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Şiddeti ve türlerini incelediğimiz bu bülten sayımızda, son 
zamanlarda sıkça kullanılan ve sağdan soldan kulağımıza çalınan 
flört şiddeti kavramına, “flört ne ki şiddeti ne ola” yabancılığında 
kalmamak için bir yazı hazırlamaya karar verdik. 

Öncelikle flört ilişkisi ile kastedilenin ne olduğunu anlamamız 
gerekiyor.  Türk Dil Kurumu flörtü “karşı cinsten biriyle duygusal 
ilişki kurmak, çıkmak” olarak tanımlıyor. Biz kendileri gibi homo-
fobik olmadığımız için böyle tanımlamıyoruz tabi ki. Peki nasıl 
tanımlıyoruz? Aslında bu kısmı oldukça karışık. 

Yaptığımız ankette bir miktar eşe dosta “flört nedir” diye 
sorduk, “evliliğe doğru giden duygusal ilişki” diyen bekarfobik 
yaklaşımlar mı dersiniz, “çıkmadan önceki süreç” diyen ergen 
yorumlar mı istersiniz, “garanti vermeden cinsel münasebete 
girmek” diyen Milan Kunderacı yaklaşımlar mı, neler neler. En 
tatmin edici cevap “flört bir müzik grubudur, aslı da pink flörttür”le 
komisyonumuzun canımız üyesi Emel Akpınar’dan geldi.

Bu durumda önerim her ne kadar pragmatist bir yaklaşım 
olsa da “benim flörtüm benim kararım” diyerek herkesin kendine 
kadar flört tanımı yapmasıdır. Sonuçta konuyu biliyoruz. 

Yazımızın kapsamında flört, bir duygusal/romantik/cinsel ilişki 
şekli olarak veya duygusal ilişkinin bir dönemi olarak değerlendi-
rilecektir ve flörtte yaş aralığı/sınırı yoktur. Flört şiddeti de, ilişki 

içerisinde fiziksel, cinsel, psikolojik, sosyal olarak uygulanan şiddet 
biçimlerini kapsar. Buna özellikle son dönemde yaygınlaşan dijital 
şiddet de dahil tabii. 

Flört şiddeti tanımlaması, pek çok ilişkide yaşanagelen şiddet 
temelli olguları anlatma boyutuyla o kadar ihtiyaç duyulan bir 
ifadeymiş ki tüm duygusal ilişki şekillerinde yaşanan her türlü 
şiddeti tanımlamada kullanılır hale geldi. Böyle ifade etmek eld-
bette bu yanıyla yanlış değil, ancak bana biraz eksik gibi geliyor. 
İlişkide yaşanılan her şiddete flört şiddeti demek, bazı şiddet 
biçimlerini tarif etmekte genelleştirmeye gitmemize sebep olum-
yor. Açayım; örneğin “aile içi şiddet”, “hane içi şiddet”, “kadına 
yönelik şiddet” gibi net olarak ayırdına varılması ve vurgulanması 
gereken şiddet türlerini farkında olmadan “flört şiddeti” diyerek 
tek tanımlaştırmaya gitmiş oluyoruz. Bu kısmı tartışabiliriz.

Flört şiddeti aslında belli yaş dönemlerine dikkat çeken bir 
kavram. Yaygınlığı açısından, Mor Çatı tarafından 13-23 yaş aralığı 
(1), Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği tarafından 16-24 yaş aralığı 
(2), tıbben adölasan ve genç erişkin yaş aralığı gibi flörte yeni yeni 
başlanan bir döneme işaret ediliyor. Yaşadığının şiddet olduğunun 
ayırdında olunamayan yaşlar da diyebiliriz. 

Çeşitli biçimleri ve beslendiği kaynakları var. Örneğin zaman 
zaman toplumsal cinsiyet temelli yaklaşımlar üzerinden kendini 
gösteriyor. Sahiplenme, güç, iktidar, namus gibi. Veya duygusal 
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şiddet olarak yer bulup aşağılama, suçlu hissettirme, küçümseme 

şekline bürünüyor. Tehdit etme, korkutma, ısrarla takip etme, 

sosyal medyada kontrol etme, cinsel ilişkiye zorlama, fiziksel güç 

kullanma gibi daha pek çok biçimleri var. 

Konu üzerine çok olmasa da belli kalıplarını anlamamıza yetecek, 

eser miktarda araştırma ve anket çalışması var. Mesela Muğla 

Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde yapılan bir tez çalışması flört şid-

detiyle ilgili şu çarpıcı sonucu çıkarmış; 20-22 yaş aralığında 645 

öğrenciyle yapılan çalışmaya göre, flört ilişkisi olanlardan yüzde 

53’ü şiddete uğruyor ve yüzde 52’si de şiddet uyguluyor.(3) En 

çok karşılaşılan şiddet biçimi, bağırmak, kıskanmak, fiziksel acı 

vermek ve yaşamı kısıtlamak olarak yansıyor.

Bir başka araştırma Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği’nin 

“Ne Var Ne Yok” isimli gençlere yönelik projesi. Çalışmanın pek 

çok somut çıktısı var. Bunlardan şu ikisini defalarca düşünmek 

ve nedenini sorgulamak gerekir; “Eğer kız/erkek arkadaşın seni 

sürekli kontrol ediyorsa bu seni önemsediği içindir” ifadesine 

katılanların oranı yüzde 54, “aşırı kıskançlık ve sahiplenme sevgi 

gösterisidir” ifadesine katılanların oranı yüzde 48. (4) Maalesef 

mülkiyet temelli sahip olmaya dayalı yaygın bir sevgi anlayışı 

var ve ilk gençlik yaşlarından itibaren insanları sarmalına alıyor.

Flört şiddeti her ne kadar hem erkeğe hem kadına uygulanıyor 
olsa da yapılan çalışmalarda genç kadınların daha çok flört şid-
detine maruz kaldıkları sonucu çıkmış.  Bunun nedeninin içinde 
bulunduğumuz toplumdaki cinsiyetçi yaklaşımlar ve eril bakış açılı 
mitler olduğunu tespit etmek gerekli. Mitlerin başında ise “seven 
insan kıskanır”, “önemseyen insan takip ve kontrol eder” gibi ilişn-
kinin doğasının bu tarz davranışlar olduğuna dair inanışlar geliyor.

Yoğun olarak EMO Genç üyesi meslektaşlarımızın yaş 

aralığında gözlenen flört şiddeti hususunda, karşı 

tarafın toplumsal cinsiyetle ilgili ne düşündüğü ve şid-

detle bağının ne olduğu gibi pek çok hususu “güvenli 

ilişki” kavramı dahilinde sorgulamak gerekiyor. Bu ko-

nuda ayrıntılı bilgi için özellikle Mor Çatı Kadın Sığınağı 

Vakfı’nın ve Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği’nin hazır-

ladığı kapsamlı broşürleri incelemek aydınlatıcı olacak-

tır. 

• https://www.morcati.org.tr/tr/8-mor-cati-kadin-siginagi-
vakfi/8-flort-siddeti

• http://cinselsiddetlemucadele.org/

• https://ekmekvegul.net/sectiklerimiz/gunun-rakami-
universitede-flort-siddeti-cok-yaygin

• https://m.bianet.org/bianet/toplumsal-cinsiyet/188387-
ne-var-ne-yok-genclerde-flort-siddeti


