
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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