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Ne yapsak?
Nereden Bafllasak?

Programc›l›¤a
bafllamay› çok

istiyorsunuz
ama nereden

bafllayaca¤›n›z›
bilemiyorsunuz.

Öyleyse 
buyurun ilk

ad›m› beraber
atal›m. 

anal alemin en ücra köflelerine kadar
yay›lm›fl olan pek çok forum sitesin-
de, bilgisayarla veya biliflim sektörüy-

le yeni tan›flan genç arkadafllar›m›z›n prog-
ramlama ö¤renme heveslerine s›kça tan›k
oluyoruz. Bu alanda sorulan en meflhur soru
ise san›r›m fludur: 
“Ben programlama ö¤renmek istiyorum, hangi dili
tavsiye edersiniz?” 
Beni ben olmaktan ç›karan, gözlerimin yuva-
s›ndan ç›k›p baflka diyarlara intikaline sebep
olan bu soruya, flu cevab› lay›k görüyorum: 
“Hepsini!” 
Gerçekten de önemli olan ve bafllang›ç ola-
rak önem ihtiva eden konu, herhangi bir
programlama dili de¤ildir. Önemli olan
“programlama mant›¤›n›” kavramakt›r. Ra-
hatl›kla söyleyebiliriz ki programlama mant›-
¤›n› kavrayan bir yi¤idin s›rt›, yedi cihan bir
araya gelse bile bir daha yere gelmez! Yani
bir fley ancak bu kadar mühim olabilir(!) ‹flin
geri kalan k›sm› ise tüm dillerde benzerlik
gösterir, sadece baz› yöntemlerinde ve ko-
mutlar›nda farkl› kullan›mlar vard›r.
‹flte bu köflede, en basit seviyeden bafllaya-
rak ad›m ad›m programlamaya dal›p, daha
karmafl›k yap›lara do¤ru yelken açaca¤›z. Bu
yaz› dizisi asl›nda çok önceleri internette bafl-
lam›flt›. Fakat bir tak›m teknik sorunlar nede-
niyle bitirilemedi. Hatta ortas›na bile geline-
medi! K›smetse, PC World ile beraber sonu-
nu getirece¤iz! Yeri gelmiflken, bu köfleye
konu teflkil eden alanda daima bilgi ve tecrü-
belerinden faydaland›¤›m say›n hocam Doç.
Dr. Alpay K›rlang›ç’a ve say›n hocam Prof.
Dr. Urfat Nuriyev’e teflekkür etmeyi bir borç
bilirim.
Soru: Peki güzel a¤abeyci¤im... Bu program-

lama mant›¤› da nedir?
Cevap: Hmm.. ‹yi dinle evlad›m. S›k› dur, bafl-
l›yoruz.
Heyecan Yüklü Tepki: Yihhu!

Bilgisayar Düflünür mü?
Hay›r! Öyle bir fley yok. Fakat bilgisayar an-
lar! Peki acaba düflünmeden, muhakeme et-
meden nas›l anlar? Demek ki bu anlama, bi-
zim anlamam›zla efl de¤er bir anlama de¤il.
Kavramlar kar›flmas›n, biz bu anlama biçimi-
ne “bilgisayar›ms› anlay›fl” diyelim.

Düflünmez Ama Unutmaz!
Bir bilgisayar›n haf›zas› çok keskindir. Verdi¤i-
niz verileri, emirleri, bu emir ve verilerin veri-
lifl s›ras›n› asla unutmaz. Bilgisayar›ms› anla-
y›flta dikkat edece¤imiz en önemli hususlar-
dan biri de bu özeliktir. Karfl›m›zda bizi za-
man zaman (tamam tamam, ço¤u zaman!)
hayrete düflürecek muazzam bir haf›za ve bu
haf›zadan kaynaklanan “bilgisayar akl›” var ki
onunla rekabet etmeyin!

Algoritma Nedir?
Algoritma, hedefe ulaflmak için izlenen yol-
dur. ‹flte biz de bu köflede, hedefe ulaflmak
için “bilgisayar›ms› anlay›fl” kurallar› dahilinde
bir tak›m düflünceler üreterek yolumuzu bu-
laca¤›z!
Bu üretime de bafllamak için önce bakkala
gidece¤iz!
Soru: Hayda... Ne bakkal› abi?
Cevap: Dur, telafl etme. Alttaki soruyu oku!
Cevaba Cevap: Olur abi.. ne yapal›m, patron
sensin. Sözde programlama ö¤renece¤iz sa-
yende...
Soru: Evinizde, bir apartman dairesindesiniz. Size
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bir ekmek alman›z söylendi. Paray› al›p ek-
me¤i eve ulaflt›rana dek yapt›klar›n›z nelerdir?
Bunu yeni do¤mufl ama “söyleneni yapmaya
muktedir, eylemlerden bi-haber bir bebe¤e”
ö¤retecek tarzda ifade edebilir misiniz?
Durun durun! Bir yere gitmeyin. Gayet
ciddi bir sorudur. Yaln›z bebek burada
önemli bir nesne. Bebek hiç bir fleyi bil-
meyen, bütünüyle aç›klamaya muhtaç
bir varl›k. fiimdi düflünün ve cevap ve-
rin.
Cevap :
1. Paray› al›r›m.
2. Merdivenlerden inerim.
3. Bakkala giderim.
4. Ekme¤i al›r, paray› veririm.
5. Varsa paran›n üstünü al›r›m.
6. Bakkaldan ç›kar›m.
7. Apartmana gelirim.
8. Merdivenlerden ç›kar›m.
9. Ekme¤i evdekilere veririm.
10. Ohh.. bitti.. Televizyonun karfl›s›na
geçerim :P
Tamam m› abi, oldu mu? Ekmek var
art›k!
Cevaba Cevap: Olmad›!
Cevaba fiaflk›nl›k Ünlemi ‹çeren Bir So-
ru: Ana! Niye abi?
fiaflk›n Soruya Mant›kl› Aç›klama: Neden
olmad›? Ne dedik baflta? Bunu bir be-
be¤in (ki o bebek yeni do¤mufl olan,
hiçbir kavram bilmeyen, yap dediklerini
yapacak kudrete sahip olan ama yap-
mas› gerekenleri ve yapma esnas›nda
do¤acak kavramlar› önceden ö¤renme
zorunlulu¤u olan bir bebektir) anlayabi-
lece¤i tarzda anlatacaks›n.
Bu garip bebek, paray› nereden bilsin?
Merdiven de neyin nesidir? Ya bakkal
demek ne demek? Sanki ekme¤i anneci-
¤inin karn›nda da m› yiyordu? Acaba bu
al›fl verifl de ne ola ki? Ya apartman? Bu
arada 10. maddeyi de görmedim san-
ma. Rica ederim o maddeyi de tekrar
yazma. Sululu¤un lüzumu yok.
Özür: Peki abi, özür dilerim. Yeniden
deneyeyim mi?
Af: Tamam tamam, neyse önemli de¤il.
Dene bakal›m.
Yeni Cevap:
PARA bir say›d›r. ( Say› nedir? fiükür ki
baz› kavramlar› birileri bilgisayara bir
kereli¤e mahsus olarak anlatm›fl! Say›-
ya benzer baflka baflka kavramlarda bil-
gisayar taraf›ndan bilinmektedir. Bunla-
ra “de¤iflken tipleri” denir. Yeri geldi-
¤inde tekrar de¤inece¤iz. Afla¤›da;
araç, temel ihtiyaç maddesi gibi kav-
ramlar›n önceden tip olarak bilindi¤ini

var sayaca¤›z.)
DA‹RE kald›¤›m›z yerdir, evimizdir.
APARTMAN bir çok dairenin bulundu-
¤u kalma yeridir.
MERD‹VEN bir araçt›r. 
EKMEK temel ihtiyaç maddesidir.
BAKKAL al›flverifl yap›lan yerdir.
ALIfiVER‹fi Paran›n veya baflka nesnele-
rin baflka para ve nesneler karfl›l›¤›nda
el de¤ifltirmesidir. (Tamam, garip oldu
ama idare edin art›k)
1. Paray› al›r›m.
2. Merdivenlerden inerim.
3. Bakkala giderim.
4. Ekme¤i al›r, paray› veririm.
5. Varsa paran›n üstünü al›r›m.
6. Bakkaldan ç›kar›m.
7. Apartmana gelirim.
8. Merdivenlerden ç›kar›m.
9. Ekme¤i evdekilere veririm.
Tamam m› abi, bitti mi?
Yeni Cevaba Cevap: Tabi ki hay›r.
Yeni Cevaba fiaflk›nl›k ve Biraz da ‹syan
Ünlemi ‹çeren Bir Soru: Ama abi, bu
sefer nerede hata yapt›m? Tan›mlama
dedin yapt›k... 
Sakin ve Anlay›fll› Tav›r: Seni anl›yorum,
bir an önce sonuca gelmek istiyorsun
ama hâlâ bu ad›mlar› kime anlatt›¤›n›n
fark›nda de¤ilsin. Bebek diyorum sana.
Anlam›yor musun? Söyler misin bana
paray› ald›n, merdivenlerden indin! Si-
zin evde kap› yok mu kap›? Kap›dan
ç›kmak yok mu?
Sakin Tav›ra fiaflk›n Cevap: Abi o zaman
n tane fley yazmam›z laz›m buraya. Sa-
dece dairedeki kap› de¤il, apartman ka-
p›s›, bakkal kap›s›... Bunlar›n da devre-
ye girmesi laz›m. Etraf kap›dan geçilmi-
yor ki...Önüne gelen kap› yap›yor...
‹kinci Sakin Tav›r ve Teflvik: Ha flunu bi-
leydin! Ben zaten senin bu ifli k›v›raca-
¤›n› biliyordum. O halde devam et ba-
kal›m... Tekrar dene... Hadi aslan›m...
Gaza Gelifl: Tabi ya... Yapar›m ben...
Bak izle abi...
PARA bir say›d›r.
DA‹RE kald›¤›m›z yerdir, evimizdir.
APARTMAN bir çok dairenin bulundu-
¤u kalma yeridir.
MERD‹VEN bir araçt›r. 
EKMEK temel ihtiyaç maddesidir.
BAKKAL al›flverifl yap›lan yerdir.
ALIfiVER‹fi paran›n veya baflka nesnele-
rin baflka para ve nesneler karfl›l›¤›nda
el de¤ifltirmesidir. (Garip oldu¤unu da-
ha önce söylemifltik :) )
DA‹RE KAPISI daireye, evimize izinsiz
girilmesin diye yapt›r›lan bir önlemdir.

APARTMAN KAPISI apartmana izinsiz
girilmesin diye yapt›r›lan bir önlemdir.
BAKKAL KAPISI bakkala izinsiz girilme-
sin diye yapt›r›lan önlemdir.
1. Paray› al›r›m.
2. Daire kaps›ndan ç›kar›m.
3. Merdivenlerden inerim.
4. Apartman kap›s›ndan ç›kar›m.
5. Bakkala giderim.
6. Bakkal›n kap›s›ndan girerim.
7. Ekme¤i al›r, paray› veririm.
8. Varsa paran›n üstünü al›r›m.
9. Bakkal›n kap›s›ndan ç›kar›m.
10. Apartmana gelirim.
11. Apartman kap›s›ndan girerim.
12. Merdivenlerden ç›kar›m.
13. Daire kap›s›ndan girerim.
14. Ekme¤i evdekilere veririm.
fiükür.. Herhalde bitti art›k. De¤il mi?
Temkinli Cevap: Bir fley söyleyece¤im
ama hemen alevlenmeyeceksin.
Anlaflma: Peki abi.
Anlaflmaya Göre Cevap: Hani bu daire-
den ç›kar›m, merdivenden inerim, bak-
kala giderim filan diyorsun ya...
Merakl› Bekleyifl: Eee?
Merakl› Bekleyifle Son: O nas›l oluyor?
Onu nas›l yap›yorsun?
Gereksiz gibi Görünen Cevap ve Aka-
binde Soru: Bu da soru mu abi? Tabi ki
yürüyerek... Baflka yolu mu var bunun?
Gereksiz Gibi Görünen Cevaba Mant›kl›
Aç›klama: Hani biz bu görevi, ö¤retilen
her fleyi yapmaya muktedir ama ö¤re-
tilmeyen fleyleri de bilmeyen bebe¤e
söylüyorduk ya...
‹kinci Merakl› Bekleyifl: Eee?
‹kinci Merakl› Bekleyifle Son: Bu bebek
nas›l gidilece¤ini nereden bilsin? Belki
de emekleyecek? Burada biz, “yürü-
mek” fiilini gözden kaç›r›yoruz. Yani
bebek aras›nda mesafe olan iki nokta
aras›nda seyahat etmek için yürümesi
gerekti¤ini ve bu yürüme ifllemini nas›l
yapaca¤›n› bilmiyor. Dolay›s›yla bebe¤e
ne zaman yürümesi gerekti¤ine karar
verece¤ini ve bunu nas›l yapaca¤›n› da
ö¤retmek gerekiyor.
Uzlaflma: Do¤ru.
Öteleme: ‹stersen, bundan sonraki k›s-
m› bir sonraki say›da inceleyelim, ne
dersin?
‹kinci Uzlaflma: Peki abi, nas›l istersen.
Bakkala hemen gidip gelece¤iz sand›-
n›z de¤il mi? ‹flin asl›n›n bu kadar da
kolay olmad›¤›na, karfl›m›za ç›kacak ye-
ni karmaflalara önümüzdeki say›da da
tan›k olmaya devam edece¤iz! Cevap-
larda görüflmek üzere...



Algoritmik
Yürüyelim Arkadafllar!
Programc› olma yolunda sa¤lam ad›mlarla yürüyoruz.
Bu iflin algoritmas›n› anlamak için ilk ad›mlar›m›zla
yürümeyi ö¤renece¤iz.

rogramc›l›¤a att›¤›m›z ilk ad›mda (ki
burada “geçti¤imiz say›da” denilmek
isteniyor) düflünmeyen bir varl›¤a (ki

burada “bilgisayar” kast ediliyor) bir fleyler
anlatman›n oldukça zor oldu¤unu ama im-
kans›z olmad›¤›n› görmüfltük. Bakkala gidip
ekmek dahi alamam›flt›k. Niye? Gidememifl-
tik de ondan! Bu ay, art›k gitme eylemini
gerçeklefltirebilece¤imizi umuyorum. Yaz›n›n
bundan sonraki k›sm›n› daha verimli bir fle-
kilde takip edebilmek için dizinin ilk episo-
de’unu (ki burada StarWars için gizli bir rek-
lam söz konusu)  http://www.mehmet-
kurt.com adresinden inceleyebilirsiniz.

Soru: Tam olarak nerede kalm›flt›k abi?
K›zg›n Cevap: Tabi dersine çal›flmazsan nere-
de kald›¤›n› hat›rlamazs›n. 
Özür: Gerçekten çok hakl›s›n abi. Özür dile-
rim. Çok piflman›m.
Ac›ma Hissi ve II. Cevap: Ah can›mmm...
Neyse boflver. fiunu anlam›flt›k: Bilgisayar,
yeni do¤mufl, eylemlerden bi-haber ve söyle-
neni yapmaya muktedir bir bebek gibiydi.
Ona yapaca¤› her eylemi önceden ö¤retmeli
ve eylemlerde kullanaca¤› her terimin içeri¤i-
ni önceden aktarmal›yd›k.
Hat›rlama: Hah... Hat›rlad›m abi, bir sürü ta-
n›mlar yapm›flt›k aflamalardan önce. En son
bakkala nas›l yürüyece¤imizi görecektik.
Kutlama ve Beklenmedik Bir Soru: Tebrik
ederim. fiimdi söyle bakal›m, acaba biz “yü-
rüme” eylemini nas›l gerçeklefltiriyoruz? Yani
nas›l yürürsün?

Cevap: Abi iflte ayaklar›m›zla... Bir sa¤ bir sol
gidiyoruz öyle.
Destek ve Akabinde Soru: Evet evet... Afe-
rin... peki nereye kadar?
Cevap: Nereye kadar... Hmm abi varaca¤›-
m›z yere kadar iflte.
Beklenen Cevaba Ulaflma Heyacan›: Evvet! ‹fl-
te bu! Varaca¤›m›z yere kadar bir sa¤ bir sol
ad›m› atar›z. fiimdi bunu “algoritma”ya dö-
kebilir misin? 
Cevap: Deneyelim:
1. Ad›m› atar›m.
2. Hedefe geldim mi diye kontrol ederim.
3. Hedefe geldiysem dururum, gelmediysem
devam ederim. (Bir ad›m daha atar›m.)
4. Hedefe geldim mi diye kontrol ederim.
5. Hedefe geldiysem dururum, gelmediysem
devam ederim. (Bir ad›m daha atar›m.)
6. Hedefe geldim mi diye kontrol ederim.
7. Hedefe geldiysem dururum, gelmediysem
devam ederim ( Bir ad›m daha atar›m.)
B›çak Gibi Müdahale: Dur!
Korkulu ve Merakl› Bir Bekleyiflin Ard›ndan
Cesaretli ve Çekingen Bir Soru: Ne oldu abi?
Neden dur dedin?
Esrarengiz Bir Soru: Bir fley fark etmedin mi?
Esrarengiz Soruya Garip Cevap: Evet abi...
Fark ettim.
Esrarengiz Sorunun Devam›: Nedir fark etti-
¤in fley?
II. Garip Cevap: Ses yani uçak abi... Ev hava-
alan›na yak›n ya. O bak›mdan. Uçak geçti.
Onu mu diyordun?
Esrarengiz Soruya Aç›klama: Hay›r be! Yuka-
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r›da yazd›¤›n algoritmadan bahsediyo-
rum. Orada bir fley fark ettin mi?
Beklenen Cevap: Evet, çok uzayacak
bu. Ne zaman duracak bilmiyorum. Ya-
ni sanki hiç bitmeyecekmifl gibi, de-
vaml› ilerliyor. Bir yandan da düflünü-
yorum, elbet hedefe ulaflaca¤›z bir fle-
kilde ve bir yerde de sonland›rmak la-
z›m.
Kutlama ve Detayl› Aç›klama: Gerçek-
ten tebrik ederim. Buldun. fiimdi de
bunun için sana “Döngü” kavram›ndan
bahsedeyim. Algoritma esnas›nda baz›
ifllemler herhangi bir ana kadar “baz›
koflullara” ba¤l› olmak kayd›yla sürekli-
lik arz edebilir. Yani baz› ifllemleri baz›
koflullar sa¤lanana kadar tekrarlamak
zorunda kalabilirsin. Bu tür yap›larda
da Döngü kavram›ndan bahsetmek ge-
rekir.  Burada hangi ad›mlar tekrarl›-
yor, bir görelim:
Hedefe geldim mi diye kontrol ederim.
Hedefe geldiysem dururum, gelmediy-
sem devam ederim.
Hedefe geldiysek mesele yok. Fakat
gelmediysek “devam” edece¤iz. Ne’ye
devam edece¤iz?
...
Hflfltt... Huu... Burada m›s›n?
Cevap: Buraday›m abi, heyecanla dinli-
yorum.
Sitem: Ne diye cevap vermiyorsun o za-
man? Ne’ye devam edece¤iz?
Siteme Cevap: Ne’ye olacak abi, tabi ki
ad›m atmaya.
Beklenen Cevaba ‹kinci Kez Ulaflma
Heyecan›: Evvet! ‹flte bu. Ad›m atma-
ya! Peki o nerede bafllam›fl?
Heyecana Sakin Tav›r: Nerede olacak,
ilk ad›mda.
Beklenen Cevaba Üçüncü Kez Ulaflma
Heyecan› ve Kutlama: Evvet! Aferin sa-
na. Ben zaten biliyordum senin bu ifli
k›v›raca¤›n›. Neyse... Demek ki biz “De-
vam Et” derken asl›nda ilk ad›ma yeni-
den dön demek istiyoruz de¤il mi?
Anlama Belirtisi: Haaa... do¤ru.
Döngü ‹çeren Detayl› Aç›klama ve Aka-
binde Bir Tuzak: Bu durumda biz senin
yazd›¤›n algoritmay› flöyle yazabiliriz:
1. Ad›m› atar›m.
2. Hedefe geldim mi diye kontrol ede-
rim.
3. Hedefe geldiysem dururum, gelme-
diysem ADIM 1’e giderim.
Sence oldu mu?
Tuzak Soruya Uyan›k Cevap: Olmam›fl-
t›r. Olsayd› zaten sormazd›n abi. Nedir
olmayan?

Uyan›k Cevaba Detayl› Cevap: Evet, ol-
mad›. fiöyle desek: Ya ilk anda, yani al-
goritmada daha ilk ad›mda varmam›z
gereken yerde isek? Birinci ad›mda
herhangi bir koflul olmad›¤›ndan, o an
bulundu¤um yer hedef olsun veya ol-
mas›n ad›m atacakt›k! Yani asla koflul
sonlanmayacakt›. Oldukça çok (yani
sonsuz!) say›da döngüye girmifl olacak-
t›k. Bu durumu düzeltmek için flöyle
bir s›ralama yapmak çözüm olabilir:
1. Hedefe geldim mi diye kontrol ede-
rim.
2. Hedefe geldiysem dururum, gelme-
diysem devam ederim. ( Sonraki ad›ma
geçerim)
3. Ad›m› atar›m.
4. Hedefe geldim mi diye kontrol ede-
rim.
5. Hedefe geldiysem dururum, gelme-
diysem ADIM 3’e giderim.
Burada geri dönüflün 1. ad›ma de¤il 3.
ad›ma oldu¤una dikkat ediniz. Peki
flimdi bitti mi yürüme ifli?
Çekinik Cevap: Evet diyesim var ama,
sordu¤una göre olmad› gibi de bir his
var içimde.
Çekinik Cevaba Cesaretlendirme: Kork-
ma! Sen bu ifli kavrad›n. Oldu mu?
Cesaretli ve Net Cevap: Evet!
Net Cevaba De¤illeme: Hay›r!
De¤illemeye fiaflk›nl›k: Allah Allah... Ni-
ye abi?
fiaflk›n Cevaba Sakinlefltirici Cevap:
Evet, bir bak›ma oldu ama... Ad›m ne-
dir? Yani burada ad›m› da tan›mlarsak
mis gibi olacak.
Gereksiz Soru: Mis nas›l bir fley abi?
Gereksiz Soruyu Duymam›fl Gibi Dav-
ranma ve Aç›klamaya Devam: Yürürken
fark›nda olmadan flu ifllemleri yapar›z:
Bir aya¤›m›z› kald›r›r di¤erinden az öte-
ye tafl›r›z. Sonra kontrol ederiz... Aca-
ba geldik mi diye. Gelmediysek di¤er
aya¤›m›z› yere basan aya¤›m›zdan da-
ha ileriye götürür ayn› koflulu deneriz.
Bu ifllem bu flekilde döner gider. Dola-
y›s›yla yürüme ifllemini toparlamak ge-
rekirse, flöyle bir algoritma yazabiliriz:
“Hedef Yer” var›lacak olan yerdir.
1. Bulundu¤um yer hedef yer ise dur,
de¤ilse devam et (Sonraki ad›ma geç).
2. Sa¤ aya¤›n› kald›r (Sol da olabilirdi,
biz sa¤ ile bafllayal›m da ifllerimiz ters
gitmesin).
3. Sol aya¤›ndan daha ileriye uzat.
4. Afla¤› indir.
5. Yere bast›¤›nda bulundu¤un yer he-
def yer ise Ad›m 9’a git, de¤ilse de-

vam et (Sonraki ad›ma geç).
6. Sol aya¤›n› kald›r ve sa¤ aya¤›ndan
daha ileriye uzat.
7. Afla¤› indir.
8. Yere bast›¤›nda bulundu¤un yer he-
def yer ise Ad›m 9’a git, de¤ilse Ad›m
2’ye git (Yani yürümeye, ad›mlamaya
devam et). 
9. En son yere basan aya¤›n›n yan›na
gerideki di¤er aya¤›n›n yan›na getir ve
dur.

Ne yap›yorsun? Niye ayaktas›n?
Aç›klama ‹çeren Cevap: Deniyorum abi
algoritmay›, iflletiyorum yani. Bakal›m
do¤ru mu diye... Sen soracaks›n nas›l
olsa flimdi oldu mu diye.
Denemeye Dayan›flma: Bravo, evet, de-
ne bakal›m. Ben de sözle iflleteyim.
E¤er bulundu¤un yerde isen hiç yürü-
meye bafllamaman gerekti¤inden
Ad›m 1’de dururusun. Yani sonsuz
döngüye girmeyi engelledik burada.
Sa¤ aya¤›m›z› hareket ettirdik ve ilk
ad›m›m›z› att›k!  Afla¤› indirdi¤imizde
hedefe gelip gelmedi¤imizi sorgulad›k
ki boflu bofluna ileri gitmeyelim! (Boflu-
na dememifller “ak›ls›z bafl›n cezas›n›
ayaklar çeker” diye. ‹yi ki bu ilk ad›m›
yazd›k yoksa epey yürüyecektik!) He-
def yere geldi isek 6, 7 ve 8. ad›mlar›
atlad›k ve di¤er aya¤›m›z› yan›m›za çe-
kerek durduk. Gelmediysek ad›m s›ras›
di¤er aya¤a geçti! Sol aya¤›m›zla da
gelmediysek hareket s›ras› di¤er ayak-
ta, yani sa¤da, yani ad›m 2’de!
fiaflk›nl›k ve Merak:  Nas›l yani bitti mi?
Hayret!
fiaflk›nl›k ve Merak Giderici Cevap: Tabi
ki daha detayl› olabilirdi. Ama kabaca
biz bu flekilde yürüyoruz. fiimdi s›ra
geldi flampiyonlu¤a... I› fley bu yürüme-
yi Bakkala Gidifl Algoritmas›’na koyma-
ya... 
Esrarengiz Soru: Abi bir fley fark ettin
mi?
‹ntikam: Neyi, uça¤› m›? Nihaaa...
Esrarengiz Soruya Kendi Kendine Ce-
vap: Yok abi, yerimiz bitti.
Fark›na Var›fl: Hmm... Do¤ru. Hay Al-
lah nas›l da geçti zaman... fiey yani na-
s›l da bitti alan...
Gerçekçi Soru: Ee nas›l koyaca¤›z bu-
nu flimdi bu bakkala gidifl algoritmas›-
na?
Mecburi Çözüm: Art›k di¤er say›ya
kald›. Yapman gereken di¤er say›y›
heyecanla beklemek, bak gör neler
olacak...

PC WorldfiUBAT 2006 221



Biraz Daha 
Abartsak m›?
Art›k ekme¤i, yürümeyi filan b›raksak da 3 ay sonra bilgisayar
dergisinde programlamaya bir girsek diyorum...
Ama giremiyorum.

apt›¤›m›z birçok fleyi (yürümek vs.),
düflünerek ve planlayarak yapmaya
kalkt›¤›m›zda kendi içimizde inan›l-

mas› güç bir bürokrasi ile karfl›laflaca¤›m›z›n
fark›na geçen yaz›lar›m›zda varm›flt›k. (Ki bu
yaz›lar www.mehmetkurt.com adresinden
temin edilebilmektedir.) Art›k illaki vurgulan-
mas› ve kavranmas› gereken bu “ad›m ad›m”
ve “s›f›rdan” anlay›fl›n› bu yaz›m›zla tamamla-
y›p hedefe do¤ru sa¤lam ad›mlarla yol alaca-
¤›z. Ad›m dedim de akl›ma geldi. (‹lk defa
ad›m demedi¤imin fark›nday›m ama bir flekil-
de de konuya girmem laz›m de¤il mi?) Ge-
çen yaz›m›zda, bakkala giderken yürümenin
nerede yer alaca¤›n› ayarlayaca¤›m›z› beyan
etmifltik. Gerçi bu bir seçim vaadi de¤ildi
ama biz yine de sözümüzde dural›m!
Sevinç Nidalar›: Yihhuu!
Önemli Hat›rlatma ve Voltran (Hey gidi gün-
ler hey!) Hissi:  Bu noktada ocak ve flubat sa-
y›lar›n›n son iki algoritmas›n› hat›r›m›za getir-
mek gerekiyor. fiimdi bu ikisini birlefltirece-
¤iz.
Endifle Yüklü ve Yerinde Bir Soru: Burada
kayg›land›¤›m bir husus var benim abi. Bizim
bu yürüme olay›n› her yere yazmam›z gereki-
yor. Yani fluraya giderim buraya giderim...
Ve bu ifadeler neredeyse ilk algoritman›n her

sat›r›nda var! Her birine ayr› ayr› “yürümeyi”
yerlefltirirsek bizim halimiz acep nicedir?
Endifle Yüklü ve Yerinde Soruya Hak Verme
ve Endifleyi Giderme: Çok do¤ru, tam da ben
soracakt›m, laf› a¤z›mdan ald›n, benden çok
yaflayacaks›n. Tam bu noktada “Fonksiyon”
veya “Procedure” olarak adland›rabilece¤imiz
yap›larla ilgilenmeliyiz. Programlama esnas›n-
da yap›s› temelde ayn› olan baz› iflleri farkl›
baz› “de¤erleri” için tekrarlayabiliriz.  Mesela
yürüme ifllemi (fonksiyonu, procedure’ü) te-
melde ayn› flekilde cereyan eder ama farkl›l›k
arz eden de¤er “nereye” yürüdü¤ündür. Bu-
nu ifade etmek için flöyle bir yap› kullanal›m:
Yürü (Kap›): Burada esas fonksiyon YÜ-
RÜ’dür. Parantez içinde belirtti¤imiz ise onun
de¤eri yani parametresidir. Elbette yürüme
iflleminde baflka farkl›l›klar da vard›r. Mesela
h›z! 1 çok yavafl, 2 daha h›zl› ve say›lar›n ar-
tarak yürüme h›z›n› belirtti¤ini düflünelim. 
Yürü (Kap›, 3): Bu da bize 3 fliddetinde kap›-
ya do¤ru bir yürüme ifllemi yap›laca¤›n› belir-
tiyor. Yani birden fazla farkl› de¤er olabilir!
Do¤al olarak bunlar› yürüme algoritmas›na
koymak gerekir. fiimdi son kez yürüme algo-
ritmas›n› yazal›m ve bahsetti¤imiz de¤erleri
nas›l kullanaca¤›m›za dikkat edelim.
Maziye Dair Bir Merak: Abi... Hiç espri yap-
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m›yorsun?
Ciddi Aç›klama: Buralar çok önemli ya,
konu da¤›lmas›n diye yapm›yorum. Ge-
çen say›daki son algoritma flu flekilde
düzenlensin:

EYLEM YÜRÜ (HEDEF YER, HIZ)
HEDEF YER var›lacak olan yerdir.
HIZ ileri gidiflin derecesidir.
1. Bulundu¤um HEDEF YER ise dur, de-
¤ilse devam et. (Sonraki ad›ma geç)
2. Sa¤ aya¤›n› kald›r. 
3. Sol aya¤›ndan HIZ fliddetinde daha
ileriye uzat.
4. Afla¤› indir.
5. Yere bast›¤›nda bulundu¤un yer HE-
DEF YER ise Ad›m 9’a git, de¤ilse de-
vam et. (Sonraki ad›ma geç)
6. Sol aya¤›n› kald›r ve sa¤ aya¤›ndan
HIZ fliddetinde daha ileriye uzat.
7. Afla¤› indir.
8. Yere bast›¤›nda bulundu¤un yer HE-
DEF YER ise Ad›m 9’a git, de¤ilse Ad›m
2’ye git. 
9. En son yere basan aya¤›n›n yan›na
gerideki di¤er aya¤›n›n yan›na HIZ flid-
detinde getir ve dur.
Yürü (Kap›) dedi¤imizde, HEDEF YER
yaz›lan yerlere KAPI gelmifl gibi olacak.
Art›k bu tan›mlamay› yapt›ktan sonra,
her hangi bir yere yürüyecek iken me-
ram›m›z› tek sat›rla ifade edebilece¤iz. 
Erken Rahatlama: Ohh bea!
Bir Soru:  Rahatlad›n ama bafl›m›za ne
belalar açt›¤›n›n fark›nda de¤ilsin!
Korku, Endifle ve Daha Neler Neler: Es-
ta¤furullah abi, ben ne yapt›m! Hay Al-
lah’›m sen bizi koru!
Korku Art›r›c› Aç›klamalar: ‹lk say›m›z-
daki son algoritmada, kap›dan ç›kar›m
diye bir ifade vard›. Ya kap› kapal›ysa?
Demek ki ç›kmadan önce onu kontrol
etmek ve kapal›ysa kap›y› açmak gere-
kiyor. Kap›dan yürüyerek ç›kt›k diyelim
(Nas›l olsa nas›l yürüyece¤imizi biliyoruz
ya!). Merdivenlerden inece¤imizi beyan
ettik. Nas›l inece¤iz? Merdivenden nas›l
inece¤imizi tan›mlamad›k ki? Onun için
BASAMAK ‹N gibi bir fonksiyon gereki-
yor elbette. 
Dehflet ‹çinde ‹leri Görüfllü Bir Kavra-
ma Belirtisi: Aman Allah’›m! Abi onun
ç›k›fl› da var!
Kavrama Belirtisine Destek ve Korku
Art›r›c› Soru ve Aç›klamalara Devam:
Do¤ru! Demek ki ilerisi için BASAMAK
ÇIK gibi bir fonksiyon da tan›mlamak
gerekiyor. Yanl›fl hat›rlam›yorsam ilgili
algoritmada “bakkala giderim” diye bir

ifade de vard›. Maksat spor olsun diye
soruyorum, nerede bu bakkal?
Ancak Dehflete Kap›lm›fl ve Ne Dedi¤i-
nin Fark›nda Olmayan Bir ‹nsan›n Vere-
bilece¤i Bir Cevap: Niye sordun ki flimdi
abi, afla¤›ya iniyorsun, sa¤da do¤rudan
git, ilk sa¤dan sonraki ikinci sol sokak-
ta.
Anlay›fll› Tav›r: Onu biliyorum. Sana
onu sormuyorum! Bu bilgisayar bebek
gibi. Nereden bilecek bunu? Nerede ol-
du¤unu söylemedik ki? En az›ndan bu
bölgenin co¤rafi yap›s›n› ö¤retmek la-
z›m demek istiyorum!
Çaresizlik: Yaa.. A¤layaca¤›m flimdi ya!
Ben programlama ö¤renemeyece¤im
galiba!
Umut Dolu Yar›nlar› Hat›rlatma: Hay›r,
ö¤reneceksin. Bunlar sana çocuk oyun-
ca¤› gibi gelecek, kendi web program›-
n›, kendi adres defterini, kendi hesap
makineni yapacaks›n, nice sertifikalar
seni bekliyor!
Mutluluk Gözyafllar›: Sa¤olas›n abi, asla
ümidimi kesmeyece¤im. Devam edelim
hadi!
Tekrar Korku Art›r›c› Söylemler: Bakka-
l›n nerede oldu¤unun co¤rafi bilgisi bir
flekilde ifade edilse bile oraya nas›l gi-
dece¤imize dair bir tak›m ö¤retiler de
gerekli. Neyse ki biz o kadar derin su-
larda gezmeyece¤iz bu bölümde.
Sevinç Nidalar›: Yihhuu! Zaten suda ge-
zilmez abi, yüzülür.
Korku Art›r›c› Baflka Söylemler: Öte
yandan, bakkala gitti¤imizde al›fl verifl
için dahi bir fonksiyon oluflturulabilir.
Bunun için de baz› de¤erler (paramet-
reler) verece¤imiz para, alaca¤›m›z
mal, para üstü vs. olabilir. Kabaca yaza-
l›m:
EYLEM ALIfi-VER‹fi YAP(Verilen Para,
Al›nan Mal, Miktar, Para Üstü)
1. Selam ver (Eheh.. hay›rl› ifller dile-
mek laz›m di mi ama?)
2. ALINAN MAL istiyorum, M‹KTAR ka-
dar.
3. VER‹LEN PARA’y› uzat.
4. ALINAN MAL’› M‹KTAR kadar al.
5. PARA ÜSTÜ al.
6. Tekrar hay›rl› ifller dile ve ç›k!

Hatta ç›kt›ktan sonra, geldi¤imiz yer-
den geri dönmeye yönelik bir baflka
fonksiyon daha düflünebiliriz. Buna Ge-
ri Dön() diyelim.
Kesme ve Serzenifl: Ama abi, program-
lamaya geçece¤iz diyorsun ama daha
bir sürü korkutucu fleyler söylüyorsun.

Ekmek bile alamad›k yahu!
Hak Verme: Asl›nda ben daha hiç bir
fley söylemedim. Düflünsene, bakkala
giderken sak›z çi¤neyebilirsin, baflkalar›
ile konuflabilirsin, ya¤mur varsa flemsiye
tutars›n, günefl varsa gözlü¤ünü takar-
s›n, karfl›dan araba geliyorsa kenara çe-
kilirsin (gelmiyorsa yolun ortas›ndan gi-
decek halin yok tabi), uzun zamand›r
görmedi¤in birini aniden görebilirsin ve
yan›na koflars›n, görmek istemedi¤in bi-
rini görürsen yolunu de¤ifltirirsin... Akl›-
m›za gelen ve gelmeyen bir sürü istem
d›fl› hareketin olabilmesini hesap etmek
gerekiyor. Programc›l›kta da böyle.
Program›n iflleyifli esnas›nda karfl›m›za
neler ç›kabilece¤ini iyi düflünmek ve
“aç›k”lara yer vermemek gerekiyor.
Felsefe: Hakikatten de fark›nda olma-
dan ne kadar çok kontrol yap›yoruz
kendimizde! Merakla Beklenen Algorit-
ma: Bak o kadar yazd›k, çizdik ama ne-
ticede yine çoook eksik bir bakkala gi-
difl algoritmas› yaz›yoruz:

TANIMLAMALAR YAPILIR (Eh ne kadar
yerimiz kald› ki hepsini yazal›m! Bura-
daki tan›mlamalara afla¤›da kulland›¤›-
m›z tüm fonksiyonlar dahildir.)
1. Paray› al.
2. Yürü (DaireKap›s›,2)
3. Ç›k(Kap›) - Daireden ç›k›yoruz.
4. Basamak ‹n(ApartmanKap›s›, 2)
5. Ç›k(Kap›) - Apartmandan ç›k›yoruz.
6. Yürü(Sa¤daki ‹lk Sokak Girifli, 3)
7. Dön(Sa¤ Köfle)
8. Yürü(Soldaki ‹kinci Sokak Girifli, 3)
9. Dön(Sol Köfle)
9. Yürü(Bakkal, 3)
10. Al›flverifl Yap(1 YTL, Ekmek, 2, 40
Ykr)
11. GeriDön(Apartman)
12. Aç(Kap›)
13. Basamak Ç›k (Daire)
14. Aç(Kap›)
15. Ekme¤i evdekilere ver.

Heyecanl› Soru:  Bitti mi abi, ha, bitti
mi?
Temkinli Cevap:  Bitti desem de yeri-
dir... Bitmedi desem de yeridir.
Temkinli Cevaba Daha Heyecanl› Ce-
vap: Nas›l yani? 
Esrarengiz Bir Hava: Bilmem, sence bafl-
ka ne söyleyebiliriz?
Dayan›lmaz Heyecan ve Üsteleme:  Söy-
le, ne olur söyle, lütfen!
Son Dakika Golü: Gelecek say›da görü-
flürüz.
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Say Sayabilirsen...
Elin adam› çitleri boyatarak veya arabalar› cilalatarak karate
ö¤retir de, biz ekmek ald›r›rken algoritma ö¤retemez miyiz?

arateci çocuk bir gün boyadan ve ci-
ladan usan›nca isyan etmifl ve hocas›-
na “Yeter! Hadi Karate’ye bafllaya-

l›m” demiflti. Sonra, hocas›ndan beklenmedik
ve ard› s›ra gelen darbeleri yine beklemedi¤i
bir biçimde savuflturan karateci çocuk, san›-
r›m ortal›kta ne kadar çit varsa hepsini boya-
m›fl, tüm arabalar› da cilalam›flt›r. Ben ise flu
ana kadar köflemizi hakk›yla takip eden oku-
yucular›n bakkal seyahatimiz neticesinde
programlama mant›¤›na yaklaflt›klar›n›, flu so-
ruya verdikleri cevaptan anlayabilirim:

Girifl Sorusu: Verilen 5 say›n›n ortalamas›n›
bulan bir algoritma yaz›n›z.
Cevap Gibi Görünen Esas Soru:
!? 5 say› m›? 5 say›ya nas›l ula-
flaca¤›z?
Evet, girifl sorusuna verilmesi ge-
reken refleks budur. 5 adet say›-
ya nas›l ulaflaca¤›z? ‹lk önce 5
adet say›ya nas›l ulaflaca¤›m›z›
hesaplayabilmek için “saymay›”
ö¤renmeliyiz, de¤il mi? Bu konu-
da olabilecek en basit algoritma-
lardan biri flu olsa gerek: 3’e ka-
dar say!

Cevap: Bundan kolay ne var!
Ad›m 1: Bafllang›ç olarak 1 al.
Ad›m 2: “1” diye söyle.
Ad›m 3: Son söyledi¤in say› 3 ise
dur, de¤ilse devam et. (Son söy-
ledi¤im 1 oldu¤undan devam
edecek)
Ad›m 4: Son kald›¤›n say›y› 1 art-

t›r. (1’i, 1 artt›r)
Ad›m 5: Art›r›lm›fl say›y› söyle: “2” 
Ad›m 6: Son söyledi¤in say› 3 ise dur, de¤il-
se devam et. (Son söyledi¤im 2 oldu¤undan
devam edecek)
Ad›m 7: Son söyledi¤in say›y› 1 artt›r. (2’yi 1
artt›r)
Ad›m 8: Artt›r›lm›fl say›y› söyle: “3”
Ad›m 9: Son söyledi¤in say› 3 ise dur, de¤il-
se devam et. (Son söyledi¤im 3 oldu¤undan,
bitti)

Uyand›rma Servisi: Fark ettin mi?
Maziden Bir Al›nt›: Neyi, uça¤› m›? Nihaaa…
K›zg›nl›k Bafllang›c› Belirtisi: Tabii… Fark et-
seydin zaten hemen kendin söylerdin. Hatta
birazc›k eski say›lara göz gezdirseydin (ki bu
say›lar www.mehmetkurt.com adresinde var)
böyle demezdin. Söyle bakal›m, 50’ye kadar
saymak isteseydin, her bir say› için 3 ad›m
harcad›¤›na göre 150 ad›m m› yazacakt›n!
Yaz›k günah de¤il mi bu kadar eme¤e! fiim-
di, belli bir koflula ba¤l› olarak sürekli ayn› ifl-
lemlerin yap›ld›¤› durumlarda ne yap›yorduk,
hat›rla ve do¤ru cevab› ver!
Kendine Gelifl ve Kendini Affettirme Çal›flma-
lar›: Özür dilerim, af edersin. Hakl›s›n. Bura-
da “E⁄ER” ile oluflturdu¤umuz koflulu kulla-
narak DÖNGÜ kurmam gerekirdi. Çünkü her
bir “sayma” iflleminde E⁄ER istedi¤imiz say›-
ya ulaflmad›ysak, son söylenen say›y› 1 adet
art›r›yoruz. (Zaten sayma ifllemi de bu de¤il
midir?) fiöyle yapaca¤›z:

SAYMA (ULAfiMAK ‹STED‹⁄‹N SAYI)
Ad›m 1: Bafllang›ç olarak 1 al.
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Ad›m 2: “1” diye söyle.
Ad›m 3: Söyledi¤in say›y› 1 artt›r.
Ad›m 4: Artt›rd›¤›n say›s› söyle.
Ad›m 5: E⁄ER söyledi¤in say›, “ulaflmak
istedi¤in say›” ise dur, de¤ilse Ad›m 3’e
git.
Anlamamazl›ktan Gelme: Aç›kla bana,
ne yapt›n?
Endiflenin Giderilmesi ‹çin Aç›klama:
Varsayal›m ki ulaflmak istedi¤imiz say›
3 olsun. ‹lk olarak sayma ifllemini 1’den
bafllatt›k ve bunu cümle aleme “1” diye
söyleyerek beyan ettik. Sonra say›y› 1
artt›rd›k. 1+1=2 oldu. Ad›m 5’te artt›r›l-
m›fl say›, ulaflmak istedi¤imiz say› m› di-
ye kontrol ediyoruz. 2=3 olmad›¤›ndan
ifllem devam edecek ve Ad›m 3’e yön-
lenece¤iz. 2+1=3 olacak ve bunu Ad›m
4’te söyleyece¤iz. Ad›m 5’e tekrar gel-
di¤imizde söyledi¤imiz say› ile ulaflmak
istedi¤imiz say›n›n ayn› say› oldu¤unu
görece¤iz ve ifllem duracak. Bu yön-
tem, ulaflmak istedi¤imiz say› kaç olur-
sa olsun çal›flacakt›r.
Denetleme Sorular›: O zaman söyle ba-
kal›m, neden bafllang›ç olarak 1 ald›n?
Ayr›ca, Ad›m 5’teki E⁄ER karfl›laflt›rmas›
Ad›m 3’ten önce olsayd› nas›l olurdu?
Cevaplar: Bafllang›ç olarak 0’da alabilir-
dik. O zaman Ad›m 2’de de “0 söyle”
demeliydik. Fakat saymaya bafllarken il-
laki bir bafllang›ç olmal›. Son söyledi¤i-
mize “1” ekledi¤imize göre, 1 ekleyece-
¤imiz say› en bafl›nda belli olmal›. Öyle
ya, bafllang›ç olmazsa neyi 1 artt›raca-
¤›m? E⁄ER koflulunu Ad›m 3’ten önce,
yani say›y› artt›rmadan önce yapmak is-
tersek ilk bafltaki k›yaslama bofluna
olurdu. Çünkü daha hiç 1 artt›rmadan
istedi¤imiz say›ya geldik mi diye kontrol
edecektik.
Kutlama ve ‹lk Soruya Geçme ‹ste¤i:
Tebrik ederim. Gerçekten de iyi bir yol-
da ilerliyorsun. O halde ilk soruya…
Kesme ve Ekleme: Ayr›ca yönlendirme-
de de problem do¤acakt›.
‹kinci Kutlama ve Yan›lt›c› Soru: Bravo!
Çok do¤ru. O halde 5 say›n›n ortalama-
s›n› hesaplamak için art›k iflleme baflla-
yabiliriz, de¤il mi?
Teflekkür ve Tuza¤a Düflüfl: Teflekkür
ederim, sayenizde. Evet, bafllayabiliriz!
Yan›lt›c› Sorunun Esas Cevab›: Hay›r
bafllayamay›z :)
fiafl›rma Belirtisi ve Alay: Hayda… Ne o,
ekmek mi al›caz? 
fiafl›rmaya Aç›klama: Ortalama hesapla-
mas›na geçmeden önce bu yazd›¤›m›z
“sözlü” algoritmalar› daha k›sa ve “kod-

lamaya” daha yak›n bir biçimde yazma-
y› kavrayal›m, çünkü tam s›ras›.
Uzlaflma: Peki, patron sensin.
Aç›klamaya Devam: Sayma algoritma-
s›nda biz hep bir “say› söyledik” ve bu
“söyledi¤imiz say›”y› 1 artt›rd›k. ‹fade
ederken hep “say›” olarak bahsettik
ama bunun “de¤eri” hep de¤iflti. Ad›
üstünde, algoritman›n ifllemesi esnas›n-
da “ad›” hep ayn› kalan ama “de¤eri”
de¤iflen bu yap›lara DE⁄‹fiKEN denir.
Buradaki de¤er bazen bir say› olabilece-
¤i gibi bazen bir tarih, bazen bir metin,
bazen de bir para birimidir. 
Yerinde Bir Soru: Peki bu de¤iflkenin
de¤erini nas›l de¤ifltirece¤iz? Bunu na-
s›l gösterece¤iz?
Yerinde Soruyu Tebrik ve Aç›klamaya
Devam: Bu soruyu sordu¤un için tebrik
ederim. Bir de¤iflkenin de¤erini de¤ifltir-
me ifllemine “ATAMA” denir. Bunu flöy-
le gösterece¤iz:
Örnek: SöylenenSay›=1
Garipseme: Bu da nesi?
Telafl Giderici Aç›klama: Telafla gerek
yok, gayet normal bir ifllem. Ad› “Söyle-
nenSay›” olan de¤iflkene “1” de¤erini
ATADIK. Bu flu demektir: Bundan sonra
algoritman›n herhangi bir yerinde “Söy-
lenenSay›” de¤iflkenini gördü¤ümde,
asl›nda ben orada, onun yerinde “1”
say›s› var demek istiyorumdur. 
Anlama Belirtisi ‹çeren ‹leri Görüfllü Bir
Soru: E¤er algoritma ifllerken daha son-
ra SöylenenSay›=3 diye bir ifade ile kar-
fl›lafl›rsam ne olur? ‹ki tane mi de¤iflken
de¤eri olur?
‹leri Görüfllü Soruya Ustaca Bir Cevap:
Hay›r! Bu demektir ki, art›k ad› Söyle-
nenSay› olan de¤iflkenin de¤eri 3’tür, 1
tarih olmufltur, unut o 1 say›s›n›! E¤er
ilk 1 de¤eri bizim için önemli ise ve
kaybetmek istemiyorsak, baflka bir de-
¤iflken tan›mlamal›yd›k. Mesela o de¤ifl-
kenin ad› “BaflkaSay›” olurdu ve flöyle
diyebilirdik: BaflkaSay›=3
Ünlem: Hmm…
Aç›klamalara Devam: Burada dikkat
edilmesi gereken konu eflitli¤in sol tara-
f› ve sa¤ taraf› ayr›m›d›r. Eflitli¤in sol ta-
raf› de¤iflkenin ADI ile ilgili iken sa¤ ta-
raf› DE⁄ER‹ ile ilgilidir.
‹kinci Çok Bilmifllik: Yahu onu anlad›k
her halde, zaten sa¤ tarafta say› filan
oluyor.
Tufla Getirecek Bir Soru Bafllang›c›: Öy-
le mi efendim? Peki.. flu soruyu cevapla
o zaman: Diyelim ki flu atamalar ol-
sun… SöylenenSay›=5  BaflkaSay›=10

Tamam m›?
Uzlaflma: Tamam.
Tufla Getirme ‹flleminin Tamamlanmas›:
Algoritmada flu atamay› görürsen ne
olacak? SöylenenSay›=BaflkaSay›
Tufla Gelme: Pes yani! Bu da nesi?
Gereksiz Görülen Aç›klamadan Devam:
Ne dedik az önce? Eflitli¤in (yani atama
iflleminin) sol taraf› de¤iflkenin ad›yla,
sa¤ taraf› de¤eriyle ilgilidir. SöylenenSa-
y›=BaflkaSay› ifadesiyle flu denilmek is-
teniyor: fiu ana kadar SöylenenSay›’n›n
de¤eri 5 idi, BaflkaSay›’n›n de¤eri 10
idi. Ama art›k BaflkaSay›’n›n de¤erini
SöylenenSay›’ya aktar ki SöylenenSa-
y›’n›n de¤eri 5 de¤il 10 olsun. Yani,
e¤er bir de¤iflken ismini eflitli¤in sa¤ ta-
raf›nda görürsen, ADINI de¤il DE⁄ER‹-
N‹ dikkate al!
Anlama ve Hofllanma Belirtisi: Hmm…
Vay be. Ne güzel.
Konu Da¤›lmadan Bir Soru: Peki Söyle-
nenSay›=10+3 deseydim?
Ani Cevap: O zaman SöylenenSay›’n›n
de¤eri 13 olacak demektir!
Tebrik ve Ani Soru: Aferin, peki Baflka-
Sayi=10 ve  SöylenenSay›=BaflkaSay›+7
deseydim?
‹kinci Ani Cevap: BaflkaSay›’n›n de¤eri
10 oldu¤una göre ve toplam iflleminde
eflitli¤in sa¤ taraf›nda yer ald›¤›na gö-
re, sa¤ tarafta BaflkaSay›’n›n de¤erini
düflünürsek  SöylenenSay›=10+7 yani
SöylenenSay›=17 yine yani SöylenenSa-
y›’n›n de¤eri 17 olacak, demektir.
Tebrik Tekrar› ve Ani Soru: Yine aferin,
peki BaflkaSay›= 5 ve BaflkaSay›=Baflka-
Say›+1 deseydim?
Üçüncü Ani Cevap: Sol taraftaki de¤ifl-
ken ismi, sa¤daki de¤eri oldu¤una gö-
re, sa¤daki BaflkaSay› yerine 5 koymal›-
y›z. Soldaki ise isim olarak kalmal›. Yani
BaflkaSay›=5+1 yine yani BaflkaSayi=6
olur. Yani BaflkaSay›’n›n de¤eri kendisi
arac›l›¤›yla de¤iflir, 1 artar.
Tebrik ve Ortalamaya Geçifl Müjdesi:
Bravo! Tam da beklenen cevaplar! Ar-
t›k bu sitemle az önceki sayma ifllemini
nas›l yazaca¤›m›z› görüp ortalama alma
ifllemine geçebiliriz.
Sevinç Nidalar›: fiükür be! Yaflas›n!
Merakl› Bekleyifle Sevk: Fakat bunu ge-
lecek say›ya b›rakmal›y›z çünkü yine ye-
rimiz bitti.
Cahilce Bir Soru: Ama abi, bafll›ktan
önce yukarda bofl yer oluyor, bafll›¤›
yukar›ya çeksek ne olur ki?
Tasar›m Sevgisi: Hiflt! Sen bilmezsin, bu
derginin tasar›m›n kural› o! 
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Topla ve Ortala
Temeli sa¤lam olmayan bir bina için iki ihtimal vard›r:
Ya çöker ya da çöker. Bu yüzden aceleye gerek yok...

eçen ay (Ahh ahh, günler ne çabuk
geçiyor.) verilen 5 say›n›n ortalamas›-
n› bulmaya bafllam›fl fakat yine ta-

mamlayamam›flt›k. (Ne garip de¤il mi?) ‹lk
önce verileri nas›l “sayaca¤›m›z›” anlad›k.
Saymay› anlarken “de¤iflken” kavram›na da
flöyle bir göz att›k ve nihayet  art›k bu say›da
ortalama hesaplayabilece¤iz!
‹nanmama Belirtisi:  Tabi tabi eminim.
Yetifltirme Telafl›: Hemen ifle bafllayal›m. Ha-
di hemen geçen say›daki “sayma” kavram›n›
da kullanarak 5 say›n›n ortalamas›n› bul ba-
kal›m! Mesela bizim elimizde 3, 8, 21, 9, 11
gibi 5 adet say› var. Biz bu say›lar› nas›l top-
lar›z? 3+8+21+9+11=52 mi deriz? Yani hep-
sini birden mi toplar›z?
Telaflla Cevap: Evet!
Matematik Dersi: Hay›r! Asla! Toplama ifllemi
bir ikili ifllemdir. Say›lar›n 5’ini birden toplama-
d›n! ‹lk önce 3+8=11 diye hesaplad›n. Sonra o
buldu¤un toplam sonucuna daha sonraki say›-
y› ekledin! 11+21=32 diye hesaplad›n. Daha
sonra bu toplam sonucuna 9’u (32+9=41) ve
sonra da 11’i (41+11=52) ekledin! De¤il mi?
Fark›na Var›fl: Hakikatten yahu, öyle yapt›m
vallahi. Abi beni benden iyi biliyorsun be!
Mütevaz› Tav›r ve Algoritma Ö¤renimi ‹çin
Birkaç Ö¤üt: Ne alakas› var! Herkes toplama
ifllemini öyle yapar ama sen bunun fark›nda
de¤ildin. Bir eylemin algoritmas›n› kurarken
flu soruyu akl›m›zdan ç›karmamal›y›z: “Bu ey-
lem asl›nda nas›l yap›l›yor?” fiimdi bu mant›-
¤a uygun hareket ederek 5 say›n›n ortalama-
s›n› bul bakal›m!
Deneme: 
Ad›m 1: Say›Adedi’ni 1 olarak al.

Ad›m 2: Say›Adedi’nci say›y› ö¤ren. (Say›Ade-
di’nin de¤eri 1 oldu¤una göre demek ki bu-
rada birinci say›y› ö¤ren demifl olduk).
Ad›m 3: Say›Adedi=Say›Adedi+1
Ad›m 4: Say›Adedi’nci say›y› ö¤ren.
Ad›m 5: Birinci say› ile ikinci say›y› topla.
Ad›m 6: Say›Adedi=Say›Adedi+1
Ad›m 7: Önceki toplama yeni ö¤rendi¤ini ila-
ve et.
Ad›m 8: ?!?!
Ya... Abi ne yapt›m ben, toparlayamad›m bir
türlü. Kaç say› oldu¤unu tutaca¤›m de¤iflke-
nin ad›na Say›Adedi dedim. Sonra onu ö¤-
rendim. ‹lk say› ile sonraki say›y› toplad›m.
Fakat sonras›nda ne bileyim. Bir garip ifl ol-
du. Afal vaziyetine intikal ettim bir anda.
Denemeyi Düzeltme E¤ilimi: ‹nflallah okurlar›-
m›z flu yapt›¤›n denemeyi kaal’e almam›flt›r.
Zaten bu tür bir fley yaparsan say›lar›n say-
mas›n› ö¤renmemiz de mant›ks›z olurdu. Zira
5 tane say› oldu mu olmad› m› asla bileme-
yeceksin çünkü hiçbir yerinde kontrol etme-
din. Dahas›, ilk say›y› ö¤rendin de de¤erini
bir de¤iflkene atad›n m›? Neticede hakikat-
ten garip bir fley oldu. Asl›nda bu aflamada
TOPLAMA ifllemini nas›l yapaca¤›m›z› da gös-
termek gerekir. Yani “yeni toplam›” önceki
toplamlar›n üzerine nas›l bina edece¤imizi
görmeliyiz. fiimdi flu sorumu cevapla: Top-
lam=30+10 ifadesi ne demektir?
Düzeltme E¤ilimine Destek: Toplam ad›ndaki
de¤iflkenin de¤eri 40 olsun demek.
Deste¤e Tebrik ve Düzeltme E¤ilimine De-
vam: Bravo. Peki Toplam=Toplam+10 ifadesi
ne demek?
E¤ilime Deste¤e Devam: Eflitli¤in sol taraf› de-
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¤iflkenin ad› ile, sa¤ taraf› da de¤eri ile ilgili
oldu¤una göre flu demek oluyor : Toplam
de¤iflkeninin de¤erini, flu andaki de¤erinin
10 fazlas› yap demek.
Kutlama, Bir Algoritma Önerisi ve Akabinde
‹ki Soru: ‹flte bu! Helâl olsun. Gerçekten de
öyle. fiimdi ben sana bir yöntem önereyim:
Ad›m 1: Say›Adedi=1 al.
Ad›m 2: Say›Adedi‘nci say›y› ö¤ren ve onu
“Say›” de¤iflkenine ata.
Ad›m 3: Toplam=Toplam+Say›
Ad›m 4: Say›Adedi=Say›Adedi+1
Ad›m 5: Say›Adedi‘nci say›y› ö¤ren ve onu
“Say›” de¤iflkenine ata.
Ad›m 6: Toplam=Toplam+Say›
...
fiimdi bu algoritmada ne oluyor? Ne olmu-
yor? Bir ifllet bakal›m bafltan itibaren.
Öneriye Cevap: Bafllang›çta say›n›n adedini
tutan de¤er 1’dir. Sonra birinci say›y› ö¤reni-
yoruz ve onu Say› ad›nda bir de¤iflkene at›-
yoruz. Daha önceki Toplam adl› de¤iflkene,
toplam de¤iflkeninin bir önceki de¤erine bu
yeni ö¤rendi¤imiz  say›y› ekleyerek yeni bir
toplam de¤eri at›yoruz. (Ne dedim ben?!)
Bunu da Toplam=Toplam+Say› ifadesi ile ger-
çeklefltiriyoruz.
Ani Kesme ve Garip Bir Soru: Dur! ‹lk top-
lam de¤eri ne?
Garip Soruya Aflikar Cevap: Yok!
Aflikar Cevaba Baflka Garip Bir Soru: Madem
öyle can›m kardeflim olmayan bir fleyin üzeri-
ne toplama yap›l›yor? Bu mant›ks›z olmad›
m›? Yani t›pk› Say›Adedi gibi onun da bir
bafllang›ç de¤eri olsa da olmayan bir fleye
toplama yapmak yerine, o bafllang›ç say›s›na
toplama yapsak olmaz m›?
Garip Soruya Sorulmas› Gereken Baflka Garip
Soru: Olur mu ki öyle bir fley. E diyelim ki biz
ilk de¤er olarak 10 verdik. O zaman ilk top-
lam gerekti¤inden 10 fazla olmaz m›yd›?
Yanl›fl toplam olmaz m›yd›? Mesela ö¤rendi-
¤imiz say› 5 olsa ve ilk toplam da 10 olarak
atansa Toplam=Toplam+Say› diyince Top-
lam=10+5 ki o da Toplam=15 olur. Halbuki
tek say›m›z var ve o da 5?!
Havada Uçuflan Garip Sorulara Bir Yenisi Da-
ha: Ee? O zaman nas›l bir çözüm bulmal›y›z?
Arflimed Hissi ve Ç›kmazdan Ç›k›fl:  Buldum!
E¤er Toplam de¤iflkeninin ilk de¤erini s›f›r
olarak al›rsak o zaman Toplam=Toplam+Say›
dedi¤imizde hem olmayan bir fleyle toplama
yapm›fl olmayaca¤›z hem de s›f›r etkisiz ele-
man oldu¤undan ilk toplamada bir hata yap-
m›fl olmayaca¤›z. Toplam=0+5 olacak ve ifl-
lem ray›na girmifl olacak!
Tebrik ve Öneri Algoritmaya Cevaba Devam
‹ste¤i: Tebrik ederim. Demek ki bu algoritma-
n›n bafllang›c›na Toplam=0 ifadesini eklemek

gerekir. Baflka?
Öneriye Cevaba Devam: ‹lk toplamay› yapt›k-
tan sonra Say›Adedi’ni art›r›yoruz. ‹kinci say›-
ya geçiyoruz. Onu ö¤renerek Say› de¤iflkeni-
ne at›yoruz.
Cevaba Katk›: Yani ilk say›y› kaybediyoruz.
Art›k Say› de¤iflkeninde ö¤rendi¤imiz ikinci
say› var. De¤il mi?
Katk›ya Tak›lan Düflünceler: Evet, do¤ru. Peki
abi, ya sonradan laz›m olursa?
Tak›lmaya Cevap: Ohoo. O kadar ileri gitme.
Daha o soruya cevap vermek için bu h›zla
daha belki 2-3 ay geçmeli. Ama bu örne¤i-
mizde bu say›lar sonradan laz›m de¤il ki...
Rahatlama ve Analize Devam: ‹kinci say›y› ö¤-
rendikten sonra da daha önceki toplama bu
say›y› ekleyece¤iz. Ohh... Çok güzel oldu.
Öyle devam edecek iflte.
Garip Sorulardan Bir Yenisi Daha: Yok can›m...
Demek devam edecek. Peki nereye kadar?
fiaflk›n Cevap: 5 say› de¤il miydi a¤abeyci-
¤im? ‹flte oraya kadar. 5 say› olunca bitiricez.
fiaflk›n Cevaba Alayc› Tepki: Hmm... Demek
5’e kadar. Peki bu 5’e var›fl bilgisayara ma-
lum mu olacak? Bir yerden vahiy mi gele-
cek? Nereden bilecek 5’e geldi¤imizi?
‹kinci fiaflk›n ve Biraz Da Çekinik Cevap: Ne
bileyim, bana niye k›z›yorsun? Ben mi yaz-
d›m algoritmay›. Tabi ki algoritmada bir yer-
lere E⁄ER Say›Adedi=5 olduysa dur gibi bir
fleyler demek laz›m galiba.
Sonuç: Anlafl›ld›... ‹stersen son noktay› koya-
y›m, sonra sen bir analiz et.:
Ad›m 1: Say›Adedi=0 ve Toplam=0 al.
Ad›m 2: Say›Adedi=Say›Adedi+1
Ad›m 2: Say›Adedi’nci say›y› Say› de¤iflkenine
ata.
Ad›m 3: Toplam=Toplam+Say›
Ad›m 4: E¤er Say›Adedi=5 ise Devam et, de-
¤ilse Ad›m 2’ye git. 
Ad›m 5:  Ortalama=Toplam/5
Analiz: Say›Adedi ve Toplam de¤iflkenlerinin
bafllang›ç de¤erleri s›f›r oldu. Sonra Say›Ade-
di’ni 1 art›rd›k. Say›Adedi’nci say›y› (ki o flu
anda 1’dir) ö¤rendik ve toplama ekledik. He-
nüz daha yeni bafllad›¤›m›zdan, ilk de¤er s›f›r
oldu¤una göre ilk say›n›n kendisi ilk toplam›-
m›z oldu. Sonras›nda, Say›Adedi=5 olmad›-
¤›ndan yeni say›lar› ö¤renmeye Ad›m 2’ye gi-
diyoruz. Say›Adedi’nci (yani 2’nci) say›y› ö¤-
rendik. Sonra yeni say›y› eski toplama ekliyo-
ruz. Böyle böyle devam ediyor ve en sonun-
da 5 adet say›ya ulaflt›¤›m›zda Ad›m5’e geçe-
biliyoruz ve ortalamay› buluyoruz.
Tebrik ve Gelece¤e Yönelik Soru: Güzel. Bu-
raya kadar iyi anlad›k. Tebrikler. Peki ben
flöyle desem: Ya ortalamas› hesaplanacak sa-
y›n›n kaç tane oldu¤unu bilmeseydik, nas›l
yapard›k?
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Belirsiz… Ama 
Yine de Ortala!
Belirsizlikler sorunlar do¤ursa da hemencecik üstesinden 
gelecek bir yol bulmak mümkündür.

eçen say›da tam da toplama ve orta-
lama alman›n mutlulu¤unu yaflarken
“pat” diye bir soru sormufl ve yine zi-

hinleri buland›rm›flt›k: “Ya ortalamas›n› alaca-
¤›m›z say› belli de¤ilse?” Bunu biraz daha ge-
nellefltirirsek sorunu flöyle dillendirebiliriz:
“Ya algoritmada herhangi bir amaçla kulla-
naca¤›m›z verilerin adedi belli de¤ilse?” 
Korkulu Dakikalar›n Bafllang›c› M›? Düflünce-
sindeki fiah›s Tepkisi: Aman›››n! Ne yapaca¤›z
flimdi? 
Yat›flt›rma Çabalar›: Karfl› karfl›ya kald›¤›m›z
bu sorun karfl›s›nda hiç telafla mahal yoktur.
“Sorunu anlamak, çözmenin yar›s›d›r” derler.
Bir k›s›m ulema da “‹nanmak baflarman›n ya-
r›s›d›r” beyan›n› zikreder. Bu durumda sorun-
lar› çözmek için hiç çaba sarf etmesek, sade-
ce anlasak ve inansak mesele bitmifl demek-
tir. De¤il mi?
Umutllanma: Tabii ya, do¤ru söylüyorsun
a¤abey!
Tokat Gibi Cevap: Hemen de gaza geliyor-
sun! Yaz›klar olsun! Çaba sarf etmeden olur
mu hiç? Neymifl, inanmak ve anlamak yeter-
liymifl… Yok öyle fley… Çal›flacaks›n.
Serzenifl: ‹yi de bana ne k›z›yorsun flimdi?
Sen kendin demedin mi muhterem a¤abey-
cim? Alemsin yahu.
Serzenifle Cevap ve Konuya Girifl Konuflmala-
r›: Olsun. Senin “Olur mu abi, evet meseleyi
anlamam laz›m ama yine de çal›flmal›y›m”
demen laz›md›. Neyse… Algoritmada (prog-
ramda) kullanaca¤›m›z veriler her zaman be-
lirli say›da olmayabilir. Mesela büyük bir mar-
kette al›flverifl yapt›k ve kasaya yöneldik. Ka-
siyer ald›¤›n ürünleri say›p kaç tane ise ona

göre mi kasadan geçiriyor? Yoksa s›rayla m›?
Ani Cevap:: E tabi ki s›rayla. Hiçbir say›m yap-
madan.
Örne¤e Kald›¤› Yerden Devam: Kasadaki bil-
gisayar, ürünleri teker teker geçirirken, ald›-
¤›m›z ürünlerin bir flekilde sona erdi¤ini anl›-
yor, sence nas›l?
‹kinci ani Cevap: Kasiyer “enter” tufluna do-
kunuyor, de¤il mi?
Örne¤e ‹kinci Kez Kald›¤› Yerden Devam:
Evet! Bunu bir flekilde bilgisayara aktarmal›-
y›z! Yani ifllemlerin art›k sona erdi¤ini, daha
fazla veri gereksinimi olmad›¤›n› belirten bir
ipucu, iflaret, sinyal laz›m. Demek ki, kasiye-
rin kasas›ndaki bilgisayara flöyle denmifl: “En-
ter tufluna t›kland›¤›nda son toplam› ver, ç›k-
t›s›n› al ve sonraki al›flverifl için haz›rlan!”
Heyyecanlanma ve Kavrama Belirtisi: Aaa.. ne
kadar kolaym›fl. Hem de zevkli.
Onaylama ve Devam: Bence de kolay ve
zevkli. fiimdi düflünelim bakal›m, verilerin bit-
ti¤ini anlamak için ne yapal›m? Kendimize
nas›l bir ipucu-sinyal-iflaret verelim?
Konuya Katk›: Hmm.. Yani biz say›y› ö¤rene-
ce¤iz, “Baflka say› yoksa flöyle yap, varsa bafl-
ka türlü yap” m› diyece¤iz?
Konuya Katk›ya Devam ‹ste¤i: Evet, öyle ol-
sun. Hadi algoritmas›n› bir dene bakal›m.
Deneme Öncesi: Öncelikle geçen say›dan ö¤-
rendi¤imiz gibi say›lar› toplamak için “Top-
lam” de¤iflkeni tutmal› ve bafllang›ç olarak
“s›f›r” de¤erini atamal›y›m. Benzer flekilde
kaç say› oldu¤unu tespit etmek için “Say›-
Adedi” de¤iflkeni tutmal›y›m. Geçen say›dan
farkl› olarak “Say›Adedi” de¤iflkenine de bafl-
lang›ç olarak bir de¤er vermeliyim. Çünkü
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onu da bilmiyorum ve “ortalama”y› hesap
edebilmek için kaç say›n›n topland›¤›n› bil-
mem gerekir.
Tebrik ve fiaflk›nl›k ‹fadeleri: Aferin be. Hay-
ret, hemen nereden fark ettin bu kadar fleyi?
Tebrikleri Kabul Etme ve Algoritma Deneme-
si: Teflekkür ederim. Bu yaz› dizisinin tüm se-
risini özenle takip edip ad›m ad›m çal›fl›yo-
rum. 
Ad›m 1: Toplam=0 ve Say›Adedi=1
Ad›m 2: Say›Adedi’nci Say›y› ö¤ren.
Ad›m 3: Say›Adedi=Say›Adedi+1
Ad›m 4: Toplam=Toplam+Say›
Ad›m 5: Baflka Say› varsa Ad›m 2’ye, yoksa
Ad›m 6’ya git.
Ad›m 6: Ortalama=Toplam/Say›Adedi
Oldu her halde de¤il mi? Vay can›na, yavafl
yavafl oluyor galiba!

Üzücü Haber: Bu tür bir haberi vermek iste-
mezdim ama… Olmad›!
HHüzünlü Anlar: Ama neden a¤abey ya.. Hal-
buki çok da özenli yazm›flt›m. Hatas›z gibi
düflünmüfltüm sanki. Neresi yanl›fl oldu?
Hata Buldurucu Garip Soru: Sen kaç say›n›n
ortalamas›n› ald›n? Ve asl›nda kaç say› var?
Biliyorum, say› belli de¤ildi. Ama sen 3 defa
girifl yapaca¤›n› düflün meselâ.
Fark edifl: Aaaa… Algoritmay› iflletti¤imde
görüyorum ki Ad›m 3’te, hemencik Say›Ade-
di=2 oluyor. Yani ben ilk say›y› ö¤rendi¤imde
Say›Adedi’nde sanki 2 say› varm›fl gibi görü-
nüyor. Yani SayAdedi’ndeki de¤er, esas de-
¤erin 1 fazlas› oluyor.
Fark Edifle Sevinifl ve Çözüme Ulaflma Gay-
retleri: Aferin be. Helal olsun. Pat diye bul-
dun. Bu ne h›z… Aman nazar de¤mesin.
Do¤ru. Peki bu sorunu çözmek içine yapaca-
¤›z?
Azmin Zaferi: Buldum! Ben ne diye bafllang›ç
de¤erini Say›Adedi=1 dedim ki? Halbuki Say›-
Adedi=0 olarak de¤ifltirsem, hiçbir sorun kal-
mayacak! Yaflas›n!
Tebrik ve Alternatif Aray›fllar›: Tebrik ederim
güzel kardeflim. Hakikatten iyi bir ifl ç›kard›n
Peki baflka ne gibi çözüm bulabiliriz?
Suya Sabuna Dokunmamak ‹steyifl: Aman
abi, yeter flimdilik bana bir yol. Sen söyle ne
olur. Haz›r moralim de yerinde iken.
Ac›ma  Hissi ve Cevap: Ad›m 3’ün yerini de-
¤ifltirmeye çal›flsan…
Ani Bir Gaza Gelme ve Cevab› A¤›zdan Alma
Giriflimi: Evet evet! Ad›m 6’dan önce, Baflka
say› var m› kontrolünden hemen sonraya al›r-
sak olabilir.
Kontrol Etmeye Ça¤r›: Acaba?
‹kincci Alternatifi Tekrar ‹nceleme: Düflünelim,
say›y› ö¤renece¤iz, toplama ekleyece¤iz. Di-
yelim ki baflka say› var ve algoritmada önceki

ad›mlara gitsek… Aaa!
Tebessüm: Ne oldu?
Alternatif Teklifini Geriye Çekme: Olmad› ya-
hu. E¤er sadece 1 tane say› varsa yine Say›-
Adedi’ni bofl yere art›raca¤›z. Daha fazla say›
varsa, bu sefer Say›Adedi art›rma ifllemi “bafl-
ka say› varsa” ad›m›ndan sonra oldu¤undan
algoritma geriye gidince Say›Adedi’ni hiç art›-
ramayaca¤›z. Bu yüzden bu teklifimi geri al›-
yorum.
fiükür ve Cevaba Kaald›¤› Yerden Devam: fiü-
kür do¤ru yolu buldun. Sözümü kesmesen
ben de bunu söyleyecektim. Ad›m 3’ün yeri-
ni de¤ifltirmenin bir anlam› yok diyecektim.
Daha basit bir fleyler düflünelim.
Merak ve Acele Ettirme: Allah Allah… Daha
basit ne olabilir ki abi? Merak ettim.
Beklenen Cevap: Say›Adedi, benim istedi¤im-
den 1 fazla olmuyor muydu?
Laf›n Gelifli Bir Cevap: Evet.
Beklenen  Cevaba Devam: En sonunda Orta-
lama=Toplam/Say›Adedi yerine Ortala-
ma=Toplam/(Say›Adedi-1) deyiverirsin, olur
biter.
fiaflk›nl›k: Hakikatten yahu, nas›l da düflüne-
medim ben bu kadar basit bir fleyi.
Tafl Yerinde A¤›r Cinsinden Bir Ö¤üt: Evet,
bazen kendimizi karmafl›k yap›lara kapt›r›p
basit çözümleri göremeyebiliyoruz.
Uzlaflma: Hakl›s›n, ayn› fikirdeyim.
Belirsiz Verilere ‹liflflkin Birkaç Söz Daha: Ge-
nel olarak veri adedi belirsizli¤i bu tür bir yol-
la çözülür. “Baflka var m› ya da yok mu” di-
yerek. Bunu programlama dilleri kendi gra-
merlerince çeflitli flekillerde hal yoluna koya-
bilirler. Mesela bir “döngü” olufltururlar ve
“flu tufla bas›l›ncaya kadar, (flu say› girilinceye
kadar) döngü içindekini gerçeklefltir” biçimin-
de problemi çözerler.
Yerinde ve Endifleli Bir Soru: Tamam abi, bu-
rada bunlar› anlad›k da… Bunlar bilgisayarda
nas›l oluyor? Yani hiç deneme yapmayacak
m›y›z? Kod yazmayacak m›y›z?
Endifle Giderici Cevap: Do¤ru söylüyorsun.
Ald›¤›m›z birkaç mektupta da bu vurgulan›-
yor. “Biraz da bilgisayarda bir fleyler yapabile-
lim ve sonra yolumuza devam edelim, karfl›-
m›zda somut sonuçlar görmek bizim de hak-
k›m›z” cihetinden mesajlar geliyor. Bu yüz-
den ileriki say›larda programlama araçlar›
hakk›nda bilgilere yer verip, basit düzeyde
örnek uygulamalar sunmay› düflünüyorum.
Merakl› Soru: Ne zaman? Hangi say›da?
Merakkl› Soruyu Görmezden Gelme ve Ödev:
fiöyle bir fley hesaplamak istesek, algoritma-
s›n› yazmak istesek: 1’den 100’e kadar olan
say›lar›n toplam›? Ya da flöyle bir soru: 1’den
100’e kadar 5 ile tam bölünen say›lar›n orta-
lamas›?
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