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SAvurGAnlığın oluşturDuğu Ateş çemberİ 

Savurganlığın herkesin gözünü kamaştırdığı toplumlarda, şehirlerin 
odak noktasını alışveriş merkezleri oluşturmaktadır. Savurganlığı bir 
yaşama ve düşünme biçimine dönüştüren seküler insan, haftada en 
azından bir defa alışveriş merkezlerine gitmezse, kendisini hem çok 
yoksul, hem de çok mutsuz hissetmektedir. Bunun için, alışveriş mer
kezlerinde dolaşmak ve vitrinlerin önünde saatlerce durmak seküler 
insanın, her hafta tekrarladığı bir ibadeti haline gelmiştir. 

Bütün insanlık, sürekli satın almayı özendiren pazarlama teknik
leriyle desteklenen savurganlıkla, ateş çemberiyle kuşatılmış bir ak
rep gibi, çok dar bir alana sıkıştırılmıştır. Ekonomik, siyasal ve kültü
rel boyutlarıyla, hayatı yaşanır kılan, insanın huzur ve mutluluğunu 
sağlayan herşey, savurganlığın oluşturduğu ateş çemberinin dışında 
yer almaktadır. herkesi baştan çıkaran tüketim sarhoşluğundan ayıl
madan, savurganlığın ateş çemberinin dışına çıkmak mümkün değil
dir. Savurganlık oluşturduğu ateş çemberiyle, insanlığı toptan intiha
ra sürüklemektedir. 

Toplumun bütün kesimlerine bir bulaşıcı hastalık gibi yayılan sa
vurganlığı önlemek için, başta yerel yönetimler olmak üzere, her kesi
me büyük görevler düşmektedir. Bütün bir toplumu peşinden sürük
leyen savurganlık, hayatı zorlaştırmakla kalmıyor, yol açtığı kültürel 
ve çevresel sorunlarla şehirleri yaşanmaz hale getiriyor. Bir toplumda 
ekonomik ve kültürel sorunların anası alkollü içkiler ve sigara ise, ba
bası da savurganlıktır. Tüketim ve alkol sarhoşluğuna kapılan toplum
lar, yalnızca sağlıklarını değil, ekonomik zenginliklerini de yitirirler. 
Biri insanın aklını başından, diğeri de, parasını cebinden alır. 

Savurganlığın ve alkollü içeceklerin tüketimin yaygınlaşması, ül
kelerin GSMh’sini artırır. Bir ülkenin toplam milli gelirinin artması, 
her zaman toplumun yaşama standartlarının da artması anlamına 
gelmez. çünkü savurganlık ve alkollü içeceklerin toplumsal maliyeti, 
onların ekonomik maliyetlerinden kat kat daha fazladır. Tüketim ve 
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alkol sarhoşluğunun yol açtığı trafik kazalarıyla artan kaynak israfı, 
toplumları zenginlik içinde yoksulluğa sürükler. 

hayatı kolaylaştıranlar, toplumsal maliyetleri değil, yararları bü
yüten ürün ve hizmetlerdir. İnsanın sağlığını sarsan, toplumdaki 
gelir dengesizliklerini büyüten, insanların ihtiyaçlarından daha çok 
isteklerini karşılayan ürün ve hizmetler, hayatın bir yanını yaparken, 
başka bir yanını da yıkarlar. 

Savurganlık insanın elinin emeği ve alın terinin karşılığından 
daha fazlasının peşine düşmesinden kaynaklanır. 

Savurganlık ile haksız kazançlar arasında doğru orantılı bir bağın
tı vardır. 

Savurganlık insanlığı toptan intihara sürükleyen en büyük tehdittir.

Savurganlık insanın elinin emeği ve alın terinin 
karşılığından daha fazlasının peşine düşmesinden 

kaynaklanır.


