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ÖZ

Mehcer (Göç) edebiyatının en önemli isimlerinden biri olan Mihail Nuay-
me’nin (1889-1988) Kalk Son Gününe Veda Et, Kendini Arayan Adam Ar-
kaş’ın Günlüğü ve Kundaktaki Ermiş Mirdad adlı yapıtları ile Doğu-Batı 
meselesini madde ve ruh karşıtlığı bağlamında ele alan Peyami Safa’nın 
(1899-1961) Matmazel Noraliya’nın Koltuğu ve Yalnızız romanları ara-
sında bazı benzerlikler ve karşıtlıklar bulunmaktadır. İki yazar da birey 
konusuna odaklanarak varoluş ve “hakikat” bağlamında insanın kendisi-
ni arayışını ele almıştır. Özellikle de modern yaşam biçimleri karşısında 
kendisine yabancılaşan bireyin anlam arayışı iki yazarda da mistisizm 
kavramında karşılık bulmuştur. Nuayme’nin metinlerinde insanın ancak 
kendisini tanıyabildiği zaman Tanrı’yı tanıyabileceği düşüncesi yatmak-
tadır. Yazara göre her insanın içinde Tanrı vardır ve insan, zaaflarından 
yola çıkarak her şeyi elde edebilecek güce sahiptir. Bu, kişiyi ölüm ve do-
ğum gibi olguların ağırlığından kurtaran bir yoldur aynı zamanda. Nuay-
me, geleneksel din anlayışına da karşı bir duruş gösterir ve insan sevgisini 
merkeze alır. Peyami Safa da Matmazel Noraliya’nın Koltuğu ve Yalnızız 
romanlarında bireyin kendini arayışı konusu üzerinde durmakta ve insanın 
mutluluğunun temeli olarak maneviyata vurgu yapmaktadır.
Anahtar kelimeler: Mistisizm, hakikat, maneviyat, birey, modernleşme

Mysticism and Individual in the Novels of 
Mihail Nuayme and Peyami Safa

ABSTRACT
This article aims to achieve a comparative analysis of the novels of Mi-
hail Nuayme (1889-1988), one of the prominent writers of Mehcer litera-
ture, and Peyami Safa’s (1899-1961) selected novels, Matmazel Norali-
ya’nın Koltuğu and Yalnızız in particular, from Turkish literature. There 
are some significant similarities and differences between the two writers. 
Both of them have focused on individual in the context of mysticism, in-
ner exploration, existence and truth. Nuayme have put special meaning on 
self-awareness and self-knowledge. Because he has believed that if one 
knows himself he can know god too. With regard to the writer, god is in-
side of every human and people have potential power to obtain everything 
by using their own weaknesses. And this is the main means for humankind 
to transcend beyond the notions of death and birth. Peyami Safa has also 
focused on individuality and existential issues in some of his novels, by 
referring to spirituality. 
Key Words: Mysticism, truth, spirituality, modernism, individual
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Mehcer (Göç) edebiyatının Halil Cibran’la birlikte 
en önemli isimlerinden biri olan, temelde felsefi ve varlık 
sorunlarının metinlerinde başat bir şekilde yer aldığı Lübnanlı 
yazar Mihail Nuayme’nin (1889-1988) Kalk Son Gününe Veda 
Et, Kendini Arayan Adam Arkaş’ın Günlüğü ve Kundaktaki 
Ermiş Mirdad adlı yapıtları ile Doğu-Batı meselesini madde 
ve ruh karşıtlığı bağlamında ele alan Peyami Safa’nın (1899-
1961) Matmazel Noraliya’nın Koltuğu ve Yalnızız romanları 
arasında bazı benzerlikler ve farklılıklar bulunmaktadır. 
Modernleşme ve endüstriyel kapitalizmin getirdiği modern 
yaşam biçimleri ile uzlaşamayan ya da bunun bir sonucu olarak 
yabancılaşan bireyin anlam arayışları her iki yazarın da sözü 
edilen metinlerinin ana konusunu oluşturur. Bireyin bu anlam 
arayışı ise bu metinlerde mistisizm kavramında karşılık bulur. 
Mistisizm iki yazarın belli dönemlerinde merkezi bir öge olarak 
yapıtlarında konumlandırılırken arka planda modernleşme, birey, 
inanç, maneviyat ve varlığın anlamı konuları yer almaktadır. Bu 
nedenle iki yazarın metinleri karşılaştırmalı bir analize olanak 
tanır. 

Peyami Safa, Mistisizm adlı kitabında bu kavramı şöyle 
tanımlar: “Mistisizm insan ruhu ile varlığın esası arasında 
birleşme imkânına inanmaktır. Varlığın esası, bir manasına göre 
her şeyi içine alan Bir, kainatın bütünü sonsuzluk demektir” (7). 
Bu da beş duyu sayesinde algılanan dünyaya ve maddeye ait her 
türlü ilişkiden sıyrılarak varlığın prensibi ile Allah’la birleşmek 
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anlamına gelmektedir. “Mistik ve Matematik Düşünce” adlı 
yazısında Safa, bunu şöyle açıklar: “Bu düşünceye göre, dışarı 
dünyadan aldığımız imajlar ve aklın muhtevası olan kavramlar 
(mefhumlar) bize gerçeği vermezler; mahsus (beş duyu ile idrak 
edilen) dünyanın perdesini açmak ve onun ardındaki büyük nura 
kavuşmak lazımdır” (aktaran Ayvazoğlu 213). 
 İslam Ansiklopedisi’nde ise kavram, “İnsanın görünen 
nesnelerin ardındaki gerçeklik, sonsuzluk ve birliğe ulaşma 
yönündeki ruhî tecrübesi ve bu tecrübeyi ifade eden 
doktrin”(188-90) olarak açıklanmaktadır. Zaman içinde 
değişikliğe uğrayıp “bütün bir hakikat problemine aklî ve 
daha çok sezgiye dayalı melekelerle özel biçimde yaklaşmak” 
manasına gelmeye başlasa da mistisizmin “görünenin ötesine 
veya görünmez olana geçme tecrübesi” şeklindeki genel 
anlamıyla belli bir dine özgü olmadığı, bütün dinlerde rastlanan 
bir olgu olduğu vurgulanmaktadır (188-90).

Hıristiyan Arap edebiyatçıların Batı’daki önemli 
temsilcilerinden Mihail Nuayme’nin yapıtlarında, birey, hayat, 
ölüm ve ölüm sonrasına ilişkin kavramlar ile insanın kendisini 
arayışı gibi sorunlar, metinlerinin ana konusunu oluşturur. 
Nuayme’nin kendisi de yazar olarak görevinin insanın anlamını 
ve varlığının amacını araştırmak olduğunu söyler (Aktaran 
Hüseyin Yazıcı 158-57).

Yazarın yapıtlarında dikkat çeken en önemli unsurlardan 
biri, insanın yeteneklerinin ve gücünün sınırsız olduğuna yapılan 

vurgudur. Bu izlek kimi zaman kendisini metafizik düzeyde de 
temsil etmektedir. Halil Cibran’da olduğu gibi Nuayme’nin 
yapıtları da farklı inanışların izlerini taşımaktadır. Hıristiyan 
mistisizminin ve İncil’in etkilerinin açıkça görülmesinin yanı 
sıra yapıtlarını biçimlendirici bir etken de reenkarnasyon 
inanışıdır. Bireyin yaşamını anlamlandırma çabası içinde 
özellikle de reenkarnasyon, temelde ebedîleşme arzusundan 
kaynaklanmakta ve insana daha önce yapamadığı şeyleri 
gerçekleştirme fırsatını tanımaktadır. Varoluşun gerçeklerine 
ulaşabilmek içinse maddi duyuların ötesine gitmenin gerektiği 
düşüncesine odaklanmaktadır.

Peyami Safa da Mihail Nuayme gibi romanlarında 
maddiyatçılık ile değerlerin içinin oyulması, kişinin 
bencilleşmesi gibi konulara ve bunlar sonucu oluşan bunalım 
ya da gerilimlere yer vermiştir. Modern toplumun değerlerinin 
bireyi bir “geçicilik melankolisi”ne (164) itip maddiyatçılığa 
yönlendireceği, bunun da maneviyatı zayıflatacağı düşüncesi 
hâkimdir. Modern toplumun insan üzerinde yarattığı baskılar 
ancak maneviyatla aşılabilecektir. Safa’nın başkarakterleri de 
buna uygun olarak şüphe ve tereddüt gibi ikilemler yaşasa da 
çözümü kendisini maddi değerlerden uzaklaştırarak kendi içine 
dönmekte ve Tanrı inanışında bulan kişilerdir. Yazar toplumsal, 
ekonomik olgular ve dönüşümler ile buna müdahale edemeyen 
insanın manevi dünyasının sarsılması, bireysel arzuları 
gerçekleştirememenin ise kişiyi tereddüte, şüpheye düşürüp 
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yaşamında onu tatminsiz kılması üzerine eğilmiştir.
Nazım İrem, “Muhafazakâr Edebî Tahayyülün Felsefi-

Siyasal İmaları” başlıklı makalesinde şu önemli tespiti yapar: 
Yabancılaşma ve yalnızlaşma gibi, modernliğe 
geçiş sürecinde bireysel yaşamlar içinde çok çeşitli 
biçimlerde tecrübe edilen yıkıcı etkiler, insanın 
kontrolü dışındaki dış çevreden kaynaklanmaktadır. 
Dolayısıyla, geleneksel yaşam biçiminden 
kaynaklanan hakikat şemaları da işe yaramadığı için, 
içine düşülen hakikat krizi sonucunda insan, kendi 
maddi ve manevi deneyimlerini değerlendireceği 
ölçütleri kaybetmektedir. (15)

Gerçekten de Safa’nın karakterlerine baktığımızda 
örneğin Yalnızız’da kişiler arasında belirgin bir huzursuzluk, 
tereddüt, şüphe, iç sıkıntısı olduğunu görürüz. İkinci Dünya 
Savaşı sonrası İstanbul’unda bir karamsarlık hâkimdir. 
Karakterler ya aşırı maddiyatçı ya da yaşadıkları zıtlıklarla 
zihinleri karışmış kişilerdir. Romanın temelinde yatan düşünce 
de varlık-yokluk, aydınlık-karanlık, haz-keder gibi “bu zıtlıkları 
ortadan kaldırmak”tır. Kişi bu zıtlıklar ortadan kalktığında ve 
hayatın çaresizlikleri karşısında sinirlenip isyan etmemeyi 
öğrendiğinde toplumsal bir ahenk oluşacaktır. Safa, bireyi hep 
toplumla birlikte düşünmüş ve parça bütün ilişkisi içinde ele 
almıştır. Nuayme ise modern yaşam biçimlerinin insanın ruhani 
yaşamını yoksullaştırdığı düşüncesine yer vermekle birlikte 

Safa gibi birey ve toplumu parça bütün ilişkisi içinde ele 
almaz. Daha ziyade bireye yoğunlaşır. Hatta başkarakterlerini 
bir noktada toplumsal yaşamdan yalıtır, soyutlaştırır. Nuayme 
ve Safa’nın karakterleri arasındaki temel fark, karakterlerin 
maneviyata yönelişleri sırasında yaşamla kurdukları ilişkidir. 
Safa’nın karakterleri yaşamdan kendilerini tam anlamıyla 
yalıtmazlar. Hatta somut biçimde dış dünyanın gerçekleri 
içinde yaşamaya devam ederler. Yazar, yalnızlık olgusunu da 
Nuayme’den farklı biçimde ele alır. Yalnızlık, Yalnızız romanının 
başkarakteri Samim’e göre çağın problemidir. Bunun en büyük 
nedeni, bireyin maddilikten uzaklaşamamasıdır. Nuayme’nin 
yapıtlarında ise yalnızlığa bu derece birey toplum ilişkisi 
bağlamında yaklaşılmaz. Yazarın başkarakterleri zaten yalnız 
ve toplumdan soyutlanmış kişilerdir. Karakterlerin inziva ile 
manevi dünyalarına çekildiklerini de sıkça görürüz. Dolayısıyla 
yalnızlık, ruhun tekâmülü için karakterlerin roman kurguları 
içinde kendiliğinden geliştirdikleri bir durumdur. Her iki yazar 
da bireye ve bireyin iç dünyasına önem vermektedir. Bunun 
yanı sıra Safa ayrıca zıtlık kavramı üzerinde önemle durur. 
Romanlarının varlık-yokluk, ruh-madde gibi karşıtlıklar üzerine 
kurulu olduğunu görürüz. Yalnızız’da bu durum, tüm karakterlerin 
gelecekle ilgili karamsar tutumlarında, belirgin bir davranış 
biçimi olarak geliştirdikleri tereddütlü yaklaşımlarında ve her 
şeyden şüphe etmelerinde görülebilir. Bu, toplumsal düzenin de 
yarattığı bir sonuçtur. Bireyi, maddi zevklere yönelten, manevi 
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açlığını bu ögelerle kapatmaya iten, özünü unutturan bir yapı 
söz konusudur. Samim’in bir ütopya gibi kurguladığı Simeranya 
düzeninde ise toplumda bireylerin yaşadıkları bu çelişkileri yok 
etmek ve bireyin olgunlaşması için gerekli zemin hazırlanmıştır. 
Dolayısıyla Simeranya ile aslında bireye verilen önemi ve değeri 
görürüz. Bu sistemde aslolan insan ruhudur: “İnsan ruhunu 
anlamadan atomu izah etmek mümkün değildir” (55-56). Ancak 
ruhsal açıdan sağlıklı ve olgun bireylerle arzu edilen topluma ve 
düzene ulaşılabilecektir. Bu bakımdan da bireyin kendi tercihleri 
Simeranya düzeninde değerlidir. “Simeranya pedagojisi, insanın 
bütün hayatında öğrendiği şeylerin ancak kendi istediği zaman 
ve kendi araştırmaları neticesinde öğrendiğini bilir” (38). Bu 
nedenle insanlar her merak ettiklerini kendi tercihleri, gayretleri 
ve istekleri ile öğrenirler. Ayrıca Simeranya, “[H]erkesin her 
sosyal harekette samimi ve tam iştirakini sağlayan bir cemiyet 
yapısının adıdır” (119). Bir başka deyişle, bireylerin seçimleri 
değerlidir. Bu da Samim’in Simeranya kurgusunda bireye ve 
insana verilen değeri göstermektedir. Besim’in kuşkusu üzerine 
insan için deneyimin, eğilimin ve ihtiyacın altını çizmesi 
de önemlidir. Çünkü böyle bir yaklaşım da var olan sistemin 
örneğin eğitim konusunda müfredat programlarının insan 
üzerinde yarattığı “ezici yükü” kaldıracaktır. Simeranya’nın 
sisteminde insanın meslek değiştirme hakkı, araştırma yapmak 
için olanağı ve zamanı vardır. Çünkü “orada insan bir makine 
adam ve bir otomat değil, kabiliyetlerinin serbestçe gelişmesine 

her yaşta ve her meslekte izin verilen manevi bir şahsiyettir” 
(40). Ayrıca Samim’in önerdiği bu sistemde ideal eğitim yoluyla 
kişi olgunlaşmanın yollarını da daha rahat bulacağı ve manevi 
dünyasının gelişmesi ve ruhsal olgunlaşma için gerekli zemin 
olacağı için maddiyatçılığın tuzağına da düşmeyecektir. Samim 
bunu özellikle de Besim’in maddiyatçı davranışları üzerinden 
geliştirdiği özelliklerini referans alarak örneklendirir. Romanda 
Besim, maddi zevklerin ve hazzın bir temsilcisidir. En temel 
düzlemde Besim’in yemekle kurduğu haz ilişkisi üzerinden 
dünyaya bakışı verilir. Yemek, ihtiyacın ötesine geçerek iştahı, 
oburluğu ve dolayısıyla dünyasal zevklerin sarhoşluğuna 
kapılmayı sembolize eden önemli bir davranış biçimidir:

Talaş kebabının huzurunda birdenbire susan Besim 
bir tapınma sessizliği içindeydi. Et ve yufka, ağzında 
eriyen baş döndürücü bir macun hâline geldikten 
sonra, midesine değil kalbine gidiyormuş gibi ona 
büyük aşkların sarhoşluğunu veriyordu… Çıplak bir 
kadının üstüne serilmiş atlas yorgan gibi kebapların 
üzerinde parlayan yufkanın kehribar sarısını iştahlı 
gözleriyle yaladıktan sonra [şöyle der]: Dünyada 
bundan daha sahici aşk yoktur. (35)

Samim’e göre insanların maneviyattan uzaklaşıp maddiyatçılığa 
yönelmesinde en büyük pay, eğitim sistemi de dahil olmak üzere 
her yönüyle toplum düzenine aittir. Tüm bunlar Samim’e göre 
Besim gibi zeki insanları bile dünyevi zevklerden, aşktan daha 
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sahici bir sevgi olmadığına inandırmıştır (41).
Kerem Gün, Peyami Safa’nın Yalnızız Romanında Ruh ve 

Beden Sorunsalı başlıklı tezinde Safa’nın özellikle de Yalnızız 
romanında yeni bir dünya oluşturmanın yanı sıra tekâmül 
yani insan ruhunun mükemmelleşmesi sürecini benimsediğini 
söylemektedir (59). Gün, tezinde şöyle söylemektedir: “Manevî 
değerlerin yok edilmesiyle insanın içine düşeceği açmazların 
materyalist yaklaşımlarla çözümlenemeyeceği Yalnızız’ın 
ana düşüncesini oluşturur. Bu bağlamda çözümsüzlüğü 
yaşayan bireyler sonunda yalnız kalacaklardır. Bu yalnızlığın 
giderilmesinin tek yolu, oluşturulacak yeni bir felsefeyle 
yaratılacak dünya görüşüdür” (25). Romanda Samim’in 
kurduğu ütopik dünya Simeranya’da, tüm zıtlıkların birbiriyle 
uzlaştırıldığı bir düzen tasarladığı görülür. Birinci benliğin ruh 
yapısını vücuda getiren Samim’e göre “dip zıtlık”lardır (162). 
Samim’in “varlaşma” ve “yoklaşma hamlesi” olarak özetlediği 
düşünceye göre insan için varlaşma hamlesiyle ebedîlik 
hayali doğmaktadır. İnsanın mümkün olmayan şeyi istemek 
için kendisini yormadığı, kendi geçici benliğini yani kendi 
kendisini aşmak için yaptığı fedakârlıklar varlaşma hamlesidir. 
Yoklaşma hamlesi ile geçicilik duygusu bir geçicilik hüznü 
yaratmaktadır. Ruh ise özellikle düşünce hayatında, doğru-
yanlış, aydınlık-karanlık, haz-keder gibi zıtlıkların diyalektik 
bir hareketle kaynaşmasıyla bir senteze kavuşur. Yaşanılan 
çağın “Bugün varız, yarın yok” anlayışıysa haz ve kazanç gibi 

maddi eğilimleri artırmakta ve kişiyi “geçicilik melankolisi”ne 
itmektedir. Bu iki zıt düşünce ise kişide iki benlik yaramıştır. 
Simeranya ise insanların ikinci benliklerini yok ettikleri, birinci 
benliğin zaferiyle olgunlaştıkları, modern dünyanın çöken ahlaki 
sistemine karşı manevi değerlerin yüceltildiği bir düzendir.

Romanda yozlaşmışlığın hâkim olduğu bir düzene 
karşıt biçimde Simeranya’nın ilkeleri Samim tarafından 
temellendirilmeye çalışılırken insanın kendisini arayışı ve 
olgunlaşması üzerinde durulmaktadır. Şu cümleler, romandaki 
temel yaklaşımı yansıtmaktadır: “Bırak şu maddeyi, boğ şu ölçü 
dehanı, doy şu fizik ve matematik tecessüsüne, kov şu kemiyet 
fikrini, dal kendi içine, koş kendi kendinin peşinden, bul onu, 
bul kendini, bul ruhunu, bul, sev, bil, an, gör, kendi içinde gör 
Allah’ını. Kendine dön, kendine bak, kendine gel” (389). 
 Safa’nın Yalnızız romanıyla Nuayme’nin Mirdâd 
Kundaktaki Ermiş adlı kitabı arasında ütopik bir dünya özlemi 
açısından önemli bir benzerlik vardır. İki yapıt kurgu ve biçim 
açısından birbirinden çok farklı olmasına karşın ikisi de ütopik 
bir dünya sistemine işaret eder. Yazar, Mirdâd Kundaktaki 
Ermiş’in konusunu Nuh Peygamber ve Tufan söylencesi üzerine 
inşa ederek Mirdad aracılığıyla ütopik bir dünya kurgulamıştır. 
Roman, Mirdad’ın ahlaki normları yeniden ele alışı ile kurduğu 
ideal dünya içerisinde etrafında bulunan insanlara yaşamın her 
türlü alanına ilişkin verdiği öğütlerinden ve söylevlerinden 
oluşmaktadır. Bunu yaparken Kendini Arayan Adam ile Kalk 
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Son Gününe Veda Et’te olduğu gibi toplumun bütün kurumlarına 
çeşitli açılardan eleştiri getirdiği görülmektedir. Burada altı 
çizilmesi gereken, iki yazarda da ideal dünya, soyut ve Aida 
İmanquliyeva’nın da belirttiği gibi “sınıflar üstü” (260) bir 
nitelik taşımaktadır.

Nuayme de Safa gibi kapitalist dünyanın bireyi kendisine 
yabancılaştırmasını, bireyin hissizleşip gördüklerini taklit eden 
bir insana dönmesini eleştirmektedir. Kalk Son Gününe Veda 
Et romanında Musa Askeri, sistemi eleştirerek, hastanelerden 
mahkemelere düzen ve adalet sorunlarına göndermeler yapar: 
“Atölyelerde, eti, kanı, düşüncesi ve kalbi olmayan makineleri 
tamir eden insanlar görüyorum. Fakat bu makineler, kendilerini 
tamir edenlerin emrindedir; onların kanlarını emerler, ilericilik 
ve para adına onların düşüncelerine ve kalplerine egemendirler” 
(38). Roman boyunca Musa’nın etrafında olup bitenler üzerine 
düşündükçe farkındalık düzeyi de artar.
 Varlığı Anlamlandırma Çabası ve Mistik Olayların  
 İşlevi

Nuayme’nin yapıtlarında temel olarak insanın varlığını 
ve yaşamını anlamlandırma çabası öne çıkar. Karakterler de 
bu anlayışla varlıklarını tamamlamaya, içlerinde potansiyel 
olarak barındırdıkları cevheri çıkarmaya çalışırlar. Hatta bu, 
yaşamlarının birincil amacı hâline gelir. Karakterleri bu tür 
sorgulamalara iten ögeler ise başlarına gelen mistik olaylardır. 
Yaşamlarında bir kırılma noktası yaratan bu uyarıcı etkenlerle 

birlikte karakterlerin de kendilerini ve çevrelerini daha fazla 
sorgulamaya başladıkları görülür. Bu sorgulama sürecinde 
ana karakterlerin modern yaşam biçimlerinin ve endüstriyel 
kapitalizmin getirdiği içi boşaltılmış kavramlardan uzaklaşarak 
yaşamı sadeleştirmeye çalıştıklarını söyleyebiliriz. Bunun 
temelinde ise insanın yaradılışına uygun bir hayat sürmesi 
gerektiği fikri yatar. Dolayısıyla Nuayme’nin karakterleri, 
yaşadıkları mistik olayların ertesinde, o zamana kadar 
sürüklendikleri hayatlarının öznesi hâline gelirler. Bu özne 
olma durumu ise sorgulamalarla, insanın ait olduğu dünyaya 
ve tüm varlıklara daha çok değer vermesiyle, içindeki sevme 
potansiyelini dışarı çıkararak kendi özünü bulmaya çalışması ile 
gerçekleşir. Bu bağlamda insanın temel amacı bilgi ve bilgiye 
ulaşmaktır. Bu da temelde bireyin kendisini tanıması anlamına 
gelmektedir. Yazar, Tanrıya Dönüş Azığı adlı konferans 
metinlerinden ve düz yazılarından oluşan kitabında bireyin 
yaşam amacını bilgi olarak özetler. Bilgi ile kastettiği insanın 
kendisini bilmesidir. Çünkü insan içindekini tanırsa her şeyi 
tanıyacaktır. Nuayme için insanın kendisini tanımaya verdiği 
emek dışında, çabalarının bir değeri yoktur (39). Para gibi 
maddi unsurların da yaşamda bir değeri yoktur. Yazar, bireyin 
özünden gelen, potansiyel olarak taşıdığı özelliklere de özel bir 
değer atfeder. Kendini tanıma düşüncesinde “kusurlu” yanların 
kabul edilmesi de vardır. Kundaktaki Ermiş Mirdad’ta şöyle 
demektedir: “İnsan Tanrı gibidir, yaratıcıdır. Yarattığı da kendi 
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benidir.” Ardından da bu yaratma özelliğini kendinde taşıdığı 
hâlde neden insanın Tanrı gibi dengeli olamadığı sorusunu 
sorar (54). Çünkü birey, bu dengeyi kaybettiği için özünden de 
uzaklaşmaktadır. 

Anlam arayışında olan karakter için dönüşüm, her iki yazar 
için de önemli bir kavramdır. Safa’da olduğu gibi Nuayme’de de 
karakterler mutlaka bir dönüşüm geçirirler. Kendilerini arama 
yolculuklarında yaşamın sırrına ilişkin bilgiler edinirler. Kalk 
Son Gününe Veda Et romanında başkarakter olan Musa Askeri’yi 
uzmanlık alanı felsefe olan bir üniversite hocası olarak seçmesi 
de anlamlıdır. Çünkü bu karakter için başına gelen paranormal 
olayların gizini açıklamada ve kendi özünü arayışında salt felsefe 
yeterli olmayacaktır. Karısı tarafından yıllar önce terk edilmiş 
olan Musa, doğuştan özürlü çocuğu ve bakıcısıyla yaşamaktadır. 
Roman, gündelik rutin aktiviteler dışına çıkmayan, sıradan bir 
yaşam süren bu karakterin, bir gece yarısı uyanıp “Kalk ve 
son gününe veda et!” şeklinde gaibten gelen bir ses duyması 
ile tüm yaşamının değişmesini anlatmaktadır. Karakter, dünya 
üzerinde yaşayacağı bu son gün içerisinde kendi hayatı ile 
insanlığın içinde bulunduğu durumu değerlendirir. Kendisini 
arama yolunda zafere ulaşıp nihayetinde ölüm ve yaşam gibi 
olgulardan kurtularak özgürleşir. Başına gelen bu olay ertesinde 
Musa Askeri’nin düşünmediği, düşünmekten kaçtığı sorular 
bir bir aklına gelir: “Ben şimdiye kadar bilmediklerimi bilmek 
istiyorum. Ben, hayatımı tüm insanlarla ve olaylarla bağlayan 

her şeyi bilmek istiyorum” (263) diyerek “hakikat”e ilişkin bir 
arayışa girer. Musa Askeri’nin sesi duymadan önceki eylemleri 
ile sesi duyduktan sonra dünyayı ve olayları alımlayışı birbiriyle 
zıtlık oluşturmaktadır. Bu zıtlık, Peyami Safa’da olduğu gibi 
Mihail Nuayme’de de bireyin ideal olana ulaşmasında yaşadığı 
süreci tanımlaması bakımından önemli bir kurgu unsurudur.

 Yirmi dört saat içinde hayata veda edecek olan Musa 
Askeri’nin hayatında zaman birden farklı bir önem kazanır. 
O, “günleri sürükleyen değil, günlerin sürüklediği” biri olarak 
çizilmiştir. O dakikadan sonra ise kendi iç hesaplaşmasını 
yapmaya girişir karakter. Bu noktada zihinsel muhakemeler 
sırasında ölüm, yaşam, varlık konusundaki algılarında bir 
değişme gözlemlenmektedir: 

Ben hayalimde, kısa bir an içinde, gözlerimin bütün bir 
ömür boyunca, daha doğrusu bütün ömürler boyunca 
göremediği şeyleri görebiliyorum. Göremediğim 
şeyler ise hayalimde bile, gördüğüm şeylerin katbekatı 
olarak kalıyor, sonra da inatçı bir arzu, gözümün 
önüne ve hayalime gelmeyen her şeyi görmem için 
bana inatla işkence etmeye devam ediyor. (40)

 Romanda yalnızlık, sessizlik, karanlık, inzivaya çekilerek sosyal 
iletişimi asgari düzeye indirme, bedenin yaşadığı mistik ya da 
parapsikolojik deneyimler tekrar eden motiflerden bazılarıdır. 
Romanda Askeri’nin duyduğu sesle birlikte vücudunun 
karıncalanması, Matmazel Noraliya’nın Koltuğu’nda Ferit’in 
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duyduğu ses ile vücudunun uyuşarak onu uzviyetinin yükünden 
kurtarması benzerlik göstermektedir. İki karakterin de 
benzer şekilde yaşadıkları bu fiziksel deneyim karakterlerin 
dönüşümlerinde belirleyici olur.

Peyami Safa, Mistisizm adlı kitabında mistik tecrübenin 
izahı mümkün olmayan özel bir an olduğunu, dış bir obje, 
duyular ve akıl aracılığıyla değil kendisini tecrübe edenin 
kalbine aracısız bir şekilde nüfuz ettiğini söylemektedir. 

“[M]istik tecrübe süje (nefs) kendinden dışarıda bir 
obje ile ve duyular veya akıl vasıtası ile değil, doğrudan 
doğruya, sanki varlığın merkezinden fışkıran bir 
hâl içinde hedef ile temasa gelir. İzahı mümkün 
olmayan bir iç münasebet hissi duyulur. Mistik 
tecrübenin ikinci umumi vasfı da izah imkânsızlığıdır. 
Mistikler, geçirdikleri tecrübeyi (vecd hâlini), duyu 
ve madde dünyasında mahbus olan başka insanlara 
nakledemezler. Çünkü bu tecrübe müstesna bir 
hâldir ve süje ile obje arasındaki günlük münasebet 
kadrosunu aşan bir transandans vasfı taşır. (178-79)

Matmazel Noraliya’nın Koltuğu’nda bu bakımdan birinci ve 
ikinci bölüm birbiriyle karşıtlık ilişkisi içindedir. İlk bölüm, 
huzursuz ve hiçbir şeye inancı olmayan bir gencin sanrılarıyla 
örülü iken ikinci bölüm yalnızlık, uhrevi âleme giriş ve benlikten 
sıyrılma evresini anlatır. Uhrevi dünya ona hem maddi hem de 
manevi zenginliği ve akabinde mutluluğu getirir. Ferit’in, akılla 

ve salt zihinsel muhakeme ile içinden çıkamadığı buhranlı 
dönemde, çevresindeki insanların da yardımıyla, inanç ile 
huzur arasında bir ilişki olduğu sonucuna varması bu nedenle 
önemlidir. Ferit’in hissettiği tam anlamıyla bir kendini bırakış 
ve devamında gelen huzur olmakla birlikte, Musa Askeri’de bu, 
hayatın özüne ilişkin daha fazla merak ve düşünme isteği doğurur. 
Ferit, Matmazel Noraliya’nın telkinleri ve koltuğu aracılığıyla 
huzurun Tanrı’da kaybolmak olduğunu anlar ve bundan sonra 
yaşama karşı soruları da son bulur. Bu, bir teslimiyettir aynı 
zamanda. Musa Askeri ise yaşadığı mistik deneyimin ertesinde 
günlerin sürüklediği bir insan olmanın anlamsızlığına varmıştır. 
Bu, onu ilk defa gerçek anlamda düşünmeye iten olaydır:

Bundan önce etrafımdakiler koşuşturduğu için 
koşuşturuyordum. Onlar sevdiği ve nefret ettiği için 
seviyor ve nefret ediyordum. Onlar öğrendiği için 
öğreniyordum. Onlar evlenip evler yaptırdığı için 
ben de evlendim ve ev yaptırdım. Ben ve onlar; başı, 
sonu, kıyıları ve derinliği belli olmayan büyük bir 
nehrin dalgalarında yaşam mücadelesi veren farklı 
şekil, renk ve hacimlerde tekneler gibiydik. Şu anda 
ise, o nehri tanımak ve nereden gelip yattığını nereye 
gittiğini bilmek istiyorum. (21)

Nuayme ile Safa’nın yapıtlarında görülen önemli 
farklılıklardan biri, Safa’nın karakterlerinin, mistik bir deneyim 
yaşayıp kendilerine has bir dünyaya kapanmış olsalar da, dış 
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dünya ile bağlarının tamamen kesilmemesidir. Örneğin Matmazel 
Noraliya’nın Koltuğu’nda Ferit, her ne kadar adadaki evde 
inzivaya çekilmiş ve bu alan içerisinde maneviyatın önemini 
kavrayabilmişse de dış dünya ile bağı Matmazel Noraliya gibi 
tümden kesilmez. Ferit, romanın sonunda Selma ile evlenerek 
kazanmış olduğu değer ve kavramlarla birlikte tekrar süregiden 
hayatın içine dahil olacaktır. Bu sonuç, materyalist dünya 
görüşü yerine maneviyat ile insanın buhran ve sıkıntılarından 
kurtulabileceği ve gündelik yaşam içinde huzurlu bir yaşam 
sürebileceğine işaret etmektedir. Bu nedenle Matmazel 
Noraliya’nın Koltuğu’nda Ferit’in ve Yalnızız’ın başkarakteri 
Samim’in yaşama ve dünyaya bağlılıkları gözden kaçırılmaması 
gereken bir durumdur. Her ikisinin de gündelik yaşamla 
kuvvetli bağları ve karşı cinsle olan ilişkileri Nuayme’nin 
karakterlerinden farklılık sergiler. Örneğin Samim karakteri 
için ideal ve ütopik olan üzerine bir sorgulama hatta başka 
alternatif bir yaşam alanı olarak bu ütopik düzenin bütün ana 
hatlarıyla kurgulanışı söz konusu iken bu, karakter için romanda 
geçen ifade ile insanlığın “ikinci benliği”nden kurtuluşuyla 
mümkün olan, yaşanılan düzende ise olasılığı pek de mümkün 
görünmeyen bir sistemin hayalidir. Yani dünyanın başka bir 
şekilde kurgulanışıdır. Samim’in yarattığı ve “Simeranya” adını 
verdiği ütopik düzen, okuma salonlarının bulunduğu, her türlü 
sanat ve bilim faaliyetinin devam ettiği ve eğitimin sürdüğü 
ve nihayetinde insanların yine çalıştığı bir sisteme işaret 

etmektedir. Nuayme’nin yapıtlarında ise gündelik yaşamdan 
ziyade karakterin kendi içindeki zihinsel muhakemeler sonucu 
manevi hayata göndermeler olduğu söylenebilir.

Mihail Nuayme’de karakterlerin kendini arayış 
süreçlerinde dış çevre ile daha az iletişime geçtikleri, diyalogların 
yerine monologların yer aldığı ve karakterlerin kendi zihinsel 
muhakemeleri için daha soyut, yalıtılmış bir alan yaratıldığı 
görülür. Aida İmanquliyeva, Modern Arap Edebiyatı’nın Usta 
Kalemleri adlı kitabında Nuayme’nin karakterlerinin kendilerini 
arayışı sırasında yalıtılmış bir alanda yaşamaları konusunda 
şöyle demektedir: 

Romanda Nuayme’nin adı geçen başka eserlerindeki 
gibi [Kalk Son Gününe Veda Et romanında] hayatın 
doğal gelişimi ve insanların canlı diyaloğu yoktur. 
Kahraman doğal ortamdan koparılmış ve özel bir 
durumda ele alınmıştır. O ancak düşünür ve sıradan 
adamlar için anlaşılmaz olan evrensel hakikatleri idrak 
etmekle meşguldür. Nuayme’nin böyle eserleri için 
gelecekten haber veren rüyalar, öngörüler, meleklerin 
ortaya çıkması, peygamber ve ilahi elçilerin zuhuru 
gibi sahnelerin tasviri özel anlam taşıyor. (270)

Kendini Arayan Adam ile Kalk Son Gününe Veda Et romanları 
da ağırlıklı olarak karakterin kendi iç dünyası ve zihinsel 
muhakemeleri arasında geçmektedir. Karakterlerin ortak 
özellikleri az konuşmaları ve çevrelerinde olup bitenlere bir 



O
DA

K

monograf 2015/3

Mihail Nuayme ve Peyami Safa’nın Yapıtlarında Mistisizm ve Birey • 127126 • Ayşegül Utku Günaydın

gözlemci gibi yaklaşmalarıdır. Kendini Arayan Adam’da 
Arkaş’ın genel olarak insanların konuşmalarının anlamsız 
olduğunu düşünmesi nedeniyle buna bir başkaldırı olarak 
susmayı yeğlemesi, ayrıca bütün düşüncelerini ve başından 
geçenleri günlüğünden öğrenmemiz önemli bir göstergedir. 
Nuayme’de ölüm ve yaşam olguları olağanlaştırılmakta hatta 
insanın yenilenmesi ve özgürlüğe kavuşması için yalnızca bir 
araç hâline gelmektedir. Örneğin Kalk Son Gününe Veda Et 
romanında Musa Askeri, romanın en başında sorduğu ve yanıtını 
aramaya çalıştığı, “insanlığı oluşturan nehrin nereden geldiği” 
sorusuna bir yanıt bulduğu an kendisi için ölüm vakti gelecektir. 
 Nefis, İrade ve Beden

Nefis ve irade iki yazarda da önemli kavramlar olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Yalnızız romanında birinci benliğin 
zaferi, insanın ancak nefis yoluyla ikinci benliğini susturmasıyla 
mümkündür. Mihail Nuayme’nin Kalk Son Gününe Veda 
Et romanında olduğu gibi Kendini Arayan Adam Arkaş’ın 
Günlüğü’nde de hikâyenin başkahramanı kendi birikimi, 
iradesi ve nefsine sahip olmakla varılan hakikatin, yani hakiki 
varlığın hasretini çekmektedir. Arkaş, New York’ta bir Arap 
kahvesinde karın tokluğuna çalışan bir işçidir. Roman ise 
onun günlüklerinden oluşmaktadır. Burada günlük hayatta hiç 
konuşmayan ve yüzü çiçek hastalığı yüzünden yaralarla dolu 
olan Arkaş’ın kendisi, çevresi ve dünyaya ilişkin iç döküşleriyle 
karşılaşırız. Arkaş, “garip” davranışları, fiziksel “kusur”ları 

nedeniyle sürekli çevresi tarafından alay konusu olan bir 
adamdır:

Ben Şin’e ve müşterilerine göre korkağın 
biriyim. Çünkü her gün onların alaylarına ve beni 
küçümsemelerine sabrediyorum. Bu davranış, benden 
başkasına yapılsa hançerini çeker, şerefini korumak 
için sağa sola saldırırdı. Fakat ben, şerefimi korumak 
için, içimdeki esas düşmanın yerine karşı konulmaya 
bile değmeyen zayıf düşmanlarla vakit kaybetmeyi 
uygun görmüyorum. (38)

Arkaş’ın bu dünyada sevilen, saygı görülen bir insan olmaması 
ile Safa’nın Matmazel Noraliya karakterinin bu dünyada 
istediklerini elde edememesi arasında da bir benzerlik olduğu 
söylenebilir. Matmazel Noraliya’nın, gençliğinde sevdiği gençle 
evlenmesine izin verilmemiştir. Bunun üzerine ise sevdiği 
genç intihar etmiş, bu da Noraliya’da iki yıl süren bir cinnet 
hâli yaratmıştır. Genç kadın, annesinin de ölümüyle çok sade 
bir hayat sürmeye başlar. Sonrasında ise bu dünyadan kopmak 
amacıyla odasından çıkmayarak otuz iki yıl koltuğunda oturur. 
Fakat Arkaş yaşadığı ikilik sonucu çektiği ızdıraplar nedeniyle 
uzun bir süre kendisini arafta hisseder. Ben kimim sorusuna 
yanıtı: “Ben iki Arkaş’ım. Biri, insanların arasından çekilmiş 
ilahi âlemle irtibat kurup onunla birlik olmak için ısrarla 
sessizliği isteyen; diğeri, insanlık sırlarının arkasına gizlenmiş 
ve insan kalabalığına dönmek için perdeyi yırtmaya çalışan” 
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(74 ) şeklindedir. Bu nedenle karakter benliklerinden birini yok 
etmek amacıyla suskunluğu, maneviyatı kendi içinde ve doğada 
aramaya çalışır. İki benliği arasında sürekli mücadele içindedir. 
Karakter aynı zamanda içinde bulunduğu sisteme bir başkaldırı 
olarak ırk, millet, mülkiyet gibi olgulara inanmamaktadır. Benzer 
şekilde Matmazel Noraliya’nın Koltuğu’nda da Ferit’in ilk başta 
kendisinin hiçbir şey olmadığına ilişkin “Ben Türk değilim, 
insan değilim, hayvan değilim, tıbbiyeli değilim felsefeci 
değilim, âşık değilim, zengin değilim, fertçi değilim, cemiyetçi 
değilim, milliyetçi değilim...” (56) şeklindeki tanımlaması 
ve bir dönüşüm geçirdikten sonra önceki hayatını reddetmesi 
iki yazarın yapıtları arasındaki benzerliğe işaret etmektedir. 
Nuayme’nin karakteri bunu daha da uç bir noktaya taşıyarak, 
konuşabilme yetisi olduğu hâlde hiçbir şekilde konuşmamayı 
ve adı dahil kendisini kuşatan her türlü bağımlılaştırıcı olguyu 
terk etmiş bir kişi olarak karşımıza çıkar. Bunun temel nedeni 
ise tüm düşünce ve enerjisini varlığın mahiyetini ve kendi benini 
arama üzerine kurma isteğidir. Arkaş kendisini, “Beni nerede 
ve kimden doğduğum ilgilendirmiyor. Buna göre de benim 
vatanım yoktur. Ben bu uçsuz bucaksız dünyanın oğluyum” 
(74) şeklinde tanımlamaktadır. 

İki yazarın mistisizm doğrultusunda bedene yaklaşımına 
bakacak olursak örneğin Matmazel Noraliya’nın Koltuğu’nda 
Noraliya, bu dünyada arzu ettiği şeylerin gerçekleşmemesi 
üzerine kendi nefsini öldürmek için uğraşır. Bunun yollarından 

biri de bedeni yok sayma girişimidir. Bu düşünce ile koltuğunda 
çok az yiyip içerek bedeni geri plana iterek ruhunu yüceltmeye 
çalışır. Romanda beden ve ruh hesaplaşmaktadır. Noraliya, 
Tanrı’ya ulaşmanın ve benliğinden kurtulmanın yolunun ruhunu 
yüceltip bedenini yok etmek olduğunu düşünmektedir. Karakter, 
romanda şöyle tasvir edilir: “Zayıf ve uzun yüzlü bir kadın. 
Geniş ve yüksek bir alnın altında çok iri gözleri fanusa doğru 
bakıyordu. Burun, ağız ve çene hayret verici bir nispetsizlikle 
küçüktü. Yüzün bütün varlığı gözlere ve alnına doğru fırlamıştı. 
Öteki uzuvları hepsi birer formaliteden ibaretti” (215). Bu 
romanda bedenle hesaplaşma söz konusu iken Yalnızız’da 
Samim’in ruh ve bedeni uzlaştırdığını, biri için diğerinden 
tamamen vazgeçmek yerine bedeni disiplin altına almanın 
önemini vurguladığını söyleyebiliriz. Kerem Gün “Peyami 
Safa’nın Yalnızız Romanında Ruh ve Beden Sorunsalı” başlıklı 
tezinde ruh ve beden sorunuyla ilgili olarak şu yorumu yapar:

Matmazel Noraliya’nın Koltuğu’nda karşılaştığımız 
bedeni yok görme tavrı, Yalnızız’da beden ile birlikte 
hareket etmeye dönüşür. Peyami Safa, materyalist 
düşünceye karşı yarattığı duruşu, bu noktada ruh 
ile bedenin uyumlu birlikteliğiyle sağlar. Eğer 
yazar Matmazel Noraliya’nın Koltuğu’ndaki gibi 
düalist bir bakış açısına sahip olsaydı, Yalnızız’da da 
ikili karşıtlıklar arası bir seçime gitmesi gerekirdi. 
Ancak “Samim”, ruh ve bedenin ideal ortaklığından 
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doğan yeni insan tipini temsil eder. O, ne tam ruh 
egemenliğinde yaşayan, mistik ve ruhanî bir tiptir ne 
de materyalist ve maddeci bir yapıya sahiptir. (89)

Sonuç olarak iki yazar da birey konusuna odaklanarak 
özellikle modern yaşam biçimleri karşısında kendisine 
yabancılaşan bireyin anlam arayışını mistisizm kavramıyla 
beraber ele almıştır. Bunu, Peyami Safa’da Doğu-Batı sorunsalının 
madde ve ruh düzlemine taşınması ile Mihail Nuayme’de ise 
göç edebiyatı bağlamında sorunsallaştırıldığı söylenebilir. Her 
iki yazarda da maddilikten uzaklaşıp maneviyata yönelmenin 
ve Tanrı inancının insanın kurtuluşunda başat bir rol oynayacağı 
düşüncesi yatar. Nuayme’ye göre her insanın içinde Tanrı vardır 
ve insan Tanrı kadar yaratıcıdır. Dolayısıyla insanın yetenekleri 
ve gücü sınırsızdır. Bu nedenle de insan, aslında zaaflarından 
yola çıkarak her şeyi elde edebilecek güce sahiptir. Maneviyat 
“gerçek bilgi” yani hakikat ve dolayısıyla ebedilik için temel 
bir unsurdur. Varoluşun gerçeklerine ulaşabilmek için maddi 
duyuların ötesine gitmek gerekmektedir. 

Peyami Safa, Fatih-Harbiye, Sözde Kızlar, Mahşer gibi 
romanlarında modernleşme sorununu Doğu-Batı karşıtlığı 
temelinde işlerken özellikle Matmazel Noraliya’nın Koltuğu 
ve Yalnızız romanlarında bu sorunsalı metafizik düzeye çekerek 
bireyin kendini arayışı konusu üzerinde durur ve insanın 
mutluluğunun temeli olarak o da maneviyata vurgu yapar. Yazar, 
modernleşme, toplumsal ve ekonomik olgular ve dönüşümler 

ile buna müdahale edemeyen insanın manevi dünyasının 
sarsılması, bireysel arzuları gerçekleştirememenin, bir başka 
deyişle kendi kontrolü dışındaki dış etkenlerin kişiyi tereddüte, 
şüpheye düşürdüğünü, onu tatminsiz kıldığı ve hatta kişide yıkıcı 
etkiler bıraktığı konusu üzerine eğilmiştir. Düşülen hakikat 
krizi sonucunda insan, kendi maddi ve manevi deneyimlerini 
değerlendireceği ölçütleri kaybederek yoklaşmaktadır. Modern 
toplumun birey üzerinde yarattığı baskılar ancak maneviyatla 
aşılabilecektir. Bu nedenle Safa, bireyi toplum içinde ve parça 
bütün ilişkisi içinde ele alır. Bu noktada iki yazar arasındaki 
belirgin farklardan biri Safa’nın karakterlerinin somut olarak 
dünya ile bağlantılarını kesmemeleri; mistik tecrübeler yaşasalar 
da gündelik yaşamlarına devam etmeleridir. Dolayısıyla Safa’nın 
karakterleri yaşantıları ile romansal bir gerçekliğe sahipken 
Nuayme’nin karakterleri diyaloglar yerine monologların yer 
aldığı, toplumdan bir süre sonra soyutlandıkları daha yalıtılmış 
alanlar içinde kurgulanmışlardır. Ölüm ve yaşam olguları 
ise insanın yenilenmesi ve özgürlüğe kavuşması için yazarın 
yapıtlarında olağanlaştırılmıştır.
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Tolstoy’da Bireyin Ölümle Uyanışı: 
Efendi-Uşak Çatışması

Sevgi Doğan*

ÖZ
Bu makalede asıl amaç, felsefi açıdan birey sorununu edebiyatta özellikle 
de Tolstoy’un yapıtlarında tartışmaktır. Bunun için, Tolstoy’un “Efendi ile 
Uşağı” isimli kısa öyküsü ve diğer öyküleri, birey kavramını ifşa etmek 
ve öykünün bir karakteri olarak bireyin kendisini, ilişki ve ölüm korkusu 
üzerinden nasıl gerçekleştirdiğini ortaya koymak için incelenecektir. 
Ayrıca, makalenin diğer bir meselesi de, Hegel’in efendi-köle diyalektiğinin 
Tolstoy’un öyküsündeki birey karakteriyle ilişkisini açığa çıkarmaktır. 
Elinizdeki bu makale Hegel’den hazzetmemesine rağmen Tolstoy’un bazı 
açılardan ne kadar Hegel’e yakın olduğunu gösterecektir.  
Anahtar Kelimeler: birey, Hegel, diyalektik, ölüm, Tolstoy

The Awakening of the Individual in Tolstoy: 
Master-Man Conflict

ABSTRACT
The main aim of this article is to philosophically discuss the question of 
the individual in literature, in particular, in the works of Tolstoy. For this 
purpose, Tolstoy’s short story “Master and Man” and some other stories by 
Tolstoy will be analyzed in order to reveal the concept of the individual, 
and to perceive how the individual as a character of the story realizes him/
herself through the concepts of relationship and the fear of death. Another 
basic concern of the article is to expose the relationship of Hegel’s master-
slave dialectic to Tolstoy’s individual in the short story. The article tries 
to demonstrate how in some ways Tolstoy is close to Hegel although he 
dislikes Hegel. 
Key words: individual being, Hegel, dialectic, death, Tolstoy
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