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1 Github ile ABD Göçmenlik ve Gümrük Muha-
faza kurumu aras�ndaki i³ anla³mas� tart�³malara
yol açt�

Github ve ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Kurumu aras�ndaki yak-
la³�k 200.000$'l�k bir i³ anlamas�n�n yenilenme zaman� gelince ortal�k biraz
kar�³t�. Birkaç hafta önce de bir geli³tiricinin ayn� kurumu protesto etmek
için yapt�§� bir eylemden bahsetmi³tim (bkz: Yaz�l�m Gündemi - 10). Ame-
rika'da ya³amad�§�m için do§al olarak bu kurum ve politikalar�yla ilgili bir
bilgim yok fakat insanlar�n bu kadar fazla olay etmesine bak�l�rsa pek iyi bir
kuruma benzemiyor.

GitHub durumu aç�klamak için tüm çal�³anlar�na gönderdi§i e-postan�n
ayn�s�n� bloglar�nda yay�nlad�. Olay�n geçmi³inden ve kendilerinin izledik-
leri rollerden bahsetmi³ler. K�saca özetlemek gerekirse: ilk i³ anla³mas� 2016
y�l�nda yap�l�yor ve ilgili kurum GitHub Enterprise Server lisans� al�yor. San�-
r�m o zamanlarda bu kurumun olay yaratan politikalar� gündemde de§ilmi³.
GitHub ve Microsoft, ilgili kurumun olay yaratan politikalar�na her ne kadar
kar³� olsalar da "i³ ba³ka arkada³l�k ba³ka" hesab�yla anla³maya devam et-
tiklerini belirttiler. "Kurumun ilgili politikalar�n� her yerde protesto ettik ve
etmeye devam edece§iz" deyip ekliyorlar: "Protesto amaçl� organizasyonlara
500.000$'l�k ba§�³ yapaca§�z".

Twitter'daki ³u gönderi alt�nda baya§� bir tart�³ma dönmü³ durumda.
Baz� GitHub ve Microsoft çal�³anlar�n�n da olaylar� protesto etti§ine yönelik
haberler var. Bakal�m olaylar nereye varacak.
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2 GNU projesi geli³tiricileri Richard M. Stallman'�n
devam eden liderli§ine itiraz ediyor

Geçti§imiz haftalarda Richard M. Stallman'�n baz� söylemleri yüzünden Öz-
gür Yaz�l�m Vakf�'ndaki (Free Software Foundation) ve MIT'deki görevinden
ayr�ld�§�n� konu³mu³tuk (bkz: Yaz�l�m Gündemi - 10). Sonraki haftalarda
Stallman, "FSF ve MIT'den istifa ettim fakat GNU projesine liderlik etmeye
devam ediyorum" ³eklinde bir aç�klama yapt�.

6 Ekim'de FSF ³öyle bir yaz� yay�nlad� ve özgür yaz�l�m toplulu§undan
durumla ilgili görü³ler toplamaya ba³lad�. Bunun üzerine baz� GNU projesi
geli³tiricileri de �kirleri aç�k ³ekilde bir yaz� ile belirtmek için 7 Ekim'de
³u yaz�y� yay�nlad�lar. Yaz�ca k�saca Richard Stallman'�n özgür yaz�l�m ha-
reketinin ve GNU projesini ilk ortaya koyan ve büyük emekler veren ki³i
oldu§unu kabul ettiklerini fakat y�llar içerisinde Stallman'�n davran�³lar�n�n
de§i³mesinden dolay� art�k GNU projesini temsil etmedi§ini dü³ündüklerini
belirtmi³ler.

10 Ekim tarihli bir güncelleme notu dü³ülen bu sayfada toplanan tüm gö-
rü³lerin hem FSF hem de GNU liderli§iyle özel olarak payla³�ld�§� belirtilmi³.
Bakal�m süreç nas�l devam edecek. Sizin konu hakk�ndaki görü³leriniz nedir?
Richard Stallman tamamen yaz�l�m camias�ndan d�³lanmal� m�d�r yoksa po-
litik görü³leri ayr�, programc� (hacker) ki³ili§i ayr� m� de§erlendirilmelidir?
Yorumlar k�sm�nda konu³al�m.

3 Chrome, geli³tiricinin autocomplete=off seçimine
ra§men autofill özelli§ini kapatm�yor

Autocomplete (otomatik tamamlama), kullan�c�lar�n bir metin kutusuna bir-
³eyler yazarken daha önce yazd�klar�n� önermeye yarayan bir taray�c� özel-
li§i. autofill (otomatik doldurma) ise sayfadaki bir formu, elemanlar�n
autocomplete özelli§indeki de§erlerden yararlanarak otomatik olarak tara-
y�c�da kay�tl� de§erlerle doldurmaya yarayan bir özellik. Örne§in bir kullan�c�
giri³i formunda kullan�c� ad�n�z� yazd�ktan sonra ³ifre kutusunun da otomatik
olarak doldurulmas�. Ço§u durumda faydal� olabilirken bazen de geli³tirici
için biraz sorunlu olabiliyor. Böyle durumlar�n üstesinden gelmek için de bu
özelli§i input baz�nda kapatmaya yarayan bir tercih geli³tiricilere sunulmu³
fakat chrome'un buna tercihe sayg� duymad�§�, autocomplete=off seçili ol-
du§u halde otomatik doldurma özelli§ini kapatmad�§� ortaya ç�kt�. Asl�nda
bu yeni bir olay de§il konu ba³l�§�na ekledi§im ba§lant�dan da görebilece§iniz
gibi ilgili issue 12 aral�k 2018 tarihinde aç�lm�³ fakat hala daha çözülmedi§i

3

https://www.zdnet.com/article/gnu-project-developers-object-to-richard-m-stallmans-continued-leadership/
https://www.fsf.org/news/fsf-and-gnu
https://guix.gnu.org/blog/2019/joint-statement-on-the-gnu-project/
https://bugs.chromium.org/p/chromium/issues/detail?id=914451#c73
https://bugs.chromium.org/p/chromium/issues/detail?id=914451#c73


için tekrar gündeme geldi ve geli³tiriciler sitemlerini belirtmeye devam ediyor.
Aç�kcas� Google'dan giderek daha da so§uyan bir ki³i olarak, bu durumdan
da hiç haz etmedim. Resmen kodlad�§�m�z siteye ve ona belirtti§imiz tercih-
lere ayk�r� hareket ediyor ve uzun zamand�r da hiçbir eylem al�nm�³ de§il.
Google'a art�k birilerinin dur demesi gerekiyor ama kim ne zaman diyecek
bilemiyoruz. Bakal�m ne olacak. Siz bu konuda ne dü³ünüyorsunuz?

Düzeltme (14.10.2019 11:40): autocomplete ve autofill özellikleri-
nin kar�³t�r�lmas�ndan do§an yanl�³ anla³�lma sorunu giderildi.

4 Visual Studio Code Eylül 2019 (1.39) sürümü ya-
y�nland�

Ayr�ca Python eklentisinin bu ay duyurulan yeni sürümü ile VS Code'da
art�k native olarak Jupyter Notebook düzenleme özelli§i de geldi.
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5 Yakla³an Etkinlikler

Etkinlik �smi Yer Tarihi
Managing Di�erent Environments Ankara 15 Ekim 18:30
Zebra Emea Android Developer Seminars �stanbul 16 Ekim 09:00
TRAI Meet-Up #27 Yapay Zekâ Altyap�lar� �stanbul 16 Ekim 18:00
Yaz�l�mda Kariyer'19 �stanbul 16 Ekim 18:30
Kubernetes Operators 101 �stanbul 16 Ekim 19:00
Kuantum Makine Ö§renmesi �stanbul 17 Ekim 18:30
Big Data'dan Nas�l Anlam Ç�kar�l�r? �stanbul 18 Ekim 19:00
Workshop: Sesli Arayüzlerde Görsel Cevaplar �stanbul 19 Ekim 11:00

6 Di§er Haberler

� Mozilla güvenlik tak�m�, iTerm2'de kritik bir güvenlik aç�§� buldu.

� Yeni bir build ve test arac�: Bazel, GitHub Deposu.

� Amazon Elastic Kubernetes Service içerisindeki Windows Container
deste§i art�k herkese aç�k hale geldi.

� IoT için görsel programlama ortam� sunan Node-RED ilk stabil sürümü
1.0'� duyurdu.

� Mycroft isimli �rma sesli asistan yaz�l�m�n� AGPL lisans� ile aç�k kay-
nak hale getirdiler. Firman�n GitHub Sayfas�

� Yeni bir LISP lehçesi duyuruldu: Bel.

� PyTorch 1.3 duyuruldu.

� OpenSSH 8.1 duyuruldu.

� JDK 14 sürümünde JFR Event Streaming özelli§i gelecek.

� Next.js 9.1.1 sürümü yay�nland�.

� AndroidX WorkManager API 2.3.0-alpha02 sürümü ç�kt�.

� C kütüphanesi tbox, 1.6.4 sürümünü duyurdu.
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7 Lisans

Yaz�l�m Gündemi - 13 yaz�s� Eren Hat�rnaz taraf�ndan Creative Commons
At�f-GayriTicari-Ayn�LisanslaPayla³ 4.0 Uluslararas� Lisans� (CC

BY-NC-SA 4.0) ile lisanslanm�³t�r.
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