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< Önceki Gündem | 28 Ekim - 3 Kas�m 2019 | Sonraki Gündem >
TeknoSeyir'de Oku

1 Notepad++ 7.8.1 sürümünü "Free Uyghur" is-
miyle ç�kard�

Notepad++ her ne kadar do§rudan bir programlama arac� olmasa da h�zl�
çal�³mas�ndan dolay� Windows ortam�nda tercih edilebilen bir metin editörü.
Geli³tiricisi Don Ho, bu hafta duyurdu§u 7.8.1 sürümünün ismini, Çin'de
Uygur Türk'lerine uygulanan 'yeniden e§itim kamplar�'na dikkat çekmek için
"Free Uyghur" ("Uygurlara özgürlük") koydu.

29 Ekim tarihinde yay�nlad�§� blog yaz�s�nda Çin devletinin yapt�§� in-
san haklar�na ayk�r� ³eylerden bahsetmekle kalmam�³, oradaki insanlara nas�l
yard�m edilebilece§i ilgili de bilgi vermi³. Fakat benim özellikle dikkat çekmek
istedi§im k�s�m yaz�s�n�n son paragraf�, Türkçe'ye çevirecek olursak:

�nsanlar bana tekrardan "programlamay� ya da i³i siyaset ile ka-
r�³t�rma" diyecekler. Bunu yapmak kesinlikle Notepad++'�n po-
pülaritesini etkiler: Siyaset hakk�nda konu³mak, yaz�l�m ve ti-
cari ³irketlerin genellikle kaç�nmaya çal�³t�§� ³eydir. Problem ³u-
dur ki: E§er biz siyaset ile u§ra³mazsak, siyaset bizimle u§ra³�r.
�nsanlar ezildi§inde hareket etmemeyi seçebilirsiniz, ama ezilme
s�ram�z geldi§inde, çok geç olacak ve bizim için kimse olmaya-
cak. Harekete geçmeniz için Uygur ya da Müslüman olman�z
gerekmiyor, sadece insan olmak ve baz� insanlarla empati kurabilmek
yeterli.
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Çok iyi çevirememi³ olabilirim (yanl�³ çevirdi§imi dü³ündü§ünüz yerleri
yorumlar bölümünde belirtebilirsiniz) fakat vermek istedi§i mesaj� anlamak
için yeterli oldu§unu dü³ünüyorum. "Biz siyasetle u§ra³mazsak, siyaset bi-
zimle u§ra³�r" sözünü ben en iyi 2016 y�l�nda anlam�³t�m. Berat Albayrak'�n
maili hackleyen RedHack grubu, mailleri GitHub'a yükleyince GitHub 1 gün
boyun boyunca yasakl� kald�. Görüyorsunuz, siz ne kadar siyaset ile ilgilen-
memeye çal�³san�z da bir ³ekilde geliyor buluyor sizi. �ster programlama,
ister bilim yap�yor olun. �³te bu yüzden "aç�k kaynak" yerine "özgür yaz�-
l�m" hareketini destekliyorum. Don Ho'nun blog yaz�s�ndaki bu son paragraf�
gerçekten çok önemli. Bunlar� hiç çekinmeden dile getirmesinden dolay� geli³-
tirici arkada³� kutlamak gerek. Böyle insanlar�n var oldu§unu bilmek dünyaya
dair umutlar�m� bir nebze olsun ye³ertiyor. Bu konu hakk�nda siz ne dü³ü-
nüyorsunuz? Sizce yaz�l�m ve siyaset birbirinden tamamen ayr� konular m�
yoksa sürekli olmasa da birbirlerini etkileyen ³eyler mi? Yaz�l�mc�lar olarak
ne kadar ilgilenmeliyiz bu konularla? Yorumlar k�sm�nda konu³al�m.

Bir nebze olsun umut ye³erten insanlardan ziyade maalesef ayn� dünyada
oldu§umuzdan dolay� utanç duyaca§�m�z insanlar da var. Bu blog yaz�s�n�n
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yay�nlad�§� saatten sonra Notepad++ projesinin GitHub sayfas�n�n Issues
bölümü birçok Çinli vatanda³ taraf�ndan spam ya§muruna tutuldu. "Çin'de
öyle ³eyler yap�lm�yor" diyenden tut da, baya§� küfürlü mesajlar yazanlara
kadar yüzlerce hatta binlerce spam issue sayfas� aç�ld�. Ne söylenebilir ki bu
insanlar için. . . (asl�nda söylenebilecek baz� ³eyler var da buras� yeri de§il)

2 �spanya'n�n iste§i üzerine GitHub protestocula-
r�n kulland�§� uygulaman�n deposunu kald�rd�

�spanya'n�n Barcelona kentinde yakla³�k bir ayd�r devam eden protestolar
var. Bu protestolar�n sebebi ayr�kç� Katalan liderlerinin ve Katalonya'n�n
ba§�ms�zl�§�n� destekleyenlerin tutuklanmas�. Bu haberin yaz�l�m gündemine
girmesinin sebebi ise, kendilerine Tsunami Democrátic diyen aktivist bir
grubun protestocular�n kullanmas� için geli³tirdi§i bir mobil uygulaman�n
GitHub'dan, hükumet istedi§i do§rultusunda silinmesi. Bunu da GitHub'�n,
hükumetlerden kendisine gelen kapatma isteklerini payla³t�§� deposundan
ö§reniyoruz. Görüyoruz ki, Rusya ve Çin ülkelerinin aras�na bir de �spanya
eklenmi³.

Tsunami Democrátic grubunun github üzerinde bar�nd�rd�§� web sitesi
yay�nda kalmaya devam ediyor (�spanya'da engellenmi³, biz görebiliyoruz)
fakat uygulaman�n APK dosyas�n�n oldu§u depo, GitHub taraf�ndan silin-
mi³. �lgili aktivist grup da bu sefer kendilerine ba³ka bir yol bulmu³lar: bir
telegram kanal� haz�rlam�³lar ve APK dosyas�n� oradan da§�t�yorlar.

3 Android 11 sürümünde kablosuz ba§lant� üzerin-
den ADB deste§i gelebilir

Android Debug Bridge (ADB) isminden de anla³�laca§� üzere, Android uy-
gulama geli³tirirken hata ay�klama ve di§er birçok farkl� i³lem için kullana-
bilece§iniz Android geli³tiricinin tak�m çantas�nda mutlaka olmas� gereken
bir araç. Android geli³tirme ile çok az deneyimim olsa da Android Debug
Bridge (ADB) arac�n�n Android geli³tiriciler için ne kadar önemli oldu§unu
biliyorum. Bu özellik henüz sadece USB ba§lant� üzerinden kullan�labilir fa-
kat baz� geli³tiriciler hem kablo ile u§ra³mamak için hem de birden fazla
cihazda geli³tirme yaparken kablosuz olarak da bu özelli§i kullanmak isti-
yor. ADB arac� buna izin veriyor fakat yine ilk ba§lant� için USB'yi ba§lay�p
sonra kablosuz olarak devam etmek ve birden fazla cihazla çal�³�yorsan�z da
her cihaza sabit bir IP adresi vermek gerekiyor-ki router kapat�p aç�l�nca lo-
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kal IP adresler de de§i³mesin. Üstelik bu yöntem hiç de güvenli de§il, çünkü
ba§lant� TCP/IP protokolü üzerinden ³ifresiz bir ³ekilde düz metin olarak
kuruluyor. Dolay�s�yla güvenmedi§iniz a§larda kullanam�yorsunuz.

Bu hafta xda-developers sitesindeki bir üyenin fark etmesiyle anla³�ld� ki
bir google çal�³an�n�n bu özellikle ilgili commit'ler yapm�³. �lgili commit'ler
³u ³ekilde:

� 1148015: Add wi� service for adb.

� 1148676: WIP implement secure pairing for ADB Wireless

Commit mesajlar�ndan ve içeriklerinden anlayabilece§iniz üzere Google'da
bu yönde bir çal�³ma var. Androd'in Geli³tirici Ayarlar� k�sm�na "Wireless
debugging" anahtar� eklenmi³ ve üstelik güvenli olabilmesi için de kablo-
suz ba§lant� kurulurken QR kod ya da 6 haneli bir kod ile e³le³me gerekli
olacak gibi gözüküyor. Fakat Android geli³tirici arkada³lar�n hemen heye-
canlanmas�n� tavsiye etmiyorum. Çünkü de§i³iklikler henüz merge edilme-
mi³ gözüküyor. xda-developers sitesindeki geli³tiricilerin de Android 11'de
bu özelli§in kullan�ma sunulmas�n� umuyorlar fakat bekleyip görmek gerek.
Umar�m Android geli³tirici arkada³lar�n i³lerini kolayla³t�racak bu özellik
yak�n zamanda gelir.

4 Python, 3.9 sürümünden sonra y�ll�k sürüm dön-
güsüne adapte olacak

30 Ekim tarihinde yönetim kurulu üyesi Brett Cannon'un Python geli³tirici-
leri e-posta grubuna gönderdi§i maile göre daha önce �ukasz Langa taraf�n-
dan önerilen PEP 602 - Annual Release Cycle for Python önerisi kabul edildi.
�lgili önerinin sayfas�nda durumu henüz "Draft" (Taslak) olarak gözükse de
gönderilen mailde k�sa süre içinde sayfan�n güncellenece§ini belirtilmi³. Daha
önce de 18 ayl�k sürüm döngüsündeydiler.

Bu yeni döngüye göre art�k herhangi bir Python 3.X.0 sürümü bu ³ekilde
haz�rlanacak:

1. Python 3.X.0'�n geli³tirilmesine, Python 3.(X-1).0 Beta 1 sürümü ya-
y�nland�§�nda ba³lanacak ve 5 ay boyunca bu süreç versiyonlama ol-
madan Pre-Alpha ad� alt�nda devam edecek.

2. Sonras�nda 7 ayl�k yeni özelliklerin Alpha sürümler olarak duyurulaca§�
periyot ba³layacak. Her ay bir Alpha sürümü olacak ³ekilde toplamda
7 Alpha sürümü ç�kacak.
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3. Sonras�nda 4 ayl�k herhangi bir yeni özellik içermeyen Beta süreci ba³-
layacak ve bu süreç boyunca kullan�c�lardan gelen hata raporlar� ince-
lenip onlar giderilecek.

4. Sonras�nda 1 ayl�k Release Candidate süreci ba³layacak ve ay�n biti-
minde Python 3.X.0 �nal sürümü duyurulmu³ olacak.

Yani herhangi bir Python 3.X.0 sürümü 17 ay içerisinde geli³tirilecek ve
sürümler halinde önümüze sunulacak. Yaln�z gönderilen mailde Beta ve RC
süreçleri ile ilgili birkaç de§i³iklik olabilir deniyor. Final sürümünden sonraki
destek süreci de bu ³ekilde olacak:

1. Final sürümden sonraki 18 ay (1.5 y�l) boyunca sürüm tam destek
alacak.

2. Sonraki 42 ay (3.5 y�l) boyunca ise sadece güvenlik güncelle³tirmeleri
alacak.

�ekil 1: Herhangi bir Python 3.X.0 sürümünün ya³am döngüsü böyle olacak.

Bu takvim güncellemesinin nedenlerinin bir kaç� ise ³u ³ekilde:

� Sürümleri daha küçük yapmak.

� Yeni özellikleri ve hata gidermelerini daha k�sa sürede kullan�c�yla bu-
lu³turmak.

� Kullan�c�lara daha iyi bir sürüm güncelle³tirme yolu sunmak.
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� Daha tahmin edilebilir bir güncelleme takvimi sunmak.

� Di§er nedenler için ilgili PEP sayfas�ndaki Rationale and Goals ba³l�-
§�na bakabilirsiniz.

Projelerinde s�kça Python kullanan biriyseniz ya da Python üzerinden
ürünler ya da hizmetler veren bir ³irkette çal�³�yorsan�z gözünüz mutlaka bu
PEP sayfas�nda olsun. �lgili de§i³ikliklerden sonra bu PEP onaylanacak.

Ayr�ca Python'�n yarat�c�s� Guido van Rossum da en son çal�³t�§� Drop-
box ³irketinden ayr�lm�³ ve emeklili§e ayr�ld�§�n� duyurmu³. Kendisine bun-
dan sonraki ya³am�nda huzur ve mutluluklar dileriz.

5 Cloud�are Rust ile yaz�lm�³ NTS implementas-
yonunu duyurdu: cfnts

Geçti§imiz aylarda Cloud�are'in, insanlar�n pek fazla ilgilenmedi§i bir konu
olan tarih/saat sunucular�n�n güvenli§i hakk�nda yeni bir servis açt�§�n� pay-
la³m�³t�m sosyalde. Ayn� gönderide Network Time Security (NTS) isimli yeni
bir protokolün de ilerleyen aylarda duyurulaca§�ndan bahsetmi³tim. �³te bu
hafta o protokolün Rust ile implemente edilmi³ hali duyuruldu. Ben de bunu
f�rsat bilerek biraz bu protokolün ayr�nt�lar�ndan bahsetmek istiyorum.
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NTS asl�nda yukar�da gözüktü§ü gibi iki alt-protokolden olu³uyor. �lk
Cloud�are'in geli³tirdi§i güvenlik katman� olan Network Time Security Key
Exchange (görselde "NTS-KE server" olarak geçiyor); ikincisi ise her bilgi-
sayar�n kulland�§� bildi§imiz Network Time Protocol (NTP) servisinin son
sürümü. Güvenli tarih/saat i³lemleri yapmak için art�k ilk NTS-KE ile ko-
nu³up baz� anahtarlar� al�p sonra NTP sunucusu ile konu³arak güncel tarih
ve zaman bilgisini edinece§iz. �öyle ki:

1. �lk a³amada NTS-KE ile ³u i³lemler yap�l�r:

(a) Öncelikle NTS-KE sunucu ile TLS üzerinden güvenli bir ileti³im
kuruluyor. (Buras� bildi§imiz HTTPS)

(b) �kinci a³amada kullan�lacak AEAD algoritmas�na karar verilir.

(c) �kinci protokole karar verilir. �u an sadece NTPv4 ile nas�l al�³a-
ca§� tan�mlanm�³.

(d) Tarih/saat bilgilerinin al�naca§� NTP sunucusunun IP adresi ve
portu belirlenir.

(e) �kinci a³amada kullanmak için çerezler olu³turulur.
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(f) TLS oturumunda iki simetrik anahtar (C2S ve S2C) olu³turulur.

2. �kinci a³amada ise NTP sunucusu ile:

(a) �stemci, NTS-KE taraf�ndan verilen anahtar� (C2S) ve çerezleri
kullanarak NTP sunucusuna tarih/saat bilgisi iste§i gönderir.

(b) NTP sunucusu da yine bir anahtar ile (S2C) kullan�c�ya güncel
tarih/saat bilgilerini ve saklamas� gereken yeni çerezleri güvenli
bir ³ekilde ula³t�r�r.

Birinci a³ama tamamland�ktan sonra art�k ikinci a³ama sürekli yeni güvenlik
çerezlerini ileterek tekrarlanabilir. Tarih/saat sunucular� özellikle para trans-
feri gibi kritik i³lerde çok büyük öneme sahip, bu yüzden de bu katman�n
güvenli§i çok önemli. Bahsetmeden geçmek istemedim.

6 Mozilla, klasörden eklenti yükleme seçene§ini kal-
d�rmaya haz�rlan�yor

Firefox ve birçok modern taray�c�da eklenti deste§i art�k olmazsa olmazlar-
dan. Bu eklentiler taray�c�lar�n kendi market sistemleri d�³�nda eklentinin
s�k�³t�r�lm�³ halini indirip onu taray�c�n�n kurulu oldu§u dizindeki bir kla-
söre atarak da kurulabiliyor fakat Mozilla, Firefox taray�c�s�ndan bu özelli§i
kald�rmay� planl�yor. Bu hafta yay�nlad�klar� blog yaz�s�nda sürecin nas�l i³-
leyece§ini aç�klam�³.

11 �ubat 2020 ay�nda yay�nlanmas� planan Firefox 73 sürümünde de ilgili
klasördeki eklentiler okunacak fakat bunlar kopyalanarak kullan�c�ya göste-
rilerek normal eklenti gibi kurulacak. 10 Mart 2020 tarihinde yay�nlanmas�
planan Firefox 74 sürümünde ise bu destek tamamen kald�r�lacak. Bu deste-
§in kald�r�lmas�n�n sebebi olarak ise güvenlik gösterilmi³, ilgili klasöre gönde-
rilen zararl� bir eklenti de �refox'a kurulabildi§i için tehlikeli bir durum olu-
³uyordu. Elbette sadece zararl� eklentiler gönderilmek için kullan�lm�yordu,
baz� taray�c� entegrasyonu gerektiren uygulamalar da bu ³ekilde kuruyordu
kendini �refox'a ama maalesef kurunun yan�nda ya³ da yan�yor.

Bu haberin biz geli³tiricileri ilgili k�sm� ise ³öyle, biliyorsunuz bizler ek-
lenti geli³tirirken kendi bilgisayar�m�zdaki sürekli deneyerek ilerliyoruz do-
lay�s�yla markette yay�nlamadan eklentiyi kendi bilgisayar�m�zdaki Firefox'a
yükleyebilmemiz gerekiyor. Bu durumda elimizdeki bir seçenek gitti fakat
burada yanl�³ anla³�lma olu³mas�n biz hala daha bilgisayar�m�zdaki bir XPI
dosyas�n� seçerek onu eklenti olarak kurabilece§iz, kald�r�lan özelli§i iyi an-
lamak gerek.

9

https://www.zdnet.com/article/mozilla-to-stop-supporting-sideloaded-extensions-in-firefox/
https://www.zdnet.com/article/mozilla-to-stop-supporting-sideloaded-extensions-in-firefox/
https://blog.mozilla.org/addons/2019/10/31/firefox-to-discontinue-sideloaded-extensions/


7 Yakla³an Etkinlikler

Etkinlik �smi Yeri Tarihi
Arduino ile Robotik Programlama: Atölye ve
Uygulama

Antalya 5 Kas�m 19:00

Siber Fark�ndal�k ve Kullan�c� Güvenli§i �stanbul 6 Kas�m 14:00
Sosyal ve Teknik Yönleri ile: Aç�k Kayna§a Nas�l
Katk� Yapabiliriz?

�stanbul 6 Kas�m 19:00

DevOps �stanbul 7 Kas�m 19:00

8 Di§er Haberler

� ProtonMail, iOS uygulamas�n� aç�k kaynak yapt�. GitHub Deposu

� TimescaleDB, yeni s�k�³t�rma kabiliyetlerini duyurdu.

� Microsoft, OpenJDK projesine katk� yapmaya haz�r�z dedi.

� Repl.it, kendi sistemleri için geli³tirdi§i paket yöneticisini aç�k kaynak
yapt�: upm (Universal Package Manager)

� Rust ana geli³tirici tak�m�ndan geli³tiricilere ça§r�: 2020 y�l�nda Rust'dan
beklentileriniz neler?

� Python, 3.5.8 sürümü duyuruldu.

� JDK 14 için çal�³malar ba³lad�.

� Android Studio 3.6 Beta 2 sürümü duyuruldu.

� Swift tak�m�, Swift Server Çal�³ma Grubu ile ilgili y�ll�k rapor yay�nlad�.

� Go programlama dilinin 1.13.4 ve 1.12.13 sürümleri duyuruldu. De§i-
³iklik Notlar�

� Babylon tak�m�, Health uygulamalar�nda kulland�klar� Kotlin için ya-
z�lm�³ kütüphaneyi aç�k kaynak yapt�: Orbit MVI.

� OpenAPI Generator, v4.2.0 sürümünü duyurdu.

� Microsoft, platformlar-aras� da§�t�k uygulama geli³tirme kütüphanesi
Orleans'in 3.0 sürümünü duyurdu.
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https://www.eventbrite.com/e/devops-tickets-78249134267
https://protonmail.com/blog/ios-open-source/
https://github.com/ProtonMail/ios-mail
https://blog.timescale.com/blog/building-columnar-compression-in-a-row-oriented-database/
https://mail.openjdk.java.net/pipermail/discuss/2019-October/005173.html
https://repl.it/site/blog/upm
https://repl.it/site/blog/upm
https://github.com/replit/upm
https://blog.rust-lang.org/2019/10/29/A-call-for-blogs-2020.html
https://blog.rust-lang.org/2019/10/29/A-call-for-blogs-2020.html
https://docs.python.org/3.5/whatsnew/changelog.html#python-3-5-8
https://mail.openjdk.java.net/pipermail/jdk-dev/2019-October/003517.html
https://androidstudio.googleblog.com/2019/10/android-studio-36-beta-2-available.html?m=1
https://swift.org/server/
https://swift.org/blog/sswg-update/
https://groups.google.com/forum/m/#!topic/golang-nuts/rkSaxR1oz0c
https://golang.org/doc/devel/release.html#go1.13.minor
https://golang.org/doc/devel/release.html#go1.13.minor
https://medium.com/babylon-engineering/introducing-orbit-mvi-for-kotlin-and-android-62491f4e3234
https://github.com/babylonhealth/orbit-mvi
https://github.com/OpenAPITools/openapi-generator/releases/tag/v4.2.0
https://github.com/dotnet/orleans
https://devblogs.microsoft.com/dotnet/orleans-3-0/


� Ruby kod kalitesi raporlama arac� RubyCritic, v4.2.0 sürümünü yay�n-
land�.

� Rust ile yaz�lm�³ yaz� arama ve indeksleme sunucusu Bayard, ilk sü-
rümü 0.1.0'� duyurdu.

� Alternatif Rust derleyicisi mrustrc, v0.9 sürümü ç�kard�.

� Tide, Rust web sunucusu 0.3.0 sürümünü duyurdu.

� Lazarus 2.0.6 ç�kt�.

� Immer v5.0.0 ç�kt�.
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https://www.fastruby.io/blog/code-quality/code-coverage/rubycritic-4-2-0-simplecov-support.html
https://github.com/mosuka/bayard
https://github.com/mosuka/bayard/releases/tag/v0.1.0
https://github.com/thepowersgang/mrustc/releases/tag/v0.9
https://github.com/http-rs/tide/releases/tag/0.3.0
https://forum.lazarus.freepascal.org/index.php/topic,47269.0.html
https://github.com/immerjs/immer
https://erenhatirnaz.github.io
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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