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TeknoSeyir'de Oku

1 GitHub, npm'i sat�n ald�

Asl�nda Microsoft sat�n ald� destek daha do§ru olur. Çünkü GitHub da
2018 y�l�nda Microsoft taraf�ndan sat�n al�nm�³t�. npm, front-end camias� için
çok önemli bir yere sahip. Her ne kadar Facebook taraf�ndan geli³tirilen yarn
gibi bir alternati� olsa da hala daha npm pastan�n büyük bir bölümünün
sahibi. Hat�rlad�§�m kadar�yla Windows'da NodeJS kurdu§unuzda yan�nda
otomatik olarak npm de kurulu geliyordu. De§i³ti mi bilmiyorum ama npm'in
bu kadar çok kullan�lmas�n�n bir nedeni de budur. Öncesinde aç�k kaynak bir
proje olarak ba³layan süreç zamanla ³irketle³me yolundan devam etti ve bu
hafta da GitHub taraf�ndan sat�n al�nd�.

GitHub'�n kendi sitesindeki blogunda yay�nlanan yaz� ile anla³man�n ger-
çekle³tirildi§i duyuruldu. Görebildi§im kadar�yla Microsoft'un GitHub'� sat�n
ald�§� zamanki kadar büyük tepkiler (insanlar github'dan depolar�n� ta³�maya
ba³lam�³t�) yok. Belki de dünyan�n ³u an çok farkl� bir gündemi oldu§undan
olabilir ama yine de Reddit ve HackerNews gibi platformlarda insanlar�n
tart�³ma konusu oldu.

Yaz�daki önemli bir nokta önümüzdeki senelerde GitHub Packages ve
npm'in Private Registry özelliklerinin birle³tirilecek olmas�. Yani ücretli ola-
rak npm'in hizmetlerinden yararlananlar ilerleyen zamanlarda GitHub Pac-
kages'e geçmeye zorlanabilirler.
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Her ne kadar Microsoft'un son birkaç y�ld�r yapt�§� aç�k kayna§a yat�r�m
i³lerini be§eniyor olsam da bu kadar büyük iki geli³tirici hizmeti ve arac�n�n
tek bir �rman�n elinde olmas� beni endi³elendirmiyor de§il. Bu konuda siz
ne dü³ünüyorsunuz? Yorumlar bölümünde konu³al�m.

2 GitHub Mobil, Beta program�ndan ç�kt�

Geçti§imiz sene kas�m ay�nda düzenlenen GitHub Universe 2019 etkinli§inde
duyurulan GitHub Mobile Beta Program for iOS ve bu y�l�n ba³lar�nda du-
yurulan GitHub Mobile Android Beta Program haberlerinden sonra sonunda
GitHub'�n mobil uygulamalar� Beta'dan ç�kt� ve herkesin kullan�m�na aç�ld�.

Github Mobile uygulamas�n� indirmek için:

� Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.github.
android

� iOS: https://apps.apple.com/us/app/github/id1477376905

Daha önce iki i³letim sistemi için de bu konuyu ele alm�³t�k. Hatta ben
direkt iOS sistemindeki Beta program�na kay�t olmu³ ve k�sa bir inceleme de
yapm�³t�m (bkz: Yaz�l�m Gündemi - 18). Android için Beta program�ndan da
bu y�l�n ilk yaz�l�m gündemi yaz�lar�nda (bkz: Yaz�l�m Gündemi - 2020/03)
bahsetmi³tim. Ben iOS üzerindeki Beta program�ndan kullanmaya devam
ediyorum. GitHub'�n bu eksikli§i gidermesi güzel ama uygulaman�n daha
çok geli³mesi gerek. Örne§in ³u an sadece master branch'� üzerindeki kodlar�
görüntüleyebiliyoruz, branch de§i³tirme özelli§i uzun zamand�r istenmesine
ra§men henüz eklenmi³ de§il. Bakal�m, ben Beta program�nda kalmaya ve
geli³melerden sizleri haberdar etmeye devam edece§im.
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3 Github, "yanl�³l�kla" popüler JavaScript frame-
work'ü Aurelia'n�n tüm depolar�n� kilitledi

� Konuyla ilgili Tweet

Ba³l�§a "popüler" yazmam�n nedeni framework'ün ana deposunun yakla-
³�k 11.3K star alm�³ olmas�, yoksa ben de ismini ilk defa duyuyorum. Gerçek-
ten ilginç bir olay, Amerika merkezli bir ³irket taraf�ndan aç�k kaynak hale
getirilmi³ bir yaz�l�m�n tüm GitHub depolar� (Aurelia.io sitesi de GitHub üze-
rinde host ediliyormu³), yine Amerika'n�n yapt�r�mlar� nedeniyle herkes için
eri³ime engelleniyor. Geli³tiriciler ve katk� sa§layanlar kodlar�na eri³emiyor.

�ekil 1: GitHub CEO'unun HackerNews'deki konunun alt�nda yapt�§� aç�k-
lama.

Her ne kadar olay birkaç saat içerisinde çözümlenmi³ olsa da onlarca
depo'nun bu kadar bir "yanl�³l�k" nedeniyle eri³ime kapat�labiliyor olmas�
beni rahats�z etti. �lk yaz�l�m gündemi yaz�lar�n�n birinde (bkz: Yaz�l�m Gün-
demi - 3) GitHub'�n, Amerika'n�n ticari yapt�r�mlar�n� uygulamaya ba³lad�-
§�ndan ve birçok K�r�m ve �ran'l� geli³tiricinin bu durumdan etkilendi§ini
konu³mu³tuk. Ben zaten o zamandan beri her ihtimale kar³� tüm depolar�m�
bilgisayar�ma indirmi³tim ve farkl� yerlere yedeklemi³tim ama bu vesile ile
size tekrardan hat�rlam�³ olay�m. Levent Abi'nin dedi§i gibi: "Bulut dedi§in
ba³kas�n�n bilgisayar�d�r. Gün gelir de 'Sana hizmet vermiyorum karde³im'
derse, öylece ortada kal�rs�n!"

4 JDK 14 GA yay�nland�

Geçti§imiz aylar boyunca Release Candidate sürümleri yay�nlanan JDK 14
sürümü sonunda genel uygunluk (general availability) duruma geldi ve bu
hafta içerisinde yay�nland�. JDK 14 ile gelen birkaç özelli§i incelleyelim.
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4.1 JEP 305: Pattern Matching for instanceof (Preview)

Henüz ön-izleme durumunda olan bu özellik sayesinde a³a§�daki instanceof
kullan�m� daha sade bir hal ald�.

Java
1 if (obj instanceof String) {

2 String str = (String) obj;

3 // str de§i³keni ile i³lemler

4 }

Bu kullan�m çok fazla yayg�n fakat art�k bu sat�rlar� a³a§�daki ³ekilde tek
sat�ra indirebilece§iz:

Java
1 if(obj instanceof String str) {

2 // str burada kullan�labilir

3 } else {

4 // str burada kullan�lamaz

5 }

4.2 JEP 356: Records (Preview)

Java ya da nesne tabanl� herhangi bir dille biraz olsun ha³�r ne³ir olmu³san�z
a³a§�daki s�n�f yap�s� size de çok tan�d�k gelecektir:

Java
1 public class Kisi {

2 private String isim;

3 private String soyisim;

4

5 public Kisi(String isim, String soyisim) {

6 this.isim = isim;

7 this.soyisim = soyisim;

8 }

9

10 public String getIsim() {

11 return this.isim;

12 }

13

14 public void setIs�m(String isim) {
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15 this.isim = isim;

16 }

17

18 public String getSoyisim() {

19 return this.soyisim;

20 }

21

22 public void setSoyisim(String soyisim) {

23 this.soyisim = soyisim;

24 }

25 }

Gördü§ünüz gibi basit bir ki³i bilgisi tutmak için bile bu kadar kod yazmam�z
gerekiyor (elbette bu yap�n�n böyle olmas�n�n çok do§ru nedenleri mevcut)
ama bu JDK sürümü ile birlikte hayat�m�za giren yeni tan�mlama ³eklide
Records ile yukar�daki tüm kodlar� ³u ³ekilde tek sat�ra indirebilirsiniz:

Java
1 record Kisi(String isim, String soyisim) { }

Art�k bunu da ayn� s�n�fm�³ gibi kullanabilirsiniz:

Java
1 Kisi eren = new Kisi("Eren", "Hat�rnaz");

2

3 String isim = eren.isim();

4 String soyisim = eren.soyisim();

Fakat bu özellim hem ³u an ön-izleme durumunda, yani henüz çal�³an kod-
lar�n�za eklemek için çok erken, hem de baz� k�s�tlamalar� var:

� Record kendisiyle birlikte içerisindeki tüm veri alanlar�n� '�nal' olarak
i³aretliyor. Dolay�s�yla bu s�n�fdan ba³ka bir s�n�f türetemiyor ve bir
obje olu³turduktan sonra de§i³kenleri üzerinde de§i³iklik yapam�yoruz.

Bunun gibi Record özelli§ine ait di§er kurallar için alt konu ba³l�§�na
ekledi§im ba§lant�ya t�klayabilir ya da Rahman Usta taraf�ndan kodedu si-
tesinde yaz�lm�³ bu yaz�y� okuyabilirsiniz.

JDK 14 ile gelen di§er özellikler için konu ba³l�§�na ekledi§im ba§lant�ya
t�klayabilir ya da 28 Mart tarihinde online olarak gerçekle³ecek bu Webinere
kay�t olabilirsiniz: Online Java 14 Webineri - �stanbul Java User Group.
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5 Eclipse 4.15 (2020-03) sürümü yay�nland�

� Konuyla ilgili YouTube videosu

Eclipse 2020-03 sürümüne JDK 14 deste§i eklemek için Eclipse Marketp-
lace üzerinden ³u eklentiyi kurabilirsiniz: Java 14 Support for Eclipse 2020-03
(4.15)

6 .NET 5 Preview 1 sürümü duyuruldu

Microsoft'un ".NET'in gelece§i" olarak isimlendirdi§i ve klasik .NET Fra-
mework ile .NET Core'un birle³mi³ hali .NET 5 sürümünün ilk ön-izleme
sürümü bu hafta içerisinde yay�nland�. Preview 1 ile birkaç performans iyi-
le³tirmesi de içeren güncellemeler herkes taraf�ndan eri³ilebilir durumda. El-
bette production ortam�nda çal�³an uygulamalar�n�z� hemen geçirmek büyük
risk olacakt�r ama ki³isel projeleriniz için ufaktan kullanmaya ve Microsoft'a
geri bildirim göndermeye ba³layabilirsiniz.

7 Mozilla, Firefox'dan FTP deste§ini kald�r�yor

2020 Haziran ay�nda yay�nlanmas� planlanan Firefox 77 Stable sürümü ile
Mozilla tak�m�, Firefox içerisinden FTP deste§ini "varsay�lan olarak kapal�"
hale hale getirecek ve sonraki versiyonlarda ise deste§i tamamen kald�rmay�
planl�yor. Taray�c� üzerinden FTP kullanmak uzun zaman pek tercih edilen
bir ³ey de§il zaten, o yüzden bu deste§in kalkacak olmas� çok da sürpriz
olmad�. Zaten Firefox 61 sürümüyle, web siteleri içerisinde yer alan ftp://

uzakt�l� içerikleri (resim, müzik vb.) engellemi³ti. Firefox'un bu deste§i kal-
d�rmas�n�n ard�nda ise güvenlik sorunlar� yat�yor. FTP, kullan�c� ad� ve ³ifre
d�³�nda ileti³imle ilgili bir güvenlik katman� bar�nd�rmayan bir protokol ol-
du§u için tra�k kolayca izlenebiliyor. Google'un Chrome taray�c�s� da ayn�
³ekilde deste§ini sonland�rmaya haz�rlan�yor. O da taray�c�daki ftp uzant�l�
ba§lant�lar� sistemde yüklü olan ftp istemcisine yönlendirecek. Bir mail ad-
resine t�klad�§�n�z Outlook vb. programlar�n aç�lmas� gibi.

Ayr�ca bu hafta içerisinde ilginç de bir olay gerçekle³ti: Coronavirüs ne-
deniyle Firefox ve Chrome, TLS 1.0 ve TLS 1.1'e tekrar destek vermeye
ba³lad�. HTTPS ba§lant�lar�n gerçeklemesini sa§layan TLS protokolünün bu
eski sürümleri asl�nda iki taray�c�dan da kald�r�lm�³t� fakat bu hafta içeri-
sinde bu de§i³iklikler geri al�nd�. Çünkü baz� devlet siteleri hala daha eski
protokolleri kulland�§� için kullan�c�lar�n eri³ememesi söz konusu olabilirdi.
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�ekil 2: Yine de Firefox üzerinde ftp kullanmakta �srarc�ysan�z about:con�g
sayfas�na girip, network.ftp.enabled de§i³kenini true olarak de§i³tirebilir-
siniz

Coronavirüs gündemdeyken bu tarz protokol versiyonu yükseltme i³leri de
öncelik kapsam�nda olmad�§� için Firefox ve Chrome'da böyle bir ³ey yapma
gere§i duydu.
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�ekil 3: Firefox 74.0 sürümünün de§i³iklik notlar� sayfas�ndaki geri alma
duyurusu

8 Windows Terminal Preview v0.10 sürümü yay�n-
land�

Microsoft'un Terminal tak�m� geli³tirmelere devam ediyor. Bu hafta yay�n-
lanan sürümle birlikte Windows'un yeni terminal uygulamas�n�n ön-izleme
v0.10 sürümüne fare deste§i eklendi. Art�k destekleyen konsol uygulamalar�
üzerinde fare ile de giri³ yap�labilecek.

gorseller/windows-terminal-fare.gif

Eklenen di§er özellik ve geli³tirmeler için konu ba³l�§�na ekledi§im ba§-
lant�ya t�klayabilirsiniz.

9 Di§er Haberler

� Koronavirüs nedeniyle iptal edilen ve ertelenen etkinlikler:

� Google Cloud Next '20: Digital Connect etkinli§i ertelendi.

� Google I/O 2020 tamamen iptal edildi.

� PyCon US 2020 iptal edildi.
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� Visual Studio 2019 version 16.5 yay�nland�.

� Facebook, kendi tarih-saat sunucular�n� açt�.

� Docker'a GitHub Actions deste§i geldi.

� DirectX 12 Ultimate sürümü yay�nland�.

� Prettier arac�n�n 2.0 sürümü yay�nland�.

� PHP programlama dilinin 3 ayr� sürümüne güncelleme geldi:

� PHP 7.4.4 yay�nland�.

� PHP 7.3.16 yay�nland�.

� PHP 7.2.29 yay�nland�.

� D programlama dilinin 2.091.0 sürümü yay�nland�.

� Julia programlama dilinin v1.4.0 sürümü yay�nland�.

� TensorFlow 2.2.0-rc1 sürümü yay�nland�.

� Apache Pulsar 2020 Kullan�c� Anketi Raporu yay�nland�.

� GraphQLize Alpha duyuruldu.

� Yeni bir Racket kütüphanesi duyuruldu: Template Macros.

� Tokie arac�n�n 11.0 sürümü yay�nland�.

� Ionic CLI arac�n�n 6.3.0 sürümü yay�nland�.

10 Lisans

Yaz�l�m Gündemi - 2020/11 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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