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Özet: Filmler, nihai araştırma nesneleri olarak görülmese de insanların kültürel pratiklerinin 

yansımalarıdır. Bu nedenle içinde bulunulan zaman diliminde bir olgunun uyandırdığı 

duyguları anlamak için önemli kaynaklardır. Bu çalışmada, Sanayi Devrimi sonrası hızlı 

makineleşme ile nüfusu azalan sanayi düzenine yönelik en haklı eleştirilerden biri olduğuna 

inandığımız Charlie Chaplin'in 'Modern Zamanlar' filmi değerlendirilmeye çalışılmıştır. 
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'Modern Times' movie, which we believe is one of the most truthful criticisms of the 

industrial order, which became depopulated with rapid mechanization after the industrial 
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Bu çalışmada sanayi devrimi ardından hızlı makinalaşma ile alabildiğine in-
sansızlaşan endüstri düzeninin en hakikatli eleştirilerinden biri olduğuna 

inandığımız Charlie Chaplin’in ‘Modern Zamanlar’ fi lmini değerlendirmeye 
çalıştık. Her ne kadar fi lmler nihai araştırma nesneleri sayılmasa da fi lmler in-
sanların kültürel pratiklerinin birer yansımasıdır. Bu sebeple bir olgunun mev-
cut zaman dilimi içerisinde çağrıştırdığı duyguları kavrayabilmek için önemli 
kaynaklardır. Modern Zamanlar fi lmi, sinema tarihi açısından sessiz fi lmlerin 
altın çağının bitişine; sesli fi lmin, Chaplin’in itirazlarına rağmen, sinema endüst-
risinde yayılmaya başladığı döneme denk gelmektedir. Filmde öznel anlam-
da ekonomik bunalımın etkisindeki ABD, genel anlamda ise kapitalist üretim 
ilişkilerinin nufuz ettiği toplumlar anlatılmaktadır. Dönemin çalışma ilişkileri, 
emeğin yabancılaşması hicvedilerek, kapitalist ve modernist sistemin eleştirisi 
yapılmaktadır. Pek çok sinema eleştirmenine göre Chaplin’in Modern Zaman-
lar’ı, diğer fi lmleriyle (Örneğin, City Lights, Golden Rush, The Great Dictator) 
birlikte o dönemin sosyal gerçekliğini, “insan”daki değişimi ve “modern insan” 
kavramının ortaya çıkmasını sağlayan dinamikleri anlamamızı sağlayan önemli 
bir eserdir. Modern Zamanlar, 1930’lu yıllarda “Büyük Depresyon” ortamında 
çekilmiştir ve bu dönemi anlatmaktadır. Filmde dönemin kaotik ortamı, açlık, 
yoksulluk, işsizlik sorunları işlenmektedir. Sanayileşme çağında makinenin insa-
nı yabancılaştıran etkisine karşı her sektörden çalışanları uyarmaktadır. Öylesine 
ki; fi lmde Chaplin pek çok farklı ortamda (fabrikada hat işçisi, gemi işçisi, gece 
bekçisi, garson) çalışan olarak görülmektedir. Her bir ortama ilişkin eleştirisi or-
taya koymaktadır. Bozkurt’a göre (2000), Fordizmin yarattığı kitlesel etkiye karşı 
çıkılmasında ekonomik faktörlerle birlikte insanı kitleleştiren, geri plana atan, 
yabancılaştıran sosyal faktörler de rol oynamaktadır. 

Modern çağın en büyük gereksinimi ekonomiye dayalı çalışma zorunluluğu-
dur. Hatta özgürlük olgusunun ekonomiyle yüksek kolerasyonlu olarak oluşa-
geldiği söylenir. Buna rağmen çalışma hayatı sürekli değişiklikler göstermekte-
dir. Bu değişikler içerisinde etkisini en çok hissettiğimiz, Sanayi Devrimiyle adı 
anılan Fordizm ve ardından kitlesel üretimin çıkmazları sonucunca meydana ge-
len Post-Fordizm olduğunu söylemek yanlış olmaz. Bu süreçte insanlar sırasıyla 
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önce katı bir rutin iş disiplinine ardından olabildiğine esnek bir çalışma dene-
yimine tanıklık ettiler. Hiç şüphesiz değişiklikler iş hayatı ve emeğin tanımlan-
masını zorlaştırmıştır. Nihayetinde iş, tanımlanması zor müphem bir olgu halini 
almıştır. Bu yazıda gün geçtikçe okunaksız bir hal alan çalışma hayatının geçir-
diği değişikliği, en nihayetinde bu sonuçların kişiler üzerinde ekonomi-politik 
etkilerini Modern Zamanlar fi lmi üzerinden incelemeye çalışacağız.

Filmin başlangıcında altı ya gelen saat görüntüsü, ardından “Modern Zaman-
lar: Bir endüstri, bireysel girişim öyküsü - İnsanlık mutluluk yolunda koşuyor” 
yazısı gelmektedir. Filmde saatin durmadan ilerleyişi “modern zamanlar”ın 
gelişini hemde endüstriyel toplumda zamanın, en önemli kavramlardan birisi 
olacağı vurgulanmaktadır. Gerçekten de 20. yüzyılın ikinci yarısında zamanın 
bireyin yaşamı üzerindeki baskısı daha da belirginleşmiştir. Zaman Fordist üreti-
min en önemli kategorilerinden birisi olarak değerlendirilmektedir. Zaman etüt-
leri Fordist sistemin temelidir. Aslında zaman kavramı yalnızca Fordist dönemin 
değil Fordist sonrası dönemin hatta günümüz tüketim toplumunun en önemli 
kavramıdır. Sanayi devriminin yaşandığı dönemlerde nasıl ki zaman kavramı 
tamamen çalışma ve üretme üzerinden şekillediyse Fordizm krizi ve yeni pa-
zar arayışları zaman kavramının algı biçimini değiştirmiştir. Zaman artık sadece 
üretim ile anılmayan, insanların kendilerine ayırdıkları zaman gibi görünse de 
aslında tüketim rejiminin kendi arzularına göre örgütlediği yeni bir kavramdır. 

Fordizm, 20. yüzyılın en önemli üretim modellerinden birisidir ve sanayileşme 
devrimi sürecinin bir sonucudur (Galanopoulus, 2008). Modelin örgütsel ve dü-
şünsel temeli Taylor tarafından atılmıştır. Henry Ford ise, bu görüşleri sanayiye 
uygulamıştır. Taylorizm konusunda ilk olarak belirtilmesi gereken şey, Taylorizm’ 
in emek araçlarının geliştirilmesi yada teknoloji ile değil, emeğin örgütlenme bi-
çimi ile ilgilendiğidir. Yani Taylorizm yeni bir emek örgütlenme biçimidir. Emek 
sürecindeki bütün kontrolün (yalnızca formal anlamda değil; sürecin her adımı-
nın kontrolü ve dikte edilmesi anlamında ve performans modunu da belirleyecek 
tarzda) yönetime geçmesini savunan Taylorizm’in üç ilkesi bulunmaktadır;

1. Emek sürecinin becerisizleştirilmesi, basitleştirilmesi: bu anlamda bütün 
üretim süreçlerinin parçalanması.

2. Emek sürecinin degümanize edilmesi: Beyin çalışmasının üretimden alına-
rak, planlama düzeyinde merkezileştirilmesi. Kol ve kafa emeklerinin tamamen 
ayrılaması. 

3. Taylor’un üçüncü ilkesi işçinin yaptığı işin her aşamasının yönetimce plan-
lanması ve bu planın işçiye direktifl er biçiminde aktarılmasıdır (Belek, 1997, 44). 

Taylor, ana fi kir olarak sanayideki işlerin basitleştirilerek standartlaştırılma-
sını, bu yolla yapılacak işin beceri gerektirmeyecek biçime dönüştürülmesini 
hedefl emiştir. Yöntem olarak zaman etütleri ve hareket çalışmalarıyla işin ince-
lenmesi öngörülmüştür. Onun sisteminde yöneticilerin rolü koordine etmektir. 
F.Taylor’ın ideal işçiye ulaşabilmek için işverenlere verdiği öğütler dikkat çeki-
cidir;
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1. Bir işi yapmak için “en iyi tek yolu” bulmak amacıyla zaman ve yöntem 
araştırması kullanın. En iyi yöntem günlük üretimi en yüksek ortalama düzeye 
çıkaran yönetim anlayışıdır.

2. İşçiler her iki el hareketlerini anında doğal olarak yapabilir hale gelmelidir. 
3. İşi en iyi biçimde ve en hızlı biçimde yapabilmesi için işçiyi özendirin, bu 

amaçla bütün aletlerin yerleri sabit ve tanımlanmış olmalıdır. 
4. İşçiye verilen ücret ile onun performansı arasında yakın bir ilişki olmalıdır. 

İşçi standart üretim düzeyine eriştiği zaman, günlük ücret dışında belirli bir ek 
prim verilerek motive edilmelidir. (Bozkurt, 1997, 53)

Ford’dan çok önce, 1799 yılında Eli Whitney ve Simon North, Connecticut’taki 
silah fabrikalarında üretim hatlarını düzenleyerek kitle üretimi yapmıştır. Daha 
sonrasında cep saati, tekstil üretimi gibi alanlarda da kitle üretimi denenmiştir 
(Brown, 2005). Henry Ford önderliğinde hareketli üretim hatları, kitle üretimi 
ve bilimsel yönetimin temel etkinlik ilkeleriyle bir organizasyon geliştirilmiştir. 
Fordizm kavramı da bu bağlama işaret etmektedir (Shilling, 2004). Ford, kendi-
sinden önce yapılan üretim hattı sistemi deneyimleri olmasına karşın, bu üretim 
tarzını salt bir üretim yönetimi sorunu olarak görmemiştir. Yığınsal üreten, kitle-
sel tüketen bir toplum yaratma çabasında olmuştur. Bu sebeple üretim modeline 
ve arkasında yatan toplum modeli üretme çabasına ismini (Fordizm) verebilmiş-
tir. Yığınsal üretim, yürüyen hatlar, zaman baskısı, otomasyon ve hız arttıkça mo-
notonlaşma, emeğin yabancılaşması vb. çalışma sorunlarını gündeme getirmiştir

Endüstriyel üretimde, makinaların merkezi rol üstlenmeleri, çalışma süreleri-
ni aşağı çekerken boş vaktin artmasını sağladı. Boş zamanın artışı teknolojik ge-
lişme ve üretim artışıyla bir gelişim gösterdi. Teknolojik gelişmeyle üretim hem 
seri hem de kütlevi bir karakter kazandı. Emek, zaman ve insangücü daha az 
kullanılmak suretiyle daha fazla üretim mümkün hale geldi. Üretimde makinala-
rın etkin kullanılması aktif insan gücüne olan gereksinimi azaltarak bireyin daha 
çok sevk ve idareyi sağlayıcı fonksiyonunu ön plana çıkardı. Bu durum çalışma 
süresinin kısaltılmasını da beraberinde getirdi. Çalışanlar için boş zaman hayati 
bir yaşam hakkı haline geldi. Özellikle sıkıcı/monoton işlerde çalışanlar için boş 
zaman, soluklanmak ve çalışma için gerekli enerjiyi depolamak için hayati bir 
önem kazandı. Aynı çalışma ortamında uzun süre çalışmak monotonluk ve iş 
ortamına yabancılaşmaya neden olduğundan bundan kurtulmak için boş vak-
te olan ihtiyaç arttı. Kapitalist sistem, emeğin yeniden üretimi için, çalışanların 
iş dışı yaşamlarını da düzenlemeye çalıştı. İş dışı alanı, tüketme performansını 
maksimize edici bir noktada tutmak için, bir tür tüketim üssü olarak organize 
etti. Bu noktada, boş vakitler, kapitalist sistem için bulunmaz bir pazarı haline 
geldi. İşlik dışı vaktin organize olup tüketim fonksiyonuna sahip olması bu şe-
kilde gerçekleşti (Aytaç, Ö. 2005, 6).

Yeniden fi lme dönecek olursak, fi lmde peş peşe bir ağılda itişerek ilerleyen 
kuzular ve bir fabrikaya vardiyalarına yetişmek için koşturan insanlar görün-
tüsü, üst üste geçiş yapılarak verilmektedir. Bu ilk sahneden itibaren, Chaplin 
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simgesel bir dille modernitenin insanı nasıl “uyum”lulaştırdığını anlatmaktadır. 
Aynı şekilde ağıla koşan koyun sürüsü görüntüsünde iki ayrıntı dikkat çekmek-
tedir. Bunlardan ilki, yukarıdan çekilmiş koyun sürüsü görüntüsünün hemen 
ardından aynı açıdan çekilmiş, aynı eylemi yapan insan görüntüsü verilmesi-
dir. Kitlesel üretim, kitlesel tüketim Le Bon’un da haber verdiği kalabalıkları 
yaratmıştır. İkincisi ise, koyun sürüsündeki bir tek kara koyuna yer verilmesi-
dir. Galanopoulos’a göre (2008) bu görüntü her kuralın bir istisnası olduğunu 
sembolleştirmektedir. Filmde Fordist üretim rejiminin endüstriye kazandırmış 
olduğu bant modeli eleştirilmektedir. Buna gönderme yapan çok sayıda sahne 
bulunmaktadır. Bu sahnelerden birisinde sistemin robotlaştırdığı çalışanın birkaç 
saniyelik boşluğunda sıkması gereken cıvatalarla dolu parçaları kaçırdığı bunun 
da bütün bant sistemindekiler için sorun yarattığı gösterilmektedir. Chaplin’in 
fi lmde hayat verdiği Şarlo karakteri de bant üzerinde gelen parçaların civatasını 
sıkmaktadır. Akan bant sisteminin sahip olduğu ritim dönemin Taylorist zaman 
baskısını yansıtmaktadır. Sürecin sürekliliği çalışana kısa boşluklar dahi tanıma-
maktadır. Filmde Şarlo’nun hapşırmasıyla, bant sisteminin karışması hicvedil-
mektedir. Bir elemanda yaşanan böylesi doğal aksama tüm prosesi aksatmakta-
dır. Basit bir insani gereksinim ciddi sorunlara yol açmaktadır.

Bir başka sahnede yemek makinesi satmaya çalışan satış elemanlarını yöne-
ticinin odasında gösterilmiştir. Fonograftan verilen ses: “Adamlarınızı işteyken 
otomatik olarak besleyen pratik bir aygıt. Öğle yemeği için durmayın. Rakiple-
rinizin önünde olun… Besleme makinesi öğlen saatini yok edecek, üretiminizi 
arttırtacak ve personel masrafl arınızı azaltacaktır.” Öğle yemeği arasında aygıt 
ile bir demonstrasyon yapılır. Döner bir tabla üstüne yerleştirilmiş, çorba kâsesi, 
tatlılar, koçan halinde mısır, ve ağız silme mendili bulunmaktadır. Öğle yemeği 
sırasında Şarlo üzerinde test edilir. Burada yemek yeme aygıtı aracılığıyla ye-
meğin de otomasyonlaştırılması, dönemin otomasyon ve zaman çılgınlığını bir 
kez daha vurgulamaktadır. Bir kaç denemenin ardından makine ağırzalanmış 
ve yemekleri ard arda Şarlo’nun üzerine dökmeye başlamıştır. Böylelikle yemek 
makinesinin fabrika çalışanlarını doyurma vaadi hüsrana uğramıştır. Öğle yeme-
ğinden sonra tempo arttırılmakta, Şarlo da buna ayak uydurmaya çalışmaktadır. 
Yüksek bir gayret sarf etmesine rağmen yeterli performansı gösterememektedir. 
Hemen burada kronometre tutan bir şef belirmekte ve temposunu artırmasını is-
temektedir. Şarlo, hem modern üretim tarzının bireye esneklik tanımayan, yaşam 
alanını daraltan biçimde kurgulanmasına hem de, dönemin üretim yöntemleri-
nin dakik zaman kullanımı paranoyasına gönderme yaparak hicvetmektedir. Bu 
tempoda hattının gerisine düşen Şarlo, çekinmeden kendisini makinenin içine 
atarak “işini yetiştirmek» istemektedir (Orhan, K. 2010, 142). Film de Şarlo’nun 
sürekli monoton bir iş üzerinde çalışması ve ardından bedeninde bıraktığı etki 
de sahne bulmuştur. Şarlo, sürekli cıvata sıkma hareketi yapmaktan kendini alı-
koyamamıştır. Bu sebeple aksilikler de yaşamaktadır. Çalışma arkadaşının öğle 
yemeğini dökmüş, yolda giden bir kadının elbisesindeki düğmeleri sıkmış, yan-
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gın vanasında cıvatalarla oynamıştır. Dünya Sağlık Örgütü’nün 1959 tarihli bir 
çalışmasına göre, her çeşit otomasyon insanda biyolojik, psikolojik ve sosyal açı-
dan önemli dönüşümler yaratmaktadır. Otomasyon, psikolojik ve mental sağ-
lık üzerinde dört önemli etki yaratmaktadır. Hiç rahatlamaya fırsat bırakmayan 
tempo sebebiyle yüksek düzeyde sorumluluk hissetmektedirler. Bu yıkıcı zihin-
sel sorumluluk yükü eylemsel karşılığı bulunmayan bir ölçüde üst düzey dikkat 
gerektirmektedir. İş ortamında, uyaran yokluğu, fi ziksel enerjinin harcanama-
ması sosyal temas ve takım çalışmasının yokluğundan dolayı karşılanamamakta, 
çalışma ortamında izolasyondan yaşanmaktadır. Bu toplumsal ortamının yoklu-
ğundan bireylik ve kimlik hissi kaybedilmektedir (Simpson, 1964).

19. yüzyıl Batı Avrupa’sında yaşayanlar belki de tarihin en ağır ve güç çalış-
ma koşullarına tanık oldular. Çalışmadan kazanç sağlayan, kâr elde eden çıkar 
grupları ve patronlar, kitlesel çalışmayı organize ederek endüstri toplumunu bir 
çalışma kampına dönüştürdüler. İster kapitalizmin bir sonucu olsun, isterse de 
kapitalizm öncesi ortaya çıkmış olsun, modern zaman disiplini ve çalışma zihni-
yetini genelde topluma, özelde de çalışan sınıfl ara benimsetmek kolay olmamış-
tır. Sanayileşmekte olan bir toplumda en hayati ve en zorlu dönüşümlerden biri 
emeğin fabrika disiplini ve çalışma düzenliliğine uyum sağlamasıdır. İlk fabrika 
sahipleri, kendileri ile rekabet edemeyip işlerini kaybeden esnaf ve zanaatkârlar-
dan ve kırsal kesimden göçle gelen köylü işçilerden düzenli bir işgücü oluştur-
mada büyük zorluklarla karşılaşmışlardır. Esnaf ve zanaatkârken kimseye bağ-
lı olmadan bağımsız çalışan fabrika sanayisinin vasıfl ı yeni işçileri ve tarımsal 
çalışmanın doğal ritmine alışık köylü işçiler, önceden belirlenmiş sabit bir süre 
boyunca denetim ve disiplin altında çalışmayı son derece onur kırıcı bulmuşlar 
ve eski çalışma adet ve geleneklerini sürdürmeye çalışmışlardı. Örneğin, fabrika 
disiplinine rağmen, zanaatkâr kökenli İngiliz işçileri geleneksel tatil günü olan 
pazartesileri (Saint Monday-Aziz Pazartesi) çalışmama geleneğini devam ettir-
mişlerdir. Pazartesilerin normal bir iş günü olarak yaygın biçimde kabul edilme-
ye başlanılması ancak 19. yüzyılın ortalarına doğru olmuştur.

“Modern Zamanlar”, dönemindeki çalışma ilişkilerini Şarlo tiplemesi aracı-
lığıyla eleştiren önemli bir yapıttır. Chaplin’in Modern Zamanları başta olmak 
üzere diğer fi lmleri de genel olarak ele alındığında eğemen ideolojileri sorgula-
yan bir çerçeve oluşturmaktadır. Chaplin’ Mülkiyet, itaat, uyma gibi sosyal alana 
tabi olan durumları yıllar öncesinden incelemiş ve mevcut duruma sanatsal eleş-
tiri getirmiş olduğundan alanında son deerece önemli bir yere sahiptir. Ayrıca 
Cahplin fl imlerinde, salt duyurudan fazlası olarak aynı zamanda bir erken redci 
gibidir. Chaplin’in fi lmlerine dikkatle bakıldığında daha çok otoritenin, gözetim 
toplumlarında panoptikon, endüstri toplumlarında fordizm gibi yollarla birey-
lerin üzerinde kurmuş olduğu otoriteryen yapı ile “insan”ı yok eden baskısına 
karşı olduğu anlaşılmaktadır.

Modern kelimesi etimolojik olarak ‘modernus’ kelimesinden gelmektedir ve 
şimdiyi ifade eder. Aydınlanma hareketlerinden sonra geçmişi kötü olarak ta-
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nımlayan insan, rasyonellikten aldığı öğütlerle geleceği tanımlamaya kalkışmadı 
dolayısıyla en mantıklısı şimdiye bağlı kalmak, anı yaşamaktı. Şimdiler de “eski 
kötüdür-yenilik iyidir” denmesinin altında geçmişte olana bir olumsuzlama var-
dır. Çünkü eski batıldır yeni olan akıldır. Modernlikle birlikte bir çok değer yargı-
mızdan vazgeçmek zorunda kaldığımız ortada. Bu durum hayatın her alanında 
kendini hissettiriyor. Modernleşmek istiyorsak (-ki istiyoruz) bu gibi durumları 
göze almış olmamız gerekirdi. Modernliğe ram olmak isteyen toplumların bir 
çeşit hafıza kaybına uğradığı ve uğrayacağı aşikar. Zaten modernlik bizatihi bir 
hafıza kaybının sonucu, şimdiyi yaşama çabasıdır. 

Şüphesiz ki, modernliğin etkisini sarsıcı şekilde hissettirdiği ve kendi arzula-
rına göre yeniden örgütlediği çalışma hayatını bir değerlendirmeye tutmak kolay 
olmayacaktır. Yeni yaşam biçimleri daima yeni üretim biçimlerine göre şekillen-
miştir. Sanayi devrimi öncesinden günümüze gelene kadar çalışma hayatı bir çok 
değişikliğe uğramıştır ve bu devam edecek gözüküyor. Fordist kitle üretiminin 
rutinliği ve post-fordist kişisel üretimin esnekliği bizi bulunduğumuz noktaya 
kadar getirdi. Şimdilerde uzun çalışma saatleri, küçük yaşta işçiler, zorla çalış-
tırılan insanlar olmasa da gittikçe okunaksızlaşan çalışma ilişkileri yüzünden, 
emeğine yabancılaşan, gelecek korkusu olan ve işe yaramazlık korkusuyla git 
gide içine kapanan bireylerin sayısı her geçen gün artmaktadır. Daha da kötüsü 
tüm bu olumsuzlukları yaşayan bireylerin birer müşteriye dönüşerek çözümü 
tüketim kültüründe aramasıdır. Çünkü bu döngü onları, her ne kadar fazla çalış-
malarının bedelini alsalar da Sanayi Devrimi’ nin bunaltıcı çalışma şartları altın-
da çalışanlarıyla aynı hale getirecektir.

İnsanlığın makineler aracılığıyla koştuğu “mutluluk yolunda” sorunlar, yine 
makinelerden kaynaklanmakta gibidir. Bir yandan makinelerin yol açtığı refah, 
gelişme, iş yapılış biçimindeki kolaylıklar terk edilemeyecek bir fayda alanı üret-
mektedir. Öte yandan makineleşme yabancılaşma, otomasyon, stres, zaman bas-
kısı gibi olumsuz etkileri beraberinde getirmiştir (Orhan, K, 2010). Böylesi bir 
durumda yapılacak en önemli çalışma çözüm üretmekten önce sorunu düzgün 
olarak ele almaktır. Bu bağlamda düşündüğümüzde sorun “insanın endüstriyel 
sorunu” değil “endüstrinin insan sorunu”dur. Belki içinde insanların duyguları-
nın da varolabildigi bir çalışma hayatı örgütlemesi çözüme bir başlangıç olabilir. 
Aksi halde endüstri gittikçe insansız bir hal alacaktır. Her halükarda bu tabloyu 
insanlar şekillendirecektir. Aslında, Williams’ın da (Williams, 1989, 15) söylediği 
gibi; gelecekte ne olacağı, biraz da bizim aklımızda ne olduğuna bağlıdır.

 


