
- Karl evinden yavaş adımlarla çıkar gür ve sertleşmiş saçlarını karıştırarak
düşünceli halinden kopmadan sarı kaldırımların üzerinde sert havayı hissederek
biraz yürüyüş yapmak istemişti. Her zamanki düşünceleri beyninin içinde dönüp
duruyordu ve bu düşüncelerden bir sonuca varmıştı kapitalist sistemin proletaryayı
sömürüyor olduğu ve proletaryanın iktidarın mümkün kılmasının gerekliliği. Marx bu
sebeple yaşamın kendi içerisinde derin etkiler uyandırmayı ve toplumları harekete
geçirmeyi amaçlamıştır. Tam bu amacına hizmet edecek destekleyici cümlelerini
halka iletmek için planlarken karşıdaki cam duvarın ardında meslektaşı Weber’i
görür yanına gidip gitmemekte kararsız kalır. Weber her ne kadar toplumsal
tabakalaşmaya dair Marx ’a katıldığını belirtse de sınıfların oluşumunda ona katılmaz
daha doğrusu sınıfların oluşumda sadece ekonomik faktörlerin etkili olmayacağını
düşünür ve Weber’in bu düşüncesinin Marx gayet farkındadır ve eğer şu an
Weber’in yanına giderse konuşmanın bu konuda yaşadıkları düşünce ayrımına
geleceğini bilir. Kararsız adımlarla yoluna devam eder yolu her türlü o cam duvara
çıkacaktır. Weber kitabından başını kaldırır oturduğu kütüphanenin sessizliğine
alışmış kulakları ve yaklaşık iki saattir okuduğu kitaptan yorulan gözlerini dışarıya
çevirir ve kendisine bakan Marx’ı görür. Bir birlerine gülümserler ve Weber yerinden
kalkıp cam kapıyı açarak Marx’a doğru yürür. Marx Weber’in ona doğru yürüdüğünü
görünce ayakları Weber’e doğru hareket eder. Yan yana geldiklerinde selamlaşır ve
nasıl olduklarını sorarlar. Biraz genel sohbetten sonra Weber esprili bir dille;



- Sınıfların oluşumunda sadece ekonomi etkili değil demiştim, umarım sende bunu fark
etmişsindir. Der ve gülmeye devam eder. 
Marx bozuntuya vermeden rahat bir dille; 
- Pekâlâ, neylere bağlıdır? Weber beklediği sorunun sorulmasının verdiği kendinden
eminlikle ; -Mülkiyet de önemlidir! Ki mülkiyet ilişkileri her daim ekonomik mealli olmak
zorunda değildir. Marx atlar; 
-  Bunu biraz açar mısın?
 Weber memnun bir tavırla;
- Örneğin, profesyonel bir meslek sahibi veya bir şirkette yönetici olarak çalışan işçiler
mavi yakalı diye tabir edilir ve bu kişiler işçilere göre daha yüksek maaşla çalışırlar,
çalışma koşulları ve ortamları kısmen daha iyidir. 
Marx tam lafa atlayacakken Weber cümlesini devam ettirir 
- ve bu sınıfların haricinde iki temel yoldan bahsetmek isterim sana; birincisi, statü
ikincisi, de parti... Cümlesini daha fazla devam ettirmesine izin vermeyen Marx cümleye
girer ve 
- Toplumsal sınıflarda bireylerin ait oldukları sınıfların durumuna göre siyasal görüşlerin
de şekillendiğini bilmelisin, sınıf ve statü farklılıklarını hem de devleti partiyi doğrudan
sınıflara bağlıdır.
- Weber cümleye girer ve hadi ama durumu sadece sınıf çatışmasına veya sınıfsal temelli
herhangi bir şeye bağlamamalıyız, diyerek onunla aynı düşüncede olmadığını belirtir. 
Marx hiddetli şekilde, 
- -Weber sen sadece toplumsal hareketliliklere odaklanmışsın ki bu hareketlerin sebebi
olarak mülkiyet ve sınıfsal ilişkileri ele alıyorsun ama farkında olmadığın şeyler var
önceliğimiz toplumsal sınıfların belirlenmesi ve üretim biçimleri olmalı yani eşitsizlik
temelli bir görüşe sahip olmamız gerekir. 
der Weber cümlesini kuramadan Marx onu engeller ve; 
- Bu sohbetin sonu seninle ayrıştığımız din konusuna da gelecek belli ki ve seninle her ne
kadar aynı fikirde olduğumuz konular olsa da farklılaştığımız diğer konularda seninle daha
geniş bir zamanda sohbet etmek isterim şimdilik hoşçakal. 
Der Weber’in de hoşçakalını aldıktan sonra iki sosyolog da akıllarındaki yoğun
düşüncelerle günlük işlevlerine devam ederler...


