TÜKETİM KÜLTÜRÜ
SADE YAŞAMIN GÜZELLIĞINI KAYBETMESI VE TOPLUMUN SÜREKLI TÜKETIME
YÖNELTILMESI ILE BIRLIKTE ÜÇ SOSYAL HASTALIK ORTAYA ÇIKMIŞTIR.
Tüketim, mal ve hizmetlerin insan isteklerini
gidermek üzere son kez kullanılışıdır. Başka bir ifadeyle
tüketim, “belirli bir ihtiyacımızı tatmin etmek için bir ürünü
veya hizmeti edinme, sahiplenme, kullanma ya da yok etme”
olarak tanımlanabilir. Tüketim kültürü kavramı ise; bireysel
beğenileri, sosyal değerleri ve tüketicilerin yaşam tarzlarını
ifade etmek amacıyla kullanılan bir kavramdır.
Gerçekte tüketim kültürü, “tüketicilerin çoğunlukla
faydacı olmayan, statü arama, başkalarıyla arasında fark
meydana getirme ve yenilik arama gibi amaçlarla mal ve
hizmetleri tutkuyla arzuladıkları, peşine düştükleri, elde
etmeye çalıştıkları bir kültüre karşılık gelir”.
Tüketim, modern toplumlarda daha çok toplumsal statünün ve kimliğin bir göstergesi haline gelmiş; kitle
iletişim araçları tarafından sunulan moda ürünler ve yeni
yaşam tarzları bu eğilimi meşrulaştıran araçlar olmuşlardır.
Bu süreçte özellikle gençler, kitle iletişim araçları vasıtasıyla
tüketicilere ulaştırılan ürünlerden ve hizmetlerden en çok
etkilenen toplumsal kesimi oluşturmuştur.
Kapitalist sistemde tüketim önemlidir. Sistemin
devamı açısından özellikle mal ve hizmetin çeşitliliği ve sürekli tüketimi hayati öneme sahiptir. Bundan dolayı tüketimi
sürekli artırmak ve canlı tutmak için çeşitli faaliyetler yapılır.
Kentleşme, kitle iletişim araçları, reklamlar, moda, alışveriş
mekânları tüketim kültürünü yaygınlaştıran faktörler olarak
karşımıza çıkmaktadır.

Ne Kadar Çok Tüketirsem
O Kadar Çok Mutlu Olurum!

‘Ne kadar üretir ve tüketirsem o kadar çok mutlu
olurum’ düşüncesi ve sırf maddi tüketime endeksli yaşam
tarzı; günümüz insanını huzursuz etmiştir. Nitekim yapılan
çalışmalar tüketim çılgınlığı ve mutluluk arasındaki paradoksu göstermesi açısında önemlidir. Normalin üzerinde servet

ve tüketimin insanların daha tatminkâr yapamaması, tüketime
yönelik yaklaşımımızı yeniden değerlendirmemiz için en
etkili nedenlerden biri olabilir.
Günümüzde; çevre kirliliği ve ekolojik dengenin bozulmasında temel sebep, kapitalizmin açığa çıkarmış olduğu
tüketim çılgınlığı ve doğal kaynakların tahrip edilmesi olarak
görülmektedir.

Kaynakları Kimler Tüketiyor?
Burada insanın aklına gelen bir soru da; tüketim,
çevre sorunları ve nüfus artışı üçgeni içinde yer alan nüfusun,
israf ve tüketim çılgınlığının, çevre sorunları ve kirliliğinin
neresinde ve ne kadar yer almakta olduğu sorusudur. Bu
nüfus artışı, kemiyeti ifade eden bir nüfus artışı mıdır? Yoksa
keyfiyeti ifade eden bir nüfus artışı mıdır? Yani Afrikalı biri
mi çevreyi daha çok kirletmektedir? Yoksa Avrupalı, Amerikalı biri mi? Çevre kirliliğinin en önemli nedenlerinden biri
olan israf ve tüketim
çılgınlığı
gelişmiş
ülkeler de mi daha
çok,yoksa geri kalmış
ülkeler de mi? Yine
“İnsan için rahat mı,
yoksa huzur mu daha
önemlidir?” sorularını
akla getirmektedir.
Bütün bu
soruların cevabı aşağıdaki istatistiki bilgide
mevcuttur.

Dünya nüfusunun %23’ünü oluşturan Gelişmiş
Ülkeler, doğal kaynakların %85‘ni, dünya enerjisinin
%70’ini, metallerin %75’ini, besinlerin %60’ını kullanmak					 tadır.
Barry Commoner de The Closing Circle (1971) adlı
Aşırı tüketim –israf- modern yaşam biçiminin
çalışmasında asıl sorunun nüfus artışının kendisinde olmaneredeyse tüm alanlarını kapsamış durumdadır. İsraf; elde
dığını; sorunun sanayi toplumlarına özgü tüketime dayalı
bulunan kaynak ve imkânların yersiz, ölçüsüz ve hesapsız
yaşam biçimlerinde olduğunu ileri sürmektedir. Yazar, çevre
kullanılmasıdır. Sade yaşamın güzelliğini kaybetmesi ve
sorunlarının piyasa ekonomisinin bir başarısızlığı olduğu ve
toplumun sürekli tüketime yöneltilmesiyle birlikte üç sosyal
tüketim toplumunun doğayı tahrip ettiğini ileri sürmektedir.
hastalık kendini göstermiştir. Bu hastalıklar ailede ve ülkede
ekonominin çöküşünün görünmeyen psiko-sosyal nedenidir.
Bunlar; “hedonizm, egoizm ve komfortizm” hastalıkları
olup zevkçiliği, bencilliği ve kişisel rahatı yücelten bireylerin
çoğunlukta olduğu hiçbir aile mutlu olamaz, hiçbir kurum
devam edemez ve hiçbir toplum ayakta kalamaz.
İsraf ekonomisinin tabii bir sonucu olan tüketim hırsı, korkunç bir şekilde her şeyi yiyip bitirmekte, geriye sadece
altından
kalkılmaz
atık ve enkaz yığınları
kalmaktadır. Ekonomik
canlılığın
devamını
sağlamak
için de
sürekli üretim-tüketim
döngüsünü korumak
istemektedir. Bunun
için de reklâmlaryoluyla kitlelere sürekli
yeni ihtiyaçların ortaya
çıktığı hissi uyandırılır ve yeni harcama
kalemleri oluşturulur. Daha sonra da halka hissettirilen ihtiyaçlar rekabetçi üretim
süreçleriyle hızla
karşılanmaya
çalışılır. Bu kısır-döngü tekrarlandıkça daha fazla üretim,
daha fazla tüketim sürekli teşvik edilir. Sonuçta bu hızla tabii
kaynaklar yetersiz kalır, dayanamaz olur.

İsraf Nedir?

