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önem kazanmaktadır. 
Önderliğimizin belirttiği gibi kadın 

enerjisi daha akışkan iken erkeğin ener-
jisi formsaldır. Daha akışkan olan kadın 
enerjisi kendine form aramalı mı yoksa 
oluşturmalı mıdır? Enerji ve form, özgür 
birleştikleri oranda oluş meydana gelir. 
Oluşmak, enerji ve formun özgür-ira-
de birliğinden doğmaktadır. Bu kadının 
formlaşması erkekle oluyor demek değil-
dir. Ya da erkeğin formu kadın enerjisiyle 
akışkanlık kazanıyor demek değil. İkisinin 
özgür birlikteliği çeşitlenerek kendini 
anlamlandıran evrensel hakikati oluştu-
ruyor. Kadın, bu anlamda sınıflı düzenin 
gelişiminden ve özgürlük iradesinde ya-
şadığı kırılmadan bu yana kendi enerjisi-
nin akışkanlığını yaşayacağı alanlar bula-
mamıştır. Özgürlük demek olan enerjisini 
beş bin yıldır kendi karakterine uygun 
olarak formlaştıramamanın sancısını ya-
şamaktadır. Verili formlar kadın enerjisini 
yaşam sahasına doğru katacak araçlar de-
ğildir. Bundan dolayı da krizli kimlik ola-
rak kalmaya devam etmektedir. 

Krizli olma bir doğum öncesi halidir. Bir 
oluşun biçim kazanması, somuta ulaşma-
sı arefesidir. Egemenlikli sistemlerle ken-
di doğasına uygun bir somut bulamayan 
kadın için beş bin yıllık bir hamileliğin 
sancısını yaşıyor demek abartı sayılmasa 
gerek. Bu konuyu özelde kadın için oldu-
ğu kadar, kadın kültürü için de ele almak 
gereklidir. Önderlik, “kapitalist modernite-
nin sınırlarında büyüyemiyorum” derken 
bu somutlaşamamayı, formlaşamamayı 
kastediyordu. Önderlikteki akışkan ener-
ji özgürlük karakterli olduğundan, erkek 
egemenlikli sistem içinde form kazana-
mamaktadır. Bu yarım asırlık bir müca-
dele süreci içinde kendini devindirerek 
hâkim sistemin dışında, ondan tamamen 
ayrı olan kendini formunu yaratana kadar 
da sürdü. Dediğimiz gibi bu bir kültürdür. 
Kadında daha belirgin ve sorunsallaşmış 
haldedir. Kadın kendi formunu yaratma-
lıdır, verili form iktidar kökenlidir, erkek 
de ağırlıklı formsal olan varoluşunu ener-
jiye dönüştürmeli, kendini enerji akış-
kanlığında yaşama katabilmelidir. Kadın 
formunda toplumsallaşmak da diyebile-
ceğimiz demokratik modernitenin inşası 
da bu anlamda kadının krizli kimliğinden 
kurtulmasıyla gerçekleşme yoluna girebi-

lecektir. 
Doğadaki enerji kaybolmamakta, form 

değiştirerek devinmektedir. Bizde devi-
nen enerjiyi nereye yönelteceğimiz konu-
su, demokratik modernitenin toplumsal 
ilişkileriyle, zihniyeti ve kurumlaşmalarıy-
la belirginleşmektedir. Kadındaki sürekli 
devinen bir ruh hali, erkekte çelişkisizlik 
olarak yansımaktadır. Tabi ki özgürlük 
hareketindeki hiçbir birey çelişkisiz değil-
dir ama cinslerin toplumsal statülerinin 
yarattığı hâkim kültür erkekte çelişkisiz, 
rahat ya da sorunsuzmuş gibi davranma-
yı kodlamaktadır. Öyle olmasa dahi öyle 
görünmek en kolay olanıdır. Kadında ise 
tam tersidir. Hiçbir sorun yokken dahi bir 
şeyleri sorunsallaştırma gerçeği kadının 
yaşadığı binlerce yıllık formlaşamama 
durumunu izah etmektedir. Kriz sürmek-
tedir. Ekolojisiyle, doğasıyla, toplumuyla, 
ahlakıyla… Kadın ise bunu hepsinden 
önce ve hepsiyle birlikte yaşayan cins ol-
duğundan krizli kimlik olarak addetmek 
yanlış değildir. 

Demokratik modernite, kadın enerji-
sinin kendi özsel varoluşuna en uygun 
formu kazandırma olasılığı sunmaktadır. 
Bugün devrim mücadelemizin geldiği en 
önemli aşama budur. Binlerce yıldır süren 
akışkanlık, ahlaki politik toplumla, de-
mokratik konfederalizmle formlaşma ola-
sılığı yakalamıştır. Erkek için de aynı de-
ğerde bir imkân ortaya çıkmıştır. Binlerce 
yıldır donmuş aklın hizmetinde olan er-
kek enerjisi, kendini iktidarların donmuş 
aklına kiraya vermiş olmaktan kurtarma 
şansını yakalamıştır demokratik moder-
niteyle. Binlerce yıldır yakalamadığı öz-
gürlük enerjisiyle bütünleşme imkânını 
yakalaması, demokratik modernitenin er-
keğe, kendi benliğini donduran formlar-
dan kurtarma olasılığını vermesindendir. 

Biz Nasıl Çoğalmak İstiyoruz?
Demokratik modernitede özgür eş ya-

şamı mümkün kılan bir diğer konu da ka-
dınla çoğalma konusudur. Kadınlar olarak 
çoğalma konusunu gündemimize almak 
ve derinlikli olarak üzerine düşünmek 
zorundayız. Bizimle çoğalma nasıl olmalı-
dır? Biz nasıl çoğalmak istiyoruz? Biyolojik 
çoğalmaların araçsallığından kendimizi 
ne kadar kurtarabilmişiz? Dünya gerçe-
ğindeki milyarlara varan biyolojik çoğal-
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maların anlamsızlığı derinleştirmesinden 
hangi sonuçları çıkarmalıyız? Bu konular 
kadınların kesinlikle düşünmesi ve an-
lamsızlıklar yerine pozitif anlamlar koy-
ması gereken konulardır. Kadın karşısın-
da biyolojik çoğalmak demek kadın üze-
rinden geliştirilen soykırımın uygulayıcısı 
olmaktır. Bu anlamda cinsiyet özgürlüğü 
için atılan adımların her biri soykırım kar-
şısında bir duruşu ifade etmektedir. 

Biyolojik çoğalmaların anlamsızlığı kar-
şısında, anlamsal ve toplumsal çoğalma-
ları esas almalı, bu konu üzerine düşün-
meliyiz. Eğer bulunulan ortamda sadece 
bulunmakla yetinilmiyorsa, demokratik 
modernitenin inşa görevlerini yerine ge-
tirmeyle, ilişkilerle ve yaşam duruşuyla 
anlam yaratılıyorsa ve toplumsal anlamda 
ürünler elde ediliyorsa, yeni toplumsal-
laşmamız olan özgür PKK’lileşme somut-

laştırılıyorsa, orada anlamsal ve toplum-
sal çoğalmadan söz edilebilir. Anlamsal 
ve toplumsal çoğalmanın olduğu yerde, 
insanlar biyolojik çoğalmanın öldürücü-
lüğüne düşmezler. Çünkü bu çoğalma bi-
çiminin anlamsızlığı çoğalttığını koskoca 
bir evren tarihinden bilmektedirler. 

Çoğalma konusuyla birlikte, özgürlük 
mücadelesinde öncülük rolü üstlenen 
kadınların biyolojik değil de toplumsal 
ve ekolojik doğurma üzerine yoğunlaş-
ması gerekir. Böyle çoğalmak bize anlam 
katar ve bizdeki anlamı büyütür. Her ar-
kadaş çalışma alanında kendini bir ana 
rolünde görmelidir. Zaten devrimciler 
tüm çocukların anası ve babası sayılır. Bir 
anlamda sosyal ebeveynlik de diyebiliriz 
devrimciliğe. Örneğin şimdi biz devrimci-
lerin binlerce, yüz binlerce çocuğu vardır. 
Onların geleceğinden kendimizi sorumlu 
görüyorsak, onlar için savaşıyor, mücade-
le ediyorsak, bugünden onların bugünü 

olacak olan yarınlar için vazgeçiyorsak 
onlar bizim canımızdan birer parça değil 
de nedir? Kendimizi hâkim sistemdeki 
insan üretme makinelerine dönüştür-
meyeceğimize göre böyle bir çoğalmayı 
esas alarak kendi evrensel hakikatimizle 
bütünleşebiliriz. 

Yine erkek arkadaşların, kendilerini bi-
yolojik çoğalmaların donmuş formsallı-
ğından kurtarmaları gerekir. Kendi form-
laşmaya yatkın yapılanmasını iktidarın 
onda kodladığı şekilde iktidara kullan-
dırtmanın özgürlükle alakası yoktur. Öz-
gürlük, iktidarın erkekte kodladığı don-
muş akıl olan kalıplaşmış formlaşmayı 
aşmayı şart kılar. Bunu aşamamak kölelik 
demektir. Kadınla çoğalmanın özgür eş 
yaşamın bir şartı olduğu gerçeği karşı-
sında nasıl yaşamalı sorusunu sormak, 
anlamsal ve toplumsal çoğalmayı esas 

almak demokratik modernitenin özgür 
erkek şekillenmesinin de bir şartıdır. 

Kendini ideolojik ve politik olarak üret-
mesi, fiziksel çoğalmayı değil zihinsel ve 
ruhsal güçlenmeyi sağlaması erkek açı-
sından demokratik modernitenin inşa 
gücü olmayı getirecektir. Kadını anne, 
eş, kız kardeş ya da dost, ahbap, sevgili, 
sevgili potansiyeli olarak görmek aşıl-
ması gereken bir bakış açısıdır. Tüm bu 
tanımlamalar cinsiyetçilik eksenli gelişen 
yaklaşımlardır. Bu aşıldığı oranda kadınla 
yoldaş olunabilir. Kadınla yoldaş olmanın 
temelinde kadınla felsefi temelde ilişki-
lenme vardır. Kadınla düşünce düzeyinde 
bir ilişki geliştiremeyen, hakikat bütün-
lüğünü paylaşamayan, anlık zevklerin ya 
da adı dahi konulmayan gizli tatminle-
rin konusu yapan yaklaşımların aşılması 
devrimseldir. Bunlar aşıldıkça demokratik 
modernite gelişebilir. 

PKK toplumsallığı bizim yeni toplum-

Kendini ideolojik ve politik olarak üretmesi, fiziksel 
çoğalmayı değil zihinsel ve ruhsal güçlenmeyi sağlaması 

erkek açısından demokratik modernitenin inşa gücü 
olmayı getirecektir. Kadını anne, eş, kız kardeş ya da 
dost, ahbap, sevgili, sevgili potansiyeli olarak görmek 

aşılması gereken bir bakış açısıdır. 
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sallığımızdır ve bizler de kendi soyumuzu 
sürdürmenin, kendi toplumsallığımızı ço-
ğaltmanın doğru ve sonuç alıcı yöntem-
lerini bulmalı ve somutlaştırmalıyız. De-
mokratik modernite, bizlere özgür insan 
soyunu sürdürmek için neler yapmamız 
gerektiğini söylemektedir. 

“Öncelikle soy sürdürümünü, çoğalmayı 
esas almayan, evrensel insanlık idealine 
uygun, gezegendeki diğer canlıların varo-
luşunu gözeten ekolojik bir eş yaşam kav-
ramına ihtiyaç vardır. Toplumun vardığı 
evrensel düzey kadınla özgür yaşamayı zo-
runlu kılmaktadır. Gerçek sosyalizm ancak 
kadınla özgür yaşam temelinde inşa edile-
bilir. Sosyalizmin önceliği (sonralığı değil) 
kadınla özgür yaşam düzeyini mutlaka tut-
turmayı gerektirir.” 

Bizler, Önderliğimizin Platonca Aşkı-
nın Ürünleriyiz

Kadın açısından da vazgeçemeyece-
ği tek şey toplumdaki öncü rolüdür. Ka-
dın rolsüzleştirilerek öldürülmektedir. 
Kadın enerjisi, güzelliği, estetiği ya da 
kadının evrensel hakikati kapitalist sis-
temin güncel çıkarlarında öğütülmekte 
ve erkek iktidarının hammaddesi haline 
getirilmektedir. Tam da burada kadının 
bir demokratik uygarlık gücü olduğu 
görülmektedir. Merkezi uygarlığın onsuz 
yapamadığı, ondan beslendiği ve buna 
rağmen onu inkar ettiği bir demokratik 
uygarlık gücüdür kadın. Bu demokratik 
uygarlık gücü ne kadar kendi özgür ter-
cihlerini yapabilecek düzeye gelirse o 
kadar güzelleşebilir, anlam kazanabilir ve 
ilk kırılmadaki rolünün tersi rolü de aynı 
şekilde oynayabilir. 

Demokratik modernitenin inşasında öz-
gür eş yaşam konusuyla bağlantılı önemli 

bir diğer konu da aşk konusudur. Demok-
ratik modernitenin aşk anlayışı platonik 
aşktır. Filozof Platon’un idealar dünyası 
formülü, buradaki aşkı da anlatmaktadır. 
Platonik aşk konusunda da yanılgılı yak-
laşımlar vardır. Ortaokul yıllarındaki, kar-
şılıksız, kimseden habersiz aşklara plato-
nik denmiş olması bu yanılgının temelini 
oluşturmaktadır. Önderliğimiz “platonik 
aşk fikir ve eylem aşkıdır” diyerek kavra-
mın gerçek anlamını ortaya koymuştur. 
PKK tarihi bu anlamda platonik aşklar 
tarihidir diyebiliriz. Düşünce ve eylemde 
zirveleşen bir toplumsallık-birliktelik ya-
şayan kişi, birlikte olduğu kişilerle özgür 
eş yaşamı geliştirme imkânını da sağla-
mış demektir. Önderliğimizin düşünce 
aşkı, özgür ülke ve özgür insan yaratma 
eyleminde zirveleşmiştir. Biz özgürlük mi-
litanları da kendimizi bu aşkın ürünleri sa-

yabiliriz. Bizler, Önderliğimizin Platonca 
aşkının ürünleriyiz. Ancak Özgürlüğe âşık 
olanlar mücadele doğurabilir ve bizler de 
mücadelenin, özgürlük anasından doğan 
militanlarıyız. 

Düşünce ve eylem aşkını somutlaştır-
ma istemi, yoğun ahlaki, politik müca-
deleyi şart kılmaktadır. İdeolojik bir güç 
yaratmak kadar ahlaki gücü toplumun 
politikleşmesinde ve özgürleşmesinde 
görmek evrenselliğini kendi somutların-
da gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Bi-
yolojik ya da kölelik temelli ilişkiler özgür 
aşk ilişkisi olamazlar. Önderlikteki aşk, öz-
gürleşmiş insanın kendi toplumsallığıyla 
yaşayacağı bir kolektif özgürleşmeyle 
mümkün olan özgür eş yaşam gerçekleş-
mesidir. Bu potansiyelin öldürüldüğünü 
gördüğü zaman ise bunu yaratma sava-
şına yönelmenin amansız kararlılığıdır. 
Önderliğimizin kendi mücadelesinin te-
meline duygular savaşımını yerleştirmesi 

Kadın açısından da vazgeçemeyeceği tek şey 
toplumdaki öncü rolüdür. Kadın rolsüzleştirilerek 
öldürülmektedir. Kadın enerjisi, güzelliği, estetiği 
ya da kadının evrensel hakikati kapitalist sistemin 

güncel çıkarlarında öğütülmekte ve erkek iktidarının 
hammaddesi haline getirilmektedir.
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de bu potansiyeli açığa çıkarma kararlılı-
ğından kaynaklanmaktadır. 

“Bana göre bu ilişkinin tek izahı, yitik 
ülkenin ve kaybedilmiş toplumsal kimli-
ğin aşkının gerçekleşemeyeceğidir. Olup 
bitenler bu gerçeği doğruluyor. O yıllar 
aşkın asla gerçekleşmeyeceği yıllardı. Za-
ten Aram’ın dinlediğim müzik parçası da 
bu imkânsızlığı anlatıyordu. Bu koşullarda 
aşkın gerçekleşemez oluşuna duyduğum 
büyük öfkeyle PKK ve devrimci halk savaşı 
inşasına giriştiğimi belirtebilirim. Çalışma-
larıma çok sayıda kadın katıldığında, ken-
dileriyle yaşadığım kolektif aşktı. Bireysel 
aşk koşulları yoktu. Benim dışımda PKK 
içinde ve dışında sayısız kişinin denediği bi-
reysel aşka hiç cesaret edemedim.”

Kadınlaşmak İnsanlaşmaktır
Önderliğimiz bir ömrün tamamına yer-

leştirdiği duygular savaşımı konusunu 
yaşamın özgür yaşanması şartıyla bütün-
leştirmiştir. Önderlik gerçeğinde yaşamı 
konu alan her şey “Aşk tam bir siyaset işi-
dir” belirlemesinden “Ben bir aşk işçisiyim” 
belirlemesine kadarki zihniyet devrimle-
rinde yerini bulmuştur. En son “Kültürel 
Soykırım Kıskacındaki Kürtleri Savunmak” 
adlı savunmasında da yaşamı yeniden 
kurarken neler yapacağını bizlere söyler-
ken de aynı vurgu ile tamamlamaktadır. 

“Mesela ben olsaydım, kendi köyüme, 
Cudi Dağına, Cilo Dağı eteklerine, Van Gölü 
çevresine, Ağrı, Munzur ve Bingöl dağlarına, 
Fırat, Dicle ve Zap kıyılarına, Urfa, Muş ve 
Iğdır ovalarına kadar yolum nereye düşerse 
düşsün, her yerde sanki korkunç tufandan 
çıkan Nuh’un gemisinden inmiş gibi dav-
ranır, İbrahim’in Nemrutlardan, Musa’nın 
Firavunlardan, İsa’nın Roma İmparatorla-
rından, Muhammed’in cehaletten kaçma-
ları misali kapitalist moderniteden kaçar, 

Zerdüşt’ün ziraat tutkusuna ve hayvan 
dostluğuna (ilk vejetaryen) dayanır, bu ta-
rihsel kişiliklerden ve toplum gerçeklerin-
den ilham alarak İŞLERİME koyulurdum. 
İşlerimin sayısı düşünülemeyecek kadar 
çok olurdu. Hemen köy komüncülüğünden 
işe başlayabilirdim. İdeale yakın bir köy 
veya köyler komünü oluşturmak ne kadar 
coşkulu, özgürleştirici ve sağlıklı bir iş olur-
du! Bir mahalle veya kent komünü, konseyi 
oluşturmak ve çalıştırmak ne kadar yaratıcı 
ve özgürleştirici olurdu! Kentte bir akademi, 
bir kooperatif, bir fabrika komünü oluştur-
mak nelere yol açmazdı ki! Halkın genel de-
mokrasi kongrelerini, meclislerini oluştur-
mak, bu kurumlarda söz söylemek, iş yürüt-
mek ne kadar kıvanç ve onur verici olurdu! 
Görülüyor ki, özlemlerin ve umutların sınırı 
olmadığı gibi, gerçekleştirilmesi için bireyin 
kendisinden başka önünde ciddi bir engel 

de yoktur. Yeter ki biraz toplumsal namus, 
biraz da aşk ve akıl olsun!”

Toplumsal namus sözüyle ahlakiliğin, 
akıl ile politikliğin ve aşk ile de yaşam 
enerjisinin süreğen akışkanlığının anla-
tıldığı bu bölümlerin her bir cümlesi başlı 
başına bir özgür yaşam kurma perspek-
tifidir. Aşk, toplumun birbirinin varlığını 
koruyarak ve özgürlüğünü garanti altına 
alarak geliştirdiği duygusal zekanın devi-
nimidir aynı zamanda. Ve bunsuz yaşamı 
düşünmek mümkün değildir. 

Demokratik modernite özünde kadın 
modernitesidir. Ve kadın modernitesini 
yaratmak için erkek egemenliğiyle yara-
tılan modernitenin karşısında durmak, 
karşıtlık yapmayı özgürlük ahlakının ilk 
ve vazgeçilmez şartı kılmak gerekmekte-
dir. Demokratik modernite, yıkmak kadar 
yapmak üzerine düşünmeyi, pozitif gö-
revleri ön plana çıkarmayı gerektirir. Bu 
anlamda kadın modernitesini geliştirmek 

Önderliğimiz bir ömrün tamamına yerleştirdiği duygular 
savaşımı konusunu yaşamın özgür yaşanması şartıyla 
bütünleştirmiştir. Önderlik gerçeğinde yaşamı konu 

alan her şey “Aşk tam bir siyaset işidir” belirlemesinden 
“Ben bir aşk işçisiyim” belirlemesine kadarki zihniyet 

devrimlerinde yerini bulmuştur.
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için kadın ahlakının geliştirilmesi, felsefe-
sinin ve biliminin yapılması şarttır. 

Demokratik modernitede özgür eş ya-
şamı geliştirmenin ilk ve temel koşulu 
kadın bilimi dediğimiz jineolojiyi geliş-
tirmektir. Kadını bilmek yaşamı bilmektir. 
Kadınlar ve erkekler, kadını bildikleri oran-
da yaşamı da bilme kapasitesine ulaşırlar. 
Kadını temel almayan sosyal bilimlerin 
bilgisizliği, yaşamsal cehaleti, toplumsal 
körlüğü derinleştirdikleri bilinmektedir. 
Bunu aşmanın yolu kadın bilimini geliş-
tirmek ve bu yolla yaşam cehaletini özgür 
bilmelere dönüştürmektir. Kadın bilimi 
yanında kadın ahlakı ve kadın felsefesi 

konuları da geliştirilmesi gereken konu-
lardır. Kadın modernitesini geliştirmenin 
yöntemi de kadınca olacaktır. Yaşamı, bir 
dantel inceliğinde ilmek ilmek örmektir 
kadınca olmak. Bununla birlikte bu faali-
yetlerin yaşamın vazgeçilmezi değerinde 
ele alınması, şehit Sarya’nın Önderlikle di-
yaloglarında Önderlik tarzı için söylediği 
gibi, her güne küçük küçük başarılar sığ-
dırarak yaşamın tamamını birbiriyle örü-
len bir başarılar zincirine dönüştürmek, 
kadın modernitesinin inşası için kaçınıl-
mazımızdır.

Kadın modernitesinin inşası zihniyet-
te başlamalıdır. Kadınla ilişkilendirilen 
negatif algıların silinerek yerine pozitif 
anlamların konulmasıyla işe başlanmalı-
dır. Toplumsal karılaşmayı reddetmek ve 
onun karşısına toplumsal kadınlaşmayı 

koymak, kadın modernitesinin ilk ve en 
sağlam adımlarını atmaktır. 

Toplum olarak kadınlaşmak demek 
toplumsallaşmanın yaratılarak insanlaş-
manın, dolayısıyla kültürün, dilin, tarihin, 
ahlakın, politikanın, komünalitenin ve 
insanî birçok değerin oluşturulduğu ilk 
devrim olan ana kadın devriminin çizgi-
sine girmektir. 

Bu anlamıyla kadınlaşmak insanlaş-
maktır. Erkekler ve kadınlar olarak “jin, 
jiyan, azadî” sloganını benimsiyorsak slo-
ganın felsefesine yoğunlaşmalı ve anlam 
derinliğini kavrayarak yaşam kuramımızı 
oluşturmalıyız. Bununla bağlantılı olarak 

jinbûyin=jînbûyin birlikteliğinin bir özgür 
eş yaşam hakikati olduğunu bilmek duru-
mundayız. 

Kadınlaşmak=yaşamlaşmaktır. Bunu 
anlamak özgür eş yaşamı anlamaktır. Ka-
dınlaşmak, özgür eş yaşamı doğasına en 
uygun tarzda yaşayacak insan olmaktır. 
Erkeği özgürleştirecek olan da insanlaştı-
racak olan da kadınlaşmayı başaran kadın 
olacaktır. 

Toplum olarak kadınlaşmak demek toplumsallaşmanın 
yaratılarak insanlaşmanın, dolayısıyla kültürün, dilin, 
tarihin, ahlakın, politikanın, komünalitenin ve insanî 

birçok değerin oluşturulduğu ilk devrim olan ana kadın 
devriminin çizgisine girmektir. 

Bu anlamıyla kadınlaşmak insanlaşmaktır. Erkekler 
ve kadınlar olarak “jin, jiyan, azadî” sloganını 

benimsiyorsak sloganın felsefesine yoğunlaşmalı 
ve anlam derinliğini kavrayarak yaşam kuramımızı 

oluşturmalıyız.  



Yaşam adına insan toplumuna attığımız ilk adım eş 
yaşama ilişkin olmalıdır. Hiçbir yaşam alanı eş yaşam 
alanı kadar temel ve belirleyici özelliğe sahip değildir. 

Ekonomiyi, devleti temel ilişki saymak modernite 
sosyolojisinin bir saplantısıdır. Ekonomi de, devlet 
de sonuçta eş yaşamın araçları konumundadır. Eş 
yaşamlar ekonominin, devletin, dinin hizmetinde 

olamaz. Tersine devlet, din ve ekonomi eş yaşamın 
hizmetinde olmak durumundadır. Ancak bunun tersi 

tüm modernite sosyolojisini kaplamıştır. Tüm bu 
anlatımın gereği olarak ilk ilmi yapılması gereken 
alan, eş yaşam alanı olmalıdır. Çok ilkel bulunan 

ilkçağ mitolojisi ve dinlerinin kendilerini hep bu alanla 
başlatmaları boşuna olmayıp toplumsal hakikatle 

ilgilidir. Eş yaşam, özellikle kadın etrafında geliştirilecek 
bilim, doğru sosyolojiye atılmış ilk adım olacaktır.




