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TeknoSeyir'de Oku

1 Python 2'nin 3 ayl�k ömrü kalm�³

Bildi§iniz gibi Python programlama dili uzun bir süredir iki ayr� sürüm üze-
rinden geli³tirilmeye devam ediyor. Fakat Python 2.x numaral� sürümler için
yolun sonu gözüktü. Python tak�m�, 1 Ocak 2020'den itibaren Python 2
sürümünün geli³tirilmeye devam edilmedi§ini duyurdu. Buna güvenlik gün-
celle³tirmeleri de dahil. Yani Python 2 art�k tamamen ölüyor.

Aç�kcas� pek üzüldü§ümü söyleyemem. Yaratt�§� gereksiz "Python 2 mi, 3
mü?" kafa kar�³�kl�§�n� da dü³ününce bu kadar uzun süre destek verilmesine
bile ³a³�r�yorum. Neyse, ölünün arkas�ndan kötü konu³ulmaz ama Python
tak�m� ³öyle bir web sitesi açarak, Python 2 sürümünün ölüm gününe geri
say�m ba³latm�³. Bu biraz a§�r olmu³ sanki.

Python 2 ile yaz�lm�³ projelerinizi Python 3 sürümüne geçirmek için Pyt-
hon tak�m� taraf�ndan yay�nlanan ³u rehberi inceleyebilirsiniz: Porting Pyt-
hon 2 Code to Python 3. Son son helallik almay� da unutmay�n Python
2'den.

2 TypeScript 3.7 ile gelecek yenilikler

5 Kas�m'da yay�nlanmas� planlanan TypeScript programlama dilinin 3.7 sü-
rümü ile gelecek olan birkaç özellik bu ³ekilde:

2.1 Null Coalescing

Bu özelli§in benzeri asl�nda JavaScript'in kendisinde mevcut fakat baz� du-
rumlarda sorun olabiliyor. Örne§in:

TypeScript
1 const final_sonuc = sonuc1 || sonuc2;
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gibi bir ifadede, sonuc1 de§i³keni e§er bo³ string ya da s�f�r gibi falsy ifa-
deler varsa, bunlar� tan�ml� de§ildir olarak kabul edip sonuc2 de§i³kenini
sonuc_final 'e aktarabiliyordu.

TypeScript 3.7 ile gelecek olan ?? ifadesi ile bu sorunun önüne geçilmi³
oluyor. �öyle ki:

TypeScript
1 const final_sonuc = sonuc1 ?? sonuc2;

³eklinde kullan�m sayesinde art�k sonuc1 de§i³keni falsy ifadeler içerse bile
tan�ml� olarak kabul edilecek, çünkü öyle bir de§i³ken mevcut.

2.2 Optional Chaining

Bu özellik sayesinde art�k uzun ve iç içe if sorgular� yapmak zorunda kalma-
yaca§�z. Önceden ³öyle uzun bir ifade ile yapt�§�m�z ³eyi:

TypeScript
1 let sonuc = veri ? (veri.anahtar1 ? veri.anahtar1.anahtar2 :

undefined) : undefined;↪→

veri.anahtar1.anahtar2 de§erini getirmek için de§i³kenin tan�ml� olmama
ihtimaline kar³� böyle bir kullan�m yap�yorduk.

Fakat art�k bunu ³u ³ekilde sadele³tirebilece§iz:

TypeScript
1 let sonuc = veri?.anathar1?.anahtar2;

Yeni eklenecek di§er özellikler için bu sayfaya göz atabilirsiniz.

3 Oracle, JDK indirmeleri için art�k üyelik istiyor

Oracle elinde tuttu§u Java teknolojisinin suyunu s�kmaya devam ediyor.
�imdi de lisans de§i³ikli§ine giderek, art�k Java SE Development Kit in-
dirmeleri için üye olmay� zorunlu k�ld� ve ki³isel (ticari olmayan) projelerde
kullan�rken de proje hakk�nda detaylar� istemeye ba³layacakm�³. Yani Oracle
�rmas� ho³una gitmeyen projelere JDK vermeyebilir. OpenJDK taraf�nda bir
de§i³iklik yok, GPL lisans� ile jdk.java.net adresi üzerinden da§�t�lmaya de-
vam ediyor.

Nedir bu Oracle'dan çekti§imiz?!

3

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Glossary/Falsy
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Glossary/Falsy
https://github.com/microsoft/TypeScript/issues/16
https://github.com/microsoft/TypeScript/issues/33352
https://www.oracle.com/java/technologies/jdk8-downloads.html


4 Dünya Programc�lar Günümüz kutlu olsun!

Her y�l�n 256'�nc� gününde kutlanan bir günümüz varm�³, ben de yeni ö§-
rendim. 256.gün olmas�n�n nedeni de, hem 8-bit ile yaz�labilecek toplam 256
say� olmas�ndan (0 dahil), hem de 2'nin 365'den küçük en büyük kat� oldu§u
içinmi³. Bu y�l da 13 Eylül tarihine denk gelmi³. O hale günümüz kutlu olsun
arkada³lar

5 Di§er Haberler

� GitHub, Rails 6.0 sürümüne geçti§ini duyurdu.

� MDN ve CanIUse güçlerini birle³tirdi.

� Google, JavaScript ve WebAssembly motoru V8'in daha ha�f bir ver-
siyonu üzerinde çal�³�yormu³: V8 Lite.

� Django 3.0 alpha 1 sürümü duyuruldu.

� C++20 konseptleri Visual Studio 2019 16.3 Preview 2 sürümünde kul-
lan�labilir olmu³.

� C++ kütüphane yöneticisi vcpkg arac�n�n 2019.08 sürümü yay�nland�.

� Stripe komut sat�r� arac�n� (CLI) aç�k kaynak olarak yay�nlad�, GitHub
Deposu.

� PHP mail gruplar�nda hararetli tart�³malar devam ediyor.

� Dart programlama dili 2.5 sürümünü duyurdu.

� Bulut uygulamalar� için özelle³tirilmi³ yeni bir aç�k kaynak program-
lama dili duyuruldu: Ballerina, GitHub Sayfas�.

� Yeni bir proje yönetim platformu duyuruldu: Clubhouse.

� Eclipse organizasyonu, Jakarta EE 8 projesini aç�k kaynak olarak kul-
lan�ma açt�.

� Da§�t�k log sistemi Waltz aç�k kaynak olarak duyuruldu. GitHub De-
posu

� Captcha alternati� bir giri³im: WeHateCaptchas.

� Netlify, FaunaDB için eklentisini duyurdu.
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� Yaz� s�n��and�rma kütüphanesi cherry, 2.0 sürümünü duyurdu.

� Nestedj 4.0.0 sürümü ç�kt�.

6 Lisans
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