
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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