
Belirsiz… Ama 
Yine de Ortala!
Belirsizlikler sorunlar do¤ursa da hemencecik üstesinden 
gelecek bir yol bulmak mümkündür.

eçen say›da tam da toplama ve orta-
lama alman›n mutlulu¤unu yaflarken
“pat” diye bir soru sormufl ve yine zi-

hinleri buland›rm›flt›k: “Ya ortalamas›n› alaca-
¤›m›z say› belli de¤ilse?” Bunu biraz daha ge-
nellefltirirsek sorunu flöyle dillendirebiliriz:
“Ya algoritmada herhangi bir amaçla kulla-
naca¤›m›z verilerin adedi belli de¤ilse?” 
Korkulu Dakikalar›n Bafllang›c› M›? Düflünce-
sindeki fiah›s Tepkisi: Aman›››n! Ne yapaca¤›z
flimdi? 
Yat›flt›rma Çabalar›: Karfl› karfl›ya kald›¤›m›z
bu sorun karfl›s›nda hiç telafla mahal yoktur.
“Sorunu anlamak, çözmenin yar›s›d›r” derler.
Bir k›s›m ulema da “‹nanmak baflarman›n ya-
r›s›d›r” beyan›n› zikreder. Bu durumda sorun-
lar› çözmek için hiç çaba sarf etmesek, sade-
ce anlasak ve inansak mesele bitmifl demek-
tir. De¤il mi?
Umutllanma: Tabii ya, do¤ru söylüyorsun
a¤abey!
Tokat Gibi Cevap: Hemen de gaza geliyor-
sun! Yaz›klar olsun! Çaba sarf etmeden olur
mu hiç? Neymifl, inanmak ve anlamak yeter-
liymifl… Yok öyle fley… Çal›flacaks›n.
Serzenifl: ‹yi de bana ne k›z›yorsun flimdi?
Sen kendin demedin mi muhterem a¤abey-
cim? Alemsin yahu.
Serzenifle Cevap ve Konuya Girifl Konuflmala-
r›: Olsun. Senin “Olur mu abi, evet meseleyi
anlamam laz›m ama yine de çal›flmal›y›m”
demen laz›md›. Neyse… Algoritmada (prog-
ramda) kullanaca¤›m›z veriler her zaman be-
lirli say›da olmayabilir. Mesela büyük bir mar-
kette al›flverifl yapt›k ve kasaya yöneldik. Ka-
siyer ald›¤›n ürünleri say›p kaç tane ise ona

göre mi kasadan geçiriyor? Yoksa s›rayla m›?
Ani Cevap:: E tabi ki s›rayla. Hiçbir say›m yap-
madan.
Örne¤e Kald›¤› Yerden Devam: Kasadaki bil-
gisayar, ürünleri teker teker geçirirken, ald›-
¤›m›z ürünlerin bir flekilde sona erdi¤ini anl›-
yor, sence nas›l?
‹kinci ani Cevap: Kasiyer “enter” tufluna do-
kunuyor, de¤il mi?
Örne¤e ‹kinci Kez Kald›¤› Yerden Devam:
Evet! Bunu bir flekilde bilgisayara aktarmal›-
y›z! Yani ifllemlerin art›k sona erdi¤ini, daha
fazla veri gereksinimi olmad›¤›n› belirten bir
ipucu, iflaret, sinyal laz›m. Demek ki, kasiye-
rin kasas›ndaki bilgisayara flöyle denmifl: “En-
ter tufluna t›kland›¤›nda son toplam› ver, ç›k-
t›s›n› al ve sonraki al›flverifl için haz›rlan!”
Heyyecanlanma ve Kavrama Belirtisi: Aaa.. ne
kadar kolaym›fl. Hem de zevkli.
Onaylama ve Devam: Bence de kolay ve
zevkli. fiimdi düflünelim bakal›m, verilerin bit-
ti¤ini anlamak için ne yapal›m? Kendimize
nas›l bir ipucu-sinyal-iflaret verelim?
Konuya Katk›: Hmm.. Yani biz say›y› ö¤rene-
ce¤iz, “Baflka say› yoksa flöyle yap, varsa bafl-
ka türlü yap” m› diyece¤iz?
Konuya Katk›ya Devam ‹ste¤i: Evet, öyle ol-
sun. Hadi algoritmas›n› bir dene bakal›m.
Deneme Öncesi: Öncelikle geçen say›dan ö¤-
rendi¤imiz gibi say›lar› toplamak için “Top-
lam” de¤iflkeni tutmal› ve bafllang›ç olarak
“s›f›r” de¤erini atamal›y›m. Benzer flekilde
kaç say› oldu¤unu tespit etmek için “Say›-
Adedi” de¤iflkeni tutmal›y›m. Geçen say›dan
farkl› olarak “Say›Adedi” de¤iflkenine de bafl-
lang›ç olarak bir de¤er vermeliyim. Çünkü
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onu da bilmiyorum ve “ortalama”y› hesap
edebilmek için kaç say›n›n topland›¤›n› bil-
mem gerekir.
Tebrik ve fiaflk›nl›k ‹fadeleri: Aferin be. Hay-
ret, hemen nereden fark ettin bu kadar fleyi?
Tebrikleri Kabul Etme ve Algoritma Deneme-
si: Teflekkür ederim. Bu yaz› dizisinin tüm se-
risini özenle takip edip ad›m ad›m çal›fl›yo-
rum. 
Ad›m 1: Toplam=0 ve Say›Adedi=1
Ad›m 2: Say›Adedi’nci Say›y› ö¤ren.
Ad›m 3: Say›Adedi=Say›Adedi+1
Ad›m 4: Toplam=Toplam+Say›
Ad›m 5: Baflka Say› varsa Ad›m 2’ye, yoksa
Ad›m 6’ya git.
Ad›m 6: Ortalama=Toplam/Say›Adedi
Oldu her halde de¤il mi? Vay can›na, yavafl
yavafl oluyor galiba!

Üzücü Haber: Bu tür bir haberi vermek iste-
mezdim ama… Olmad›!
HHüzünlü Anlar: Ama neden a¤abey ya.. Hal-
buki çok da özenli yazm›flt›m. Hatas›z gibi
düflünmüfltüm sanki. Neresi yanl›fl oldu?
Hata Buldurucu Garip Soru: Sen kaç say›n›n
ortalamas›n› ald›n? Ve asl›nda kaç say› var?
Biliyorum, say› belli de¤ildi. Ama sen 3 defa
girifl yapaca¤›n› düflün meselâ.
Fark edifl: Aaaa… Algoritmay› iflletti¤imde
görüyorum ki Ad›m 3’te, hemencik Say›Ade-
di=2 oluyor. Yani ben ilk say›y› ö¤rendi¤imde
Say›Adedi’nde sanki 2 say› varm›fl gibi görü-
nüyor. Yani SayAdedi’ndeki de¤er, esas de-
¤erin 1 fazlas› oluyor.
Fark Edifle Sevinifl ve Çözüme Ulaflma Gay-
retleri: Aferin be. Helal olsun. Pat diye bul-
dun. Bu ne h›z… Aman nazar de¤mesin.
Do¤ru. Peki bu sorunu çözmek içine yapaca-
¤›z?
Azmin Zaferi: Buldum! Ben ne diye bafllang›ç
de¤erini Say›Adedi=1 dedim ki? Halbuki Say›-
Adedi=0 olarak de¤ifltirsem, hiçbir sorun kal-
mayacak! Yaflas›n!
Tebrik ve Alternatif Aray›fllar›: Tebrik ederim
güzel kardeflim. Hakikatten iyi bir ifl ç›kard›n
Peki baflka ne gibi çözüm bulabiliriz?
Suya Sabuna Dokunmamak ‹steyifl: Aman
abi, yeter flimdilik bana bir yol. Sen söyle ne
olur. Haz›r moralim de yerinde iken.
Ac›ma  Hissi ve Cevap: Ad›m 3’ün yerini de-
¤ifltirmeye çal›flsan…
Ani Bir Gaza Gelme ve Cevab› A¤›zdan Alma
Giriflimi: Evet evet! Ad›m 6’dan önce, Baflka
say› var m› kontrolünden hemen sonraya al›r-
sak olabilir.
Kontrol Etmeye Ça¤r›: Acaba?
‹kincci Alternatifi Tekrar ‹nceleme: Düflünelim,
say›y› ö¤renece¤iz, toplama ekleyece¤iz. Di-
yelim ki baflka say› var ve algoritmada önceki

ad›mlara gitsek… Aaa!
Tebessüm: Ne oldu?
Alternatif Teklifini Geriye Çekme: Olmad› ya-
hu. E¤er sadece 1 tane say› varsa yine Say›-
Adedi’ni bofl yere art›raca¤›z. Daha fazla say›
varsa, bu sefer Say›Adedi art›rma ifllemi “bafl-
ka say› varsa” ad›m›ndan sonra oldu¤undan
algoritma geriye gidince Say›Adedi’ni hiç art›-
ramayaca¤›z. Bu yüzden bu teklifimi geri al›-
yorum.
fiükür ve Cevaba Kaald›¤› Yerden Devam: fiü-
kür do¤ru yolu buldun. Sözümü kesmesen
ben de bunu söyleyecektim. Ad›m 3’ün yeri-
ni de¤ifltirmenin bir anlam› yok diyecektim.
Daha basit bir fleyler düflünelim.
Merak ve Acele Ettirme: Allah Allah… Daha
basit ne olabilir ki abi? Merak ettim.
Beklenen Cevap: Say›Adedi, benim istedi¤im-
den 1 fazla olmuyor muydu?
Laf›n Gelifli Bir Cevap: Evet.
Beklenen  Cevaba Devam: En sonunda Orta-
lama=Toplam/Say›Adedi yerine Ortala-
ma=Toplam/(Say›Adedi-1) deyiverirsin, olur
biter.
fiaflk›nl›k: Hakikatten yahu, nas›l da düflüne-
medim ben bu kadar basit bir fleyi.
Tafl Yerinde A¤›r Cinsinden Bir Ö¤üt: Evet,
bazen kendimizi karmafl›k yap›lara kapt›r›p
basit çözümleri göremeyebiliyoruz.
Uzlaflma: Hakl›s›n, ayn› fikirdeyim.
Belirsiz Verilere ‹liflflkin Birkaç Söz Daha: Ge-
nel olarak veri adedi belirsizli¤i bu tür bir yol-
la çözülür. “Baflka var m› ya da yok mu” di-
yerek. Bunu programlama dilleri kendi gra-
merlerince çeflitli flekillerde hal yoluna koya-
bilirler. Mesela bir “döngü” olufltururlar ve
“flu tufla bas›l›ncaya kadar, (flu say› girilinceye
kadar) döngü içindekini gerçeklefltir” biçimin-
de problemi çözerler.
Yerinde ve Endifleli Bir Soru: Tamam abi, bu-
rada bunlar› anlad›k da… Bunlar bilgisayarda
nas›l oluyor? Yani hiç deneme yapmayacak
m›y›z? Kod yazmayacak m›y›z?
Endifle Giderici Cevap: Do¤ru söylüyorsun.
Ald›¤›m›z birkaç mektupta da bu vurgulan›-
yor. “Biraz da bilgisayarda bir fleyler yapabile-
lim ve sonra yolumuza devam edelim, karfl›-
m›zda somut sonuçlar görmek bizim de hak-
k›m›z” cihetinden mesajlar geliyor. Bu yüz-
den ileriki say›larda programlama araçlar›
hakk›nda bilgilere yer verip, basit düzeyde
örnek uygulamalar sunmay› düflünüyorum.
Merakl› Soru: Ne zaman? Hangi say›da?
Merakkl› Soruyu Görmezden Gelme ve Ödev:
fiöyle bir fley hesaplamak istesek, algoritma-
s›n› yazmak istesek: 1’den 100’e kadar olan
say›lar›n toplam›? Ya da flöyle bir soru: 1’den
100’e kadar 5 ile tam bölünen say›lar›n orta-
lamas›?
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