
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...
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