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TeknoSeyir'de Oku

1 Richard Stallman, Özgür Yaz�l�m Vakf� ba³kanl�-
§�ndan ve MIT'deki görevinden istifa etti

Daha do§rusu istifa etmek zorunda kald� demek daha do§ru olur. Çünkü
kendisini hiç sokmamas� gereken bir duruma soktu ve art�k sonuçlar�na kat-
lanmak zorunda. Olaylar 12 Eylül tarihinde Medium sitesinde yay�nlanan ³u
blog yaz�s� ile ba³l�yor. Bu yaz�da, Richard Stallman'�n MIT'deki yapay zeka
laboratuvar� mail listesindeki çocuk istismar�n� savunmaya kadar giden ma-
illeri if³a edilmi³. Mailleri ayn� zamanda buradan da okuyabilirsiniz. Bunlar
ortaya ç�k�nca do§al olarak herkes Stallman'�n üzerine gitmeye ba³lad� ve
sonuç bu ³ekilde oldu.

Olaylar hakk�nda fazla detaya girmeyece§im zaten internet üzerinde hem
�ngilizce hem de Türkçe olarak birçok kaynakta yer ald�(*). Bu haftaki gün-
dem de§erlendirmesinde Murat Abi de de§indi. Detaylar� oralardan okuya-
bilir ya da dinleyebilirsiniz.

Ben de özgür yaz�l�m destekçisi birisiyim fakat Stallman'�n politik gö-
rü³lerini pek takip etmiyorum. Web sitesindeki ³u sayfaya bakt�§�mda buna
benzer dü³ünceleri daha önce de dile getirdi§ini gördüm. Bu tarz uçlarda
dola³may� seven birisi oldu§u aç�k fakat bu olay�n savunulacak hiçbir yan�
yok -sonradan yapt�§�n�n yanl�³ oldu§unun fark�na varm�³ olsa bile.

Ayr�ca Richard Stallman'�n Özgür Yaz�l�m Hareketi ad�na konu³ma yap-
mas� da yasakland�. Aç�kcas� her ne kadar hareketin kurucusu olsa bile Ric-
hard Stallman'�n ilahla³t�r�lmay�p, savunulmaya çal�³�lmamas� beni sevin-
dirdi. Bu demek oluyor ki, Özgür Yaz�l�m Hareketi Richard Stallman olma-
dan da devam edebilir.

Kaynaklar:

� Richard Stallman çocuk istismar�n� savundu � Bilimma Bilim Haberleri
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� Computer Scientist Richard Stallman Resigns From MIT Over Epstein
Comments - . . .

� Reddit tart�³malar�:

� Richard Stallman Resigns From MIT Over Epstein Comments :
programming

� Richard M. Stallman resigns � Free Software Foundation : prog-
ramming

2 Bir geli³tirici ABD Göçmenlik ve Gümrük Mu-
hafaza kurumunu protesto etti

Seth Vargo isimli geli³tirici, ki³isel projelerinin birinin, dolayl� bir yoldan
ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza kurumuyla yap�lan bir i³ anla³mas�na
dahil olmas� nedeniyle ilgili projesini her yerden kald�rd�.

�u an Google'da mühendis olarak çal�³an bu arkada³, eskiden Chef isimli
bir ³irkette çal�³�yormu³ ve o zamanlarda Chef Sugar isimli ki³isel bir proje
geli³tirip, GitHub hesab�nda ve RubyGems sitesinde payla³m�³. Daha sonra
da ilgili kütüphane, Chef'in ba§�ml�l�klar� (dependency) aras�na girmi³.

Bu haftan�n ba³lar�nda Twitter'da bir kullan�c�n�n Chef ³irketi ile ABD
Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza kurumunun yapt�§� 95.500$'l�k anla³may�
ortaya ç�kar�nca, kütüphanenin geli³tiricisi de kurumu protesto etmek için
ilgili kütüphanenin kodlar�n� GitHub'dan ve RubyGems sitesinden sildi. Bu
durumdan etkilenen projeler de olmu³ haliyle. Protesto nedeni olarak da
"insanl�k d�³� muamele, temel insan haklar�n�n reddi" vb. gibi konular� gös-
termi³. �lgili kurum hakk�nda pek bilgim yok ama söz konusu Amerika olunca
geli³tiriciye hak veresim geliyor.

Geli³tirici bunu protesto amac�yla yapm�³ fakat kodlar� aç�k kaynak bir
lisans ile payla³t�§� için haliyle Chef ³irketi de eski kodlar� bulup, tekrar kendi
hesaplar�na yüklemi³ler. Yine de ilginç bir protesto yöntemi olarak tarihe not
dü³mü³ oldu.

3 GitHub, Semmle isimli ³irketi sat�n ald�

Semmle, bir semantik kod analizi motoru. Yani kodlar�n�z� analiz edip, olas�
güvenlik za�yetlerini ya da daha önce ke³fedilmi³ güvenlik aç�klar�n� CVE
numaralar� ile birlikte sunan bir hizmet. Daha çok �rmalardaki güvenlik
tak�m�ndaki geli³tiriciler taraf�ndan kullan�lan bir servis.
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GitHub da bu ³irketi sat�n alarak bünyesine katt� ve art�k GitHub ile
daha entegre olaca§� hatta direkt GitHub'�n içerisinde bir servis olarak kul-
lan�labilece§i yönünde görü³ler var. Bakal�m önümüzdeki aylarda mutlaka bir
kullan�m senaryosu olarak kar³�m�za ç�kar�r bunu GitHub.

4 Chrome 78 Beta ile gelen API yenilikleri

19 Eylül günü yay�nlanan bu chrome sürümü ile API sistemine baz� yenilikler
gelmi³. �öyle ki:

4.1 Özel CSS özellikleri ve de§i³kenler

W3C organizasyonunun CSS-TAG Houdini ekibi taraf�ndan olu³turulmu³ bu
özellik sayesinde art�k CSS taraf�nda kendimize özel css özellikleri olu³tura-
bilece§iz. Yani bu ³ekilde:

JavaScript
1 window.CSS.registerProperty({

2 name: '--my-color',

3 syntax: '<color>',

4 inherits: false,

5 initialValue: 'black',

6 });

JavaScript taraf�nda özelli§i tan�mlad�ktan sonra, CSS taraf�nda böyle kul-
lanabilece§iz:

CSS
1 .thing {

2 --my-color: red;

3 }

Front-End taraf�na pek yak�n birisi olmad�§�m için kullan�m senaryosunu
çözemedim ama buradaki sayfadan daha detayl� bilgiler alabilirsiniz.

4.2 Dosya sistemine eri³im

Bu özelli§in gelece§ini daha önceki yaz�l�m gündemi yaz�s�nda (bkz: Yaz�-
l�m Gündemi - 7) söylemi³tim. Bu sürümde, Chrome'a eklenen Origin Tri-
als özelli§i üzerinden akti�e³tirilebilir olmu³. Yani art�k buna göre kodlanan
siteler sizin seçti§iniz bir dosyaya do§rudan eri³ip üzerinde, okuma-yazma
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i³lemleri yapabilecek. �lgili yaz�da bu özelli§in kullan�m alan� için Google,
çevrim içi uygulamalar (resim&video düzenleme, metin editörü vb.) bu özel-
lik sayesinde daha kolay kullan�labilecek demi³. Önceden de bu tarz siteleri
kullanabiliyorduk fakat orada site sadece dosyay� okuyabiliyordu. Mesela bir
resimde de§i³iklik yapt�§�n�zda o taray�c�da kal�yordu, kaydet dedi§inizde
farkl� bir dosya olarak indiriliyordu, art�k siteler do§rudan dosyay� de§i³tire-
bilecekler. Bana kötüye kullan�m� çok mümkün bir özellik gibi geliyor, ben
³ahsen o ³ekilde bir izini hiçbir siteye vermem. Siz ne dü³ünüyorsunuz bu
özellik hakk�nda? Yorumlar k�sm�nda konu³al�m.

API sistemindeki di§er de§i³iklikler için konu ba§l�§�na ekledi§im ba§-
lant�ya t�klayabilirsiniz.

5 Safari 13 ile gelen API yenilikleri

Bu hafta iOS 13 ile birlikte yay�nlanan Safari 13'de yeni API özellikleri mev-
cut. Bunlardan baz�lar� ³u ³ekilde:

� Web siteler art�k telefonun karanl�k moda geçti§ini anlay�p kendilerini
de karanl�k temaya geçirebilecekler.

� "Apple ile Giri³ Yap" özelli§i web sitelere eklenebilecek

� Sayfada yer alan iframe ler art�k sayfay� de§i³tiremeyecek.

� Koni ³eklinde CSS renk geçi³leri (gradient) için destek.

� JavaScript art�k daha az bellik kullan�yor.

� __Secure- ve __Host- çerez ön-ekleri için destek.

� Apple Pay için destek

API sistemindeki di§er de§i³iklikler için konu ba§l�§�na ekledi§im ba§-
lant�ya t�klayabilirsiniz.

6 Microsoft programc�lar için yeni yaz� stilini du-
yurdu: Cascadia Code
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Microsoft, terminal ve programlama araçlar�nda kullan�lmak üzere bu
yeni yaz� stilini SIL Open Font License isimli lisans ile aç�k kaynak ³ekilde
duyurdu. Ben ³u an geli³tirilmekte olan Windows Terminal uygulamas�n�n
da varsay�lan olarak bu yaz� stilini kullanaca§�n� tahmin ediyorum. Ben uzun
zamand�r Input Mono kullan�yorum ama belki bir ara bunu da deneyebilirim.

gorseller/programming-ligatures.gif

7 Etkinlik duyurusu: Ultimate Graphical Perfor-
mance on STM32 microcontrollers with Qt for
MCUs

Geçti§imiz haftalarda tan�t�lan Mikroi³lemciler için Qt kütüphanesinin ta-
n�t�m etkinlikleri devam ediyor. 25 Eylül tarihinde de bir Webiner (sanal
seminer) düzenlenecekmi³. �lgili arkada³lar konu ba³l�§�na ekledi§im ba§lan-
t�ya t�klayarak kay�t olabilirler.

Etkinlik sayfas�

8 Di§er Haberler

� Microsoft, kendi C++ Standart Kütüphanesini aç�k kaynak yapt�: STL.

� Modern C kitab�n�n ikinci bask�s� Creative-Common lisans� ile çevrim
içi olarak yay�nland�.

� KDAB Group, içerisinde çe³itli C++ araçlar�n�n oldu§u depoyu aç�k
kaynak yapt�: KDToolbox.

� C programlama dilinde asenkron süreçler yönetmeye yarayan kütüp-
hane aç�k kaynak olarak yay�nland�: async.h

� Go için önbellek kütüphanesi aç�k kaynak olarak yay�nland�: ristretto.

� Neo4j, yeni bir sorgu dili duyurdu: GQL (Graph Query Language)

� Eclipse 2019-09 sürümü yay�nland�.

� Eclipse IDE 2019-09'a Java 13 deste§i kazand�ran araç Eclipse
Marketplace'de yerini ald�.

� Kubernetes 1.16 sürümü duyuruldu.

� LLVM 9.0.0 sürümü yay�nland�.
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� Memcached 1.5.18 sürümü duyuruldu.

� OpenJDK 13 sürümü yay�nland�.

� HgLab 1.14 sürümü yay�nland�.

� YugaByteDB 2.0 GA sürümü yay�nland�.

� NeoVIM 0.4.0 sürümü yay�nland�, De§i³iklik Notlar�.

� TextMate v2.0 sürümü yay�nland�.

� Akademik Çal�³malar:

� Emergent Tool Use From Multi-Agent Autocurricula, Alternatif
Kaynak.

� Espresso: A Fast End-to-end Neural Speech Recognition Toolkit

9 Lisans
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