
Karl MARX ve Max WEBER sosyoloji öğrencilerinin düzenlemiş olduğu bir söyleşiye
katılmışlardır ve öğrencilerden gelen soruları cevaplamaktadırlar. 
ÖĞRENCİ: Öncelikle okulumuza hoş geldiniz. İlk soruyla başlamak istiyorum. Sizce
toplumsal sınıfları oluşturan temel öge nedir?
 Karl MARX: Hoş bulduk. Toplumsal sınıfların oluşumu üretim ilişkilerine, dolayısıyla
ekonomik stratejilere bağlıdır. Belli iki ana sınıf vardır. Sanayileşmiş toplumda üretimi
kontrol eden, sermayedar burjuvalar ve üretimi sağlayan proleterler. Yani; üretim
araçlarına sahip olanlar ve bu araçlar karşısında emeklerini satarak para kazananlar.
 Max WEBER: Marx’a katıldığım noktalar elbette var. Fakat sınıfların oluşumunda sadece
ekonomik faktörler etkili değildir. Sınıf farklılıkları sadece üretim araçlarına bağlı
olmamakta, mülkiyet de önemlidir. Mülkiyet ilişkileri ise her daim ekonomik temelli
olmak zorunda değildir. Örneğin; profesyonel bir meslek sahibi veya bir şirkette
yönetici olarak çalışan işçiler mavi yakalı diye tabir edilmektedir ve bu kişiler işçilere
göre daha yüksek maaşla çalışırlar, çalışma koşulları ve ortamları da kısmen daha iyidir.
Sınıfın haricinde iki temel yoldan bahsetmek gerekir. Bunların birincisini statü, ikincisini
de parti diye tabir edebiliriz. 
ÖĞRENCİ: Sizce toplumdaki asıl değişim neye bağlıdır? 
Karl MARX: Toplum, bünyesinde barındırdığı gerilim ve çatışmalar nedeniyle sürekli
devinim halindedir. Mücadele ve toplumsal çatışma, tarihsel sürecin özünü ve
ilerlemenin itici gücü veya motorunu teşkil eder. 
Max WEBER: Marx’a katılıyorum. Değişmenin asıl kaynağını toplumun iç dinamikleri
oluşturmaktadır. Dolaylı olarak kültürel değerler, eylem kalıpları ve psikolojik yönelimler
arasındaki uyuşmazlıklarla ilişkili krizlerin her toplumda değişme süreçlerini yarattığını
düşünüyorum. 
ÖĞRENCİ: Kapitalizmi kısaca nasıl özetlersiniz? (Karl MARX, tam bu soruya cevap
vermek için mikrofona uzandığı esnada soru soran öğrencinin elinde tutmuş olduğu
kahve bardağını fark eder ve tebessüm ederek konuşmasına başlar.)
Karl MARX: Kapitalizm, elinizde tutmuş olduğunuz 1 liralık kahvenin size süslü bir
bardakta 20 liraya satılmasıdır. Şaka bir yana kapitalizm, içerisinde bulunduğunuz
modern toplumun kaçınılmaz bir sonudur. İnsan türünün başlangıcında öncelikli amaç,
yeme-içme, barınma ve giyimde yeterlilik arayışıydı. Modern toplumun karmaşık
anatomisi çözümlenmeye çalışılırken bu gereksinimlerin hâlâ merkezî bir öneme sahip
olduğu aşikardır. Ancak, bu gereksinimler tatmin edildiğinde, insanın doğaya karşı
mücadelesi duraksamaz; çünkü insan tatminsiz bir hayvandır. Birincil gereksinimler
karşılandığında, bu durum yeni gereksinimlere yol açar. Yeni gereksinimlerin ilk üretimi,
ilk tarihsel eylemdir. Eski gereksinimlerin tatmini sağlandığında yeni gereksinimler
ortaya çıkar. Sırf insan doğası bunları gerektiriyor diye de teslim olmak elbette
gülünçtür. Bu konuyla ilgili olarak da siz gençlere bir tavsiye vermek



istiyorum. “Minimalizm” adlı belgeseli duymuşsunuzdur. Orada tam da bu
konu vurgulanmaktadır. Kendilerini, eşyaların mutluluk getirdiğini varsayan
kişilerle yapılan röportajlarda, daha azın aslında daha iyi olduğunu
gösterilmektedir. ÖĞRENCİ: Toplumsal tabakalaşma hakkındaki fikirlerinizi de
merak ediyoruz. 
Karl MARX: Ekonomik farklılıkların toplumsal sınıflarla iç içe olduğu, birinin
birine dayandığı görüşüne sanırım ikimiz de katılıyoruz. 
Max WEBER: Üretim araçları oldukça önemlidir ve toplumsal düzende etkilidir.
Fakat bütün teori bundan ibaret olamaz elbette. Marx’ın aksine toplumsal
tabakalaşmanın belirlenmesinde iki önemli etken daha vardır: iktidar ve statü.
Mülkiyetin kimin elinde olduğuna dair olan başkalaşımları, iktidarı elinde
bulunduranlar arasındaki farklılıklar ve statü farklılıkları bazı gruplaşmaları
doğurur; statü gruplarını. Bir ölçüde basitleştirerek diyebiliriz ki sınıf
tabakalaşması üretim ve mülkiyet ilişkilerine göre; statü tabakalaşması ise özel
hayat tarzının temsil ettiği tüketim biçimlerine göre belirlenir. Karl MARX: Her
katında iki kişinin kaldığı çok yüksek hapishane benzeri bir binada, haksız
düzenin ve sınıfsal farklılıkların incelendiği sosyal bir deneyin anlatıldığı “The
Platform” filmini birçoğunuz biliyorsunuzdur. Yemek önce üst kattakilere
veriliyor, kalanlar ise alt katlara gidiyor. Üsttekilerin bolluk içinde yaşadığı,
alttakilerin açlıkla mücadele ettiği bir sistem ve muazzam bir kaos. Sistemin
sert bir şekilde eleştirildiği bu filmi de siz gençlere tavsiye ediyorum.
 ÖĞRENCİ: Söyleşimiz burada sonlanmıştır. Değerli görüşleriniz ve
katılımlarınız için çok teşekkür ederiz. 
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