda ‘O olmaz, biz yapamayız.’ demişlerdir. ‘Ama bu Allah’ın emri, 

İslâm’ın gereği’ diye konuştuğumda, ‘Yok canım, o başka bu başka.’ 

demişlerdir.”
288

 

İslâm hukukçusu Hayrettin Karaman’ın bu ifadelerinden de anlaşılacağı gibi, 

dindar işverenlerin bile İslâmi prensipleri uygulamada yerine getirmedikleri 

görülmektedir.  

Kapitalist bir sistemde artı-değere el koyarak zenginlik üretmenin ve sermaye 

biriktirmenin temel yolları olan kâr, faiz ve ranta İslâm dininde şüphe ile 

yaklaşılmasına rağmen, uygulamada bunların da dikkate alınmadığı görülmektedir. 

Türkiye bu anlamda en güzel örneklerden birisidir. Görünüşe bakılırsa, bu ülkede 

İslâm’a dönük ciddi bir ilginin olduğu görülmektedir. Ancak Türkiye uygulamada 

doğal çevreyle ilgili İslâmi öğretilere büyük ölçüde gözlerini kapatmıştır. Türkiye 

örneği, bankacılık sektöründen inşaat sektörüne kadar pek çok alanda sermaye 

biriktirmenin ve eşitsizlik üretmenin kolayca başarıldığı, bu eşitsizliklerin mevcut 

toplumsal çelişkileri körüklediği bir ülke olarak karşımıza çıkmaktadır.
289

  

Bu bilgiler ışığında, İslâm’ın teorideki dünya malına fazla minnet etmeyen, 

ihtiyacı olanı tüketmeyi öneren, biriktirmek yerine paylaşmayı tavsiye eden ve 

şüpheli olandan uzak durmayı öngören anlayışının pratikte pek de mümkün olmadığı 

görülmektedir. İslâm’ın temeli olarak kabul edilebilecek “Bir lokma, bir hırka bize 

yeter” anlayışı pratikte dönüşüme uğrayarak, “Allah’ın rızası için çabalamanın ve 

İslâm’ın hizmetinde kullanılacak zenginlik elde etmenin de cihat olduğu” anlayışına 

yerini bırakmaktadır. Yani İslâmi çevreciliğin teoride kapitalist sistem ile 

uzlaşmazlıklara sahip olduğunu söylemek mümkün olsa da, teorideki bu prensiplerin 
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pratikte ne derece etkili olacağı şüphelidir. Çünkü pek çok Müslüman ülkede 

kapitalist sistemin temel uygulamalarının yaygın olarak kullanıldığı görülmektedir. 

Bu da İslâm’ın temel prensiplerinin uygulamada göz ardı edildiğini 

düşündürmektedir. Çünkü İslâm kapitalist sistemin bazı uygulamalarını yasaklamış 

olmakla birlikte, bu yasaklara uyulmadığı takdirde ceza vermeyi ölüm ötesi hayata 

bırakmaktadır. İnsanların bu yasakları dikkate alıp almamaları bireysel 

inisiyatiflerine kaldığı için, insanlar cezayı göze alarak çevreye zarar vermeye devam 

edebilirler. 

Özetle, İslâmi çevrecilik yaklaşımı çevre sorunlarını kapitalist bir sistem 

içerisinde çözmek istemektedir ancak bu İslâm’ın kapitalist sistemin bütün 

uygulamalarını onaylayacağı anlamına gelmemektedir. İslâm teoride kapitalist 

sistemin pek çok uygulamasını yasaklamış olsa da, insanların bu yasakları dikkate 

alıp almamaları bireysel inisiyatiflerine kalmaktadır. Bu da İslâm’ın çevre korumaya 

yönelik temel ilkelerinin pratikte ne derece etkili olacağı sorusunu gündeme 

getirmektedir. 
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SONUÇ 

Yeşil tüketim yaklaşımı ekseninde İslâmi çevrecilik yaklaşmını çözümlemeyi 

amaçlayan bu çalışmada yanıt aranan ilk soru, yeşil tüketim yaklaşımının toplum-

doğa ilişkilerine ve çevre sorunlarına nasıl yaklaştığı ve bu sorunların çözümüne 

yönelik ne tür çözüm önerileri sunduğuna ilişkin sorudur. Bu sorudan yola çıkılarak 

yeşil tüketim yaklaşımının temel unsurlarına ulaşılmaya çalışılmıştır. Yeşil tüketim 

yaklaşımının temel unsurlarının ortaya çıkarılması amacıyla sorulan bu soruyla ilgili 

varılan sonuçlar şu şekilde özetlenebilir: 

Yeşil tüketim yaklaşımının temel unsurlarından söz edilirken öncelikle 

tüketicilere özel bir yer verildiği görülmektedir. Çevre sorunlarını ortadan kaldırmayı 

amaçlayan yaklaşımlardan birisi olan yeşil tüketimcilik günümüzde yaşanan ekolojik 

sorunların sebebi olarak tüketicilerin satın alma davranışlarını görmekte ve bu 

nedenle de çözüme bu noktadan yaklaşmaktadır. Tüketiciler hem yaşanan sorunun 

sebebi kabul edilmekte hem de bu sorunun çözümü konusunda bir güç olarak 

görülmektedir. 

Yeşil tüketim yaklaşımı çevresel sorunların çözümü konusunda tüketicilerin 

yaşam tarzlarında bir takım değişiklikleri gerekli görmekle birlikte, tüketicileri bu 

değişim yönünde zorlamamaktadır. Yani tüketiciler yeşil ürünleri tercih etme 

konusunda bir baskıya maruz kalmamakta, kendi özgür iradeleriyle yaşam tarzlarını 

değiştirmektedir. Yeşil tüketim yaklaşımını benimseyen insanların pek çoğu ekolojik 

ayak izlerini azaltmak için günlük yaşamlarını değiştirme konusunda gönüllü 

davranmaktadır. Tüketicilerin çevresel sorunların çözümü konusundaki bu gönüllü 

tutumları yeşil tüketim yaklaşımının önemli unsurlarından ikincisidir diyebiliriz. 
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Yeşil tüketim yaklaşımının unsurlarından üçüncüsü, bu yaklaşımın küresel 

boyutlara ulaşan çevresel sorunların çözümü konusunda bireysel sorumluluğa vurgu 

yapmasıdır. Yeşil tüketim yaklaşımının temelinde çevresel sorunları çözecek olan ve 

büyük oranda değişimi sağlayacak olan aktörler bireysel tüketicilerdir. Yani yeşil 

tüketim yaklaşımında tüketici davranışı kolektif bir perspektiften ziyade bireysel bir 

perspektifte düşünülmektedir. 

Yeşil tüketimcilik yaklaşımı sosyal yapıda büyük değişikliklere gerek 

kalmadan tüketicilerin hayat tarzlarında meydana gelecek küçük değişiklikler 

aracılığıyla çevre problemlerinin çözülebileceğini ifade etmektedir. Bu nedenle yeşil 

tüketim yaklaşımının temel unsurlarından dördüncüsü, kapitalist sistem içerisinde 

çözüm arayışıdır.  

Yeşil tüketim yaklaşımı ile ilgili ortaya konan beşinci unsur, bu yaklaşımın 

insanmerkezci çevre etiği kapsamına alınması gerektiğidir. Yeşil tüketim 

yaklaşımının insan-doğa ilişkilerine bakıldığında, çevresel sorunların insanların 

yaşam tarzındaki bir sorun olarak kabul edilip, çevrenin bireylerin ellerine 

bırakılması ve insanların doğaya karşı dolaylı bir sorumluluğa sahip olması gibi 

hususlar bu yaklaşımın insanmerkezci çevre etiği kapsamına alınmasını 

kolaylaştırmıştır. 

Çalışmada yanıt aranan ikinci soru, aynı kriterler çerçevesinde İslâmi 

çevrecilik yeşil tüketim yaklaşımı ile paralel unsurlara sahip midir yoksa farklılaştığı 

noktalar var mıdır? sorusudur. Bu soruyla ilgili çalışmanın neticesinde ulaşılan 

sonuçları şu şekilde sıralayabiliriz: 

İslâmi çevrecilik yaklaşımında da yeşil tüketim yaklaşımında olduğu gibi 

bireylere özel bir yer verildiği görülmektedir. İslâmi çevrecilik yaklaşımı da 
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günümüzde yaşanan çevre sorunlarının insan davranışları sonucunda meydana 

geldiğini ifade etmektedir. Ancak İslâmi çevrecilik yaklaşımı yaşanan çevre 

sorunlarının sebebini insanların tüketim davranışlarında değil, Tanrı ile ilişkilerinde 

görmektedir. İslâmi çevrecilik yaklaşımında doğadan kutsallığın kopartılması 

insanları dizginsiz bir hale getirerek çevre sorunlarının ortaya çıkmasına neden olan 

ana etmendir.  

İslâmi çevrecilik yaklaşımı, yeşil tüketim yaklaşımında olduğu gibi sade bir 

hayattan yanadır. İslâm mutluluğun ve kurtuluşun maddi zenginlikle değil, kanaat 

etmekle elde edileceğini belirtmektedir. İslâm’ın sade hayat vurgusu yeşil tüketim 

yaklaşımı ile benzerliğe sahip olmasına rağmen, böyle bir hayatı tercih etme 

gerekçesi yeşil tüketim yaklaşımından farklılaşmaktadır. Yeşil tüketim yaklaşımında 

tüketiciler çevresel sorunların çözümü konusunda gönüllü olarak sorumluluk 

almakta, onları bu sorumluluğu almaya iten sebep herhangi bir zorunluluktan 

kaynaklanmamaktadır. Yeşil tüketicileri sade bir hayatı tercih etme konusunda 

zorlayan herhangi bir etmen olmadığı gibi, bu sorumluluklarını yerine getirmedikleri 

zaman denetleyen ya da cezalandıran bir şey de yoktur. 

İslâmi çevrecilik yaklaşımında ise, insanların sade bir hayatı tercih etme 

sebepleri yeşil tüketim yaklaşımından çok farklıdır. Yeşil Müslümanların sade bir 

hayattan yana tercihlerini değiştirmeleri, Allah’ın onlardan böyle bir tercihi 

istemelerinden kaynaklanmaktadır. Kur’an ve hadislerde insanların kanaat etmeleri 

gerektiğini vurgulayan ve emreden onlarca âyet vardır. Bu nedenle İslâmi çevrecilik 

yaklaşımında sade bir hayatı tercih etmek Allah’ın insanlardan beklediği bir şeydir. 

İnsanlar bu hayatı tercih edip etmeme konusunda özgür olmakla birlikte, tercih 

etmedikleri zaman sonuçlarına da katlanmak zorunda kalacaktır.  
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İslâmi çevrecilik yaklaşımı, yeşil tüketim yaklaşımının küresel boyutlara 

ulaşan çevre sorunlarını bireysel düzeyde çözme çabalarına da mesafeli 

yaklaşmaktadır. İslâmi çevrecilik yaklaşımı, sorunların çözümünde esas 

sorumluluğun bireylerde olduğunu vurgulasa da bu aktörlerle sınırlı kalınmayacağını 

ifade etmektedir. İslâmi çevrecilik yaklaşımı, bireylerin yanında yöneticilerin ve 

diğer inanç sahibi insanların da bu sorunların çözümünde önemli sorumlulukları 

olduğunun altını çizmektedir. Yani İslâmi çevrecilik yaklaşımı çevre sorunlarını hem 

bireysel hem de kolektif bir perspektifte çözmek gerektiğini düşünmektedir. 

İslâmi çevrecilik yaklaşımı, çevre sorunlarının kapitalist bir sistem içerisinde 

çözülebileceğine dair unsurları ile yeşil tüketim yaklaşımına benzemektedir. Ancak 

bu İslâmi çevrecilik yaklaşımının kapitalist üretim tarzını meydana getiren 

uygulamaları tamamen desteklediği, bunlara kayıtsız kaldığı anlamına da 

gelmemektedir. Yeşil tüketim yaklaşımı kapitalist sistemin uygulamalarını 

kolaylaştırırken, İslâmi çevrecilik yaklaşımı bu uygulamaların çoğunu teoride 

yasaklamaktadır. Ancak teorideki bu yasakların uygulamadaki yansımalarını görmek 

çok zordur. Bu farklılığa rağmen her iki yaklaşım çevre sorunlarının çözümü 

konusunda mevcut üretim ve tüketim kalıplarında topyekûn bir değişimi değil, 

meydana gelen sorunların ortadan kaldırılması konusunda bir takım önlemleri gerekli 

görmektedir. Bu nedenle de her iki yaklaşım çevre korumacılık ekseninde 

değerlendirilebilir. 

İslâmi çevrecilik yaklaşımı yeşil tüketim yaklaşımından farklı olarak 

Tanrımerkezci çevre etiği kapsamına alınmaktadır. İslâmi çevrecilik yaklaşımının 

insan-doğa ilişkilerine bakışını Tanrı’yı dışarıda bırakarak ele alırsak bu yaklaşımın 

da yeşil tüketim yaklaşımında olduğu gibi insanmerkezci çevre etiği kapsamına 
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alınabileceğini söyleyebiliriz. Ancak İslâmi çevrecilik yaklaşımında Tanrı’yı dışarıda 

bırakmak mümkün değildir çünkü İslâm’da tek değer kaynağı ve kendi başına değerli 

olan tek varlık Tanrı’dır. İnsan ve diğer varlıklar Tanrısal plan içerisindeki 

amaçlarını yerine getirdikleri müddetçe değerli kabul edilmektedir. Bu nedenle de 

İslâmi çevrecilik yaklaşımı Tanrımerkezcidir diyebiliriz. 

Sonuç olarak, yeşil tüketim yaklaşımının bazı temel unsurları İslâmi 

çevrecilik yaklaşımında da mevcuttur. İslâmi çevrecilik yaklaşımının çevre 

sorunlarının sebebini insan davranışında görmesi, hayatın maddi yönleri dışında 

mutluluğu araması, çevre sorunlarının çözümünde esas sorumluluğun bireylerde 

olduğunu düşünmesi ve kapitalist bir sistem içerisinde bu sorunlara çözüm arayışı 

yeşil tüketim yaklaşımı ile benzemektedir. Ancak İslâmi çevrecilik yaklaşımı yeşil 

tüketim yaklaşımı ile tamamen benzer unsurlara sahiptir demek yanlış olur. İslâmi 

çevrecilik yaklaşımının çevre sorunlarının sebebini insanların tüketim 

davranışlarında görmemesi, sade bir yaşamı Tanrı emri olarak kabul etmesi, çevre 

sorunlarının çözümünde yalnızca bireylerin yeterli olmayacağına inanması ve 

Tanrımerkezci çevre etiğine sahip olması bu yaklaşımı yeşil tüketim yaklaşımından 

farklılaştırmaktadır. 
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ÖZET 

Yeşil Tüketim Yaklaşımı Ekseninde İslâmi Çevrecilik 

Bu çalışmanın amacı, ekolojik sorunların çözümü konusunda son yıllarda 

önemli bir hareket ya da bakış açısı olarak ortaya çıkan İslâmi çevrecilik 

yaklaşımının yeşil tüketim yaklaşımı ekseninde ele alınmasıdır. Bu bağlamda, İslâmi 

çevreciliğin yeşil tüketim yaklaşımı ekseninde nasıl bir yerde durduğu, bu yaklaşım 

ile paralel varsayımlara sahip olup olmadığı ve iki yaklaşım arasında bir benzerlik 

bulunup bulunmadığı incelenmiştir. 

Çalışma iki ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, yeşil tüketim 

yaklaşımının temel unsurları ele alınmıştır. Bu bölümde, yeşil tüketim yaklaşımının 

insan-doğa ilişkisine nasıl baktığı, çevre sorunlarına nasıl yaklaştığı, bu sorunların 

çözümü için ne tür öneriler sunduğu ve bu önerilerin kapitalist bir sistem içerisinde 

etkili olup olmayacağı tartışılmıştır. İkinci bölümünde ise birinci bölümdeki aynı 

kriterler çerçevesinde İslâmi çevrecilik yaklaşımının analizi yapılmış, bu yaklaşımın 

yeşil tüketim yaklaşımı ile paralelliklere sahip olup olmadığı tartışılmıştır. 

Yapılan analizler sonucunda, İslâmi çevrecilik yaklaşımının çevre 

sorunlarının sebebini insan davranışında görmesi, hayatın maddi yönleri dışında 

mutluluğu araması, çevre sorunlarının çözümünde esas sorumluluğun bireylerde 

olduğunu düşünmesi ve kapitalist bir sistem içerisinde bu sorunlara çözüm arayışı 

yeşil tüketim yaklaşımı ile benzemektedir. İslâmi çevrecilik yaklaşımının çevre 

sorunlarının sebebini insanların tüketim davranışlarında görmemesi, sade bir yaşamı 

Tanrı emri olarak kabul etmesi, çevre sorunlarının çözümünde yalnızca bireylerin 

yeterli olmayacağına inanması ve Tanrımerkezci çevre etiğine sahip olması bu 

yaklaşımı yeşil tüketim yaklaşımından farklılaştırmaktadır. 
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ABSTRACT 

Islamic Environmentalism On The Axis Of Green Consumption 

Approach 

The aim of this study is to discuss Islamic environmentalism approach, which 

is emerged as an important movement or view point for the solution of ecological 

problems in recent years, on the axis of green consumption approach,. In this context, 

it has been examined whether  there are parallel assumptions or similarities between 

Islamic environmentalism and green consumption approach.  

The study consists of two main parts. In the first part, the basic assumptions 

of green consumption approach are discussed.  In this chapter, it is argued that how 

green consumption approaches to the human- nature relationship and environmental 

problems and what kind of suggestions does green consumption offer  for solving 

these problems and whether these proposals are effective or not in the capitalist 

system.  In the second chapter, Islamic environmentalism has been analyzed in the 

framework of the same criteria used in the first part and it has been examined that 

whether  this approach overlaps with green consumption approach. 

As a result of these analyses, Islamic environmentalism approach, in terms of 

assuming that the reason of environmental  problems are  related with the human 

behaviour/activity and trying to find a solution within the context of capitalist 

system, is similar with the green consumption approach.  On the other hand, Islamic 

environmentalism approach differs from green consumption approach in terms of 

adopting Theo-centrism ethics in human-nature relationships and  evaluate  the 

solutions of the environmental problems in a collective perspective. 
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