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MODERN BiR SAYISAL MiMARLIK UTOPYASI

A MODERN DIGITAL UTOPIA of ARCHITECTURE

Dr. Levent ~ENTURK
Eski~ehir Osmangazi Oniversitesi,
Mlihendislik Mimarhk Fakliltesi, Mimarhk Boliimli

Ozet: Bu yah~ma, Le Corbusier'nin Modulor adml verdigi 'evrensel' olyegini
beden ve kent baglammda sorunla~tlrmaktadlr. Bu modelde, olyiiye ve norm
haline getirilen erillige indirgenen insan bedeni, yerylizliyle gorsel egemenlik
ili~kisi kurmanm aracI haline gelir. Matematigin dogada verili oldugu varsaYlml,
otokratik normatifligi modeIle~tirir. Oysa, evrenselligin bile kiiltilrel ko~ullara
bagh oldugu burada hatJrianmahdlr. Modulor'un pisagorcu iddialannm aksine,
mimarhk tarihindeki oran sistemleri, yizgisel hale getirilebilecek bir gelenek
olu~turmaz. Sembolik rakamlar, bedensel kapatma aygltmca araysalla~tlf1hr.
Bedene hizalar yeken diyagram, devasa genellemeler liretir. iIi~ki iyindeki ya da
hareket halindeki bedenler degil, statik bedenler yeryevelemenin nesnesi olur.
<;ekmece diizeni, kentsel yeryeveleme yasasldlr. ideal olmayan bedenlere ne
yapllacagl sorusu cevapslz kahrken, biyopolitika gorlinlir hale gelir. Uyuma
dayanan, mutyu, dogalcl kent ara)'l~mm eril bedeni normalle~tirirken, 'oteki'leri
araysalla~tlrmasl soz konusudur. Modulor'u biyosiyasetin alegorisi haline getiren
~ey, bir tilr organslz beden degil de, organize edilmi~lige dayah yizgisel (ya da
hiyerar~ik) bir modern mimarhk litopyasl oneriyor olmasldlr.
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Abstract: This essay problematizes Le Corbusier's 'universal' scale, baptized as
the Modulor, in context of the body and the city. Within this model, the human
body which is reduced to measures and to a masculinity that has become a norm,
is being utilized to constitute a visual power relation with the earth. The supposed
presence of mathematios within nature, makes the autocratic normativism a
model. Yet, one can beremin'ded that even universality is culturally conditioned.
In opposition to Modulor's, pythagorean assertions, the proportional systems in
architectural history do not constitute a linear convention. Symbolic numbers are
being utilized by the body closing apparatus. The aligning diagram produces
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gigantic generalizations. Static bodies, rather than bodies in relation or movement
arc the object;; of framing. Order of boxing is the framing law for the city. While
the question what Vliil happen to the un ideal bodies remains unanswered,
biopolities becomes apparent. While the search for a harmonized, pleasing,
naturalist city normalizes the masculine body, 'others' are being utilized. What
makes the Modulor an allegory of biopolities is that it proposes a modern
architectural utopia b,,!sed Oil a linear (or hierarchical) organization rather than a
body without organs.
Key Words: Lc Corbusicr, ModulOI', 8iopolitics, Masculinity, Normalisation.

1.

Giri~:

Nasil Bir Bed('l.l'?

Mimarhk tarihini, ol<;likri a~kmla~tJrmanm tarihi olarak, diger bir deyi~le
proporsiyon (oran) sorunu ve dUzenJeyici bedensel oI<;ekler geli~tirmenin tarihi
olarak ele almak miimkLindUr. Ancak bu geni~ alam, tarihselldonemsel bir
stirek!ilik anlat1s1 i<;indc betimlemeye <;ah~mak bile, ba~h ba~lI1a sorunlu bir
bakl$ a<;1S1 olurdu. BLI yazlda, modern mimarllgm yirminci yUzyIldaki
I
onculerinden Le Corbusier'nin saYIsal ol<;egi 'Modular' ve bu ol<;egin
i';ngijrdligli beden ve kent siyaseti ele almmaktadIr.
Le Corbusier'nin, Modulor'u 'mimarhk ve mekanikte ge<;erli olacak, insan
'%fi';gine uyumlu evrensel bir (1]\:Um' aJt ba~IIgl ile ortaya koymak iyin
tummiamasl gereken ~eyJerden biri de kLl~kusuz insandI: NaSI! bir insan bedeni
temel1endirilmelidir ki, onUli sabitliginin etrafmda ba~ka degi~mezler, mekansal
evrenseller ve ~a~maz ol<;liler getirilebiIsin? Bunu yapmak i<;in, bedenin
geometrik bir indirgemeye tabi tutulmasl gerekmi~tir. Sozgelimi, Le
2
Corbusier'ye gore erilinsanm bedeni, bir tlir hareketli goz tarafmdan
be1irlenmi~ olmahdIr (Le Corbusier, The Modular 1&2, yev. Peter de Francia ve
Anna Bostock, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1980, s.
1176)3. Bunun i<;in, slirekli ve yatay bir ufuk <;izgisi lizerinde hep i!eriye dogru
yol alan vektOrel bir beden ve 0 bedenin yerden 1,6 metre yi.ikseklikte, tripot
lizerine konmu~ gibi sabit bir gozli bulundugu varsayIlmI~tJr. Bu sayede,
Asil adl Charles-Edouard Jeanneret. Le Corbusier, mimann biryok takma admdan en iyi bilinenidir.
Mimar, bu adla dlinyaca tanmml~tlr.
ingilizcedeki 'man' ve 'woman' sozclikleri insam dogrudan cinsiyetli halde tammlar. Bu yah~mada, bu
eril cinsiyetyi vurguyu normal1e~tirmekten kayll1lllak iyin, Le Corbusier'nin 'man'i yerine, tliretilmi~ bir
kelillle olan 'erilinsan' ifadesi klillal11lml~t1r. Dilimize 'bilimadaml' yerine 'biliminsa1ll' tlirG ifadelerin
yerle~meye ba~laml~ oimasl da bu baglamda cle al1l1ubilir.
The ModuloI' J&2'nin numaralandll'lllllasll1da, sayfa nUlllaralamasl iki cilt iyin ayn ayn yapildlgll1dan,
ilgili cilt ve sayfa numarasl birlikte belirtilmi~tir.
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erilinsamn yeryiizuyle gorsel egemenlik ili~kisi, k;sin bi .. geot:jetrj )/;:,V:':e:
tammlamr. Nitekim, Modulor'un bu ko;;ullarna;;rnds-' ,,\)l1l",i, eLk Gu1'<!'l '0:,:: ;:'Ii)
beden, onun tekil gozU ve altmda bitimsizce uz;.man dlinya g;1ll?;c';;; \'/~
kodlamr. Yani beden, goz ve Olyii, iykinlik d:Jzleminc hcrhang; bir unS<Ti'i;"
kattlmaz, belirleyici bir sabit, orijin noktasl, ki~L1lJg';: olare,k y;::rl':~tirhir. L.~
COl'busier, e;;zamanh degil ardl~lk bir g")tung;l Oli-,l"<,k l1,Odem lTlIm;,;';1!:sjl,
mutlak geometrilere sa hip olmadlg1l11, tersine zal'nan 'Ie Lizam ic;mde rnLiz'i<. yo
da film gibi geni;;leyen bir gorLingu oldugUllU vurgular (Lc Corbusicr, The
Modular 1&2, s, 1/73). Buna ragmen bu ic,;kinlik ili~kisil1l oyle katl bir sabitler
dizisi iyine hapseder ki, dLinya edilgin, tahakkUm altma ahnmasl gereken bir WI
di;;il sLireklilik halinde tal1lmlJnml~ olm. Artlk boyle bit dlinyadan 'doga' olarak
bahsetmek de mLimkiin hale gelebilecektir (Le Corbusier, The Modulor 1&2, &.
1125), Bu oyle bir dogadlr ki, iyindc matematik verili haldcdir, yaplln!JSl
gereken bu a$kmlIgl, mutlak dogruyu b]ycrek ispat eilT}('Cktir (Le Corbusi(':,')v
Modular 1&2, s. 1/16, 1/71). Le Corbusier Modular';; ile a~km :mbl.il,,1' \
gelenekler evrenine baglamr, 6y1c ki, Modulor'u b1.1 g.:'leT:.e,9:in ::,",," ",;
mUkemmel halkaSll11 temsil edecek bi«imde tasarlaYJP sunmak, b~11c2 amac
haline gelir. 0 halde, Le Corbusier'nin evrcnscl bir mimarlik iilycgi ge);~iin:n<:k
i<;:in nasll bir beden tal11mladlgl sorusuna v,;rikn yanrt, yoklukiUt'] ',;: fa;};;:
temel almak yerine, otokratik bir ncrmatilligi model almak ~ekli!1:Jedil Bc:n~'.:
nasll yaplldlgml antropolojik bir gorsel/ki.iltiirel omek iizerinden aylkbnnk
mlimki.indLir.

2.

Modulor'un Bir Alegorisi: Parmakhli SaFl.1a

<;::izim 1: Georges ifrah, "Temel parmak saytmlnln c;:qitlemeleri", Rakamfarl11 EV/'ensef Tarihi !,
Bir G6/gcnin Pe:jil1de, c;:cv. Kurtulu~ Dinc;:er, Cilt I, s. 135, TObitak PopOler Bilim
Kitaplan, Ankara: TOrkiye Bilimsel ve Teknik Ara~tlr1l1a Kuru1l1u Yaymlan, 1995.
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Yukandaki yizimler, Le Corbusier'nin indirgemeci evrensellik ideolojisine bir
yamt olarak dU~UnUlebilir. Bu yamtt, yalmzca Modulor'un ne oldugunu okurun
daha aylk bir biyimde anlamasml saglamak iyin bir aray olarak dU~Unmek
gerekir. Sadece iki elin parmaklanyla rakamlan anlatmamn biryok farkh
biyiminin bulunabildigini gosteren bu yizimler, rakamm 'evrensel' tarihinin,
~ayet bOyle bir tarih varsa, mutlaka kUltUrel olarak ko~ullandlglTIl ve biri
otekinden UstUn olmayan biryok sayma ve saylyl temsil etme biyiminin farkh
cografyalarda mevcut bulunabilecegini ifade eder.
Le Corbusier, Modulor'un ilk cildinde, ilk kIsml olu~turan toplam 100 sayfahk
Uy alt bOlUm boyunca, saYlsal olyegin geli~im maCeraSlTIl aynntth olarak anlatIr.
Buradaki soylemin unsurlan kullamlarak yukandaki 'parmakla gosterme'
yizimlerine gore yeniden bir ele~tirel Modulor yazIlmaya yah~llsaydl, ortaya
~oyle bir anlatIm ylkardl:
Modulor'cu mantlkla bakIldlgmda, yukandaki tUm bu farkhhklann olsa olsa
karma~a yarattIgml soyleyerek i~e ba~lamak gerekirdi. (Le Corbusier, The
Modulor 1&2, s. 2/52). <;ag artIk biryok ilkel elden olu~an bu kalabahgl uyumlu
bir elle bertaraf etmenin yagl olmahydI. Modulor'a gore, artlk uyumlu bir '4'
yapmamn zamam gelmi~ti. Nitekim ulusun [Fransa'mn] en zor zamanmda bu
'4'U yapmak iyin kahramanca yabalar harcanmaktaydI. (Le Corbusier, The
Modulor 1&2, s. 1/42). Bu saptamaYI, '4' rakamml anlatan standart bir eli
kurgulama yabaSI izleyecekti. Ba~ka bir rakip kurum, bu eli ve onun yapacagl
dogru '4'U yapmaya yah~lyordu ama yabalan verimsiz ve sonuysuzdu. (Le
Corbusier, The Modulor 1&2, s. 1145-46). Hep dogru elden saplyor ve hiybir ele
uygun olmayan bir rakam anyorlardl, 10 parmakla '11' yap maya yah~lyorlardI.

Dogru elin, batlh bir tarihsel hikayesini anlatmak, bunu belli bir ki~inin elinin
geymi~i olarak iyselle~tirmek ve bu ele bir de cinsiyet vermek gerekecekti.
Giderek bu elin '4'U gosterebilecek yegane aray oldugunu soylemek ~art
olacaktI. Bu elin once Le Corbusier'nin, sonra da bir ingiliz polisinin eli oldugu
ifade edilecekti. (Le Corbusier, The Modulor 1&2, s. 1143, 56). Bu el ku~kusuz
bir erkek eliydi ama bunu aylkya dile getirmek bile gerekmiyordu, zaten
kUltUrUn tUm parmaklan erkegi i~aret etmekteydi.
Uzun

ara~ttrmalardan,

patent memurlanyla ve el camiaslyla verilen hakh
ve yIllar sUren parmak yah~malanndan, onlarca projede bu elin
ba~anyla '4' yapmasmm smanmasmdan sonra, '4' yapan geryek elin bulundugu
ilan edilecekti (Le Corbusier, The Modulor 1&2, s. 11127-174).
sava~lardan
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Bu varsaYlmsal elin bie;iminin '4'ti gostermeye ne kadar yatkm oldugunu ispata
yonelmek inandmclhgl arttlracaktl. Bu oyle bir el olacaktl ki, zaten aSlrlardlr
Avrupa'da bu elle '4' yapmak yapIlagelmi~ olacaktI. (Le Corbusier, The
Modulor 1&2, s. 11191-212). Ama ideal elin '4'tinden once yapllan '4'ler hep
'4' taslaklan olmu~ olacaktl. Gere;i yine de bu '4'ler olmasa, gere;ek uyumlaYlcl
elin hangi '4'tin silrekliliginde yer aldlgl bilinemeyecekti.
Bu elin ba~ardlgl bir ba~ka ~ey de, okyanusun iki yakasmdaki farkh '5'leri ve
'Tleri ortak bir '4'te bulu~turuyor olmasl, bunu aym anda tek bir hareketiyle,
ilstelik '4' parmagml bile kullanmadan yaplyor olmasl olacaktl. Bu el sadece 2
parmagml kullanarak '4' yaplyordu ve aslmda bu iki parmak bile tek bir (' 1')
parmaktan olu~uyordu. (Le Corbusier, The Modulor 1&2, s. 1183).
Bu el, tek '1' parmaglyla oyle bir kolayhkla '4' yaplyor olacaktI ki, 0 yaptIgl '4'
ile bundan sonra 8'e, 2'ye veya Tye bile gerek kalmaml~tI, sadece yapllan bu
yeni 'l'lik '4' bire;ok ~eye yetebilecek ve kim bilir, '3', '7' veya '9' bu ~ekilde
unutulup gidecekti. Hatta daha ~imdiden herkes yalmzca bu elle yapIlml~ bu
'4'ti yapmak istemek tizereydi, herkes oteki '3'leri, '5'leri unutmaYI
istemekteydi; ama lsrarla ba~ka '4'ler ve ba~ka rakamlar yapmak isteyenler
bunu bir tilrlil anlamak istemiyorlardl. Artlk hie; kimsenin "1,2,3'00'" diye
saymasma gerek kalmayacaktI, e;ilnkil en iyi '4' yapan bir parmakh el sayesinde,
"1,1,1, ... " diye sayllacak ve her rakam bu '1' yapan otomatik el sayesinde
bertaraf edilmi~ olacaktI. (Le Corbusier, The Modulor 1&2, s. 1151). <;okluklan
1'lerin e;arplmma indirgeyen sistem, rakamlan en asal e;arpanma aylrml~
oluyordu. <;tinkil oteki '2'ler, '9'lar, tanrIlann oynadlgl zar oyununda
atIlmaml~lardl. (Le Corbusier, The Modulor 1&2, s.1I238, 2/59-66).
KIsacasl, bundan bOyle artlk yalmzca '4' yapan elin 'l'i var olacaktl. Modulor,
, l' yapmaktaydl. SaYIslz elin yapmakta oldugu '4 'lerden tek bir elin '4 'mti~
gibi yaptIgI bu 'l'e nasIl gelinebilir? Modulor'un indirgemeci aygltsalhglyla.
Modulor'un temel iddialan, bilimsel/matematiksel gortinilmlti e;e~itli
varsaYlmlan, kamt araYI~lan biraz da karikattirize edilerek yeniden yazIldlgmda
yukandaki gibi bir silsile ortaya Ylkar.

3. Tek ~eritlilik, <;ift ~eritlilik
"Mekan ve zamanm mutlak ole;illerinin dinamik zaman mekan ili~kileriyle yer
degii?tirmesinin sanatlar tizerinde ne gibi etkileri oldu ve olacak? Le
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Corbusier'nin Modulor'u iIe erken bir cevap iiretiImi$tir. [Modulor,] [t]arihin
l$lgmda, 6klidyi olmayan dilnyamlzl ge1enekle koordine etmeye yonelik
etkileyici bir giri$im olarak gorilnilyor. Le Corbusier, evrenseller yerine yevresi
iyindeki erilinsam ba~langly noktasl olarak aImakIa mut1ak olandan gorece olan
standartlara degi$imi kabul etml$tlr. Ancak bu seviyede yeni bir
saglamla$tlrmaya giri~ir. Eski oran sistemlerini, temel geometrik ve saYlsaI
kavramlar1a uyumlu ge1i$meler 01duk1anndan, tek $eritli yollar olarak
adlandmyorum. Ama Le Corbusier'nin Modulor'u oyle degil. Unsurlan a$m
derecede basittir: Kare, yift kare, uylara dogru boImeIer ve oranlar. Bu unsurIar,
geometri ve sayllardan olu$an bir sistem1e harman1anml$t1r: Basit simetli
prensibi, altm orandan e1de edi1en irrasyonel saYl1ardan olu$an iki ayn seriy1e
birle~tiri1mi$tir. Ki~i hakkmda ne dil$iinilrse dil$ilnsiin, eski sistem1erin
yokti$tinden bu yana uygarhgm1JZl yansitan ilk tutarh sentezdir. AYI1l zamanda,
kLiltLir~l gelenegimizin tutarIJhgma tal1lkhk edeI'.
Ortayagda kul1al1iIan diiz1em geometrisinin oran1an gibi, Ronesans'l11 aritmetik
miizika.l onmlan gibi, Ie Corbusier'nin irrasyonel bliyiikltikIer sistemi de MIa
Visagor\.~n-PJal(mcu di.i$ijncenin Batlh insanllga kazandJrdlgJ kavramlara
bagJr!,;,,'l!; '" iLl' (",rbtlSier, The Modular 1&2, s. 21191-192).
Yukanda aktanLm;ijz1enylc Wittkower. oklidyi-olmayan geomeh'iyi
o]um1arken, bir yandan da /.,,1udll/or'Ul1 dLiny~!yt gclcnekle koordine etl1le
giri~imini over. Oklidyi olmayan, norm-kar.~lll, yizgisel-olmayan (non-linear)
yeni matematik felsefesi kar~lsmda mutlak bir yenilgi yerine, dereceli bir
dt')(lt'i,imO tcm,;il ettigine inandlgl, 'yumu~ak geyi~' sagJayan lvlodulor'u
de~;:::I{,.!er.

Wittkower, eski

0i2n

sistemlerini tek $eritli yollar olarak adlandmrken,

Modulor'u tersine, ikili, sarmallanan karma$lk bir sistem olarak varsaydlgl iyin
onem1i bulmaktadlr. Geryekte durum bunun tersidir. <::ilnku Modular, yalmzca
biri otekinin aritmetik olarak iki katma denk gelen tek bir sayl dizisine dayamr.
iki dizinin sanna1anmasl, ashnda 'aym 'nm kendini sarma1amasldlr (Le
Corbusier, The Modulor 1&2, s. 2/59-66). Modular, Wittkower'in sozunil ettigi
ve ba$ka tLirlti olmasl zaten mumktin olmayan tek $eritli yollardan biridir.
Wittkower, gelenekselci oran sistem1erini basit olduklan iyin ele$tirirken,
Modulor'un a$m derecede indirgemeci basitligine ovgti getirir. Ancak
Wittkower'in yorumunun bir noktada yam1madlgl aylktlr, ytinkti Modular,
geryekten de Bah merkezciligin yeni yehresini yizmektedir. Oran sistem1erine
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ait kulturel gelenegin tutarh, 9izgisel bir butunlUkmu~ gibi algllanmasma
katklda bulLman Modulor, Platoncu-Pisagorcu kavramlara sorgusuz sualsiz
baglalllr. (Le Corbusier, The Modulor 1&2, s. 117l-72).

4.

Bedensizle~me:

Bir Gamhk Kapatdma

Pam1ak saylml omegiyle gozler onune serilen tutarslzhgma ragmen
Wittkower'in ovgUyle soz ettigi Modulor'un varsaydlgl titopik insanla nasI 1 bir
total bedensizle~me, ne tip bir bliyuk kapatIlma du~lenmektedir? Kendi uzerine
dolanml~ saYllar sarmah Modulor'un mavi ve klrmlzl serileri a91hp alt alta
dizildiginde, bedensizle~tirici ya da kapahcl ayglt kusursuz olarak kendini
duyurur (bk. <;::izim 2). Elini havaya kaldlrml~ eril figurun yalllnda bir agay gibi
yUkselen sarmalm, ashnda bedeni her rakamlyla biryok kez c;:erc;:eveleyen ve
toplamda ise saYlSlZ kere kapatan devasa bir tasanm oldugu gorLilUr (Le
Corbusier, The Modulor 1&2, s. 1/51). Ku~kucu okumalara onlem olarak
'geometrik ispat' kullamhr (Le Corbusier, The Modulor 1&2, s. 1/66). Bu,
karelerin ve yaylann yalmhgma dayah 'yanh~lanamaz' bir varsaYlma okuru
ikna c;:abasml yansltlr. Modulor, 113 cm.'lik sembolik koken rakamma ba~ka
rakamlar ekleyerek bunlan bedensel kapatma aygltlnm standardma
donu~tlirmek iyin harcanan yabalann tlimudur.

Unite de Habitation'un [Bannma Blogu, Marsilya]

in~a

surecinde Le
Corbusier'nin Yillar boyu asistanhgml yapml~ olan Wogenscky, sadece 15 olc;:u
kullallliarak tUm yapmm in~a edildigini belirtir (H. Allen Brooks, Le Corbusier:
The Garland Essays, New York: Garland Papers Press, 1987, s. 125). Sekiz
farkh bedensel konumun bir arada resmedildigi bu diyagramda da benzer bir
durum gorLilur. Her 6lyuye bir rakam verildiginde, (1) = 27 cm.; (2) = 43 cm.;
(3) = 70 cm.; (4) = 86 cm.; (5) = 113 cm.; (6) = 140 cm.; (7) = 183 cm. ve (8) =
226 cm.'den olu~an bir seri ortaya Ylkar. Le Corbusier, bu mekanizmanm daha
kolay anla~lhr olmaslm ve akllda kalmasml saglamak iyin, Modulor'u bir
gamhk muzikal bir 6lyek gibi kurgulaml~tIr. B6ylece, gerc;:ekte bir hapsetme ve
iyerme aygltl olan Modulor'un her saYlsal adlmmm aym zamanda bir notaya
denk geldigi iddia edilir.
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<;:izim 2:

Modulor'un bedeni ~en;:eveleyi~inin ve ~e~itli duru~lara yararcI
~emalan (Le Corbusier, Modular 1&2, s. 1166,67).

bi~imde indirgeyi~inin
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Gerc;:ek dilnyadaki nesneleri milzikal nota yazlmmdaki gibi derecelere aylrma
fikri -her ne kadar Le Corbusier tarafmdan 'Gorsel Akustik' [Visual Acoustics]
gibi yeni kavramlar bic;:iminde sunulsa da- oldukc;:a eskidir. Leonardo da Vinci,
1492'de "gozle gorillen nesnelere, hpkl milzisyenin duyulur sesleri notaya
donil~tilrdilgil gibi, dereceler veriyorum" der (Robin Evans, The Projective
Cast, Architecture and Its Three Geometries, Cambridge, Massachusetts:MIT
Press, 1995, s. 252).
Bedene hiza c;:ekmek, bu diyagramm varhk nedenidir (bk. <;izim 2, sol aIt).
Yilkselen basamaklar, e~it dilimler ic;:inde bir duru~ sergileyen eril bedene, 0
duru~u milmkiln kllan hizalar c;:ekmektedir. Her duru~, bedenin c;:e~itli i~leri
yaparkenki halini c;:agn~hracak bic;:imde resmedilmi~tir. Boylece (l)'den (8)'e
kadar bir gamhk olc;:il adlmlanna i~lev ya da toplumsal me~ruiyet
kazandmlmaktadlr. Bu adlmlann tek tek hangi i~levleri ima ettigine bakmadan
once, hiza c;:ekmenin anI amI ilzerinde durulabilir.
<;ekilen hizanm aItmda kalan alan, bedenin belli bir bolilmilnil i~levsel olarak
Modulor aygltmm kendisine dahil etmektedir. Olc;:illen klslm adlm adlm
yilkselerek bedenin daha bilyilk bir klsmml kaplamaya ba~lar. Beden
uzammmm smmna ula~mca i~levsel baklmdan tilmilyle ic;:erilmi~ olur.
<;ekilen her hizayla devasa bir genelleme yaplhr. Oturan tUm tekil bedenler ic;:in
belli bir oturma yilksekligi normali saptanml~ olur. Oturmanm ya da ba~ka bir
bedensel edimin giindelik, kilItiirel, vb. anlamlanndan slynlarak tek bir olc;:iiye
indirgenmesi, Modulor'un in~ai pratik aC;:lsmdan anlamh bir yaplsal bile~eni gibi
gorilnmektedir. Ancak oturmaya dair sosyal pratiklerin c;:e~itliligi
dii~ilniildilgilnde, bunlann tek bir evrensel olc;:ilye slgdmlmasmm sonuc;:lan
YlklCl olacaktlr.
Buradaki bilyilk kapatma, olc;:illen tekil bedenin i~levselle~tirilmesinden
C;:lkmaktadlr. Modulor hic;:bir zaman iki bedeni ili~ki ic;:inde gostermez. Bu
yamyla kathexis4 yapIlanndan ustaca slynlIr. Le Corbusier, Vitruvius'un
ogudiinii tutarak miizisyenler ve astonomlarla yarenlik etmeyi bu bir gamhk
kapatIlma aygltIyla yerine getirir gibidir (Robin Evans, The Projective Cast, s.
246).
Toplumsal cmslyet iyinde iktidar ili~kilerini tammlamak iyin emek ve i~boliimii sozciiklerinin
tammlamakta yetersiz kaldlklan, iiyiincii bir giiy ili~kisi biyimini dile getiren 'kathexis', bedenlerin
arzulannJ anlatlr. Birbirini arzulayan bedenler, yekim ve tahrik ili~kileri geli~tirerek cezbeye dayaiI ba~ka
bir gUy ili~kisini yapllandmrlar. Bu kavramm ayliImlan iyin, bk. R. W. Connell, Toplumsal Cinsiyet ve
jktidar. Toplum. Ki:ji ve Onsel Politika, yev. C. Soydemir, istanbul: Ayrmtl Yaymlan, 1998, s. 156-161.
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Bedende Mevzilenen Unite'r iktidar

117
(izim 3:

Modulor odakh bir denetim paradigmastnIn ilkeleri, (Le Corbusier, The Modulor 1&2,
s. 1/117).

Belli olc;:iilere kapatIlml~ bir bedensel kahp arac1l1g1yla butun mimarhk ve
tasanm pratikleri ic;:in norm belirlemek, Le Corbusier'nin Modulor'unun saYlsal
utopyasmm anemli tartl~malanndan biridir. Modulorik saYlsal sabitlerden yola
C;:lkan c;:ekmece mantIgI, bir super blok duzenine yayllarak, bedenleri konut
araclhglyla kentsel anlamda c;:erc;:evelemenin yeni yasalanm belirler.

Modulor'un stand art mekfm politikasmm tiimevanmCI bu versiyonunda bir kez
daha bedensel birimden yola C;:lklhr (1). Uygulama uzunluklar, yuzeyler, kesit
yukseklikleri ve hacimlerle surer (2). Maison Citrohan [Citrohan Evi], hucresel
birimi olu~turacak aroek konuttur (3). Sistem gittikc;:e karma~lkla~maktadlr ama
birimle~tirme ve indirgeme aym tutarltltkta devam etmektedir. Bu birim bir
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ba~l<a

sistemin Hfll1e yerle~tirilir, Mcre mimarhgl ya da c;:ekmece mantlgl
devreye sokulur (4). ~ekmecelerin ic;: ic;:e gec;:irildigi tic;: kathk alma~lk kesit (5),
Barmma Blogunun kesitini (6) olu~turacaktlr. Boylece hticre/konut modelinin
geli~imi ve Unite de Habitation'da [Bannma Blogu] evriminin tamamlanmasl
mtimkiin olur (7). Dc;: kath kesitin aynnhlan ve blok ic;:indeki gosterimleriyle
~ema tamamlal1lr (8).
~1l(J~ noktasmll1 Modulorik eril beden olmasl anlamhdlr c;:tinkti bu beden,
ihtiyac;: duyuJan evrensel sabitlerin tizerine kodiandlgi bir temsildir. Bedenin
hareket yetil erinin gorse1/vektOrel ili~ki baglamll1da sll1lrlandlgl, ihtiyac;:
duydugu temel bedensel i~levlerin belirlendigi gorilldtikten sonra, ~imdi de,
bedenin kent olc;:eginde nasil dtizenlenecegi, nasll bir ya~am c;:evresinin ic;:ine
yerle~tirilecegi, olu~turulacak bu 'I~lldayan Kent'lerin [Ville Radieuse]
ilkelerinin neler olacagt bOylece belirlenir.

Burada gtic;: ili~kileri, bedeni merkez alarak c;:izilmi~tir. Ele alll1an bedenin,'
simgesel bir merkeze sahip oldugu hattrlatilmahdir. Bu olc;:tintin Modulorik
gobek hizasl 113 cm. olc;:tisti olmasl, sembolik bir orijin noktaslyia kendini
temsil eden evrensellik iddiasll1l11 metafizik boyutunu gosterir. Merkez arayl~l,
diger bir deyi~le dtizen ve n0n11 temelinde ya~amll1 sabitlenmesi, gtic;: ili~kisinin
kapat11ml~ bir bedenden uzama yayllmasll1a dayah mimarhk estetigini ortaya
koyar. Bunun ne tilr bir estetik oldugu, elbette sorulmaya deger bir sorudur.
Modulor, Fourier'ci sosyal makinen in bir ytizYllhk aradan sonra yeniden
gtindeme gelmesi olabilir (Peter Serenyi, "Le Corbusier, Fourier and the
Monastery of Ema", The Art Bulletin, Vol. 49, n. 4, December 1967, s. 277286). Charles Fourier'nin 1830 'larda ongordtigti yapl, Phalanstere mimarhgl
olarak modellenir. Phalanstere insanll1l11 tic;: temel niteligi vardlr. ilki, 'kabaiaci
tutku' veya merak yetenegidir. ikincisi, 'kelebek tutkusu' ya da ki~inin bir
yerden otekine ozgtirce uc;:masl ama hic;:birine bagianmamasldir. Dc;:tinctisti,
YIklCl ic;:sel gtic;:lerle dolu olmaYl anlatan 'kanna~lk tutku'dur. Bu nedenle
Phalanstere sakinleri bir yere kok salamazlar, goc;:ebe olurlar. Demokratik gibi
gortinmesine kar~lI1 Phalanstere, monaqinin, merkezi dtizenin bir bic;:imidir.
Ya~ayanlar tiretken hiyerar~inin ikame edilebilir parc;:alan olarak ya da
manastlrlar arasll1da rotasyonda olan rahipler gibi dti~tinilltir. Kapahhga ve
sosyal olarak gec;:imsizlige sevk eden merak, baglanamamaya sevk eden kelebek
hali ve serserilige golliren ic;: kanna~a, tam da merkezi otoritenin kar~lsll1da son
derece kmlgan bir 'birim'i [ya da bireyi] anlatlr. Fourier'nin yeni dtinya dtizeni,
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birlik ideali, Le Corbusier'nin makinala~ml~ sosyal beden idealinde bir yUzYII
sonra yeniden govde kazanmakta gibidir. ideal, Modulorik modem makine
puriizsuz bi9imde 9ah~arak 'textuique' (dokusal) sonu9lar verrnektedir.
Rakamlan birbiriyle 'uyumlu' Modulor aygltmm in~a edilmi~ gevreyi belli
ol9uler i9inde tammlamaslyla elde edildigi varsayllan bir dokusalhktIr.
Bu 'dokusal' yapmm 226 x 226 x 226 ern. ebatlanndaki bir huerenin
boyutlannda oimasl ise, hi9 ~a~lrt1el olmaz. C;unkii ideal 'dokusal'hk, uysal bir
bo~luk ve sorunsuz bir bi9imde 9ah~an apolitik komundur.
ideal makinasal komunu tayin edebilmek i9in, bir insan da tayin etmek
zorunludur. Bu kaprisli, degi~ken, guvenilmez, tekinsiz bir insan olamazdl.
Tersine ideal insan, bir90k niteligi kendinde sabitlemi~ (beyaz, Avrupah),
ahlakh, guvenilir bir erillikten ya da norrnatif akIldan yapI1ml~ olmahydl. ideal
adam, doga kadar kendiliginden, puruzsuz ~ekilde i~leyen bir sosyal dokunun
birimidir. 'Birey' yerine 'birim' dogru sozeuktur, 9unkii matematiksel bir
dokuyu bireyler degil itaatkar, ara9salla~ml~ birimler kurar.
Turn egilimleri kendinde toplayan, farkhhklan evrensel bir homojenlik ideali
uzerinden silen bir korporatizmS olarak Modulor dokusundan soz etmek yanh~
olmaz. Soz konusu dokunun beton 'plastigi'nde estetize edilmesi rastlantI
degildir. C;unku beton, hazirlanan kahplara bir seferde ya da birka9 seferde
dokiiliir, gittikge sertle~en akl~kan ve homojen bir malzemedir. Le
Corbusier'nin Modulor'u betonarrnenin tekle~tiriei, bir seferlik karkas
teknikleriyle ozde~le~tirrnesi ve en parlak uygulamalanm Unite de Habitation
[Bannma Blogu] gibi devasa bloklanml~ kent utopyalannda veriyor olmasl, bu
farkhhklan bir govde i9inde tekle~tirrne idealinin ne kadar onemli oldugunu
-in~ai olarak da- gosterrnektedir.
Bu, biyolojik bir soylula~t1rrnaYl da igerir: Toplum bir viieutsa ve onu olu~turan
ge~itli tabakalar onun uyeleri ve organlanysa, viieudun 'uyum'u i9in bunlann da
'uyum' i9inde tutulmasl, yani birle~tirilmeleri ya da birlikte kanlarak tek bir
toplum hamurunun aynlmaz bile~enine donu~meleri, bu esnada da turn kmlgan
farkhhklanm 'uyum' i9inde yitirrneleri ka9lmlmazdlr. Farkhhklarm tek bir
Modulor hamuru i9inde kanhrhklan, diger bir deyi~le bedensizle~erek tek bir
Korporatizm, ortakla~aCl, birlik9i, anonimci politik ideolojinin kar~lhgl olarak dG~GnGlebilir. Birbirine hiy
benzemeyen ve her biri otekiyle "atl~an varhklarm veya .sosyal egilimlerin, (ist bir soylemle bir arada
tutulmasml ~art ko~an hegemonik birle~tiricilik anlammda kullamlmaktadlr. Bu sozcGgGn Tiirkiye'de
1980 sonraSl siyasetindeki omekleni~i iyin Murat Belge'nin "Dokuz Yllm Birikimi" ba~hkh makalesine
ba~vurulabilir. Birikim Dergisi. sayl: I, MaYls 1989, istanbul: Birikim Yaymlan, 1989, s. 5-19.

Modem Bir SaYlsal Mimarhk Utopyasl

167

Modulorik plexus' a dahil edilmeleri tepegoz ya da 'goriiniirliik' ideolojisiyle
desteklenir (Le Corbusier, The Modulor 1&2, s. 1/116).
ideal eril bedeni merkeze alan tekno-modiil Modulor'a gore, ideal olmayan
bedenlere ne yapIlacaktlr? Sakatlara, hastalara, bedensel veya zihinsel kusurlan
olanlara, dogu~tan farkh olanlara, normlara uymayanlara ve genel yizgilerinde
yiiceltilen ideal Modulor erkegiyle hiy ilgisi olmayan var olu~lara ne olacagl
sorusu, matematik, uyum, doga giizellemeleriyle ve kiiltiiralist ovgiilere kar~m
yamtslz kahr. Ustelik bu 'oteki'ler, biyo-politigi daha keskin biyimde aylga
ylkarttrlar yiinkii bunlar basit bir ~ekilde yok kabul edilir. Modulor popiilist
politikalar gibi yogunlukyudur, kitleselle~tiricidir. Biitiin a~kmla~tlrmalar gibi
kahn yizgilerle kendi soylemlerini tekrar etmektedir. G6vdeyi evrensel bir birim
ya da temsili bir 6ziin g6riiniimii olarak alma tavn Modulor iyin olagandIr.
Foucaultgil bir bakl~ keskinliginin miimkiin kIlacagl bir gozlem, Le
Corbusier'nin, Modulor'un neredeyse hiybir yerinde insan bedenini tarihselligi
(tiiriin evrimi), cografi dagIlIml, Irklar (antropometrik ve kiiltiirel farkhhklar)
bakImmdan tartl~madlgl geryegidir. Modulor'da bedenin indirgenemezliginden
hiy soz edilmez. ate yandan, kitabm yazIldlgl ko~ullar dii~iiniilecek olursa,
Fransa'da ikinci Diinya Sava~1 sonraSI mevcut bulunan binlerce sakatlanml~
insandan, yocuklardan ve standart dl~mda kalmasl muhtemel yogunluktan da hiy
soz edilmemektedir. Bununla da kalmaYlp, dogrudan dogruya matematikyilerin,
bilim adamlannm ve inanyh ba~ka okurlann destegine baFurulmasl nasll
yorumlanabilir?
Tiim kitap boyunca Le Corbusier binalanmn onlarcasmm fotograflanna yer
verilmektedir. Buna kar~m, tek bir yizim bile, geryek bir insan fotografl ile (acl
veya mutluluk iyinde, donemin tipik ozelliklerini yansltan, vs.) yan yana
getirilmemektedir. Modulor, iki kitaptan ve toplam 579 sayfadan olu~maktadIr.
Ancak tek bir ingilize, bir Amerikahya, bir FransIza, erkek bedenini temsil iyin
bile olsa fotografl ile rastlamak miimkiin olmaz. Bu durum nasIl aylklanabilir?
Bu sorulann yamtl, Elizabeth Grosz'un Foucaultgil bir yorumla iktidann
mikrofiziginin kent dii~iincesi iizerinden yaptlandIrmasmda bulunabilir.
(Elizabeth Grosz, "Bodies-Cities", The Blackwell City Reader, G. Bridge ve S.
Watson (der.), Australia: Blackwell Publishing, 2004, s. 297-303). Grosz'a
gore, bedeni birim olarak yeryeveleyen konvansiyonel disipline edicilkapatIcl
modem sistemden, bedeni yeniden yaptlandIran protezci, interaktif, mikronormatiflik fikrine geyi~, kent iizerinden geryekle~mektedir. Grosz, giiy
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ili~kilerinin

uzerinde yukseltildigi akll/beden,iy/dl~, deneyimlsosyal baglam,
ozne/nesne, benlikloteki ve bunlann hepsinin altmda yatan erkekldi~i
aynmlanm sorunlu bulmaktadlr (Grosz, "Bodies-Cities", s. 297-303).
Grosz'un yorumunda ne bed en ne de yevresi, organik olarak bile~ik bir
ekosistem ~eklinde ele almabilir. Ekosistem, bir list dlizen, bir totalite veya
birlik fikri olarak beden baglammda problemlidir. Ekosistemin organik
aynlmazhgl fikrinin aksine kentte beden ve yevresi, hiper-geryeklik halinde
birbirinde tekrarlamr.
Tlpkl Modulor'un tepegozcu ya da Panoptik modelindeki gibi dogayla her
zaman yonlu, vektorel, kendinden dunyaya dogru bir ili~ki kurmasmm, kapah
ve yeterli ozne iyin vazgeyilmez oldugu soylenebilir. Grosz da, ili~kinin
ozneden nesneye dogru kuruldugu humanist kent modelini omek veriI'.
'Geminin kaptam' ya da 'makinadaki hayalet' imgesine dayah benlik mode1i,
Le Corbusier'nin Modulor'un ilk kitabmm 51. sayfasmdaki [ilk Modulor]
eskizin[in] kar~I11g1dlr (Le Corbusier, The Modulor 1&2, s. 1/51). Bu eskizin bir
yansmda ayaktaki eril beden figuru, oteki yansmda yerden ylkIp yukselen bir
sarmal betimlenmi~tir. ikinci model, bedenle kent arasmdaki e~biyimlilik ya da
paralellik ilkesine dayandmhr. Burada normalle~tirme ya da dogal1a~tIrlTIa on
plana ylkar: Mevcut hiyerar~ik yapdarm bir bedenin varsaynTIsal birligini
kurdugu ve bunun kaymllmaz oldugu ttirunden bir dogalla~tm11a. Beden
politikasl, hangi biyimi alma als1l1 (varsaYllan ve yansltIlan) litopik bir bedenin
yaplsl uzerinden hiyerar~ik organizasyonu dogalla~tmr.
Grosz'un yorumu, bu dogalla~tIm1aya verilmesi gereken cevapla sonuylamr.
Yine Foucaultgil saYllabilecek bu cevap, bedenin saghgma ve mutluluguna
kentin
var
olmadlgldIr.
Bedenin
uygun
mukemmel
bir dogal
baglamsalla~tmlmasmm ve iyine kondugu yeryevenin normalle~tirilmesinin
onune, ancak bu radikal kar~l ylkl~la geyilebilecektir.

6. Eril Beden
"[ ... ] Mimann yagrlsl kadmlara evle ilgili tum konularda aYlktlr. Mimarhk artIk
beklenen etkinlik iyin dogru sozcuk degildir. C;agrl geni~letilmelidir. Kendini
ona adayanlar her zaman geryeklerle yuzle~mek zorundadlrlar: AtOlye, fabrika,
~antiye. Bu alanda yeterli bilgi elde edenler bir 'konut diplomasl' ile
odullendirilebilirler ve konut yapmak ve donatmak konusunda yetkilendirilebilirler.
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Bugun verilen diploma bu potansiyel enerjinin onunde bir engel durumundadir.
Resmi bir diploma elde etmek iyin gereken zihin yapIsI, insanlara bir ya~am
boyu konut iyin hizmete adanml~ olanla bir degildir. Le Point, Kasim 1948."
(Le Corbusier, The Modular 1 &2, s. 2/162)
Flora Samuel, annesi Charlotte Perriand'm Le Corbusier'nin ofisinde yah~ml~
olmasmm birinci elden tamkhgi sayesinde, mesleki ve ozel ya~ammda Le
Corbusier'nin kadmlara verdigi yeri gostermektedir (Flora Samuel, Le
Corbusier, Architect and Feminist, ingiltere: Wiley-Academy Press, 2004). Bu
kitabm, modem hareketin kahramanlanmn 'seksist domuzlar'a ylkan admi
humanist bir biyimde yumu~atmaya hizmet edecegi belirtilmektedir (Samuel,
Architect and Feminist, s. 1). 'Profesyonel ili~kiler' alt ba~hkh 'Kadm
Tasanmcllar' adh bOlUmde Samuel, yukandaki almtlya yer verirken aym
metnin ilk dort cumlesini almtiya dahil etmemi~tir (Le Corbusier, The Modular
1&2, s. 2/162):
"Ulkenin ekonomisi bundan boyle Marsilya'da kurulan 'laboratuvar'dan yarar
saglayabilir. Marsilya'daki Unite [Bannma Blogu] ev kadmmi evsel angaryadan
kurtarmak ve onun yocuk yeti~tirmesini kolayla~tlrmak iyin 26 umumi servisin
yaratllmasmi mlimkun klldl. Kadmlar bu gorevin yerine getirilmesinde
gorevlidir. Bunun iyin dogru programi olu~turabilir ama aym zamanda onu
uygulamaya dokebilirler."
Le Corbusier'nin laboratuarla ima ettigi ~eyin ojeniklsoy denetimi imalan bir
yana, kadmlan ya~adIklan yerde daha 'ozgur' k1lacak bir toplumsal e~itlik ve
'gorev' bildirisi sunarken, kadmi cinsel bakImdan araysalla~tlran ve UniM'yi bir
tur kuluyka makinesi gibi ele alan faydaci aklile~tirme kendini
gizleyememektedir. Kadm angaryadan kurtulup daha ya~anasl bir bannma
yevresine kavu~urken, bedenine kapatllarak yocuk yeti~tirme goreviyle donatlhr,
hatta bu konuda uzmanla~masl te~vik edilir. Ama aym teFik, erkegin
egemenliginde bulunan 'dl~ansl'nm gUy meki'mlanm tasarlamak konusunda
geyerli degildir. Sozgelimi kadmlar tapmak, i~ yerleri, kent planlan tasarlamak
ve bu konuda uzmanhk diplomasl alacak yetkinlige ula~mak iyin gundelik
mikro-pratiklere katllmaya teFik edilmezler. Bu da kadmla ilgili beklentilerin
ikincil follerle smirh oldugunu, kadmlann mevcut Unite ideolojisinin ekonomik
verimini arttirmak iyin 'gorevlendirildigini' aylga vurmaktadir. 'Otekiler' ise,
belli bir eril bedenin hukiirnranhgma tabi olmakla ve dl~anda blrakIhp
unutulmaya raZI olmakla yetinmelidir.
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Modulor'un beden paradigmasl, biyometrik (canholylimsel) bir olyege
yabancldlr. Modulor'un bedenin devinimlerindense konumlanmalarla dli~linmek
istemesi, Vitruviusyu konvansiyona baglanabilir (bk. <;izim 2). Neden Modulor
altm oran fenomeniyle kolayca bagda~tmldlgl halde, hareket halindeki bedene
iykin 'dogal' Modulor davram~lan bulundugu tlirlinden antropometrik iddialar
ortaya atllmaz? Bir dizi Modulor olylisliyle, omegin bir judo figlirlinlin olytileri
arasmda ili~ki kurarak, Modulorik olylileri izleyen bir judocunun glicli yok daha
etkili bir biyimde yonlendirebilecegi tlirlinde, [~arlatanca oldugu besbelli olsa
bile] dogrudan smanabilecek dinamik omekler neden yoktur? ilk kitaptaki
duru~lann aktif ve pasif etkinliklere gore smlrlanmn saptandlgl diyagram, eril
bedeni statik olarak yakalar ve tiple~tirir (bk. <;izim 2).

Organizasyon, organla~ma, organize olmu~luk, ilahi dlizen, uyumlu geometri
gibi kavramlar on plana ylkanhrken, sozgelimi kimi ilkel ritliellerde Modulorik
rakam ara~tlrmalanna giri~ilmez. Bunun yerine, dogamn kompozisyonlannda ve
kemikle~mi~, olli biyimlerinde tamkhklar aramr. Olylinlin siyaseti, hazlr,
kodlanml~, uzun sliredir degi~mez oldugu varsaYllan kliltlirel yapllann iyinden
yaplhr.
Daha da ileri giderek, en slradan bedensel talepleri Modulor aylSlndan ele
alacak sorunlar icat etmeye yah~mak denenebilir miydi? Sozgelimi, Le
Corbusier, -Quatremere de Quincey'yi izleyerek- bedenlere mlikemmel biyimde
uyacak binalann tasanmClSl olarak dli~linebilirken (Lance Hosey, "Hidden
Lines: Gender, Race and the Body in the Graphic Standarts", Journal Of
Architectural Education, Vol 55/2, s. 101-112, 2001), Modulor gomleklerinin
tasanmClSl olarak kolay kolay dli~linlilemez. Haute Couture model, bir ba~ka
bedenle temas ettigi anda derhal dlizeltilmeye ihtiyay duyacak ve ortada
Modulorik bir ~ey kalmayacaktlr. Keza, zincirlerinden bo~alml~ bir Modulor
dansl ile 'uyumlanmak' ve bedenin enetjilerini aylga ylkartmak, en azmdan
anlamslz sayllacaktlr. <;linkli Modulor arzulara degil, dlizene goredir ve
Modulorik bir dans ancak askeri bir talim gorlintlisli verebilir.
Modulor'un a~km olylileri daha da bedenselle~tirilip gastronomi alamnda
devrim yapmaya giri~ildiginde hezimet kaymllmaz olur: Modulor uzunluklanna
uygun yiyeceklerden olu~an 'uyumlu' bir diyet ya da yemek tarifleri onerilmesi
geyicilik alanma blisblitlin 'dli~mek' olacaktlr.
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Calculus'un bilgisayar-oncesi donemde nihai hedefi, kesinlige ula~mak ve soma
da tUm evreni 0 kesinligin ic;inde betimlemektir. Evrenin diizeni, giiciin de nihai
hedefi oldugundan, Modulor ula~llml~ kesinlikler rejiminin aracldlr. Modulor,
giiciin resminin [stasis] notalanna basar. Metrik diinya matematik ve geometri
tarafmdan tammlanml~sa, burada aslolan, bir nesneyi otekinden aYlran slmrlann
yizilmesidir.
Deleuze ve Guattari, Kapitalizm ve $izofreni'de, Artaud'nun 'organslz beden'
fikrini "Neden kafamzm iizerinde yiiriimiiyor, siniisleriniz1e ~arkl soylemiyor,
derinizle gonniiyor, kamlmzla nefes almlyorsunuz?" sorusuyla geni~leterek
siirdiiriirler (Gilles Deleuze ve Felix Guattari, A Thousand Plateaus, Capitalism
and Schizophrenia, yev. Brian Massumi, Vol. II, Continuum, Great Britain: The
Athlone Press, 2004, s. 165-184.)
Modulor'u biyosiyasetin alegorisi haline getiren ~ey, organlann organize
edilmi~ligi iizerine kurulan yizgisel (ya da hiyerar~ik) bir modem mimarhk
iitopyasl onennesidir. Organslz beden [body-without-organs, bwo], Modulor'un
kapatlcl ve a~km bir pratik olarak yerle~mesine bir panzehir gibidir: <;iinkii
geriye ne organ, ne organizayon, ne kendilik, ne a~kmhk blraklr. Modulor
biyopolitika ise, organslz beden, biyopolitikanm if~a edilmesi, diger bir deyi~le,
normalle~erek goriinmez hale gelen giiy yizgilerine bir anda goriinmezliklerinin
kaybettirilmesidir.
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