
MODERN KÖLELİK DÖNEMİNDE BİR SEÇİM MESELESİ

Bütün bir hafta seçim kampanasında yapacağı konuşma için hazırlanmış,
günlerdir uyku uyumamıştı. Rakibinin güçlü olduğunu biliyor ancak
korkmuyordu.
Saat 21:15 telefon çalar...
Arayan Montesquieu’nun sevgilisi elenora’dır.
-Elenora: tatlım günlerdir sana ulaşmaya çalışıyorum beni çok meraklandırdın,
nasılsın?
-Montesquieu: iyiyim, sadece seçime odaklanmış durumdayım bütün dikkatimi
buna veriyorum ayna karşısında provalar yapıyorum ancak hala kendimi
yeterince iyi hissetmiyorum. 
-Elenora: endişelenme sadece biraz dinlen, sana güveniyorum ve fikirlerinin
halka yol göstereceğine eminim sadece biraz uyumalısın biliyorsun büyük güne
sadece iki gün kaldı, iyi geceler seni seviyorum.
Montesquieu telefonu kapatır ve sevgilisinin söylediklerinin biraz olsun
gerginliğini aldığını hisseder ve gülümser. Kırmızı metal çerçeveli gözlüğünü
yavaşça masanın üzerine bırakır ve yatağına gider. 
Saat 07:00 alarm çalar.
Her sabah olduğu gibi bugünde aynı saatte uyanan Montesquieu sıcak
yatağından ayrılamaz ve tavana bakarak bir süre düşünür. Uyurken ve
uyandığında aklında tek bir düşünce vardır. ‘BÜYÜK SEÇİM KAMPANYASI’.
 Yatağının ısısını vücut sıcaklığına göre ayarlayan, her gün güneş doğduğunda
perdeleri otomatik açan, o daha yatağından çıkmadan kahvesini ve reçelli
ekmeğini otomatik bir şekilde hazırlayan bir sistem ile yaşarken içini bir anda bir
korku kapladı. Çağın tamamen teknoloji çağı olduğu ve bunun insanların
hayatlarını ele geçirdiği tek fark eden o muydu? Peki, seçim konuşmasında
halka bu farkındalığı nasıl sağlayacaktı? Insanlara gitgide köleleştiklerini,
modernlik ve teknolojinin bizi ele geçirdiğini, hayatlarımızın robotlaştığını ve
monotonlaştığının nasıl izah edecekti? Üstelik kendisi de bütün bu karmaşanın
içindeyken...
Nihayet büyük gün gelmişti.
Montesquieu her gün olduğu gibi sabah yedide uyanmış, sakal tıraşı olmuş,
siyah takımı üzerine bordo kravatını takmıştı. Bugün için hiç olmadığı kadar
özenmişti. Son kez aynada kendine baktı ve her şeyin güzel olması için tanrıya
dua etti. 
Seçim konuşmasının yapılacağı salona geldiğinde sevgilisi Elenore detaylarla
ilgileniyor ve seçmenlere üzerinde ‘ÖZGÜRLÜK EKMEKTEN TATLI, GÜNEŞTEN
GÜZELDİR’ yazan broşürleri dağıtıyordu. 
Koyu mavi koltuklu ve altın kaplamalı dekorasyonun aydınlattığı salonda
seçmenler yerlerini almıştı.



Sağ tarafta asistanıyla birlikte Montesquieu, sol tarafta ise kendinden gayet emin
bir şekilde yardımcısıyla birlikte Marx oturuyordu. Bir ara Marx yardımcısına doğru
eğildi ve şöyle dedi; bak göreceksin Montesquieu’nun benim karşımda hiç şansı
yok halk beni destekliyor, çünkü bütün bu insanlar günümüzdeki maddi ve
teknolojik koşulların bilinçlerini ele geçirmiş olduğu insanlar. 
Ve alkışlar eşliğinde Marx kürsüdeki yerini alır.
Marx: sevgili seçmenlerim, bu büyük günde sizleri burada görmekten mutluluk
duyduğumu belirtmek isterim. Çağımızın bu en parlak dönemlerinde, yapmış
olduğumuz teknolojik çalışmaların en verimli olduğu bu dönemde artık hepimizin
hayatını kolaylaştıran makinaların yeri büyük.
Artık her birimiz zihinlerimizde yer alan implantlar sayesinde zahmetsiz bir şekilde
bizim için en iyisinin düşünüldüğü ve hayatımızın buna göre planlandığı konforlu
yaşamlar sürüyoruz. Bu sistem sayesinde bize en uyumlu eşi bulabiliyor kahvemi
ideal ısısında keyifle yudumlayabiliyoruz. 
Marksizm adını verdiğimiz bu sistemde her şey insan ve insan üzerine.
Biz yalnızca siyaset yapmıyoruz. Ekonomiyi teknolojiyle buluşturuyor ve belli
maliyetlerle sizlere kaliteli yaşamlar sunuyoruz. Rakiplerim buna kölelik diyor
sevgili seçmenlerim sizlere soruyorum eğer bu kölelik olmasaydı pamuk olur
muydu? Pamuğun yokluğunda modern endüstride var olmayacaktı. Sömürgelere
değerini veren köleliktir, sömürgeler dünya ticaretini yaratmış ve dünya ticareti
geniş ölçekli makine endüstrisi için gerekli koşul oluşturmuştur. Bizde bu
makinaları sizler için en kullanışlı hale getirdik ve sizlere sunduk. 
Sözün özü kölelik muazzam ölçüde değerlidir. Kölelik olmadan pamuk olmaz,
pamuk olmadan çağdaş sanayi olmaz ve sanayi olmadan biz sizlere bu olanakları
sağlayamayız. 
Marx konuşmasını bitirdikten sonra sol köşede yerini alır ve kampanyaya on
dakikalık bir ara verilir.
Ara sırasında bazı seçmenler kendi aralarında şu konuşmaları yapar.
Kadın seçmen: ben kesinlikle oyumu Marx’a vereceğim parti olarak bize sundukları
imkânlar harika kurdukları bu sistemle gerçekten gündelik işlerden kurtuldum ve
aileme daha çok vakit ayırabiliyorum.
Erkek seçmen: genel anlamda size katıldığımı söyleyebilirim hanfendi ancak ben
bu konunun üzerine düşündüğümde emeğime yabancılaştığımı hissediyorum. Ben
bir grafik tasarımcısıyım ve kafamdaki implantlar sayesinde fikirlerimi direkt olarak
sanal ortama aktarıp güzel ve pratik işler çıkarabiliyorum ancak dönüp baktığımda
bazı tasarımlarımı hatırlamadığımı fark ediyorum. 
Ara sonrasında sıra Montesquieu’ya gelir ve cılız bir alkış eşliğinde kürsüdeki
yerini alır.
Alkışlar Marx’a göre daha azdır çünkü insan içindeki bulundukları sistemden gayet
memnundurlar. Konfor adı altında hayatlarının monoton bir hal aldığını ve bu
sistemin onların bugün sütlü değilde sade kahve içmek gibi basit isteklerini bile
kısıtladığını fark edememektedirler.



Montesquieu boğazını temizler ve konuşmaya başlar.
Montesquieu: sevgili halkım ve saygıdeğer rakibim Marx, bugün buraya çıkma
cesaretini benim gibi bazı şeylerin farkında olduğunu düşündüğüm
seçmenlerimden alıyorum. Bilindiği üzere hepimiz kafalarımıza yerleştirilen ve
bizlerin duygu durumlarına göre hayatımızı idame ettiren implantlar ile
yaşıyoruz. Sevgili Marx bunların tamamen bizler için olduğunu söylüyor. Ben
ise sizlere bu sistemin bizleri sadece robotlaştırdığı en basit zevklerimizden bile
mahrum bıraktığını söylüyorum. Sizlere soruyorum hangimiz uzun zamandır
eşimizin yaptığı lezzetli bir yemeği yiyebiliyor? Eşlerimizi bile bizzat biz
seçmiyoruz yahu. İdeal eş adı altında sistemler seçiyor. İlk defa
deneyimlediğimiz bir aktiveyi yaparken başarısız olduğumuzda üzülebiliyor
muyuz ya da başaralı olduğumuzda bu sevinci yaşayabiliyor muyuz? Hayır değil
mi çünkü bu sistem bize mükemmeli vaad ediyor ancak insani özelliklerimizi
tamamen köreltiyor, bizi robot gibi yaşayan esir insanlara dönüştürüyor. İki
çeşit kölelik vardır birincisi; gerçek kölelik, köle efendisine kumaş, buğday ya
da hayvan verir bu kölelik köleyi toprağa bağlar. İkinci kölelik ise kişisel
köleliktir. İnsanın malı ve vücuduyla başkasının emrinde olmasıdır. Bizlerinde
içinde olduğumuz kölelik sizlerinde anlayacağı gibi ikinci tip köleliktir. Kafamıza
yerleştirilen implantlarla vücudumuzu bu sisteme ödediğimiz paralarla ise
kendimizi efendimize yani teknolojiye köle ediyoruz. Bana oy verdiğiniz takdirde
sizlere bu sistemi yavaş yavaş kaldırmayı ve doğal yaşantımıza dönmeyi vaad
ediyorum. Eminim ki hepimiz özgürlüğü tadınca bunu seve seve yapacağız. 
Montesquieu teşekkür eder ve büyük bir alkış eşliğinde yerine geçer. Bu sefer
alkış artmıştır çünkü Montesquieu’nun sözleri bazı seçmenleri gerçekten
etkilemiş ve içinde bulundukları durumu sorgulamalarına neden olmuştur. 
Her iki tarafta kampanya konuşmasını tamamladıktan sonra Marx
Montesquieu’nun yanına gelir ve ona şunları söyler;
Marx: sevgili Montesquieu öncelikle seni tebrik ediyorum ve konuşmandan
etkilendiğimi söylemeliyim. Ancak hala benim karşımda bir şansın olduğunu
düşünmüyorum çünkü insanlar bunu seviyor. Bu sistemi bu köleliği seviyorlar
ve insanlık tarihi boyunca işlerin böyle işleyeceğini bilmeni isterim kapitalizm
gölgesini satamadığı ağacı keser. Bu sistem bir gün işlemediği takdirde insanlar
yeni kölelik sistemleri geliştirecekler ve satabilecekleri gölgeyi sağlayan birçok
ağaç dikeceklerdir.
Montesquieu: Özgürlük kanunların izin verdiği her şeyi yapabilme hakkıdır siz
Sayın Marx yıllardır üyesi olduğunuz bu parti ve kanunların size verdiği imkân
sayesinde bu işleri yapabildiniz. Ancak özgürlük kanunları olan bir toplumda
isteneni yapmak olmalıdır. 
Marx: evet Sayın Montesquieu sizin de söylediğiniz gibi bizler istenileni
yapıyoruz.
Montesquieu: son olarak şunları söylemek istiyorum Sayın Marx, özgürlük
yetkinin kötüye kullanılmadığı yerlerde vardır ve yetki verilen her insan ne yazık
ki bunu kötüye kullanma eğilimindedir bazı durumlarda erdemin bile
sınırlandırılmaya ihtiyacı vardır. 
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