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Bu kitap Celâl Üster’in çeviri alanındaki emeklerini alkış-
lamak için hazırlandı. Yalnız çeviri değil; Celâl Üster yayıncılı-
ğa ve gazeteciliğe değer kattı, kültür dünyamızı zenginleştirdi, 
Türkçeyi taçlandırdı.

1947’de İstanbul’da doğdu. İlkokulu Şişli Terakki Li
sesi’nde okudu; İngiliz Erkek Lisesi ve Robert Aca demy’yi 
bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İn-
giliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde öğrenim gördü. George 
Thomson’ın Tarihöncesi Ege adlı yapıtının çevirisiyle 1983’te 
Yazko Çeviri dergisinin Azra Erhat Çeviri Ödülü’ne değer 
görüldü. 

19821993 ve 20082014 arasında Cumhuriyet ga ze te si
nin kültür editörlüğünü; ilk yayımlandığı yıllarda Cum huriyet 
Kitap’ın, uzun yıllar P Dünya Sanatı dergisinin, 20032008 
arasında Can Yayınları’nın yayın yönetmenliğini üstlendi. Yeni 
Yüzyıl, Yeni Binyıl ve Radikal Kitap’taki “Yeryüzü Kitaplığı” ya-
zılarını Cumhuriyet Kitap’ta sürdürdü. “Körün Taşı” yazılarını 
Cumhuriyet’in kültür sayfalarında sürdürüyor. 

Aynı zamanda, Robert Louis Stevenson, H.G. Wells, Ja-
roslav Hašek, James Joyce, Isaac Bashevis Singer, D.H. Law-
rence, Julius Fučík, Liam O’Flaherty, George Orwell, Wolf-
gang Borchert, Juan Rulfo, Iris Murdoch, Maurice Sendak, 
Roald Dahl, Jorge Luis Borges, İsmail Kadare, Mario Vargas 
Llosa, Paulo Coelho, Willis Barnstone ve John Berger gibi ya-
zarların yapıtlarının yanı sıra Marx ve Engels’in Komünist 
Manifesto’su ve Lenin’in Devlet ve Devrim’i gibi Marksist kla-

Önsöz Yerine
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sikleri dilimize kazandırdı. Sözün Özü, Aşk Olsun, Kısa Öykü-
nün Büyük Ustaları adlı seçkileri hazırladı.

Onun ürettikleriyle kıyaslandığında epey mütevazı kalan 
bu kitapta, kıymetli yazılar, Handan Börüteçene’nin görsel ça-
lışması, Semih Poroy ile Kamil Masaracı’nın çizimleri yer alı-
yor. Son bölümde ise Celâl Üster’le yaptığımız geniş bir söyle-
şi bulunuyor. 

Emeği geçen herkese, Can Yayınları’na ve bu yazıların ki-
taplaşması için bize esin veren Ferit Edgü’ye teşekkürü borç 
bilirim. Asıl teşekkürüm Celâl Üster’e; dostluğu ve öğrettiği 
her şey için...



SEMİHPOROY
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FERİT EDGÜ

Kimi zaman çevirmenler olmasaydı ne yapardık, di ye dü-
şünürüm. 

Bırakın yanıtlamayı, soruyu sormak bile korkunç.
Evrensel kültürün, çevirmen diye adlandırılan bu karın-

calarına, arılarına neler borçluyuz?
Benim yanıtım tek sözcük: her şeyimi.
Çeviri olmasaydı, kuşkusuz bir yazar olamazdım.
Yazarlığımın tümünü değilse bile, yakın bir bölümünü 

çevirmenlere borçluyum. Bu genellikle küçümsenen, hor gö-
rülen, (traduttore traditore) uğraşın erlerinden kaçı yaptıkları 
işin bilincinde? Onun öneminin, yarattığı etkinin, açtığı ufuk-
ların? 

Celâl Üster, benim tanıdığım bu ender çevirmenlerden 
biridir.

Seçtiği yapıt, onlara verdiği emek bunun kanıtı.
Tüm çevirmenleri terleten yazarlar vardır.
Peki, kimi çevirmenler, niçin bir ayda kolaylıkla çevirebi-

leceği bir kitabı değil de üç yılda, zar zor çevirebileceğini seçer, 
onca ter döker?

Bunu Celâl Üster’e sormak isterdim, vereceği yanıtı bili-
yorum: 

Celâl Üster İçin
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Çevirirken insan, boş bulunup önündeki metni kendisi-
nin yazdığı yanılgısına kapılabilir. Bunun zevki için.

Benim buna ekleyeceğim küçük bir şey var: Bir yanılgı 
değil bu, gerçeğin ta kendisi. 

Düşünün bir, Kalbimi Vatanıma Gömün’ü ya da o eşsiz 
Kızgın Ova’yı çevirirken, insan nasıl olur da, bir cümlesinin 
(kendi dilinde, kendi sözcükleriyle yazdığı bir cümlesinin) ken-
di “malı” olduğu duygusuna kapılmaz?

Ben, Borges’in, Orwell’in, Stevenson’ın, hele hele Hašek’in 
de (Aslan Asker Şvayk) öykülerini, romanlarını Celâl Üster’in 
Türkçesinden okudum. Dolayısıyla sevgili dostuma, nasıl öde-
yeceğini bilmediğim bir borcum var.
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CEVAT ÇAPAN

Celâl Üster’i size belki Juan Rulfo tanıtmıştır, belki 
Jorge Luis Borges ya da George Orwell. Bu iki tanışıklık-
tan sonra yıllar geçmiş, onun George Thomson, Iris 
Murdoch, Paulo Coelho, Mario Vargas Llosa, Jaroslav 
Hašek ve daha nice seçkin dostları olduğunu öğrenmiş-
sinizdir. Yazılarının, çevirilerinin yayımlandığı dergiler-
de, gazetelerde rastlamışsınızdır adına. Çalıştığı yayınev-
lerinde ve benzer kurumlardaki başarılarına tanık ol-
muşsunuzdur. 

Bizim dostluğumuz ise daha eski günlere, aynı ko-
nuların öğrencisi olduğumuz altmışlı yılların ortalarına 
kadar gidiyor. Paylaştığımız ortak merak o günden bugü-
ne değişik yerlerde ve zamanlarda bizi sık sık bir araya 
getirdi ve bu yakınlığın bir çeşit kardeşliğe dönüşmesini 
sağladı. Birçok konuda bir dayanışma ve birbirini destek-
leme kardeşliğine.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nden sonra 
Cumhuriyet gazetesinde, Adam Yayınevi’nde onun ve 
benim yer aldığım birçok çalışma alanında yollarımız 
kesişti, aramızda yeniden yardımlaşma fırsatları doğdu. 

CELÂL ÜSTER: 
YETMİŞ YAŞINDA BİR DELİKANLI
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Bir yandan onun kendi çalışmalarındaki başarıyı izler-
ken, bir yandan da oldukça kalabalık bir dost çevresinde 
birlikte yaşamanın mutluluğuyla seviniyor, onların orta-
ya koydukları parlak işlerle göneniyor, aramızdan za-
mansız yitirdiklerimizin acılarını paylaşıyorduk.

Celâl Üster çoğunu kendi seçtiği çok önemli ve de-
ğerli yazarların çevirmeni olarak ün yapmasına karşın, 
yetmiş yaşındaki bu delikanlının özgün yazılarıyla da 
kültür ve sanat hayatımızda saygın bir yer kazandığını 
biliyoruz. Yeni Yüzyıl, Radikal ve Cumhuriyet’te “Yeryü-
zü Kitaplığı” ve “Körün Taşı” başlıklı köşe yazılarında 
üzerinde durulması gereken kültür ve sanat konularında 
çarpıcı uyarıları ve değerlendirmeleriyle hem dünyada 
hem de kendi toplumumuzda es geçilmemesi gereken 
birçok sorunu ele alıyordu. Onun bu yazılarındaki eleş-
tirel sağduyu kuşkusuz belli bir kültür birikimini yansı-
tıyordu.

Celâl Üster belki önce İngiliz edebiyatı alanında uz-
manlaşmaya başlamıştı. Ama altmışlı ve yetmişli yılların 
sarsıntılı siyasi ortamı kendisinin yalnızca duygusal eğiti-
mini tamamlamasını değil, aynı zamanda gündelik haya-
tın gerçekleriyle de haşır neşir olarak bir eylem insanının 
niteliklerini kazanmasını sağladı.

Bugün Celâl Üster’in yazdıklarına ve çevirdiği ki-
taplara baktığımızda, onun birtakım konulara duyduğu 
ilgi ve merakın nasıl köklü bir sevgiye dönüştüğünü, bi-
linçli bir seçimle ele aldığı işleri nasıl titizlikle sonuçlan-
dırdığını hayranlıkla görürüz. Elbette bu hayranlığın 
içinde onunla dost olmanın gururunun ve mutluluğu-
nun da büyük bir payı olduğunu hatırlayarak. 
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