
VİCO VE AGUSTE COMTE’ UN KARŞILAŞMALARI ÜZERİNE ARALARINDA
GEÇEN SOHBET

Günlerden bir gün evinde televizyon izleyen Aguste Comte reklamlarda
Apple ‘ın yeni çıkardığı telefon olan ıphone 13 ün tanıtımına denk gelir ve
bunu gören Comte sabırsızlanarak hemen onu almak ister. Bunu aklına
koyan Comte saatler geçmeden Apple mağazasına doğru yola çıkar. Ve
planladığı gibi de yeni çıkan son model telefonu kendisine alır. Mağaza
çıkışı evine doğru geçerken Vico ile karşılaşan Comte selamlaşarak
onunla sohbete başlar.

COMTE: Merhaba Vico böyle güzel bir günde seninle karşılaşmak ne hoş.
VİCO: Merhaba Comte seninle de öyle. Nasılsın, neler yapıyorsun?
COMTE: Valla çok iyiyim arkadaşım bugün televizyon izlerken Apple’ın
yeni çıkarttığı telefonunun reklamına denk geldim ve görür görmez
bayıldım ve hemen almak istedim. Ben gelişmeleri gözlemleyerek,
deneyleyerek, karşılaştırarak ve en önemlisi tarihsel yöntemlere
başvurarak yol izliyorum ve bunların sonucunda toplumumuzun günden
güne hızla gelişip değiştiğini teknolojiden tut her alanda insanlığımızın her
zaman ileri emin adımlarla ilerliyor olduğunu görüyorum. Bu durumdan
dolayı çok mutlu ve gururluyum. 



VİCO: Güle güle kullan. Senin adına çok sevindim ve dediklerine
katılıyorum. Toplumumuz gün geçtikçe değişiyor ve gelişiyor ama ben bu
durumun belli bir yere ve noktaya kadar devam edeceğini ve sonrasında
tekrar gerileyeceğimizi yani her şeyin başladığı yere döneceğimizi
düşünüyorum. Çünkü tanrı ilk ve başlıca yaratıcıdır. Her şeyi yapan ve
yaratan odur. Tanrı evreni yarattığı için onu bilir, insan toplumun
yaratıcısıdır. Çünkü toplum insanlardan oluşur. Ama biz yarattığımız
toplumu anlamaya çalışmak yerine tanrının yarattığı doğayı anlamaya
çalışarak ilerlemeye çalışıyoruz ve boşa kürek çekiyoruz. Bizim
yarattığımızı anlamaya çalışmayı ihmal ettiğimizi düşünüyorum. 
COMTE: Görüşlerine saygı duyarım tabi ki ama benim ana görüşüm;
şimdiyi inşa edebilmek ve geleceği öngörüp kontrol edebilmek için bilgiye
ihtiyaç olduğudur ve ben insanlığımızın bu bilgiye sahip olduğunu
düşünüyorum. 
Karşılaştığımıza gerçekten çok sevindim sohbet etmek çok güzeldi. Ben
artık kaçayım telefonumun yeni özelliklerine bakmaya can atıyorum.
Görüşmek üzere.
VİCO: Görüşmek üzere… 


