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According to Umberto Eco, although Pablo Neruda and Italo Calvino are
quite successful on the issue of chaotic listing, the most chaotic among
the erratic lists is the one of animals in the Chinese encyclopedia, entitled,
Celestial Emporium of Benevolent Knowledge found in the Borges story,
‘The Analytical Language of John Wilkins’. (Eco, 2011: 157) Wilkins lived
in the 17th century and endeavored to establish ‘a logical language in
order to express the world perfectly’. Borges, citing Franz Walther Kuhn,
mentions a Chinese Encyclopedia.1 The Chinese Encyclopedia, going
beyond common boundaries and definitions, establishes a taxonomy
pertaining to animals. According to this:

Umberto Eco’ya göre kaotik listeleme konusunda Pablo Neruda ile
Italo Calvino oldukça başarılı olsa da, tutarsız listelerin içinde en kaotik
olanı Borges’in ‘John Wilkins’in Analitik Dili’ adlı öyküsünde yer alan
Çin ansiklopedisindeki hayvanların listesidir. (Eco, 2011:157) Wilkins
17’nci yüzyılda yaşamış ve ‘dünyayı mükemmel bir biçimde ifade
edecek mantıksal bir dil’ kurmak için uğraşmıştır. Borges, Franz Walther
Kuhn’dan alıntıladığını belirterek bir Çin Ansiklopedisi’nden söz eder.1 Çin
Ansiklopedisi bilindik sınır ve tanımlamaların dışına çıkarak hayvanlara
dair bir taksonomi oluşturur. Buna göre:

“Animals are separated into the following classifications: (a) Those
belonging to the Emperor (b) embalmed ones (c) those that are trained
(d) suckling pigs (3) mermaids (f) fabulous ones (g) stray dogs (h) those
included in this classification (i) those trembling like mad (j) innumerable
ones (k) those drawn with a very fine camel-hair brush (l) et cetera (m)
those that have just broken the flower vase (n) those that, from a distance,
resemble flies.”

“Hayvanlar şu sınıflara ayrılır: (a) İmparatora ait olanlar, (b) içi saman
doldurulmuş olanlar, (c) evcilleştirilmiş olanlar, (d) süt domuzları, (e)
sirenler, (f) masalsı hayvanlar, (g) sokak köpekleri, (h) bu sınıflamaya dahil
edilmiş olanlar, (i) deli gibi çırpınanlar, (j) sayılamayacak kadar çok olanlar,
(k) devetüyünden çok ince bir fırçayla resmedilenler, (l) vesaire, (m) az
önce su testisini kırmış olanlar, (n) uzaktan bakınca sinek gibi görünenler.”

Michel Foucault was fascinated with this classification he described as
impossible. Some animals are fantastic creatures (fabulous creatures and
mermaids) and others are real (those trembling like mad and those that
have just broken the flower vase). Along with this, there are animals on the
list which are preposterous (strange creatures), living in sea and on land,
grotesque, evil, slippery-skinned, fire breathing, beastly, but only referred
to in one category. However, the peculiarity of convergence is at issue and
the only thing which ties each and every one of them together is only the
alphabetic series (a, b, c, d). What is fascinating is the sudden state of
these “things” which really have no relationship with each other, becoming
neighbors. Where else can these animals converge aside from the page
upon which they’ve been poured? Language has opened an area for them.
That which is surprising for Foucault is really the limit of human thought.

Michel Foucault, olanaksız olarak nitelediği bu sınıflama karşısında
büyülenmiştir. Hayvanların bir kısmı fantastik (masalsı yaratıklar ve
denizkızları) varlıklar bir kısmı ise gerçek (deli gibi çırpınanlar ve sürahiyi
kıranlar) varlıklardır. Bununla birlikte akla sığmayan, (acaibü’l - mahlukat)
hem karada hem de denizde yaşayan, iğrenç, şeytani, kaygan derili, alev
püskürten canavarımsı hayvanlar listede ancak bir kategori olarak anılır.
Ancak buluşmaların tuhaflığı söz konusudur ve her birini birbirine bağlayan
şey yalnızca alfabetik dizidir (a, b, c, d). İnsanı büyüleyen, aralarında
hiçbir ilişki olmayan “şeylerin” aniden komşu haline gelmeleridir. Söz
konusu hayvanlar yazıya döküldükleri sayfa dışında nerede bir araya
gelebilirler? Dil onlara bir mekân açmıştır. Foucault için şaşırtıcı olansa,
insan düşüncesinin sınırlılığıdır aslında.
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Contrary to the lists of Russell’s Paradox which don’t contain themselves,
the Chinese Encyclopedia which provides the “animals” list works like a
set which contains itself as well. A set of data is a universal set; therefore,
mathematically it is the place of the impossible. In short, the Chinese
Encyclopedia is a universal set, a machine, like language. As Foucault
wrote with regard to metamorphosis, ‘mechanisms are not produced by
creatures; creatures embody things’. With a single sound of opening and
closing and a repetitive, “once upon a time” draws all those legends into
it, and is both open and closed, and mystical for certain. It refers to the
apparatus of language which produces fables, ‘the miraculous power
of creatures such as bonding to one another, uniting with each other,
whispering, conquering distance and metamorphosis, going through
transfiguration and remaining the same.’ The Chinese Encyclopedia is
capable of all of these.
The Heredot of the middle ages, the Plinius of the Islamic World, Qazvini,
drafted one of the best-known natural history texts of the Medieval
Islamic world. Aja’ib al-Makhluqat wa-Ghara’ib al-Mawjudat (The Marvels
of Creation and Strange Things Existing – 1280) with its portrayal of
a perception of the world in which there is overlapping of fantasy and
scientific phenomena of the universe in the Middle Age, and those
who exist within it, although quite unfamiliar to the post-Enlightenment
individual of today, it is remarkably colorful. The Nareepol Tree referred
to in 1001 Nights, the mirror which reflects everything taking place in the
world, the list of fantasies carrying over from the 13th century is an official
parade of unclassifiable creatures, such as colossal serpents. Qazvini
makes abundant mention of the sea monsters; with a donkey head, a dog
head, a human head, double-headed, with a trunk like an elephant or with
horns, with an owl head, a tortoise shell, or half fish. Or, like in the fable
of the daughter of the King of Egypt and the son of the King of China
Mar-ı Kahkaha, that is, The Laughing Serpent…Or the four-headed, double
winged, boisterous creature, Dabbe-i Jihar-ı Ser, who lives in the Indian
Ocean.
In the first section of the cosmography Qazvini wrote in the 13th century,
he makes reference to the meanings of the words Marvels, Creations and
Strange Things, the Islamic, Roman and Persian calendars, beings created
in the universe both living and inanimate, the astronomical knowledge of
Muslims, the moon, sun, planets, rainbows, thunder, wind and lightning,
the seven regions of the world (climate), the countries, cities and mountains
in these regions. Subsequent to these are indications pertaining to seas,
islands, mines, plants and animals. Later, the creation of mankind, man’s
anatomy, physiology and neurological system are discussed, along with
djinns and demons. He doesn’t neglect to include explanatory information
about creation and the universe. For example, how the world is suspended
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Russel Paradoksu’nun kendini içermeyen listelerinin aksine, ‘hayvanların’
listesini veren Çin Ansiklopedisi kendini de içeren bir küme gibi çalışır. Bir
veri seti, universal kümedir; dolayısıyla matematiksel olarak imkansızın
yeridir. Kısaca Çin Ansiklopedisi, dil gibi bir evrensel küme, bir makinedir.
Foucault’nun ‘başkalaşım’ üzerine yazdığı üzere ‘düzenekleri varlıklar
üretmez; şeyleri varlık içinde tutar’. Tek bir açma kapama sesiyle
tekrarlanan ‘bir varmış bir yokmuş’la bütün o efsaneleri içine çeken, hem
açık hem kapalı geçmiştir; büyülüdür hiç şüphesiz. Dilin masal üreten
makinelerinden, ‘varlıkların birbirine bağlanmak, birbirleriyle birleşmek,
fısıldaşmak, mesafeleri ve başkalaşımları aşmak, hem başkalaşmak hem
de aynı kalmak gibi mucizevi güçlerinden’ söz eder. Çin Ansiklopedisi
tüm bunlara kadirdir.
Ortaçağ’ın Heredot’u; İslam Dünyası’nın Plinius’u Kazvini, Ortaçağ İslam
dünyasının en iyi bilinen doğa tarihi metinlerinden birini kaleme alır.
Acaibü’l – Mahlukat ve Garaibü’l - Mevcuat (Tuhaf Yaratıklar ve Acaip
Varlıklar-1280) Ortaçağ’ın düşle bilimsel fenomenlerin iç içe geçtiği evren
ve içinde yaşayanlarla çizdiği dünya algısı, günümüzün Aydınlanma
sonrası insanı için oldukça yabancı ancak bir o kadar da renklidir. Binbir
Gece Masalları’nda da söz edilen Vak Vak Ağacı, bütün dünyada olup
biteni gösteren ayna, dev yılanlar gibi herhangi bir kategoriye girmeyen
kategori dışı varlıkların resmi geçididir 13. yüzyıldan kalan düş listesi.
Çokca da deniz canavarından bahsetmiştir Kazvini; eşek başlı, köpek
başlı, insan başlı, iki başlı, fil gibi hortumu olan ya da boynuzlu, baykuş
başlı, kaplumbağa kabuklu ya da yarısı balık olan. Ya da Mısır Kralının
kızıyla Çin Kralı’nın oğlunun öyküsündeki Mar-ı Kahkaha yani Gülen
Yılan... Ya da Hint Okyanus’unda yaşayan dört başlı, iki kanatlı, gürültücü
yaratık Dabbe-i Cihar-ı Ser gibi.
Kazvini’nin 13. yüzyılda kaleme aldığı kozmografyasının ilk bölümünde
acâyip, mahlûkat ve garip kelimelerinin anlamlarından, İslam, Roma
ve İran takvimlerinden, evrende yaratılmış canlı cansız varlıklardan,
Müslümanların astronomik bilgilerinden; ay, güneş, gezegenler,
gökkuşağı, gök gürlemesi, rüzgar ve şimşek, dünyanın yedi bölgesi
(iklim), bu bölgelerdeki ülke, şehir ve dağlardan söz eder. Bunları denizler,
adalar, madenler, bitki ve hayvanlara ilişkin bilgiler izler. Daha sonra
insanın yaradılışı, anatomi ve fizyolojisi, sinir sistemi yanında cinler ve
şeytanlar konu edilir. Evren ve yaratılış ile ilgili açıklayıcı bilgileri de ihmal
etmemiştir. Örneğin, dünyanın nasıl durduğu görsellerle açıklanır. Buna
göre, dünya melek ya da cinin omuzları üzerindedir; melek de bir kayanın,
kaya bir öküzün, öküz Sonsuzluk Denizi’nin içinde yüzen balığın üstünde
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is explained with visuals. According to this, the world is on the shoulders
of an angel or a djinn; the angel stands upon a boulder, the boulder
upon an ox, the ox upon a fish swimming in the Sea of Infinity. The Sea
is above hell, in the mouth of a serpent. This group is like a projection
of The Town Musicians of Bremen working in the astrophysical sphere.
After the creation of the world, Qazvini goes on to list beings living
on earth, and categorizes them. According to this, living things are
separated into seven species: Humans are first, followed by djinns,
animals used for riding, grazing animals, monsters, birds and bugs…
And we also see mixed/hybrid beings; fantastic creatures such as
the Nareepol Tree, Dabbe-i Jihar-ı Ser, and the Laughing Serpent are
ordinary residents of the world.
Qazvini has also demonstrated a good performance on the matter of
chaotic listing. In his cosmography, the real, fantasy, fiction and science
go hand in hand. The Middle Ages enjoyed listing fantasies.

durmaktadır. Deniz ise cehennemin üstünde olup da bir yılanın
ağzındadır Adeta Bremen Mızıkacıları’nın astrofizik alanında çalışan
izdüşümü gibidir bu grup.
Kazvini dünyanın yaratılışı sonrasında, yeryüzünde ikamet eden
canlıları da listeler ve bunları kategorize eder. Buna göre canlılar yedi
türe ayrılırlar: İnsan ilk sıradadır, sonra cinler, binicilik için kullanılan
hayvanlar, otlatılan hayvanlar, canavarlar, kuşlar ve böcekler… Bir de
karışık / melez varlıkları görürüz; Vak Ağacı, Dabbe-i Cihar-ı Ser, Mar-ı
Kahkaha gibi düş yaratıkları dünyanın sıradan sakinleridir.
Kazvini de kaotik listeleme konusunda iyi bir performans sergilemiştir.
Kozmografyasında gerçekler, düşler; kurgu ve bilim kol koladır.
Ortaçağ, düşleri listelemeyi sevmiştir.
Yücel Kale’nin varlıkları hem başkalaşmakta hem de aynı kalmaktadır.

Yücel Kale’s beings are both transfiguring and remaining the same. It
functions like an autonomous machine established and produced by
its own mechanism. On one hand, they are similar to toys imitating
beings; after all, that which imitates, in the journey to reach where the
model is and find the reality of someone/thing else within itself, does so
by traversing the world, and the depth of beings and species inserted
into the hierarchy.

Kendi düzeneğinin kurduğu ve ürettiği bir otonom makine gibi işlev

At the point where Kale’s forms have covered ground, the end of the
hierarchy is reached. Beyond a dual structure such as human-animal,
living-inanimate, organic-inorganic, the taxonomy of a different mental
geography speaks. Two types of beings which have no relation to each
other from a hierarchical perspective and must ascend many steps in
order to converge, are brought side by side in a single form. In the
same way many of these beings also include different types reduced
to a single existence. Yücel Kale’s chaotic listing continues both in the
vertical and in the horizontal. The ‘face’ which most of these beings
have is an uncanny detail.

İnsan-hayvan, canlı-cansız, organik-inorganik gibi ikili yapının

Although the face is an expression of human existence (Bataille), what
is grabbing the viewer’s attention is something familiar on the faces of
these beings, which are quite distant from human characteristics. These
faces, due to the vitality of the eyes looking at the viewer, distorting the
entire form, follow the viewer as if an extension of the iconic tradition.
From Foucault, it has always been that ‘the aim of metamorphosis is
for life to prevail over death or to deceive death by way of disguising
beings ‘. As such, Yücel Kale’s uncanny beings don’t simply deceive
death, but perspective as well.

insani özelliklerden çok uzak bu varlıkların yüzlerindeki tanıdık şey

görür. Varlıkları taklit eden oyuncaklara benzerler bir yandan;’ nitekim
taklit eden şey, modelin bulunduğu yere gelmek, bu ‘başka’nın
hakikatini kendisinde bulmak için dünyayı, varlıkların derinliğini,
hiyerarşiye sokulmuş türleri kat ederler.
Kale’nin formlarının kat ettiği noktada hiyerarşinin sonuna gelinmiştir.
ötesinde, başka bir zihin coğrafyasının taksonomisi konuşmaktadır.
Hiyerarşik bakımdan birbiriyle ilgisi olmayan, bir araya gelmek için
birçok basamak atlaması gereken iki tür varlık tek bir biçimde yan yana
getirilir. Aynı şekilde bu varlıkların çoğu, tek bir varoluşa indirgenmiş
birbirinden farklı türleri de kapsamaktadır. Yücel Kale’nin kaotik
listelemesi hem dikey hem de düşeyde sürer. Bu varlıkların çoğunun
sahip olduğu ‘yüz’ tekinsiz bir detaydır.
Her ne kadar yüz, insanın varlığının bir ifadesiyse de (Bataille) özellikle
izleyiciyi yakalar. Bu yüzler, gözlerin tüm formu bozan canlılıkları
dolayısıyla izleyiciye bakmakta, ikona geleneğinin form üzerindeki
uzantısıymışçasına izleyiciyi izlemektedir. Foucault’dan hareketle, her
zaman ‘başkalaşımın hedefi, varlıkları kavuşturarak hayatın ölüme
galebe çalması veya varlıklara kılık değiştirterek ölümü aldatmak’
olmuştur. O halde, Yücel Kale’nin durmadan kılık değiştiren tekinsiz
varlıkları, yalnız ölümü değil bakışı da aldatırlar.
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The place where all of these entities converge – beastly, malicious, buzzing,
betraying, observing, following, concealed, transforming and in a constant
state of change, similar but disparate; is the place of human nature.
Perhaps it is for this reason that Yücel Kale’s forms, more than sculptures
or statues, create their own uncategorized existence, like Hans Bellmer’s
dolls. In one respect these forms also bear the concept of animism
internally. The faces which Yücel Kale gives to the forms he uses, provide a
reference to those things existing in the universe to which humans attribute
to the power of living. This ‘mystical thought’ which is based on treating
everything as if it is a living thing, makes itself evident also in the material
that he uses. Semi-precious stones used by Yücel Kale such as amethyst,
agate, ruby, zoisite, onyx, quartz, aragonite and chrysoprase, have been
used as charms because of the frequency they disperse, and their healing
ability has been accepted as a belief in many cultures.

Tüm bu varoluşların – canavarımsı, kötücül, vızıldayan, sızlanan, aldatan,
gözetleyen, izleyen, saklanan, başkalaşan ve sürekli bir değişim halinde
olan, benzeyen ama farklı olan – kavuştuğu yer, insan doğasının yeridir.
Belki de bu yüzden Yücel Kale’nin formları, heykelden veya yontudan çok
Hans Bellmer’in bebekleri gibi kategorilerin dışında kendi varoluşlarını
yaratırlar. Bir bakıma bu formlar animizm düşüncesini de içinde barındırır.
Yücel Kale’nin kullandığı formlara verdiği yüzler, insanlığın evrendeki
varlıklara atfettikleri canlı olma gücüne referans vermektedir. Herşeye canlı
muamelesi yapmaya dayanan bu ‘büyülü düşünce’ kullandığı malzemeye
atfettiği canlılık konusunda da kendini gösterir. Amatist, akik, ruby,
zoisite, oniks, kuvars, arogonit, krizopras gibi Yücel Kale’nin kullandığı
yarı değerli taşlar, yaydıkları frekans nedeniyle tılsım olarak kullanılmış ve
iyileştirme güçlerinin varlığı pek çok kültürde benimsenmiştir.

The representations of all these entities which include the pacification of
that which is familiar and safe in a transitive and continuous journey towards
the trepidation of that which is uncanny, comprise the content of different
lists from the Chinese Encyclopedia to Qazvini. Like the Minotaur waiting
in the labyrinth palace built by Daedalus, the final obstacle in the maze is
the Minotaur itself. This palace, built particularly for the Minotaur, protects
it while it imprisons it and it should not be forgotten that the architecture
of the palace reflects the nature of this half-man, half-beast creature. The
palace metaphor is applicable for all fantasy lists. Chaotic lists also reflect
the nature of the entities they include. This is what Yücel Kale endeavors to
accomplish: creating his own, unique list of fantasies.

Tanıdık, tekin olanın yatıştırıcılığından, tekinsiz olanın kaygı vericiliğine
doğru bir geçişlilik ve süreklilik içeren tüm bu varoluşların temsilleri,
Çin Ansiklopedisi’nden, Kazvini’ye farklı listelerin içeriğini oluşturur.
Dedalos’un inşa ettiği labirent sarayda bekleyen Minotaur gibi, dehlizdeki
son engel Minotaur’un kendisidir. Bizzat Minotaur için inşa edilen bu
saray, onu hapsettiği gibi korumakta ve sarayın mimarisinin de bu
yarı-insan yarı-boğa yaratığın doğasını yansıttığını unutmamak gerekir.
Saray metaforu, tüm düş listeleri için geçerlidir. Kaotik listeler, içerdikleri
varoluşların doğasını da yansıtır. Yücel Kale’nin de yapmaya çalıştığı
budur: kendi özgün düş listesini oluşturmak.

KUMRU EREN, September 2018, İstanbul

KUMRU EREN, Eylül 2018, İstanbul
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Odysseus / Odysseus, 28x20x30 cm, Agat / Agate, 2018

32

33

Romantik / Romantic, 53x18x10 cm, Ahşap / Wood, 2018

34

35

Sığınak / Shelter, 193x92x95 cm, Ahşap / Wood, 2003

Sipiritüel / Spiritual, 110x105x30 cm, Ahşap / Wood, 2018

36

37

Süzülen / Filtered, 45x20x15 cm, Ahşap / Wood, 2018

38

39

Düşlerin İçinde / Amid Fantasies, 135x100x110 cm, Alüminyum / Aluminium, 2017

Son Karar / Final Decision, 135x95x25 cm, Ahşap / Wood, 2018

40

Empatik / Empathic, 146x98x56 cm, Ahşap / Wood, 2018

41

42

43

Serbest Dalış / Free - Diving, 230x42x15 cm, Ahşap - Bakır / Wood - Copper, 2018

44

45

1971 yılında İstanbul’da doğdu. 2000 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Heykel bölümünü dereceyle
bitirdi. Yurtiçinde ve yurtdışında kişisel, karma sergiler ve fuarlara katıldı. Eserleri pekçok koleksiyonda yer almaktadır.

Doğum / Birth, 45x26x28 cm, Ahşap / Wood, 2018

Yücel Kale was born in Istanbul, in 1971. He graduated with Honors from the Mimar Sinan University of Fine Arts,
Department of Sculpture in 2000. He has participated in group exhibitions and fairs domestically and abroad. His works
are included in many collections.
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