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< Önceki Gündem | 20-26 Ocak 2020 | Sonraki Gündem >
TeknoSeyir'de Oku

1 MEB ve BTG, "Delphi E§itimi Protokolü" imza-
lad�lar

Milli E§itim Bakanl�§� (MEB) ve Bili³im ve Teknoloji Grubu (BTG) (Delphi
dilini geli³tiren Embarcadero �rmas�n�n Türkiye Distribütörü) aras�nda bu
hafta imzalanan protokole göre 1 milyon meslek lisesi ö§rencisine Delphi
programlama dili ö§retilecekmi³. Türkiye yaz�l�m camias�n�n bu hafta en
çok konu³tu§u konu buydu, o yüzden ben de biraz uzun bahsedece§im bu
konudan.

Türkiye yaz�l�m camias�n�n birço§u bu haberi HackerNews'de payla³�lan
bu blog yaz�s� ile ö§rendi. �imdi ba³l�k düzeltilmi³ durumda fakat ba³l�§�n
ilk hali ³öyleydi: Turkey buys Delphi licenses for an estimated one million
student [bunu yaz�n�n ba§lant�s�ndaki ilgili k�s�mdan siz de teyit edebilirsi-
niz]. Ba³l�kta "buys" (sat�n almak) kelimesinin geçmesinden dolay� herkes bu
haberi "MEB, 1 milyon ö§renci için Delphi lisans� sat�n ald�" olarak alg�lad�.
Türkçe kaynaklarda herhangi bir sat�n almadan ya da ücretten bahsedilmiyor
fakat yine de ba³l�§�n yanl�³ yaz�lmas�ndan dolay� ço§umuz da yanl�³ anla-
d�k. Ben de TeknoSeyir Sosyal'de payla³t�§�m gönderide "sat�n ald�" olarak
yazm�³t�m fakat gün içerisinde herhangi bir sat�n alman�n olmad�§�n� ö§ren-
di§imizde benimle birlikte yanl�³ anlayan ço§u ki³i ilgili düzeltmeleri yapt�lar.
Daha sonra yay�nlanan protokol metininde de ³u maddenin olmas� içimize
biraz olsun su serpti:

Madde 11- BTG düzenlenen faaliyetlerde ö§renci ve ö§retmen-
lerden hiçbir ad alt�nda ücret alamaz.

[Gerçi bu maddede "ö§renci ve ö§retmenlerden ücret al�namaz" deniyor ama
yine de protokolün devam�ndaki metinlerde MEB taraf� için de herhangi bir
ödeme gözükmüyor.]
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Yukar�daki yanl�³ anlamadan dolay� ço§umuzun ilk argüman� "Delphi
gibi eski ve günümüzde kullan�lmayan bir dil için bu kadar kamu kayna§�n�n
aktar�lmas� saçmal�kt�r" oldu. Asl�nda bakarsan�z yanl�³ anla³�lma gideril-
dikten sonra da argüman�m�zda çok fazla bir de§i³iklik olmad�. Sonuç olarak
kamu kaynaklar�ndan tek bir kuru³ ödeme yap�lmam�³ olsa bile Delphi gibi
eski, sektörde neredeyse hiç kullan�lmayan, kapal� kaynak, ücretli ve topluluk
deste§i olmayan bir programlama dilinin 2020 y�l�nda gençlere ö§retilmek is-
tenmesi kabul edilemez. Sosyalde çe³itli gönderiler alt�nda argümanlar�m�z�
yazm�³t�m onlar� bütünlüklü bir hale getirmek gerekirse:

� Delphi kapal� kaynak, ücretli ve tek �rman�n elinde olan bir program-
lama dilidir. Her ne kadar gençler bu programlama dili ve araçlar�na
okullar�nda kurulu olan laboratuvardan ücretsiz olarak eri³ilebilir olsa
da bu i³in bir de mezuniyet sonras� var. Delphi dilini ve araçlar�n� ti-
cari olarak kullanmak isterseniz y�ll�k 1700¿ ücret vermeniz gerekiyor.
Delphi Community Edition isimli bir sürümü de mevcut fakat onun
için de y�ll�k kazanc�n�z�n 5.000$ alt�nda olmas� gerekiyor, bu miktar�
geçerseniz ücret lisans alman�z gerekiyor. Aç�k kaynak ve özgür lisansl�,
ücretsiz programlama dilleri ile geli³tirme yap�p tek kuru³ lisans ücreti
ödememek varken niye Delphi kullans�n bu gençler?

� Çe³itli platformlardaki tart�³malarda kar³�ma ç�kan argümanlardan bi-
risi de "Delphi ö§renmesi kolay, sürükle&b�rak mant�§�yla uygulama
tasarlay�p, derleyip, çal�³t�rabilece§iniz bir dil. Hem h�zl� uygulama ç�-
karabilmek hem de görsellikten dolay� e§itim için uygundur". Bu argü-
man�n kat�ld�§�m noktalar� var. Özellikle o ya³lardaki gençlerin daha
çok sonuç odakl� olarak yazd�klar� kodlar�n ç�kt�lar�n� hemen görmek is-
temelerini gayet anlay�³la kar³�layabiliyorum ve Delphi geli³tirme orta-
m�n�n bunu sa§layabildi§ini biliyorum. Benim çekincem daha çevremde
gözlemledi§im baz� durumlardan kaynaklan�yor. �öyle ki: Meslek yük-
sekokulunda okurken, meslek lisesinden gelen arkada³lar�n Microsoft
Frontpage ve Adobe Dreamvewer gibi sürükle&b�rak modeli üzerine
kurulu uygulamalarda HTML ve CSS ö§rendiklerinden dolay�, üniver-
sitede zorluklar ya³ad�lar. Ço§u HTML ve CSS kodlar�n� görmemi³ti.
Üniversitedeki hocam�z da do§al olarak sürükle&b�rak yerine kod yaza-
rak ders i³ledi§inden dolay� bu arkada³lar�n derslerden geri kald�klar�n�
gözlemledim. Elbette bu örnekler ile Delphi'yi k�yaslamak çok do§ru
olmayacakt�r ama günümüzde pek kullan�lmayan bir geli³tirme ortam�
olmas� dolay�s�yla gençlerin günümüz yaz�l�m geli³tirme süreçlerine en-
tegre olmalar�n� zorla³t�raca§�n� dü³ünüyorum.
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� Kar³�la³t�§�m argümanlardan bir di§erine gelecek olursak: "Delphi kul-
lanarak, sürükle&b�rak modelinde geli³tirdi§iniz uygulamalar� çok ko-
lay ³ekilde platformlar-aras� (cross-platform) uygulama haline getire-
bilirsiniz. Yazd�§�n�z uygulamalar� Windows, macOS, GNU/Linux ve
Android gibi sistemlerde çal�³t�rabilirsiniz. Bunu yapabilecek ba³ka bir
platform öneriniz var m�?". Bu argümana cevab�m ise Delphi IDE'sinin
üzerine kurulu oldu§u sürükle&b�rak geli³tirme modelinin günümüz ge-
li³tirme süreçlerinde pek de aranan bir ³ey olmad�§�, dolay�s�yla da öne-
rimin olmad�§� yönünde oldu. Her ne kadar Delphi gibi sürükle&b�rak
modeliyle olmasa da bugün platformlar-aras� uygulama geli³tirmeye
yarayan birçok framework mevcut. ElectronJS, Qt, Flutter vb. sistem-
leri örnek olarak sayabiliriz. Günümüzdeki baz� geli³tirme modelleri,
özellikle de ElectronJS'in üzerine kurulu oldu§u model, benim de ho-
³uma gitmemesine ra§men sektör taraf�ndan son derece kabul edilmi³
ve yayg�n uygulama geli³tirme modelleri olarak kar³�m�zdalar.

Benim argümanlar�n genel olarak bu ³ekildeydi. Özetleyecek olursam:
Delphi dili ve araçlar�yla ki³isel olarak bir problemim yok ama maalesef bu
dil ve araçlar günümüz için geçerli seçenekler de§il. Gençlere aç�k kaynak ve
özgür lisansl�, ücretsiz, topluluk taraf�ndan desteklenen ve geli³tirilen diller
ö§retmemizin daha do§ru olaca§�n� dü³ünüyorum. Nitekim Bilgisayar Mü-
hendisleri Odas� da hemen hemen bu yazd�klar�ma yak�n bir ³ekilde kendi
bildirilerini yay�nlad�lar ve Milli E§itim Bakanl�§�'ndan bu protokolü iptal
etmelerini talep ettiler.

Bu konuda siz ne dü³ünüyorsunuz? Yorumlar bölümünde konu³al�m.

2 JetBrains, IntelliJ tabanl� IDE'leri için 2020 yeni
özellikler yol haritas�n� yay�nlad�

Geçti§imiz senedeki yaz�l�m gündemlerinin birinde (bkz: Yaz�l�m Gündemi -
22) JetBrains'in, IntelliJ Platformu için yay�nlad�§� 2020 yol haritas�n� ko-
nu³mu³tuk. O yaz�da daha çok platformun daha derinlerindeki özellikler ile
ilgili yol haritas�ndan bahsetmi³lerdi. Bu hafta yay�nlad�klar� "IntelliJ-based
IDE Features Roadmap for 2020" ba³l�kl� yaz� ile daha çok biz geli³tiricilerin
etkile³tikleri yerlere ilgili özelliklerin yol haritas�n� yay�nlad�lar. �öyle birkaç
alt ba³l�§a göz atal�m:
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2.1 IDE'yi genel amaçl� metin düzenleyici olarak kullana-

bilme

JetBrains IDE'lerinin kullan�c�lar� üzerlerinde çal�³t�klar� projelere ek ola-
rak ayn� zamanda çe³itli farkl� dosyalar� da bu IDE'ler ile düzenlemek istiyor-
larm�³. Mesela log dosyalar�n� görüntülemek, sunucu ayar dosyalar�n� düzen-
lemek gibi. Elbette bunu yapmak mümkün fakat JetBrains IDE'leri daha çok
proje tabanl� çal�³maya uygun olduklar� için tek bir dosya açsalar bile sanki
bir proje açm�³lar gibi gözüküyordu ve baz� yava³lamalar oluyordu. 2020 y�-
l�nda art�k JetBrains tak�m�, IDE'lerini genel amaçl� metin düzenleme (text
editor) i³leri için de kolayca kullan�labilir hale getirmeyi planl�yorlar. Bunun
için de özel bir mod haz�rl�yorlarm�³. Benim tahminim büyük ihtimal komut
sat�r�ndan bir dosyay� açarken "phpstorm �text-mode deneme.log" gibi bir
komut çal�³t�racaks�n�z ve bu mod o ³ekilde aç�lacak. Elbette bu modun daha
h�zl� aç�labilmesi için ço§u IDE özellikleri çal�³mayacak fakat kullan�c�lar�n
birço§unun ihtiyaçlar�n� kar³�layacakt�r. Ayn� zamanda bu moddan normal
IDE moduna geçmek için de yol olacak deniyor.

2.2 Makine ö§renmesi tabanl� kod tamamlama önerileri

JetBrains IDE'lerinin en me³hur özelliklerinden biri de çok geli³mi³ kod ta-
mamlama ve öneri sisteminin olmas�d�r. Benim de kulland�§�m zamanlarda
gerçekten çok i³ime yarayan özelliklerden biriydi. Biraz da kavram�n po-
pülerle³mesinden dolay� olsa gerek art�k bu öneri sistemine "makine ö§ren-
mesi" ekleyeceklermi³. IDE'lerin son sürümlerinde baz� makine ö§renmesi
yöntemlerinden faydalanm�³lar ama sonraki sürümlerinde bu daha da geli³-
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tireceklerini ve geli³tirme sürecinin çok büyük bir eforunu bu k�s�m üzerine
yo§unla³t�rd�klar�n� belirtmi³ler.

2.3 Geli³tirme ortam�n�n kurulmas�

JetBrains tak�m� art�k IDE'leri kuranlara yard�mc� olmak için geli³tirme or-
tam�yla ilgili baz� kurulumlarda da yard�mc� olacakm�³. Mesela Git'in kurul-
mas� ya da bir JDK sürümünün kurulmas� gibi. Böylece JetBrains IDE'lerini
kullananlar geli³tirme ortamlar�n� daha h�zl� bir ³ekilde haz�r hale getirebile-
cekler. �ahsen ben bu tarz kurulumlar� yine kendim elle yapmak isterim ama
istemeyen geli³tiriciler için güzel bir kolayl�k olacakt�r diye dü³ünüyorum.

Bu özelliklerden baz�lar�n� IDE'lerinin 2020.1 sürümlerinde kullan�ma
aç�laca§�n� belirtmi³ler. Nitekim yine bu hafta yay�nlanan IntelliJ IDEA
2020.1'de bu sözleri yerine getiriyorlar. Henüz erken eri³im program�nda olan
bu sürüm ile birlikte yukar�da "Geli³tirme ortam�n�n kurulmas�" alt ba³l�-
§�nda bahsetti§im JDK sürümleri indirme özelli§ini eklemi³ler.

gorseller/jetbrains-jdk-indirme.gif

2020 y�l� yeni özellikler yol haritas�n�n tüm alt ba³l�klar� için konu ba³-
l�§�na ekledi§im ba§lant�ya; IntelliJ IDEA 2020.1 EAP sürümünün detayla-
r�yla ilgili bilgiler için de bu ba§lant�ya t�klayabilirsiniz.

3 Microsoft Edge taray�c�s�n�n geli³tirici özellikle-
rine 3-boyutlu görüntüleme ekledi

Geçti§imiz haftalarda tüm kullan�c�lar için Beta program�ndan ç�kan Micro-
soft'un yeni Chromium tabanl� taray�c�s� Edge'in içerisindeki geli³tirici araç-
lar�na güzel bir özellik eklenmi³. Art�k bir web sitesi üzerindeki elemanlar�
3 boyutlu olarak inceleyip, özelliklerine bakabilece§iz. Henüz sadece deney-
sel (experimental) olan bu özelli§i akti�e³tirmek için Edge'deki DevTools
k�sm�n� açt�ktan sonra Settings sekmesi alt�ndan "Enable 3D View" se-
çene§ini i³aretlemek gerekiyor.

Özelli§i daha iyi anlayabilmek ad�na Twitter'daki Microsoft Edge Dev-
Tools isimli hesab�n payla³t�§� videoyu izleyebilirsiniz.
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4 MySQL 5.6'n�n 1 y�ll�k ömrü kalm�³

Bu haber do§rudan biz geli³tiricileri ilgilendirmiyor ama dolayl� yoldan
da olsa bizi etkileyebilece§i için gündeme almak istedim. MySQL verita-
ban�n�n 5.6 sürümü �ubat 2021 tarihinde aram�zdan ayr�lacakm�³. Sistem
yöneticilerinizi konuyla ilgili bilgilendirebilirsiniz.

5 Yakla³an Etkinlikler

Etkinlik �smi Yeri Tarihi
ML in the cloud: Cloud AI Platform Ankara 29 Ocak 19:00
Co�eeDroid 5 - Kald�§�m�z yerden devam edelim �stanbul 29 Ocak 19:00
Geli³tirici Sava³lar� Bölüm 1: Gizli Tehlike �stanbul 30 Ocak 16:00
An Inside Look: Indie Games Accelerator Ankara 30 Ocak 18:30
OpenShift ile DevOps Pratiklerini Nas�l Dene-
yimleriz?

�stanbul 30 Ocak 19:00

Co�ee and React Native �stanbul 1 �ubat 11:00
Istanbul Co�ee and Talk - 1 (Flutter Turkiye) �stanbul 2 �ubat 13:00
Serverless Application with Flutter and Cloud
Functions

�zmir 2 �ubat 13:00

�stegelsin Serverless AWS Lambda Mimarisi ve
Production Tecrübeleri

�stanbul 4 �ubat 18:30

AWS Fundamentals: Computer, Networking, Se-
curity, Storage and more

Ankara 5 �ubat 18:30

Tan�³ma toplant�s�! (ReactJS Istanbul) �stanbul 5 �ubat 19:00
Indie Hackers Istanbul Meetup �stanbul 8 �ubat 17:00
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6 Di§er Haberler

� Microsoft, yeni Node tabanl� taray�c� otomasyonu projesini yay�nlad�:
Playwright.

� ProtonVPN tüm uygulamalar�n� aç�k kaynak hale getirdi.

� Android Studio 4.0 Canary 9 sürümü yay�nland�.

� Birçok AndroidX kütüphanesine güncelleme geldi.

� Google Cloud ailesinin yeni üyesi tan�t�ld�: Secret Manager.

� Intel taraf�ndan geli³tirilen Ray Tracing motorunun 2.0.0 sürümü ya-
y�nland�.

� Pharo programlama dilinin 8.0 sürümü yay�nland�.

� Seq programlama dilinin v0.9.3 sürümü yay�nland�.

� Flamegraph kütüphanesinin v0.2.0 sürümü yay�nland�.

7 Lisans

Yaz�l�m Gündemi - 2020/04 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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