
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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