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TeknoSeyir'de Oku

1 2020 dönemi için Python yönetim konseyi üyeleri
seçildi

Python uzun zamand�r geli³tirilen bir programlama dili oldu§u için ha-
liyle yönetimi için de baz� kararlar al�nmas� gerekiyordu. K�saca tarihçesinden
bahsetmek gerekirse: Guido van Rossum (Python dilinin yarat�c�s�), 2018'in
temmuz ay�nda Python mail grubuna baz� kararlar� verirken yoruldu§unu ve
art�k karar verici konumunda olmak istemedi§ini belirten bir mail yaz�yor ve
toplulu§a "kendi yönetim ³eklinizi kendiniz belirleyin" diyor. Bunun üzerine
python ana geli³tirici tak�m� da çe³itli yönetim modelleri üzerine tart�³malar
yapt�lar ve "PEP 8016 - The Steering Council Model" sistemi üzerinde karar
k�ld�lar. Daha sonra bu model üzerinde biraz de§i³iklikler yaparak bugün
geçerli olan haline getirdiler: PEP 13 - Python Language Governance. Guio
van Rossum yine yönetim kurulunun bir üyesi olarak seçilmi³ti.

Yönetim konseyi modelinden de k�saca bahsedeyim havada kalmas�n. Bu
modele göre yönetim konseyi 5 ki³iden olu³abilir. Seçilen bu 5 ki³i ise Pyt-
hon dilinin kalitesini ve stabilitesini sürdürmekte yükümlü olmas�n�n yan�
s�ra, Python ana geli³tirici tak�m� ve Python Software Foundation aras�n-
daki ili³kiyi kurma, gerekti§inde kod yazarak katk� sa§lama, uygun karar
verme süreçlerini kurmak gibi görevlerle birlikte PEP'leri kabul etmek ya da
reddetmek, davran�³ kurallar�n� güncelleyebilmek gibi güçleri de mevcut. Bu
yönetim ³ekliyle ilgili di§er detaylar için PEP 13 sayfas�n� ziyaret edebilirsi-
niz.
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Kas�m ay�nda gerçekle³en aday belirleme süreçlerinden sonra bu ay�n
ba³lar�nda oylama i³lemi gerçekle³tirildi ve yeni yönetim konseyi üyeleri belli
oldu:

� Barry Warsaw (50 oy),

� Brett Cannon (54 oy),

� Carol Willing (54 oy),

� Thomas Wouters (40 oy),

� Victor Stinner (38 oy).

Adaylar� sadece Python ana geli³tirici tak�m� üyeleri önerebiliyor, e§er
ki³i Python ana geli³tirici tak�m� üyesi ise kendini de önerebiliyor. Bu ba§-
lamda Guido van Rossum da yönetim kurulu üyesi için önerilmi³ti fakat
yazd�§� forum mesaj� ile adayl�ktan çekildi ama "yine de ben buralarday�m
katk� sunmaya, soru yan�tlamaya devam edece§im" dedi.

Yeni yönetim kurulu üyelerine ba³ar�lar dilerim. :)
Yeni y�la girerken daha önceki yaz�l�m gündeminde de duyurdu§um gibi

Python 2'nin 1 Ocak 2020'den itibaren desteklenmeyece§i tekrar hat�rlatm�³
olay�m. Python 2'nin ölümü için geri say�m da burada gerçekle³iyor. Elveda
Python 2.7. . .

2 Ruby 2.7 sürümü yay�nland�

Ak�c� syntax'�ndan dolay� çok be§endi§im fakat uzun zamand�r yazmaya f�r-
sat�m olmayan Ruby programlama dilinin 2.7.0 sürümü bu hafta yay�nland�.
Zaten geçti§imiz haftaki gündem yaz�s�nda da belirtmi³tim bu hafta yay�n-
lanaca§�n�. Ruby 3 ile de§i³ecek olan argüman i³leme sisteminden ve Ruby
2.7'deki etkilerinden zaten geçen hafta Yaz�l�m Gündemi - 22 yaz�s�nda bah-
setmi³tim. Onun d�³�ndaki yeniliklere bakal�m:

2.1 Pattern Matching [Deneysel]

Henüz deneysel olarak eklenmi³ bu özellik ile birlikte art�k objelerin içerisin-
deki istedi§iniz yap�lara göre e³leme yapabileceksiniz. Örnek verirsem daha
iyi anla³�lacak. �öyle ki, elinizde bir JSON verisi var diyelim:
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JSON
1 {

2 "isim": "Ahmet",

3 "yas": "45",

4 "cocuklar": [{

5 "isim": "Mehmet",

6 "yas": 5

7 }]

8 }

ve kendi ismi Ahmet, çocu§unun ismi Mehmet olan birinin verisini çekip
çocu§un ya³�n� yazd�rmak istiyorsunuz. Eskiden bu ³ekilde yap�yorduk:

Ruby
1 kisi=JSON.parse(json, symbolize_names: true)

2 if kisi[:isim] == "Ahmet"

3 cocuklar = kisi[:cocuklar]

4 if cocuklar.length == 1 && cocuklar[0][:name] == "Mehmet"

5 puts cocuklar[0][:yas] # => 5

6 end

7 end

Daha karma³�k JSON verilerinde bu kod parças�n�n alaca§� hali var�n siz
dü³ünün. . . ya da yok dü³ünmenize gerek yok Ruby 2.7 var:

Ruby
1 case JSON.parse(json, symbolize_names: true)

2 in {isim: "Ahmet", cocuklar: [{isim: "Mehmet", yas:

cocuk_yas}]}↪→

3 puts cocuk_yas # => 5

4 end

Bu kadar kolay!
Bu özellik hakk�nda daha fazla bilgi için bu adresdeki sunum dosyas�n�

inceleyebilirsiniz.

2.2 REPL iyile³tirmeleri

REPL sistemi birçok popüler scripting dilinde art�k olmazsa olmazlardan biri
haline geldi. Aç�l�m� Read-Eval-Print-Loop olan bu özellik sayesinde termina-
linizinden ilgili programlama dilini interaktif bir ³ekilde kullanabiliyorsunuz.
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Ruby dilinde de bu internaktif deneyim için irb arac�n� kullan�yorduk. Ruby
2.7 ile bu araca yeni özellikler gelmi³.

gorseller/ruby-27-irb.gif

irb arac�na çok sat�rl� düzenleme özelli§i gelmi³. Bununla birlikte kod
renklendirme de eklenmi³. rdoc entegrasyonu da sa§lanm�³.

3 JavaScript'in Durumu 2019 anketi sonuçlar� ya-
y�nland�

JavaScript her geçen gün popülerli§i daha da artan ve kullan�lan bir dil. Her
ne kadar baz� alanlara zorla sokulmas� ho³uma gitmese de ³u an için -en
az�ndan sektör içerisindeki kullan�ma göre- alternati� yok gibi bir ³ey (We-
bAssembly'den yana umudum var). Her y�l düzenlenen JavaScript'in Du-
rumu (State of JavaScript) anketi bu sene de düzenlendi ve sonuçlar� çok
güzel gra�klerle birlikte duyuruldu. Bu asl�nda geçen haftan�n haberiydi fa-
kat yaz� daha fazla uzamas�n diye bu haftaya ertelemi³tim. Öyleyse birkaç
gra�§i birlikte inceleyelim.

3.1 JavaScript'e dönü³türülebilen diller

Bu gra�kteki her noktan�n arkas�ndaki ak�³ 2016 y�l�ndan bugüne ald�§�
yolu gösteriyor. Buna göre bakacak olursak: TypeScript'in liderli§i çok aç�k
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ortada zaten di§er dillerin kullan�m� da çok dü³ük. Ben bir zamanlar Cof-
feeScript dilini bir süre kulland�m, hatta bu dille yaz�lm�³ bir aç�k kaynak
Chrome eklentisine baya§� bir katk� sa§lad�m fakat art�k gra�kte yeri bile
yok. Aç�kcas� yazmaktan ho³land�§�m bir dildi fakat ³u an olsa yazar m�y�m
bilemiyorum.

3.2 Front-End kütüphaneleri

Aç�kcas� React'in yükseli³i için pek sürpriz oldu diyemem ama bu sene
ortaya ç�kan Svelte'ye bu kadar pozitif bak�lmas� beni ³a³�rtt�. Bunlar�n d�-
³�nda Angular'�n kullan�m� zaman içinde artm�³ fakat negatif tarafa dü³mü³.
Bir ara denemi³tim ben de fakat fazla kar�³�k gelmi³ti. Di§er kütüphanelerle
ilgili pek bir bilgim yok.

�nsanlar�n en çok memnun olduklar� front-end kütüphaneleri s�ralamas�
ise bu ³ekilde:
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Di§er kategorilerdeki istatistikleri de payla³mak isterdim fakat yaz�s� çok
uzatm�³ olurum. O yüzden daha fazla istatistik ve bilgi için konu ba³l�§�na
ekledi§im ba§lant�ya t�klayabilirsiniz.

Alternatif olarak da ³u blog yaz�s�ndaki istatistiklere göz atabilirsiniz.

4 Java 14 Feature-freeze sürecine girdi

Java programlama dilinin 14 numaral� sürümü için feature-freeze sürecine
girildi. Yani art�k programlama diline yeni özellik eklenmeyecek ve sürümün
yay�nlanmas� için çal�³malar yap�lacak. JDK 14 "Rampdown Phase One" is-
mini verdikleri sürece girmi³. Release Candidate 1 sürümünün 6 ³ubat 2020,
Release Candidate Final sürümünün ise 20 �ubat 2020 tarihinde yay�nlan-
mas� planlan�rken, genel eri³ilebilirlik için de 17 mart 2020 tarihi verilmi³.
Kabul edilen JEP'ler (Java Enhancement Proposals) ise bu ³ekilde:

� JEP 345: NUMA-Aware Memory Allocation for G1

� JEP 349: JFR Event Streaming

� JEP 352: Non-Volatile Mapped Byte Bu�ers

� JEP 358: Helpful NullPointerExceptions

� JEP 361: Switch Expressions (Standard)

� JEP 364: ZGC on macOS

� JEP 365: ZGC on Windows

JDK 14'de Preview olarak eklenecek özellikler ise bu ³ekilde:

� JEP 305: Pattern Matching for instanceof (Preview)

� JEP 343: Packaging Tool (Incubator)

� JEP 368: Text Blocks (Second Preview)

� JEP 370: Foreign-Memory Access API (Incubator)

� JEP 359: Records (Preview)

Dilden kald�r�lan ya da deprecate olan özellikler:

� JEP 362: Deprecate the Solaris and SPARC Ports
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� JEP 366: Deprecate the ParallelScavenge + SerialOld GC Combination

� JEP 363: Remove the Concurrent Mark Sweep (CMS) Garbage Col-
lector

� JEP 367: Remove the Pack200 Tools and API

Detayl�ca incelemelerini önümüzdeki yaz�l�m gündemi yaz�lar�na b�rak�-
yorum.

5 Yakla³an Etkinlikler

Etkinlik �smi Yeri Tarihi
KVKK ve GDPR Kapsam�nda Veri Güvenli§i Ankara 3 Ocak 18:30
Asp.net MVC Framework Workshop �stanbul 3 Ocak 19:00
Co�ee and React Native �stanbul 4 Ocak 11:00
Reactive Programming �stanbul 8 Ocak 19:20
Sanal Gerçeklik ve Render ile Görselle³tirme
Teknolojileri

�stanbul 9 Ocak 19:00

Mustafa Akgül Özgür Yaz�l�m K�³ Kamp� kat�l�mc� ba³vurular� 1
ocak tarihinde ba³layacak.

6 Di§er Haberler

� WebAssembly için 2019 y�l� özeti yay�nland�.

� JetBrains, MPS 2019.3 sürümünü duyurudu.

� PyPy 7.3.0 sürümü yay�nland�.

� Common Lisp derleyicisi SBCL, 2.0.0 sürümünü yay�nlad�.

� IntelliJ tabanl� IDE olan IntelliJ Rust, yeni bir changelog yay�nlad�.

� Rust ile yaz�lm�³ 2D gra�k kütüphanesi lyon, 0.15.0 sürümünü du-
yurdu.

� Rust için SQL kütüphanesi SQLx 0.1.1 sürümüyle ortaya ç�kt�.

� Go ile yaz�lm�³ JSON sorgu arac� JQL yay�nland�.
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� API test arac� vREST NG, 1.1.0 sürümünü duyurdu.

� Platformlar-aras� uygulama geli³tirmeye yarayan framework Neutrali-
noJS, 1.3.0 sürümünü yay�nlad�.

� C++ terminal uygulamalar�nda metin tabanl� tablolar olu³turmaya
yarayan kütüphane yay�nland�: Tabulate.

� Scheme dili için geli³tirilmi³ web framework sistemi GNU Artanis, 0.4.1
sürümünü yay�nlad�. Yeniliklerle ilgili blog yaz�s�

� Rust için HTTP istemcisi reqwest, v0.10 sürümünü duyurdu.

� KDE Fremawork 6 için durum raporu yay�nland�.

� Bottender 1.1.0 sürümü ç�kt�.

7 Credits

� Banner görselinde kulland�§�m noel baba ³apkas� FlatIcons sitesinden,
Vectors Market taraf�ndan tasarlanm�³t�r.

� Python yönetim konseyi haberinin ba³l�k görselindeki oy sand�§� ikonu
FlatIcons sitesinden, Freepik taraf�ndan tasarlanm�³t�r.

8 Lisans

Yaz�l�m Gündemi - 23 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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