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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...




