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‘Ben’e
(miyim, 
neyim, 

gibiyim) 

Yolculuk

- Özgür Baykut -



Otoportremi yazarken ve çizerken zorda kalmadıkça kullanmadı-
ğım elimle, sol elimle ve gözlerim kapalı çizdim. Hayat tıpkı ‘Ben’e 
Yolculuk’ta olduğu gibi, bazen el yordamıyla gözlerim kapalı bul-
dum yolumu ve bulduğum yol benim yolumdu.

Özgür Baykut
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ÖNSÖZ 
“Hayat Müthiş”

Hayat müthiş, tek kelimeyle tarifsiz bir deneyim. Yazabildi-
ğim ve anlatabildiğim sürece bu deneyimi paylaşmaya devam 
edeceğim. Bu becerimi kullanarak yazdıklarımı okuyanların, 
konuşmalarımı dinleyenlerin olabileceklerini düşündüklerin-
den daha fazlası olmaları için biraz bile olsa ilham verebilir-
sem, feyz alınırsam, yardım edebilirsem ve değişmelerine des-
tek olabilirsem misyonumu yerine getirmiş olurum. 

Pandemi ile birlikte hayatlarımız planlarımızın ötesinde 
bambaşka yönlere savruldu. Bu dönem benim için harikalar 
diyarına açılan bir kapı oldu. Daha çok yazdım, daha çok oku-
dum, daha çok fark ettim. Ve ürettim. Tüm bu yolculuk bo-
yunca bazen ben bile kendime fazla gelirken Feyzal hep ileri 
gitmemi sağladı. Bir yandan benimle uğraştı bir yandan şaha-
ne işler üretti. Bir şekilde bir olmayı becerdik hep, birlikte bu-
güne geldik. Birlikte yarına ilerliyoruz.

Pınar Salahoğlu evlenip Birkiye soyadını alırken, evlendik-
ten sonra, arada derede, sürekli gönderdiğim sayfaları okudu 
yorumladı. En az Pınar kadar Armağan’a da minnettarım, 
hakkın ödenmez. 

Kaan ve Yeşim İdil sağsız solsuz, onsuz bunsuz, çıkarsız 
dostluğunuz ve okuyarak, fikirlerinizi paylaşarak yaptığınız 
katkıların değeri tarifsiz.



Özgür Baykut
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Ben (miyim, neyim, gibiyim)’e Yolculuk ilerlerken, görsellik 
katsak fikri geldi çöreklendi tepeme, Can’a açtım düşüncemi. 
Kitabı okudu, “Ben çekerim.” dedi. “Şahane olur.” dedim. Bu-
luştuk. “Bize bir mekân lazım!” dedi. “Hiç tanımadığım bir 
mekân.” Buket’i aradım. “Olur.” dedi. Hep beraber heyecan-
landık ve sevindik.

Can işlerini beğeniyle izlediğim, sohbetinden her daim bes-
lendiğim, kendi solo sergisine hazırlanırken hiç tanımadığı bi-
risinin evine gidip, kahve içip, çalışmam lazım diyerek ev sa-
hibini evden gönderen, kitap için inanılmaz kareler yakalayan 
dostum, Can Akgümüş.

Buket, bir yazar ve bir insanın hayatında olmasını her za-
man isteyeceği, kitaplarımı yayına hazırlayan, fikirlerini pay-
laşan, evini bana güvendiği için hiç tanımadığı bir insana açan 
ve açmakla kalmayıp ona bırakan güzel insan, Buket Konur.

Ve bu yolculuğun var olmasını sağlayan, bir şekilde hayatı-
ma dokunan herkese bu yolculuğu eşsiz kıldıkları için çok te-
şekkür ederim. 

Özgür Baykut

Ekim, 2021
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Ait olmadığımız, daha önce içinde yaşamadığımız ve hiç ta-
nıdık olmayan eşyalarla çevrili bir evde; bir yabancının mah-
reminde gezinirken odadan odaya, her şey nasıl da hafif ve 
gizemli! Yeni tanıştığımız ve henüz alışıp benimsemediğimiz; 
ona henüz benzemediğimiz bir sevgili gibi ve ne kadar hoyrat 
ve zalim olabiliyor insan bu yabancılıkla. 

Can Akgümüş
Ekim, 2021 
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Yazmak kaygısı taşımadan anlatmak arzusu duyan kalemle-
ri ilk cümlesinden anlayabiliyorsunuz. Özgür Baykut da öyle... 
Samimiyetini ve cesaretini seviyorum. Sizinle kitap boyunca 
konuşacağını garanti ederim. 

Buket Konur

Kasım, 2021
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Grandfather, tell my a story!

All right, go and get your storybook

No, no, not one of those, a real story!

A real story?

Yes, tell me about when you were a boy

Well, then, I shall have to take you back with me

A long way in time…

  Manover, The Warrior’s Prayer
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Ey Musalar, ey yüce ruh yardım edin bana,

ey gördüklerini yazacak bellek,

soyluluğun şimdi kendini belli edecek.

Dante, İlahi Komedya Cehennem, İkinci Kanto




