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Öz
Bu makale Erbil’in metinleri bağlamında, edebiyatın toplumsal ve siyasal olan-
la bağlarını irdeleyerek metin ve tür ilişkisini ele almayı deneyecektir. Erbil’in 
metinleri edebiyat tarihindeki pek çok türü iç içe geçirerek toplumsal ve siyasal 
yaşama müdahale eder. Bu müdahale, dilin sürekli yenilenmesiyle, sınırlarının 
sürekli genişlemesiyle birlikte hareket eder. Hakikati arayan bir yazarın kılavuz-
luğunda yeni bir dil ve anlatım geliştirilir. Erbil’in dili, hakikati dile getirme ar-
zusuyla devralınan yerleşik ve egemen dil yapısını kırarak türsüz bir dili açığa 
çıkarır. Bu bağlamda yazıda, Erbil’in dilinin bilhassa toplumsal ve siyasal ha-
kikatle ilişkisine odaklanılarak türsüzlüğe nasıl imkân tanıdığı açımlanacaktır.
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Examining Texts via Genre: Leyla Erbil 
and Non-Genre Language

Abstract
This paper will deal with the relationship between text and genre by exami-
ning how literature is linked to social and political aspects within the context of 
Erbil’s texts. The writer’s texts intervene with social and political life by intert-
wining different genres. This intervention operates with a perpetual renewal of 
language and expansion of its boundaries. A new language and style is develo-
ped under the guidance of a truth-seeking author. Breaking the established and 
common structure of language with the desire of expressing the truth, Erbil’s 
language reveals a non-genre language. In this context, focusing especially on 
how Erbil’s language relates to the social and political truth, this paper examines 
how it enables this genreless characteristic.  

Key Words: Genre, language, truth, the political, the social unconscious.

Giriş: Meydan Okuyucu Bir Edebiyat

“Yazar insanı anlattığı sürece sorunsallığın sonsuzluğu,
iç dünyanın zenginliği tükenmeyecektir.”

(Leylâ Erbil).

Leylâ Erbil’in metinleri okunmaya başlandığında, Türkçe ede-
biyatın en özgün seslerinden birisiyle karşı karşıya olunduğunun he-
men farkına varılır. Bu özgünlüğün kaynağı insanların iç dünyasına, 
siyasal olana, belleksiz bir toplumun konumunun yansıtılmasına, 
kadınlara ve erkeklere vb. ilişkin gerçeklerle örülü yeni bir anlatımda 
kendini açığa vurur. Erbil’in anlatımı, görünenin ötesinde saklı ola-
nı, unutulanı göstermeye çalışır. Dilin sınırlarını genişleten gücüy-
le toplumsal kabullerin ve kurulu düzenin eleştirisini –“özünde bu 
düzenin her organını demistifiye edecek bir hedefle”− gerçekleştirir. 
Toplumsal düzenin bütün yalanlarına, yanılgılarına ve ataerkil top-
lumun dinmeyen gizli şiddetine karşı insan onurunu korumak için 
gerçekleri devamlı hatırlatmaya, insanları gerçeklerle sorumlu bir 
biçimde yüzleştirmeye çabalar. Erbil’in deyişiyle, “insan kendinden 
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de toplumdan da, dünyadan da kaçmadan sorumluluk yüklenmeli-
dir, toplumun ana değerlerine sahip çıkmalıdır” (Günçıkan, 2012, s. 
9). Yazarlar bu sorumluluğu kendilerini çevreleyen her türlü otori-
ter ilişkiden sıyrılma çabası içinde daha fazla üstlenmelidirler, zira 
“gerçeklerin bir topluma mal edilmesinde rolü olan kişilerdir” (Erbil, 
1998, s. 139). Bu doğruların topluma mal edilmesinde geç kalınması 
yanlışın çıkagelmesini, toplumun çağına yetişmesinde geri kalması-
nı doğurduğu için Erbil bu rolü esaslı bir şekilde üstlenir. Türk top-
lumunda açığa çıkan kayıpları, yitirilen değerleri −Dersim olayları, 
6-7 Eylül olayları, 1 Mayıs 1977 vb.− metinlerinde anlatarak yüzle-
şilmesi gereken toplumsal hakikatleri ortaya çıkarır, onların unutul-
masına izin vermez. Bu hususta Erbil’in Tezer Özlü’ye söylediği şu 
sözler kendisi için de söylenebilir: “Şu doğruyu içten benimsemiş-
ti; bir yazarın başına gelen, tüm insanların da başına gelmiş sayılır, 
doğrular ne denli aykırı olsalar da, onlara yan çizdiğin an yok olma 
başlar” (Erbil, 2014, s. 18). Erbil’in metinlerinde, düşüncede çekilen 
acıyla birlikte doğrularla yüzleşmeye, insanın kendisini önemseme-
sine/gerçekleştirebilmesine ve toplumsal olanın hakikatini ortaya 
koymaya dair etik bir müdahale güçlü bir biçimde hissedilir.

Bu müdahalenin somutluk kazandığı en temel alanlardan bi-
risi yerleşik ve egemen dil yapısıdır. Erbil’in metinleri, Freud’un in-
sanın kavranmasına kattığı yeni bakış açısından –bilinçdışı gücün 
zenginliğinden− yararlanarak bu dil yapısıyla mücadele eder; belirli 
bir tasnif içinde yer almayarak ona meydan okur. Aslında Erbil’in 
edebiyatında öne çıkan en önemli özelliklerden birisi var olana bir 
meydan okumadır. Bu, gerçek edebiyatın da temel bir özelliğidir: 
“İyi edebiyat, gerçek edebiyat, her zaman yıkıcı, boyun eğmez ve asi-
dir: Var olana bir meydana okumadır” (Llosa ve Fuentes, 2014, s. 
27); Erbil’in edebiyatı da, yerleşik değerlere ve dil yapılarına karşı 
verilen böyle bir meydan okumadan beslenir. Bu haliyle, toplumsal 
yaşama ve tarihe kendine has diliyle müdahale eder. Bu çalışmada, 
Erbil’in metinlerinde toplumsal yaşamın yerleşik değerlerine –dog-
malara, batıl inançlara, toplumsal ilişkileri yönlendiren sahte ahlaka 
vb.− karşı gerçekleşen bu meydan okuyuşun yazma eylemiyle bir-
likte nasıl hareket ettiği ve bu eylemi türsüzlüğe nasıl sevk ettiği in-
celenmeye çalışılacaktır. Erbil’in edebiyatı her şeyden önce belleksiz 
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toplumun hakikatini arama görevini üstlenir ve bu hakikati ararken 
bilinçdışının gücüyle dili türsüzlüğe taşır.

Dildeki Yenilik: Bilinçdışı ve Deliliğin Yaratıcı Gücü
Erbil’in edebiyatı geçmişte yaşanan ve unutulmaya yüz tutan 

çarpıcı olaylardan, değerli insanlardan söz eder. Hakikate kayıtsız 
kalan, yaşama karşı sorumluluğunu yitiren bireye tarihin neresinde 
olduğunu gösterir, tarihte açığa çıkan acıların, kayıpların ve yitiri-
len değerlerin unutuluşuna izin vermez. Öyle ki Erbil, her metninde 
hakikati arama çabasıyla, unutulanı gösterme girişimiyle dille boğu-
şan, yeni bir üslup geliştirmeyi deneyen bir yazardır. Erbil’in üslubu 
gündelik yaşama ve tarihe müdahale eden bir deneyimi içeren özgün 
bir bakışın niteliğini yansıtır. Bu hususta, Marcel Proust’un üslup 
hakkındaki sözleri hatırlanabilir: “Üslup kimilerinin sandığı gibi bir 
süsleme değildir kesinlikle; teknik meselesi bile değildir, üslup –tıpkı 
ressamlar için renk gibi− bakışın bir niteliğidir, her birimizin gördü-
ğü, başkalarının görmediği özel bir evrenin açığa çıkışıdır” (Proust, 
2015, s. 29). Erbil de toplumsal-siyasal söylem eleştirisini kendi özel 
evreninde söylemeyi seçen bir yazardır. Bu nedenle, yazın süreci-
nin başlangıcından itibaren edebiyatın verili kabul edilen ölçütleri 
içerisinde yer almaz. Dili kendisine sorun ederek dilin derinliğiyle 
ilgilenir. Dili yenileyerek, zengin çağrışımlarla yeni anlatım biçimle-
ri yaratarak herhangi bir edebi türe dâhil edilmesi zor olan metinler 
ortaya çıkarır. Füsun Akatlı’nın söylediği gibi, Erbil’in metinleriy-
le karşılaşan okur, “sentaksı köşelere sıkıştıran, gramer kurallarını 
kendilerini yeniden oluşturmaları baskısıyla tehdit eden, semantiğe 
şantaj yapan gözü pek ve pervasız bir dil işçiliğiyle karşı karşıyadır” 
(Akatlı, 2007, s. 253). Bu dil işçiliğinin güç kaynağı, Erbil’in insan-
lara yönelik bakış açısında yatar: “İnsanlara bakış açım, onların tü-
münün sakatlanmış, yaralanmış oldukları noktasında ısrarlı olunca, 
(herkesin sakatlanmış olduğu bir toplumda -dünyada- sakat olmak 
‘normallik’ anlamına gelir.) onları bilinen cümlelerle anlatmak ya da 
birinci tekille konuşturmak yeterli olmayabiliyor” (Erbil, 1998a, s. 
145). Erbil, insanların tümünün yaralı, ruhsal açıdan sakat ve hasta 
olduğuna inanırken −yasakçı ve ataerkil toplum insan ilişkilerinin 



45

Metnin Türle İmtihanı: Leylâ Erbil ve Türsüzlüğün Dili

monograf 2016/6

Metnin Türle İmtihanı: Leylâ Erbil ve Türsüzlüğün Dili

tüm alanlarını kapladığı ve yurttaşlarının tümünü hasta ettiği için− 
dilinin kaynağını da bu insanlarda gördüğü delilikle, sakatlıkla iliş-
kilendirir.

Bununla birlikte, Erbil’in, Freud etkisiyle bilinçdışının olanak-
larını biçimsel açıdan edebiyat alanına taşımaya çalıştığı –zira ede-
biyat bilinçten daha derin bir belleğe ulaşmak anlamına da gelmeli-
dir− ve bu girişiminin yeni bir dili açığa çıkarmada katkı sağlayıcı 
bir unsur olduğu ifade edilmelidir. Diğer bir deyişle, kitaplarında 
ele aldığı sakatlanmış, delilik hâlleri görülen insanlar, edebiyatı bi-
linçdışıyla güçlendirmesi açısından Erbil’in önemli kaynaklarından 
sayılır. Erbil, açık bir biçimde, deliliğe düşkün bir yazar olduğunu 
belirterek, edebiyat aracılığıyla bu insanların bilinçdışını açığa çı-
karmak ister. Onların kendilerini ifade ediş tarzlarının standart dil 
kalıpları −TDK’nın önerdiği yazım kuralları− içerisine sığdırılama-
yacağını, onları bilinen cümlelerle anlatmanın yeterli olamayacağı-
nı dile getirir. Klasik cümlenin yapısını ve anlamını, ele aldığı bu 
insanların dünyasını ya da yaşama yönelik duygulanımlarını anlat-
mada yetersiz bulduğu için giderek farklılaştırmaya çalışır. Farklı-
laşan söylemle klasik işaretler de değişir. Virgüllü ünlem, virgüllü 
soru ya da üç virgüllü soru gibi işaretlere başvurarak karakterlerini 
normal insanlar için konuşulmuş işaretlemelere sığmayan yeni işa-
retlerle anlatır. Erbil’in, bu işaretlerin yeterli olmadığı yerde uzun 
cümle yapıları gibi başka arayışlara girdiği de görülmektedir. Bu açı-
dan dilini deli olmaktan beslediği, dilini delilikten ayırmadığı ifade 
edilmelidir: “Benim uzun cümle yapılarıma gelince, doğrusu ben 
onları uzun tutayım diye bir ön niyetim olmuyor, ancak ele aldığım 
insanlar, o deliler öyle yazdırıyorlar bana, başkası elimden gelmiyor” 
(Erbil, 1998a, s. 152). Erbil’in metinlerinde dil ile delilik iç içe geçer, 
çözülmesi imkânsız güçlü bir bağla birbirine bağlıdırlar.

Hakikat Arayışı ve Dilin Sınırlarının Genişlemesi
Öyleyse Erbil’in metinlerinde ele aldığı kişilerin delilik halle-

rinin hakikati arayan bir yazarın öngörülmemiş dilinin oluşma-
sında belirleyici bir unsur olduğu söylenebilir. Erbil, delilere haki-
kati söyleterek dilin yaratıcı ve özgürleştirici olanaklarını çoğaltır. 
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Toplumsalın hakikatini karakterlerinin bilinçdışılarından hareketle 
açığa çıkarmak ister. Örneğin, Erbil’in Kalan romanındaki Lahzen 
karakterinin bilinçdışı söylemi toplumsalın hakikatini ortaya koyar. 
Türk toplumunda açığa çıkan yıkımlar, kayıplar, yitirilen değerler –
Dersim olayları, 6-7 Eylül olayları vb.− Lahzen’in çocukluk aşklarını 
hatırlamasıyla, Sabit ve sevgilisi Zeyyat arasında sıkışıp kalmışlığıy-
la, özgürleştiremediği kadınlığıyla birlikte anlatılır. Lahzen’in bilinç-
dışından Türkiye’nin “toplumsal-siyasal hakikati” akar. Rumlardan, 
Ermenilerden ve Yahudilerden kalan çok kültürlü İstanbul resmedi-
lir. Bu İstanbul yitip giden ya da kaybolan insanlarıyla, meslekleriyle 
ya da bazı zamanlar, eski güzelliğiyle Lahzen’in bilinçdışından ak-
tarılır. “Kalan’a İlhan Berk gibi, sevgili dostlarım Şükran Kurdakul, 
Aydın Hatipoğlu, Bekir Yıldız, vb. başka adları da soktum. Bu tav-
rım, onlara olan sevgimi dile getirmek kadar, bu belleksiz toplumun 
bu güzel insanları unutmaması dileğini de taşıyor” (Günçıkan, 2012, 
s. 9). Dilini Lahzen’in deliliğiyle besleyen Erbil genel itibariyle Türk 
toplumunun acı, sıkıntı ve keder içindeki tarihini ve unutmaması 
gereken insanlarını sayıklar. Yine aynı şekilde, Lahzen gibi Cüce’deki 
Zenime Hanım karakteriyle de –ki bu karakter Lahzen’e çok benze-
mektedir− Erbil’in Türk toplumunun yüzleşmesi gereken toplumsal 
hakikatleri açığa vurduğu, onların unutuluşuna izin vermediği be-
lirtilmelidir. Örneğin Erbil, Zenime Hanım’ın sözlerinden hareketle 
Sivas’taki katliamı hatırlatır. Toplumun bu katliamı yapanları ve yap-
tıranları unutmasını istemez:

Yıldırım soluk soluğa geldi, aneey! aneey! seslendi, bak televizyona, 
senin arkadaşını yakıyorlar! ne diyorsun sen?! hani bir abi vardı ya bir 
gün buraya gelmişti bana sigara aldırdıydı köyden, onu da gördüm! 
Kim, kimi yakıyor? Dedeler aneyy, sakallı dedeler, ağabeyler benzin 
döktüler, kibrit çaktılar!.. televizyona koştum!.. Çoğu Alevi, Sünniler 
de var aralarında yanıyorlar, yanıyorlardı ve biz seyrediyorduk. Dinci-
ler sevinçten ‘glu glu dansı’ yapıyorlardı Madımak Oteli’nin önünde. 
Telefona koştum, İsmet Paşa’nın oğlunu aradım. Babası babamı bilir-
di, kurtarırsa bir tek o kurtarırdı çocukları.. Çıkmadı, bulamadım. Yer 
yarılmış, yerin dibine girmişti sanki soytarı; bunlar hayati anlarda hep 
kaparlar telefonlarını.. Sonra ben de televizyonu kapadım, lanet ettim 
kendime… (Erbil, 2008, s. 24).
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Erbil, Lahzen’in ve Zenime Hanım’ın dilinden Türk toplumu-
nun siyasal söylem eleştirisini gerçekleştirir, toplumun yüzleşmesi 
gereken hakikatleri gözler önüne serer.

Erbil, tüm metinlerinde hakikati aramaya çıkan bir yazardır. Bu 
hususta, Kalan’daki karakterine şunu söyletir: “Deli edecek beni şu 
hakikat deli!, o diyor ki [Kierkegaard], hakikat sadece kendi sorum-
luluğumuzla kendi hayatımızın parçası haline getirerek kavradığı-
mız şeydir” (Erbil, 2012, s. 110). Erbil de kendi sorumluluğumuzu 
üstlenerek, hayatı kendimizin bir parçası haline getirerek bireysel ve 
toplumsal olanın hakikatini kavramaya çalışır. Bu bağlamda, este-
tik ve edebiyat üzerine incelemelerde bulunan Jacques Ranciére’in 
yazar kavramı hakkındaki düşüncelerini hatırlamakta fayda vardır. 
Ranciére’e göre: 

Yazar, sosyal dünyanın labirentlerinde, daha sonra da benlik’in derin-
liklerinde dolaşan yerbilimci ya da kazıbilimcidir. Kalıntıları toplar, 
fosilleri günışığına çıkarır, bir dünyaya tanık olan ve bir tarihi yazan 
işaretleri yazıya geçirir. Şeylerin dilsiz yazısı, kendi tarzında, bir uygar-
lığın ya da bir çağın hakikatini, az önceki görkemli ‘canlı söz’ sahnesi-
nin gösterdiği bu hakikati açıklar (Ranciére, 2006, s. 33).

Toplumsal dünyanın dolambaçlı yollarından geçerek bilinçdı-
şının derinliklerine ulaşan Erbil’in edebiyatı da sözcüklerin yerleşik 
ve egemen bir etkinlikle donatılış tarzının gücünü kırarak hakikati 
açıklamayı seçer. Yine de Erbil, salt hakikati açıklamayı seçtiği için 
mi bir yazar olarak değerlendirilmelidir? Şüphesiz ki bu sorunun 
yanıtı hayırdır. Erbil, hakikati açıklamayı seçtiği için değil, hakikati 
belli bir biçimde açıklamayı seçtiği için bir yazardır. Zira hakikati 
açıklayarak dili bozar, onun sınırlarını genişletir ve sonunda yazma 
eyleminin türsüzlüğe doğru gittiği kendine özgü yeni bir düzyazı dili 
açığa çıkarır.

Türsüz Bir Dilin Deneyimi
Aslında edebi metin derken kastedilen şey de buna benzerdir, 

yani kısmen, neyi anlattığı nasıl anlattığına bağlı olarak ele alınması 
gereken, içeriğin sunulduğu biçimden ayrı düşünülemeyeceği yazın 
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türüdür. Biçim ve içerik arasındaki bu yakın ilişki bir metnin türünü 
belirlemede temel unsurlardan biri sayılır. Bundan dolayı, her edebî 
metni biçim ve içerik ilişkisine dayanarak en az bir edebi türe dâhil 
etmeye dair bir eğilim söz konusudur. Örneğin, yazma biçimi ve 
yaratılan kurguyla oluşturulan bir metne roman −her ne kadar dar 
anlamda edebi bir tür olmasa da− ya da öykü dendiğinde o metin bir 
tür içerisine yerleştirilmiş olunur. Yine de, bir metin yazmaya baş-
landığı zaman metnin kendine özgü yazınsallığının açığa çıkmasıyla, 
içinde yer alması gereken türü değiştirdiği de görülmektedir. “Hiç-
bir edebiyat metni, türün kurallarına tam uyumla yazılmış değildir 
ya da türünün ideal örneğini oluşturmaz” (Parla, 2005, s. 29). Leylâ 
Erbil’in metinleri ise bu kurallara uymamakla kalmayıp, bilinçli bir 
şekilde onları aşındıracak ya da tür kavramını geçersiz kılacak yeni 
bir dil ortaya koymaya çalışır. Bu dil, hiçbir türe ait olmayan ama 
hepsinden de yararlanan türsüz bir dil olarak kendini açığa vurur.

Gelinen bu noktada denilebilir ki, Erbil’in edebiyatında tür-
süzlüğe doğru yol alış, hakikati dile getirme arzusuyla, devralınan 
klişeleşmiş dil yapısının kırılarak özgür bir dil ve biçem yaratma is-
teğinden ayrı düşünülemez. Bu bakımdan Erbil, kendi dilini, üslu-
bunu ya da metnini yaratma arzusuyla edebiyat tarihindeki türlerin 
sınırlarını aşındırmaya çalışır. Dil yapılarına ve edebiyatın kurum-
sallaşmasına karşı bilinçli bir karşı çıkışta bulunur: “Benim türlerle 
başından beri zorum var. Belli kalıplarla yazmayı reddederek işe baş-
ladım (Hallaç). Tür sözcüğü sınırlar ve sınıfları çağrıştırıyor bana. 
Şuradan öteye geçemezsin gibi, yani ideolojileri çağrıştırıyor. Her 
şeyin ezberlettirilmiş, yüzeysel, metonomiksi algılattırılması olayı” 
(Armağan ve Irmak, 2011). Erbil, belirli tür kurallar içinde metinler 
açığa çıkarmak yerine, bu kuralları sorgulayarak ve türler arasında 
geçişler sağlayarak metinlerini yazar. Bu bakımdan, hikâyeleri ve ro-
manları arasında ancak çok silik bir farktan söz edilebilir.

Bu noktada, bizatihi bir metnin dilini roman ya da hikâye tü-
rüne dâhil eden şey nedir? Bunun tam olarak bir tanımı yapılamasa 
da genel olarak metnin uzunluğunun, kısalığının, olay örgüsünün 
yoğunluğunun ya da ayrıntı çokluğunun bir metnin dilini herhangi 
bir türe dâhil etmede kullanılan ölçütler olduğu söylenilebilir. Do-
layısıyla yazın türleri bir bakıma yazma biçimleridir. Roman, şiir ya 
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da öykü yazılıyor dendiğinde, yazılan metin bir tür içerisine yerleşti-
rilmiş olunur. Elbette bir metnin yazım dilini herhangi bir türe dâhil 
ederken, Erbil’in vurguladığı gibi, “düzyazı dilinden ayrı bir ‘hikâye 
dili’, özel bir ‘roman dili olmadığı’” (Akatlı, 2007a) da belirtilmeli-
dir. Bir başka deyişle, edebî türler ayrı ayrı diller oluşturmaz. Erbil 
de hikâye dili, roman dili ya da deneme dili gibi bir ayrıma başvur-
madan türler arasında gezinir ve onların ölçütlerini geçersiz kılar. 
Örneğin, Cüce metninin “roman” türü (Kanat Kitap, 2008, türü “ro-
man” olarak ifade edilmiştir) içerisinde yayımlanmasının nedenini 
açıklamak mümkün görünmemektedir. Ya da Tuhaf Bir Erkek metni 
düşünüldüğünde, onun tam olarak hangi türe dâhil edilebileceği so-
rusu yanıtsız kalır. Erbil Kalan’da, ileride yayımlayacağı Tuhaf Bir 
Erkek metniyle ilgili olarak şunları söyler:

ayrıldık!

ama ne ayrılık!

onu da anlatacağım sizlere ileride.

ileride dedim ama

emin değilim

belki de novella biçiminde

ayrı bir kitap yaparım o

ayrılığı

“bir erkek” adıyla yayımlarım

evet evet

belki değil

kararım kesin

koymayacağım onu bu metne

adı da “bir erkek” değil

“tuhaf bir erkek” olacak novellanın… (Erbil, 2012, s. 56).
Belli kalıplarla yazmayı reddeden ve türler arasında dolaşan 

Erbil’in metinleri Türkçe edebiyata yeni bir boyut getirerek özgün 
bir yazma olayı ortaya koyar. Bu boyutun en açık ve uç örneklerin-
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den biri de Kalan metninde görülmektedir. Erbil, bu metninde tür 
sınırlandırmalarına riayet eden klasik edebiyatın sınırlarını aşan bir 
deneye girişir. “Türü belli değil; ne roman, ne hikâye, ne şiir! Adı, 
‘KALAN” (Akatlı, 2013) der. Bu metne başlarken şiir, hikâye ya da 
roman yazmak amacıyla metnine başlamaz. Kaldı ki bir yazar bu 
tarz bir niyetle metnine başladığında baştan kendini belli ölçüde sı-
nırlandırmış olur. Bu hususta, Nurdan Gürbilek’in dediği gibi, “yapıt 
yazarın niyetlendiği şey değil, o niyete rağmen işleyen şeydir” (Gür-
bilek, 2015, s. 40). Erbil de bu işleyişin farkında olan bir yazar ola-
rak yapıtını denetimden iyice kurtulmuş ve bilinçdışının gücünden 
yararlanan bir dille yazar. Yazım sürecinde pek çok türü kullanarak 
zaman, hakikat ve bellek üzerine bir metin açığa çıkarır. Şiir, roman 
ve hikâye türlerini iç içe geçiren diğer metinlerindeki yazım diline ek 
olarak Kalan metnine “içindekiler” kısmı, “önsözce” ve “kişi adları 
listesi” de ekler. Bununla birlikte, metnin içinde yaptığı atıfların da 
hangi yazara ve kitaba göndermede bulunduğunu belirtir: “(søren 
kierkegaard, ‘korku ve titreme’ –diyalektik lirik. türkçesi n. ekrem 
düzen. ara yayınları. birinci basım 1990)” (Erbil, 2012, s. 179). Böy-
lece sadece edebiyat içindeki türleri birbirine karıştırmaz, aynı za-
manda edebiyat ve edebiyat-dışı arasındaki kalıplaşmış formların 
da sınırlarını belirsizleştirir. Gerçekten neden bir edebiyat metninde 
“içindekiler” kısmı ya da metnin içinde atıfta bulunulan “kaynaklar” 
kısmı olmasın? Böyle bir biçimsel yaklaşım neden tuhaf görünsün? 
Aslına bakılırsa, bir edebiyat metninin edebiliğinin sınırları gevşek-
tir. Bir edebiyat metni ait olduğu türü daha yazıldığı anda bir ölçüde 
değiştirebilir. Dil ise bu sınırları koruyucu bir unsurdur. Dolayısıyla 
bir edebiyat metninin türü sunulduğu dilden ayrı düşünülemez. Fa-
kat dil tam tersine, hakikati bilinçdışı güçlerle dile getirerek türün 
sınırını bozucu bir işleve büründüğünde –ki dilin bu özelliği kendi 
içinde saklıdır−, dile yüklenen koruyucu unsurun da kaybolduğu 
görülmektedir. Bu nedenle, Erbil’in dilini bir türe dâhil etmeye çalış-
mak yerine, türsüzlüğü Erbil’in diline çağırmaya çaba gösterilebilir. 
Zira türlerin sınırlarını bozan Erbil’in metinlerinde türsüzlüğün dili 
okuyucuya çoktan kendi sesini duyurmaya başlamıştır.
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