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Armağanın Değişen Sosyo-Kültürel Anlamları: Tüketim Toplumu 
Bağlamında Bir Hediyeleşme Örneği Olarak Çiçek Gönderme∗ 

Socio-Cultural Definitions of Gift: Sending Flowers as an Example of  
Giving a Gift within the Context of the Consumer Society 

Gönül DEMEZ∗∗ 

Özet: Toplumsal dayanışmanın kaynağının armağan ilişkisi olduğunu savunan düşünceye göre, toplumsal 
ilişkilerin sürekliliği armağanın karşılıklılık ilkesiyle sağlanır. Armağan vermenin ve armağanı geri ver-
menin yarattığı zorunluluk nedeniyle insanlar arasında kurulan etkileşim süreklilik kazanır ve bu etkile-
şim aracılığıyla insanlar arasında oluşan bağın kopması engellenir. Bu ilişki ağıyla nesnelerin, duyguların, 
kültürün aktarımı sağlanır. Bu çalışmada yalın toplumlarda Potlaç olarak adlandırılan ve verme, harcama, 
yok etme, tüketme aracılığıyla bir güç gösterisi ve iktidar aracına dönüşen toplumsal şölenlerden günü-
müzün incelikli sunumuyla dönüşen armağan verme ilişkileri, toplumsal değişme bağlamında çözümle-
necektir. Bu anlamda yalın toplumlardan günümüz Tüketim Toplumu’na, toplumsal değişme ve armağa-
nın dönüşen ifadesi çiçek gönderme ritüeli üzerinden tartışılacaktır. 

Anahtar sözcükler: Armağan, potlaç, değişim, toplumsal dayanışma, toplumsal etkileşim, çiçek 

Abstract: According to the thought, asserting that the gift was a source of social solidarity, the continuity 
of social relations is provided by the principle of reciprocity. Due to the requirement in giving and getting 
a gift, the interaction between people becomes continuous and it prevents the breakdown in connections 
between people. This network of relations enables the transmission of the objects, emotions and the culture. 
In this study, what is called in primitive societies Potlatch, means spending, destroying, consuming via the 
show of force and power. Today's sophisticated gift giving ceremonies will be analyzed in the context 
of social change. In this sense, transforming a gift will also be analyzed through the ritual of sending 
flowers in the context of social change from the period of primitive societies into today’s Consumer Society. 

Keywords: Gift, potlatch, exchange, social solidarity, social interaction, flower 

“Armağanlar köleler yaratır, tıpkı kırbaçların köpekler yaratması gibi” 
 (Eskimo atasözü, aktaran; Harris, 1995, 110) 

 
Toplumsal bilimlerin temel sorularından olan, toplumsal düzenin ve toplumsal dayanışmanın 
kaynağı ve bunu sağlayan birleştirici güçlerin hangi süreçler olduğu ve toplumsal düzenin nasıl 
devam ettiği gibi temel alanlar çözümlenirken, karşılıklılık ve bağımlılık ilişkileri dikkatleri 
çekmiştir. Kültürün dayandığı ilkenin toplumsal etkileşim yani bir tür alışveriş olması, toplum-
sal ilişkilerin özünü araştıran sosyal bilimcilerin dikkatini toplumdaki mübadele ilişkileri ve 
biçimlerine yöneltmiştir. İnsanlar arası etkileşimde genellikle birbiriyle çelişen iki tip belirleyici 

                                                      
 ∗ Bu çalışmada armağan ve hediye kavramları benzer anlamda kullanılmakla birlikte, armağan kavramı Antropolojik 

olarak harcama ekonomisi ve zorunlu olarak karşılıklılığa dayanan toplumsal yapıyı ifade etmektedir. Hediye ise, 
daha çok etkileşim bağlamında bireyler arası duruma işaret etmektedir. 
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ilkenin etken olduğunu söyleyen Bauman’a (1998, 102) göre eşdeğerler mübadelesi ve armağan 
olarak tanımlanan bu ilkeler, toplumsal ilişkinin belirleyicileridirler. Bu düşünce modern insan 
yaşamının bu iki ilke aracılığıyla kişisel olan ve kişisel olmayan bir bağlam arasında gerçek-
leştiğini ifade eder. Özkaya (2011, 81) sonu ölümle bitebilecek açlık grevlerini Mauss’un 
çalışmalarına dayandırarak alturistik bir armağan olarak değerlendirdiği çalışmasında armağanı; 
Godbout’a atıfla “bireyler arası sosyal bağları inşa etmek, yeniden üretmek amacıyla verilen ve 
karşılıklılık garantisi olmayan her türlü mal ve hizmet olarak” tanımlamaktadır. Mauss’un 
armağan kavramı toplumların oluşumunu ifade eden önemli kavramlardandır. Almak, vermek, 
mübadele, kurban, yas gibi toplumsal ritüeller, tüm sosyal kurumların ve toplumsal yapının 
oluşmasını sağlayan olguları tanımlayan ana kavramlardır. Armağandan hareketle toplumun 
oluşumunun sözleşmelere dayandığını savunan fikir akımlarına vurgu yapan düşünce sistemleri 
dikkate alındığında (Rousseau, Hobbes, Locke gibi) toplumsal örgütlenmenin işleyişinin arma-
ğandan toplumsal sözleşmelere doğru ilerlediği anlaşılmaktadır (Akay, 1999, 131). Yine Akay’a 
göre; Mauss tarafından yaban, yani ilkel toplumların antropolojik olarak toplumsallıklarını 
belirleyen bu kavramların Batı toplumları için de kullanılabilir olma ihtimalini gözden kaçırma-
mak gereklidir.  

Toplumsal etkileşim alanında nesneler kendi kendilerine dolaşıma girmezler. Nesnelerin 
toplumsal hayattaki dolaşımını belirleyen toplumsal bir iradeden söz edilebilir. Bu yolla söz 
konusu değişim nesneleri, bu irade aracılığıyla anlam kazanmaktadır. Böylece, mübadele biçim-
lerinin bir toplumda hem iradeyi hem de özgürlüğü oluşturduğu söylenebilir. Armağan ve karşı 
armağan bir toplumsal döngüye dönüşmekte ve bu döngü toplumsal bağın kurulmasını 
sağlamaktadır (Akay, 1999, 160). Dolayısıyla kimliklerin, bireylerin, kendilerini ifade ediş 
biçimleri bu bağlanma aracılığıyla oluşur. Bir değişim modelinin olduğu her yerde ya da 
toplumsal bir değişim döngüsünden bahsedildiğinde, bu ilişki gerek armağan gerekse alışveriş 
temelli olsun; tüm ilişkilerin farklı bireyler arasındaki etkileşime dayandığı kabul edilirse 
(Game, & Metcalfe, 2010); armağan ilişkisi kişisel bir eylem gibi gözükse bile aynı zamanda 
belirli toplumsal kurallar içerisinde gerçekleştiği için de toplumsal bir olgudur. Çünkü bireyin 
eylemini kendi iradesiyle gerçekleştirmesi nedeniyle kişiseldir; ancak armağan ilişkisi aynı 
zamanda geleneğe bağlı olarak gerçekleştiği için toplumsaldır. Sosyal yaşamın birliktelikleri 
karşılıklılık üzerine kurduğu düşünüldüğünde, farklı zaman ve mekânlar boyutunda bütün sosyal 
birlikteliklerde bir armağan ilişkisi olduğu söylenebilir. Bu alanın sınırları, içerdiği özellikler 
değişse bile önemi, varlığını her koşulda sürdürmesindedir. Bu bağlamda modern toplumda 
ortaya çıkan hediyeleşme biçimini geleneksel anlamda armağan ilişkileri ve karşılıklılık, 
bağımlılık anlamlarında ele almak gerekmektedir. Bu haliyle armağanın dayatılan bir davranış 
biçimi olup olmadığına bakmak gerekir (Yeşiltuna, 2007, 225). Karşılık bazen diğerine karşı 
hissedilen bir duygunun ifadesi de olabilir. Toplumsal yaşamda her sunulanın bir karşılığının 
olması gerektiği düşüncesine göre bu karşılık her zaman maddi olmayabilir. Geri dönüşünün, 
hizmet, duygu, saygınlık gibi sosyal, kültürel anlamlar içermesi belki de, armağanın temel 
beklentisi olarak değerlendirilmelidir.  

Bu çalışma ile armağanın toplumsal işlevleri ve armağanın yarattığı bağımlılık ve karşılıklılık 
durumunun toplumsal düzenin işleyişine katkısından hareketle kişisel ve duygusal bağlanmanın 
aracı olarak, sağladığı toplumsal bütünleşme ilişkisi nedeniyle, günümüzün hediyeleşme 
ritüellerinden olan çiçek ve çiçek göndermenin anlamları çözümlenmektedir. Armağan ve har-
camanın, cömertlik, statü ve güç ile ilişkilendirildiği ilkel toplumlardaki “potlaç” törenlerinde 
biriktirmenin, saklamanın lanetine inanıldığı için baharda tüketilmemiş olan tüm maddeler 
dağıtılır, şölenlerde de tüketilmediyse yakılır, yok edilirdi. Bir tür meydan okuma ve güç 
gösterisine dönüşen bu törenler günümüz toplumunda çiçek göndermek gibi maddi değerinden 
çok manevi değere ve “anlam” a vurgu yapan bazı sembolik uygulamalara dönüşmüştür. Bu 
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konuşarak, tartışarak desteklemenin konuyu anlama açısından önemli olacağı düşünülmüştür. 
Armağan kelimesinin çağrıştırdığı karşılıklılığın günümüzde çiçek gönderme durumunda da 
geçerli olduğu yapılan görüşmelerle de pekişti. Böylece hem bir meslek olarak çiçekçilik 
yapanların, çiçekçiliğin değişen toplumsal yapı ve yaşanan çeşitli sosyal olayların (ekonomik 
krizler, afetler, bayramlar, özel günler gibi) etkilerini nasıl yaşadıklarını anlatmaları, hem de 
günümüz açısından çiçeğin ne zaman, hangi mesajlarla, hangi biçimlerde, kimlere hediye olarak 
gönderildiğinin anlaşılmasının çalışmaya renk katacağı düşüncesiyle, konu bu görüşmeler çerçe-
vesinde biçimlendi. 

Hediye olarak çiçek gönderme ve çiçekçiliğin kültürel boyutu düşünüldüğünde, hediye ya 
da armağan kelimesinin antropolojik olarak farklı kültürlerdeki anlamlarına bakmak gereklidir. 
Bu bakışla armağanın sosyolojik işlevi göz önüne alındığında sosyal bilimciler tarafından 
“yalın”, ya da “yaban” olarak adlandırılan toplumlarda armağanın, toplumsal yapı içerisinde 
ilişkiler ağının devamlılığını sağlayan ve toplumu bir arada tutan, dinamizmi sağlayan bir 
kavram olarak ele aldıkları daha önce tartışıldı. Günümüz toplumlarında armağanın görünümle-
rine bakıldığında ise; kapitalist toplumlarda bu durumun yok olmaya yüz tuttuğunu savunan 
görüşlerin yanında, armağanın ve özel alanda hediyeleşmenin bu toplumsal işlevini yitirmedi-
ğini, sadece dönüştüğünü ve sağladığı sosyal işlev nedeniyle çağdaş insana bir tür nefes alma, 
kendini iyi hissetme fırsatı verdiğini savunan görüşlere de rastlanmaktadır. Ahmet İnsel, Marcel 
Mauss’un yaban toplumlarda yani pazar ekonomisi ilişkisinin ve meta düzeninin izine rastlan-
madığı dönemlerde, toplumsal ilişkinin armağan temelinde şekillendiğini söylediğini aktarırken 
(İnsel, 2003), günümüz kapitalist toplumlarına doğru yorumlarını devam ettiren düşünceye göre; 
günümüz meta dünyasında, her şeyin belirlenmiş, herkes tarafından bilinen bir fiyatının olduğu 
ve söz konusu karşılığın ödenerek o şeye sahip olunduğunun kabul edildiğini vurgular. Bir bakış 
açısına göre, tüketim toplumlarında her şeyin ve durumun maddi bedelinin net bir şekilde 
belirlenmiş olması, nesneye yüklenen anlamın ve gizemin yok olmasına, nesneler ve ilişkilerin 
metalaşmasına yol açar:  

“Bu sistem içinde insanlar da metalaşır. İlişkilere de bir değer biçilir. 
Her şey piyasa ekonomisinin bir parçası olur. Oysa Pazar ekonomisinin 
öncesinde yüz yüze ve sürekliliği olan ilişkilerin toplumsal varoluşunu 
armağan ilişkisi düzenlerdi” (İnsel, 2003, 11).  

Armağan ya da hediye, içinde bulunduğu kültür ortamı içinde bir döngüyü ifade eder. Bu ilişki 
düzeninde armağan vermek yeterli değildir. Karşılıklı armağan vermek zorunluluğu ilişkinin 
sürekliliğini, kalıcılığını sağlar. Sosyal ilişkiyi düzenleyen, yorumlayan, anlamlandıran ve hatta 
hiyerarşik olarak sınıflandıran anlamları da ima eder. Armağan sadece alıp - verme ilişkisi 
değildir. Aynı zamanda güç, yarışma, cömertlik, diğerkâmlık, ötekine üstün çıkma, onur ve 
saygınlık arayışının çatışma ve uzlaşmanın bir ifadesidir. Armağan gönüllülük ve zorunluluğun, 
“toplumsal beraberlik” ve “kişisel stratejinin” birlikte var olmasını sağlayan, kimi zaman sosyal 
konumu ifade eden, kimi zaman verenin gücüne atıfta bulunan ve bazen de karşıdakini ezen bir 
süreçtir. Verilen hediyenin değeri, veren kişinin konumu tarafından da belirlenir. Bu ilişki 
sistemi içinde armağan, bağlayan, sınırlayan, sosyal olarak ezen, iltifat eden anlamlar içerir. 
Modern toplumlarda tüketim bir disiplin aracına dönüşmüştür ama aynı zamanda statü ve 
saygınlık aracı olarak algılanmaktadır. Bu anlamının en belirgin olduğu mekânlar ise kentsel 
mekânlardır (Veblen, 2005, 69). Modern kapitalist toplumların bir göstergesi olan karmaşık 
sosyal ağların ve ilişkilerin yaşam alanı olan kentlerde ağırlıklı olarak sembolik tüketim 
aracılığıyla ilişkilerin ve gündelik yaşamın düzenlendiği söylenebilir.  

“Armağan yine de salt mekanik yaklaşımı aşar. Çözümlemeye bireysel 
çıkarları, beklentileri katar, ancak bunların meta değişim sistemine gerek 
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ve çoğunlukla sipariş verilirken mesaj yazma işinin çiçekçiye bırakıldığı anlatıldı. Bu mesajlar-
dan bazıları; “sıcak yuvanıza doğan güneşinizi sevgiyle kucaklıyorum”, “iyi ki varsın”, “dargın 
mıyız?”, “gelecek senin”, “hayatımın şansına”, “canıma”, “birbirimiz için yaratılmışız”, “şimdi 
ve daima”, “annem, anneciğim”, “yeni işinde başarılar” şeklinde özetlenebilir. Atamalarda ve 
terfilerde, “yeni görevinizde başarılar dileriz” gibi sade, bilinen mesajlarla çiçekler gönderiliyor. 
Gideceği yerin adresinin verilip, nasıl bir çiçek ve hangi mesajla gideceğinin çiçekçiye bırakıl-
dığı durumlarda müşteriyle çiçekçinin birbirlerini tanıdıkları, birbirlerinin tarzlarını bildikleri ve 
karşılıklı güven ortamının sağlandığı gözlendi.  

Bazı özel durumlarda ise çiçeği, gönderilme biçimini ve mesajı tamamen gönderen taraf 
belirlemektedir. Örneğin, bazı müşterilerin -genellikle erkek bir müşteri- bir adres verip, bir ay, 
iki ay gibi bir süre belirleyip her gün bir orkide ya da gülü aynı kadına, kapalı bir zarf içindeki 
mesajla götürmesini istiyor. Ödemeyi peşin yapıyor. Bu kadın genellikle bir sevgilidir. Ancak 
bazen erkeklerin eşlerine de aynı jesti yaptıkları gözlendi. Bazı erkekler hiç mesaj yazmadan 
sadece bir harf -bu gönderilecek kişinin baş harfi ya da ikisinin anlamlandırabileceği bir başka 
mesaj anlamına da gelebiliyor- bir simge yazarak çiçeğin belirli bir ritüelle teslim edilmesini 
istedikleri de anlatılar arasında dikkat çeken yöntemlerdendir. Günümüzde hediye olarak çiçe-
ğin gönderildiği durumlar şu biçimde özetlenebilir: sevgi, aşk ifadesi olarak, doğum günü 
kutlaması, doğum; aileye katılan yeni bebeğin gelişini kutlamak, tebrik, genel bir kutlama, 
hastalara geçmiş olsun dileklerini iletmek için, özellikle anneler gününde, nikâh, düğün, açılış, 
cenaze, davet, organizasyon, gelin arabası süsü, gelin buketleri, söz, nişan gibi özel günler. Bu 
durumlar toplumsal etkileşim ve toplumsal ilişkilerin temelini oluşturan ritüellerdir. Dolayısıyla 
çiçek sembolik anlamlarıyla toplumsal etkileşimin kurulmasına, bağın sürdürülmesine hizmet 
etmektedir.  

Sonuç 
İnsan davranışları ve etkileşiminin belirli bir motivasyondan kaynaklandığı kabul edildiğinde, 
yalın yani ilk toplumlarda da günümüz toplumunda da sosyal yaşam içinde insanların yaptığı 
her davranışın ardında somut olarak ifade edilsin ya da edilmesin belirli bir amaç, beklenti söz 
konusudur. Bu durumda bireyleri harekete geçiren bir motivasyonun varlığı inkâr edilemez. 
Yani hediyeyi ister manevi alana ait değerler, yüce duygular umarak, ister karşıdakini mutlu 
ederek mutlu olmak, isterse de konumunu, saygınlığını pekiştirmek gibi beklentiler sonucu 
vermek, zaten hediyenin varoluş anlamları içinde gizlidir. Bu nedenle armağan ve armağana 
yüklenen “mana” lar günümüz “meta toplumu” içinde geçerli ve işlevseldir. Ancak günümüz 
toplumsal yapısının armağan ilişkilerini dönüştürdüğü açıktır. Kimliklerin neredeyse tüketim 
ilişkileri üzerinden tanımlandığı günümüzde armağanın varlığı yadsınmasa da, ilişkiler içinde ve 
toplumsal iktidarın ifadesi olarak potlaçta olduğu gibi açık, meydan okuma biçiminde var 
olmamaktadır. Potlaçtaki toplumsal dayanışma, yarışma, onur ve saygınlık elde etme, kazanır-
ken kaybetme, kaybederken kazanma ve sonuç olarak sonu gelmeyen biçimde birbirine bağlı 
kalma, birlikte var olma dinamiğinin günümüz toplumlarında daha dolaylı ve “uygar” biçimde 
ifade edildiği gözlenmektedir. Meydan okuma ve güç gösterileri daha incelikli, hesaplı, örtük 
biçimde yapılmaktadır. Uygarlaşma sürecinde yarışma ve rekabet ile bazı durumların ifade edilişi, 
medeni ilişkiler içinde dönüşmüş, dolaylı bir anlatımla sembolik nesneler üzerinden sunulur 
olmuştur. Meydan okumanın, güç gösterisinin, zenginliği ve cömertliği görünür kılmanın incelikli 
yolları keşfedilmiştir. Bu durumların ifadesi pazar ekonomisinin kuralları içinde gizlenmiş, 
başarının görünümleri değişmiştir. Dolayısıyla sahip olunan maddi güç ve metalarla doğrudan 
bir gövde gösterisi yapmak ayıplanır olmuştur. Armağan ve hediyeleşme daha çok özel alana ve 
özel ilişkilere kaymış, sembolik ve duygusal ifadelere dönüşmüştür (İnsel, 2003, 19). Godbout’a 
göre; her şeyin değerinin açıkça söze döküldüğü piyasa dünyasının aksine, armağan dünyası 
saklı olan ve söze dökülmeyenin büyük ağırlık taşıdığı bir dünyadır. Hediyeleşme anlamında 
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kişiler arası duygu iletişimi ve olması istenen bir duygunun yaratılmasına hizmet eden bir 
durum bile tüm incelikli görünümlerinin altına bakıldığında bir karşılık beklentisi gizlemektedir. 
Karşılık beklemeyen bir eylem asosyal olmakla itham edilmektedir. Bu nedenle ister potlaç 
sisteminde olduğu gibi açıkça ve meydan okuyarak yapılsın ister günümüz toplumundaki gibi 
özenli sunumun incelikli ifadesi olsun tüm etkileşim çabaları duygusal, hiyerarşik ve ekonomik 
beklentileri içinde barındırır. Bireysel, sosyal ve psikolojik görünümleri olan bu beklentiler, sos-
yal konum, güven, sevilme ve ya zamanı geldiğinde bir biçimde maddi karşılık olarak ifade 
edilebilir. Armağan her şeyden önce ilişki kurulmasının temelini atar. Her ilişki kurma düşüncesi 
ise içinde karşılık umudu taşır. Godbout’a göre; zaten karşılıksızlık motivasyondan yoksundur 
ve tek taraflı bir durumu ifade ettiği için, artık ilişki sayılmaz. Bu nedenle armağanı bir ilişkinin 
yapıcı bir öğesi olarak düşünmek zorundayız. Harris’e göre Eskimolar cömert davranan ve 
bununla övünen armağan vericilere temkinli yaklaşmışlardır. Çünkü armağan aynı zamanda 
bağlanmayı da içinde barındıran bir ilişki türünü ima eder. Bir tarafıyla armağan bir sosyal bağ 
kurmanın belki de mükemmel bir yoludur, ancak aynı özelliğinden dolayı arzulandığı kadar da 
korkutucu olabilen bir bağdır.  
  Bu anlamda ilkel toplumlardan günümüze armağan, karşılıklılık gibi kavramların içeriğinin 
dönüştüğü iddia edilse bile bu bir tür yanılgıdan öteye gitmemektedir. Sadece biçimi ve sunumu 
değişmiş; fakat özü aynı kalmıştır. Akay’a göre; tükenmek, tüketmek, ölüm ve harcama elde 
olandan daha fazlasını vermek üzerine kurulu armağan ilişkisinde, potlaç kavramları sanayi 
sonrasındaki tüketim modellerinde de ilkel toplumlarda olduğu kadar geçerli olmaktadır. Bu 
durum toplumların dönüştüğü ve toplumsal bir evrim süreci anlayışının reddi anlamalarına 
gelebilir. Değişen toplumsal yapıyla birlikte sunumu, anlamları değişmiş olsa da hediye olarak 
salt duygu aktarımına hizmet ettiği iddia edilen çiçek sunumunun bile bir hiyerarşi içermesi ve 
örtük beklentileri olması yapılan görüşmelerle ve çiçeğe yüklenen anlamlarla da yeniden 
onaylandı. Hediye olarak çiçek göndermenin güç, itibar ifadesi ve hiyerarşik anlamlara göre 
düzenlenmesi gibi uygulamalara açık olması, gönderenin ekonomik gücü ve konumuna uygun 
sunum, mesaj ileten bir kart, bazen de yanında değerli bir hediye ile çiçeğin sunulması ve 
istenen durumu yaratmayı hedeflemesi nedeniyle özü itibarıyla potlaç törenlerindekinden farklı 
olmadığı anlamlarını ifade etmektedir. Mülkü üzerinde söz sahibi olmanın, vermenin ve yok 
etmenin bir sosyal güç sembolüne dönüştüğü potlaç geleneğinden başlayarak günümüzdeki 
tüketim ilişkilerine kadar vermenin, bağışlamanın, hediyenin bir tür statü, güç ve iktidar ilişkisi 
örüntüleri içinde kurgulandığı söylenebilir. Özellikle kişisel alanda ve duygusal ifadelerde 
hediyeleşmenin aracı olan çiçek karşıdakini ezmeden, maddi güce vurgu yapmadan, sembolik 
anlamlarla ama belirli bir duygusal beklenti ve etkileme umuduyla yapılan bir jest olarak 
yorumlanabilmesine rağmen, çiçek göndermenin de toplumsal koşullardan ve güç ilişkilerinden 
beslenen bir ritüel olduğu gözlenmiştir.  
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