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Matematiğin düşüncesi bile, çoğumuzun tüylerini diken diken 
eder. Bu durum, Rober t için de geçerlidir. Ancak bir gece 

düşünde bir “Sayı Şeytanı” görür ve tam on iki gece boyunca 
onunla, sayıların dünyasında meraklı ve eğlenceli bir oyuna 
girişir. Böylelikle Rober t’in kafasındaki tüm karanlık noktalar 

birer birer aydınlanır. Ve sonunda anlar ki, matematik 
o kadar da korkunç bir öcü değildir… 

Matematik mi? Haydi oradan!

YAŞ

12

13

14

+





Hans Magnus
Enzensberger

SAYI ŞEYTANI

Çeviren: İlknur Özdemir  Resimleyen: Rotraut Susanne Berner



Yayın Koordinatörü: İpek Şoran

Düzelti: Leyla Nebioğlu

Kapak ve İç Tasarım: Gözde Bitir Tufan

Tasarım Uygulama: Güldal Yur toğlu

1. Basım: 1999

35. Basım: 1000 adet, Kasım 2022

ISBN 978-975-510-911-4

Der Zahlenteufel, Hans Magnus Enzensberger

© Carl Hanser Verlag München Wien, 1997

© Can Sanat Yayýnlarý A.Ş., 1999

Tüm hakları saklıdır. Tanıtım için yapılacak 

kısa alıntılar dışında yayıncının yazılı izni

olmaksızın hiçbir yolla çoğaltılamaz.

Can Sanat Yayınları Yapım ve Dağıtım Tic. ve San. A.Ş.Yayıncı Ser tifika No: 43514Maslak Mh. Eski Büyükdere Cad. İz Plaza No: 9/25 Sarıyer, İstanbul
Telefon: (0212) 252 56 75 - 252 59 89  Faks: 252 72 33cancocuk.com  cancocuk@cancocuk.com

Baskı ve Cilt: Matsis Matbaa Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti.

Ser tifika No: 40421; Adres: Tevfikbey Mah. Dr. Ali Demir Cad.

No:51 Küçükçekmece, İstanbul



H
an

s 
M

ag
nu

s 
E

nz
en

sb
er

g
er

   
S

A
Y

I Ş
E

Y
TA

N
I

3

Bu kitabın sahibi:

....................
.................



H
ans M

ag
nus E

nzensb
erg

er   S
A

Y
I Ş

E
Y

TA
N

I

4

Hans Magnus Enzensberger

1929’da Nürnberg’de doğdu. On beş 
yaşında askere alındı. Savaştan sonra 
Almanya’da Erlangen, Freiburg ve 
Hamburg Üniversiteleri, Fransa’da 
Sorbonne Üniversitesi’nde Alman 
edebiyatı, felsefe ve diller üzerine 
eğitim gördü. 1955’te felsefe doktorası 
yaptı. Makale yazarlığı, gazetecilik ve 
eleştirmenlik yapan Enzensberger, 
aynı zamanda Almanya’nın en önemli 
şairlerinden biridir. Şiirlerinde savaş 
sonrası Alman toplumuna ağır eleştiriler 
getirir. İngilizce’den, Fransızca’dan, 
İspanyolca’dan, İtalyanca’dan ve 
İsveççe’den Almanca’ya şiir çevirileri 
de yapmıştır. 1979’da Molière’in Le 
Mianthrope’unu çevirmiştir. Georg 
Büchner Ödülü ve 1967’de aldığı 
Nürnberg Kenti Kültür Ödülü de 
dahil olmak üzere birçok ödül alan 
Enzensberger, Münih’te yaşamaktadır.
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İlk Gece

Robert çoktandýr düþ görmekten býkmýþtý. Bu iþte 

budala yerine konuyorum ben, deyip duruyordu ken

di kendine.

Örneðin düþünde sýk sýk kocaman, itici görü

nümlü bir balýk onu yutuyordu ve ne zaman ba  lýk onu 

yutacak olsa Robert’in burnuna iðrenç bir de koku 

geliyordu. Ya da dibi görünmeyen bir kay dý raðýn üs

tünde derinlere doðru kayýp gidiyor du. Ýs  tediði kadar 

“Dur!” ya da “Ýmdat!” diye ba  ðýr sýn, kan ter içinde 

uyanana kadar yukarýdan aþaðý git gide artan bir hýzla 

kayýyordu.

Robert hemen gerçekleþmesini istediði bir þey, 
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örneðin en azýndan yirmi sekiz vitesi olan bir yarýþ 

bisikleti dilediðinde de berbat bir tuzaða dü  þü

rülüyordu. Metalik mor boyalý bisikletin kendisini 

bodrumda beklediðini görüyordu düþünde. Ýnanýlmaz 

derecede gerçeðe benzer bir düþ oluyor du bu. Bi

siklet, þaraplarýn dizili olduðu rafýn he  men solunda 

duruyordu; hatta Robert þifreli kilidin numaralarýný 

bile görebiliyordu: 12345. Bu sa  yýyý akýlda tutmak ço

cuk oyuncaðý sayýlýrdý onun için. Robert gece yarýsý 

uyanýyor, yarý uyur bir du  rumda duvardan anahtarý 

alýyor, sýrtýnda pija ma sýyla dört kat merdiveni iniyor ve 

bilin bakalým þarap rafýnýn sol yanýnda ne buluyordu? 

Ölü bir fare. Bu sahtekârlýktý! Aþaðýlýk bir numaraydý!

Robert zamanla bu tür adiliklere karþý kendini 

korumayý öðrendi. Böylesi bir düþ görmeye baþlar 

baþlamaz hiç uyanmadan, þimþek hýzýyla þunu dü

þünüyordu: Ýþte o iðrenç yaþlý balýk yine geldi. Bun

dan sonra neler olacaðýný harfi harfine biliyorum. 

Beni yutmak isteyecek. Ama bunun düþteki bir balýk 

olduðu kesin, o da beni ancak dü  þümde yutabilir, 

baþka durumda deðil. Ya da þöyle düþünüyordu: Ýþte 
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yine kayýyorum, elimden bir þey gelmez, bunu durdu

ramam ama olsun, gerçekten kaymýyorum ya.

Ve o harika yarýþ bisikleti ya da mutlaka sa  hip 

olmak istediði bir bilgisayar oyunu bir kez da  ha gö

ründüðünde –iþte oracýktaydý, apaçýk görü  lüyordu, 

telefonun yanýndaydý, elini uzatsa tutacak kadar ya

kýndý– Robert bunun yine bir aldatmaca olduðunu 

biliyordu. Bisiklete hiç mi hiç al  dýrmýyordu. Ona 

sýrtýný dönüyordu. Ama ne kadar kurnazca davranýrsa 

davransýn bütün bunlar onun yine de canýný sýkýyordu, 

bu yüzden de düþ lerinden söz etmeyi pek istemiyordu.

Ta ki günün birinde Sayý Þeytaný ortaya çýka na 

kadar.

Bu kez düþünde gördüðünün karný aç bir ba 

lýk olmadýðýna ve alabildiðine yüksek, alabildiðine 

sallantýlý bir kulenin tepesinden, ucu bucaðý gö  rün  me

yen bir kaydýrakta derinlerin en derinine kaymadýðýna 

memnundu. Bunun yerine düþünde bir çayýr görü

yordu. Ýþin gülünç yaný, çayýrdaki ot     larýn gökyüzüne 

doðru yükselip Robert’in baþý ný ve omuzlarýný bile 

geçmeleriydi. Çevresine ba  kýndýðýnda tam önünde 

oldukça yaþlý, oldukça ufak tefek bir adam gördü, 

adamcaðýz bir çekirge den daha büyük deðildi, bir 

kuzukulaðý yap raðý nýn üstüne oturmuþ sallanýyor, kor 

gibi yanan göz leriyle Robert’i seyrediyordu.

“Sen de kimsin?” diye sordu Robert.

Adam, insaný þaþýrtacak kadar yüksek bir ses le 

haykýrdý:
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“Ben Sayý Þeytaný’yým!”

Ama Robert, böylesi bir cücenin karþýsýnda su 

sacak deðildi.

“Bir kere,” dedi, “Sayý Þeytaný diye bir þey yok 

tur.”

“Öyle mi? Ben yoksam benimle neden konu

þuyorsun bakalým?”

“Ýkincisi de matematikle ilgili her þeyden nef ret 

ederim ben.”

“Nedenmiþ o?”

“Ýki fýrýncý altý saatte 444 çörek piþirirse beþ fý rýncý 

88 çöreði kaç saatte piþirir? Baksana þu saçmalýða!” 

diye söylenmeye devam etti Robert. “Zaman öldür

menin en budalaca yolu bu. Haydi kaybol bakalým! 

Çek arabaný!”

Sayý Þeytaný zarif bir hareketle kuzukulaðý yap

raðýnýn üstünden yere atladý ve inat olsun di  ye aðaç 

yüksekliðindeki otlarýn arasýna oturmuþ olan Ro

bert’in yanýna iliþti.

“Bu çörek masalý da nereden çýktý? Herhalde 

okulda öðrendin.”

“Baþka nerede olacak?” dedi Robert. “Bizim sý 

nýfa matematik dersine gelen þu acemi Dr. Bockel 

ne kadar þiþko olsa da karný hep açtýr. Matematik 

problemlerine kafa yorduðumuz için onun ne yap

týðýný fark etmediðimizi sandýðýndan hep gizlice 

çantasýndan bir çörek çýkarýr, biz hesap ya  parken de 

onu mideye indirir.”
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“Ya,” dedi Sayý Þeytaný ve sýrýttý. “Öðretmenin 

aleyhinde bir þey söyleyecek deðilim ama bu yap

týðýnýn matematikle ilgisi yok. Bak ne diye ce ðim: 

Gerçek matematikçilerin birçoðu hesap yap masýný 

bilemez. Hem bununla geçirecek zamanla rý da yok

tur. Bunun için hesap makineleri vardýr zaten. Senin 

yok mu?”

“Var. Ama okulda kullanmamýza izin vermiyorlar.”

“Ya,” dedi Sayý Þeytaný. “Olsun. Birazcýk iki ke  re 

ikinin kimseye zararý dokunmaz. Hesap ma  kinesinin 

pili bittiðinde yararý bile olur. Ama ma  tematik, sevgili 

kuzucuk! O bambaþka bir þey dir!”

“Beni kandýrmak istiyorsun,” dedi Robert. “Sa  na 

güvenmiyorum. Düþümde bile ev ödevleriyle canýmý 

sýkarsan baðýrýveririm. Buna ço  cuk larý taciz derler!”

“Senin böyle korkak bir tavþan olduðunu bil   

seydim hiç gelmezdim. Amacým seninle biraz soh    bet 

etmekti yalnýzca. Geceleri çoðunlukla boþ olu rum, bu 

yüzden gidip þu Robert’e bir ba  ka   yým de         dim, hep ayný 

yerden aþaðý kaymaktan býkmýþtýr herhalde.”

“Haklýsýn.”

“Gördün mü bak?”

“Ama beni kandýrmana izin vermeyeceðim,” diye 

baðýrdý Robert. “Bunu unutma!”

Tam o sýrada Sayý Þeytaný havaya zýplayýver di, 

birdenbire boyu büyüyüvermiþti.

“Bir þeytanla böyle konuþulmaz,” diye hay kýr dý.
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Otlar yamyassý olana kadar çimenle

rin üstünde tepindi, gözleri alev alevdi.

“Özür dilerim,” diye mýrýldandý Ro

bert.

Bütün bunlara bir anlam veremiyor

du.

“Matematikten, filmlerden ya da bisikletlerden 

söz edercesine konuþula biliyorsa þeytana ne gerek 

var?”

“Ýþte sorun da burada,” diye yanýtladý onu yaþlý 

þeytan. “Sayýlarýn þeytansý yaný, çok basit ol          malarý. 

Aslýnda bir hesap makinesine bile ihti ya   cýn yok. Ýþe 

baþlamak için ihtiyacýn olan bir tek þey var: ‘Bir’ ra

kamı. Bununla hemen hemen her þeyi yapabilirsin. 

Örneðin büyük sayýlardan, di  ye lim ki beþ milyon yedi 

yüz yirmi üç bin yüz on iki sa  yýsýndan korkuyorsan 

iþe þöyle baþla:

ve devam et, beþ milyon filana gelene kadar de  vam 
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et. Bunun çok karmaþýk olduðunu söylemeye kalkma 

sakýn! Bunu bir budala bile anlar. Öyle deðil mi?”

“Anlar,” dedi Robert.

“Ýþ bununla bitmiyor,” diye sözünü sürdürdü Sayý 

Þeytaný. Þimdi elinde gümüþ saplý bir baston tutuyor 

ve onu Robert’in burnunun dibinde sallýyordu.

“Beþ milyon filana vardýðýnda saymaya de  vam et. 

Bu iþin sonsuza dek gittiðini göreceksin. Çünkü son

suz sayý vardýr.”

Robert bu söylenenlere inanýp inanmamaya karar 

veremedi.

“Bunu nereden biliyorsun?” diye sordu. “Hiç de

nedin mi ki?”

“Hayýr, denemedim. Bu çok uzun sürer, hem za

ten gereksiz de.”

Robert’in buna aklý yatmamýþtý.

“Ya oraya kadar sayabilirim, o zaman sonsuz 

deðildir,” diye itiraz etti, “ya da sonsuzdur, ben de 

sonsuza kadar sayamam.”

“Yanlýþ,” diye atýldý Sayý Þeytaný. Býyýðý titriyordu, 

yüzü kýpkýrmýzý olmuþtu, öyle öfkelenmiþ ti ki kafasý 

irileþti de irileþti.

“Yanlýþ mý? Ne demek yanlýþ?” dedi Robert.

“Budala! Bugüne kadar yeryüzünde kaç tane çik

let çiðnendi acaba?”

“Bilmiyorum.”

“Tahmin et.”
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“Çok, çok fazla,” dedi Robert. 

“Yalnýzca Al  bert’in ve Bettina’nýn ve 

Char lie’nin, sýnýfýmdaki çocuklarýn, 

bu kentteki çocuklarýn ve bütün Al 

manya’daki çocuklarýn ve Amerika’da

ki çocuk la rýn çiðnediði... Mil yarlarý bu

lur bu.”

“En azýndan o kadar olur,” dedi Sayý Þey taný. 

“Tut ki sonuncu çiklete kadar geldik. O zaman ne 

yaparým? Cebimden yeni bir çiklet çý karýrým, o za

man da þimdiye dek çið nenen çikletlerin sayý sýna bir 

sayý daha eklenir yani bir yüksek sayý olur. Anladýn 

mý? Çikletleri saymama hiç ge     rek ol  maz. Bundan 

sonrasýnýn nasýl gideceði ko  nusunda sana bir formül 

öðreteceðim. Daha faz lasýna ihtiyacýn yok.”

Robert biraz düþündü. Sonra da adamýn haklý 

olduðuna karar verdi.

“Hem bu iþlemin tersi de olur,” dedi yaþlý adam.

“Tersi mi? Tersi de ne demek?”

“Bak Robert,” derken yine sýrýttý ihtiyar, “çok çok 

büyük sayýlarýn yanýnda çok çok küçük sa  yý lar da 

vardýr. Hem de sonsuz sayýda.”

Bu sözleri söylerken ihtiyar, bastonunu Robert’in 

suratýnýn önünde fýrýldak gibi çevirdi.

Baþým dönüyor, diye düþündü Robert. Týpký kaç 

kez derinlere kaydýðý kaydýraktaki gibi bir duy  guydu 

bu.
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“Kes þunu!” diye baðýrdý.

“Neden bu kadar sinirlisin Ro

bert? Bir za  rarý yok ki. Bak yeni bir 

çiklet çýkarýyorum. Ýþ  te burada...”

Gerçekten de cebinden bir çiklet 

çýkar mýþ tý. Ama bu çiklet bir kalas 

kadar büyüktü, hem de tuhaf bir mor 

renkteydi ve kaskatýydý.

“Bu çiklet mi?”

“Bir düþ çikleti,” dedi Sayý Þeytaný. “Bunu se   ninle 

paylaþacaðým. Dikkat et. Þimdilik bütün bir çiklet bu. 

Benim çikletim. Bir kiþiye bir çiklet.”

Tuhaf bir mor renkte olan bir tebeþir par ça sýný 

bastonunun ucuna oturttu ve sözlerine de   vam et  ti:

“Bunu þöyle yazarýz:

Bu iki 1’i týpký gökyüzüne reklam sözleri ya    zan 

reklam uçaklarýnýn yaptýðý gibi gökyüzüne sý  vadý. 

Mor yazý, beyaz bulutlarýn üzerinde titredi, sonra da 

aðýr aðýr dondurma gibi da  ðýldý.

Robert havaya bakýyordu.

“Akýl almaz bir þey,” dedi. “Benim de böyle bir 

bastonum olsa keþke.”
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“Önemli bir þey deðil. Bununla bulutlara, ev  lerin 

duvarlarýna, ekranlara yazý yazabiliyorum. Deftere 

de çantaya da ihtiyacým yok. Ama konumuz bu deðil 

þimdi. Sen asýl çiklete bak. Þimdi onu böleceðim, her 

ikimizin de birer parça çikleti olacak. Bir çiklet, iki 

kiþi. Üste çikleti, alta kiþileri yazýyorum:

“Þimdi senin sýnýfýndaki öteki çocuklar da çik

letten pay isteyecekler.”

“Albert ile Bettina,” dedi Robert.

“Olabilir. Albert sana geliyor, Bettina da bana. 

Ýkimiz de onlarla bölüþüyoruz. Herkese bir çeyrek 

düþüyor:

“Daha bitmedi. Durmadan birtakým insanlar ge

lip pay almak istiyorlar. Önce senin sýnýfýn da kiler, 

sonra da bütün okul, bütün kent. Dördümüz de ken

di çeyrek payýnýn yarýsýný veriyor, sonra bu yarýnýn 
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yarýsýný, sonra da yarýnýn yarýsınýn yarýsýný veriyor ve 

böylece sürüp gidiyor.”

“Bu iþ yýlan hikâyesine dönüyor,” dedi Ro  bert.

“Çiklet parçacýklarý gözle görülemeyecek ka  dar, 

ufalana kadar sürer. Ama önemi yok. Dünyada ki altý 

milyar insanýn hepsi birer parça alana kadar böleriz 

çikleti. Sonra da altý yüz milyar fareye ge  lir sýra, onlar 

da pay almak ister. Gördüðün gi  bi böyle gidersek asla 

sona varamayýz.”

Ýhtiyar, bastonuyla gökyüzüne, upuzun bir mor 

çizginin altýna mor 1’ler yazýp duruyordu.

“Bütün dünyayý kirletiyorsun,” diye baðýrdý Ro     

bert.

“Hah!” diye baðýrdý Sayý Þeytaný, gitgide da     ha faz

la þiþinerek. “Bunu sýrf senin hatýrýn için ya   pýyorum. 

Matematikten korkan ve aklýn ka   rýþ masýn diye her 

þeyin olabildiðince basit ol  masýný isteyen sensin.”

“Ama durmadan 1’ler yazmak insanýn canýný sý

kýyor. Hem oldukça da zahmetli,” diye hafiften itiraz 

etti Robert.
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“Gördün mü?” diyen ihtiyar, bir eliyle gökyü zünü 

tembelce sildi, bütün 1’ler kaybolup gitti.

“Elbette, aklýmýza durmadan 1+1+1+1 yazmak

tan baþka bir þey gelse daha iyi olurdu. Ýþte bu yüz

den öteki sayýlarý buldum.”

“Sen mi buldun? Sayýlarý sen mi buldun yani? Ku

sura bakma ama bunu bana yutturamazsýn.”

“Eh iþte,” dedi ihtiyar, “ben ya da baþka bir

kaç kiþi. Kimin bulduðu önemsiz. Neden bu kadar 

kuþkucusun? Eðer istersen sana 1’lerden nasýl baþka 

sayýlar türetildiðini gösteririm.”

“Nasýl olacakmýþ bu?”

“Çok kolay. Þöyle yapýyorum:”

“Sonra da:”

“Bu iþlem için herhalde hesap makinene ih  ti yacýn 

olacak.”

“Saçmalama,” dedi Robert.
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“Gördün mü?” dedi Sayý Þeytaný, “Bir sürü 1’den 

bir tane 2 yaptýn bile. Þimdi de þunun yanýtýný söyle 

bana.”

“Bu çok zor,” diye itiraz etti Robert. “Bunu 

akýldan yapamam ki.”

“Öyleyse hesap makineni çýkart.”

“Nereden bulayým onu? Düþ görürken yanýma he

sap makinemi almam ki.”

“Öyleyse buradakini al,” diyen Sayý Þeytaný, Ro

bert’in eline bir hesap makinesi sýkýþtýrdý. Ama bu 

makine hamur gibi yumuþacýktý. Yemyeþil ve ya  pýþ

kandý ama çalýþýyordu. Robert tuþlara bas tý:

Ne çýktý dersiniz?

“Harika,” dedi Robert. “Þimdi de bir 3’ümüz ol 

du.”
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“Gördün mü? Böyle devam edeceksin iþte.”

Robert tuþlara bastý da bastý.

“Çok güzel!” Sayý Þeytaný Robert’in omzunu ok

þadý. “Bu iþin bir püf noktasý var. Sanýrým bunu fark 

etmiþsindir. Böyle devam edersen 2’den 9’a kadar 

bütün sayýlar ortaya çýkacaðý gibi sonucu hem baþtan 

sona hem de sondan baþa doðru okuyabilirsin; týpký 

ANNA ya da OTTO ya da MUM’da olduðu gibi.”

Robert hesaplamaya devam etti ama

gelince hesap makinesinin iflahý kesildi. Poff diye bir 

ses çýkarýp yemyeþil bir lapaya dönüþtü, yavaþ yavaþ 

akýp gitti.

“Allah kahretsin!” diye baðýran Ro bert men diliyle 

elindeki bu yeþil bulaþýðý sildi.

“Bu iþ için daha büyük bir hesap 

makinesine ihtiyacýn var. Adam gibi 

bir bilgisayar bu iþi kolayca yapar.”

“Gerçekten mi?”

“Elbette,” dedi Sayý Þeytaný.

“Hep böyle sürer mi? Sonsuza 

kadar?”
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“Elbette.”

“Peki,

denedin mi?”

“Hayýr, denemedim.”

“Bunun olacaðýný sanmýyorum,” dedi Robert.

Sayý Þeytaný iþlemi akýldan yapmaya baþladý. 

Ama hemen þiþmeye baþladý yine, önce kafasý þiþ

ti, kýpkýrmýzý bir balona benzedi; ya öfkeden, diye 

düþündü Robert ya da gösterdiði çabadan.

“Dur bakalým,” diye homurdandý ihtiyar. “Çor ba

ya döndü bu iþ. Lanet olsun! Haklýsýn, olmuyor. Ne

reden bildin bunu?”

“Bildiðim filan yok,” dedi Robert. “Yalnýzca tah

min ettim. Böyle bir þeyi hesap edecek kadar ah mak 

deðilim.”

“Utanmaza bak! Matematikte hiçbir þey tahmine 

dayanmaz, anladýn mý? Matematikte her þey kesin

dir!”

“Ama sen bu iþin hep böyle, sonsuza kadar sü  

rebileceðini söylemiþtin. Bu bir tahmin deðil miy di?”

“Ne demek istiyorsun sen? Kendini ne saný yor

sun? Acemi çaylaðýn tekisin, baþka bir þey de  ðil! Sen 

bana iþimi mi öðreteceksin?”

Aðzýndan çýkan her sözcükle birlikte Sayý Þeytaný 

irileþip þiþiyordu. Soluk almaya çalýþtý.

Ro  bert ondan korkmaya baþlamýþtý.
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“Sayý cücesi! Mankafa!” diye ba  ðýr  dý ihtiyar; 

aðzýndan son sözcük çýkar çýkmaz da büyük bir pat

lama sesiyle öfkesinden patla yý verdi.

Robert uyandý. Yataktan düþmüþtü. Biraz ba  þý dö

nüyordu ama Sayý Þeytaný’ný nasýl da mat et   tiðini dü

þününce gülmekten kendini alýkoya ma  dý.
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