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< Önceki Gündem | 15-21 Haziran 2020 | Sonraki Gündem >
TeknoSeyir'de Oku

1 GitHub varsay�lan branch ismini "main" olarak
de§i³tirecek

Yakla³�k bir ay kadar önce ABD'de bir polisin siyahi bir vatanda³�n ölü-
müne yol açmas�n�n ard�ndan ortaya ç�kan "Black Lives Matter" protesto-
lar� ucundan k�y�s�ndan yaz�l�m sektörünü de etkilemeye ba³lam�³t�. Geçti-
§imiz haftalarda Google'�n Go projesi içerisindeki "master/slave" ve "black-
list/whitelist" gibi ifadeleri kald�r�§�n� haberle³tirmi³tim (bkz: Yaz�l�m Gün-
demi - 2020/22). Bu hafta ise GitHub'�n benzer bir de§i³ikli§e gidece§inin
haberi ald�k.

� Konuyla ilgili Tweet

Hepimizin bildi§i ve neredeyse her gün kulland�§�m�z git versiyon kontrol
sisteminin varsay�lan branch ismi olan "master" art�k "main" olarak de-
§i³tiriliyor. Bu dal ismini zaten kendimiz de de§i³tirebiliyorduk ama art�k
GitHub'da olu³turdu§unuz depolar�n varsay�lan dal ismi "main" ³eklinde
gelecek. Bunun nedeni olarak ise "master/slave" terminolojisi gösterilmi³.
Aç�kcas� bana bu neden biraz saçma geldi çünkü git versiyonlama sisteminde
"master/slave" ikilisi yok; sadece "master" terimi var o da �rkç� bir anlama
gelemeyecek kadar genel bir kullan�m haline gelmi³ durumda. Bu de§i³ikli§i
saçma bulan bir geli³tirici de GitHub'�n bunu uygulamamas� için Change
üzerinde bir imza kampanyas� ba³latm�³.

Ayn� ve benzer de§i³ikliklerin farkl� projelerde (Örnek: openssl) ve araç-
larda da yap�lmas� gerekti§ine yönelik birçok tart�³ma sektör içerisindeki çe-
³itli platformlarda dönüyor. "blacklist/whitelist" ikilisinin "blocklist/allowlist"
olarak de§i³tirilmesini anlayabiliyorum; ayn� ³ekilde "master/slave" ikilisini
kullanan projelerin de de§i³tirmesini anl�yorum ama sadece "master" ifa-
desini kullanan GitHub'�n böyle bir de§i³ikli§e neden gitti§ini anlayam�yo-
rum. San�r�m "Ya herkes Black Lives Matter ile ilgili PR çal�³mas� yap�yor,
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biz de böyle bi' ³ey yapal�m, geri kalmayal�m" diye dü³ünmü³ olabilirler.
Aç�kcas� ben bu tarz yüzeysel ³eyleri konuyu farkl� noktaya çekme çabas�
olarak görüyorum. Çünkü �rkç�l�k sorununun as�l kökenini bulma amac�ndan
uzakla³t�ran bir davran�³. O zaman "üniversitede master yapmak" ifadesi ya
da ses terminolojisindeki "master" ifadesi de de§i³tirilsin yani (!).

Bu konuda siz ne dü³ünüyorsunuz? Yorumlar bölümünde konula³�m.

2 GitHub Super Linter tan�t�ld�

Programlama yaparken özellikle de tak�m halinde çal�³�rken kodlarda belirli
bir standard� oturtmak önceden zaman al�c� olabiliyordu. Her ne kadar gü-
nümüzde linter araçlar� imdad�m�za yeti³se de onlar�n da kon�gürasyonu ile
u§ra³mak yine süreci uzat�yor. Özellikle de birden çok programlama dilinin
kullan�ld�§� projelerde haliyle birden çok linter arac� kullanmak gerekiyor.
�³te bu ve benzeri duruma çözüm getirmek için GitHub'da, geçti§imiz hafta
içerisinde GitHub Super Linter isimli aç�k kaynak projesini tan�tt�. GitHub
Action üzerinden çal�³t�rabilen bir linter arac�.

GitHub Super Linter, asl�nda isminden de anla³�laca§� gibi birden çok
linter arac�n� tek çat� alt�nda toplayan, bunlar� çal�³t�ran ve sonuçlar�n� ra-
porlayan ve GitHub Action ile projenize kolay bir ³ekilde dahil edebilece§iniz
bir araç. Python, Ruby, JavaScript/TypeScript ve Go gibi popüler program-
lama dillerinin yan�nda JSON, YAML, DockerFile ve CSS gibi dosya format-
lar�n� da destekliyor. Yaln�z PHP için phpcs arac� ile bir destek sunmam�³lar.
Belki bunu ben ekleyip pull request gönderebilirim. Bakaca§�m buna.
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�ekil 1: Birçok programlama dili ve dosya format� için linter çal�³t�rabiliyor

GitHub Super Linter'in sa§lad�§� baz� kolayl�klar ise ³u ³ekilde:

� master vb. dallara çal�³mayan kodlar�n eklenmesini önleme

� Birden çok programlama dili ile çal�³�rken kolayca kod standard� olu³-
turma ve tüm projede kontrolleri sa§lama

� Code review süreçleri için otomatizasyon yard�m�

GitHub'da depolad�§�n�z projenize GitHub Action üzerinden çok kolay
bir ³ekilde ekleyip, istedi§iniz diller ve dosya formatlar� için özelle³tirmesini
yaparak akti�e³tirebiliyorsunuz. Kullan�m� ve özelle³tirilmesiyle ilgili di§er
konular için ³u GitHub deposunun README.md dosyas�na göz atabilirsiniz.

3 Go dili toplulu§u generic programlama özelli§i
için yeni bir öneri yay�nlad�: Type Parameters

�lk yaz�l�m gündemi yaz�lar�n�n birinde (bkz: Yaz�l�m Gündemi - 4) Go dili
toplulu§unun programlama diline generic programlama özellikleri eklemeyi
tart�³t�§�n� haberle³tirmi³tim. Geçti§imiz hafta ise uzun bir aradan sonra bu
konuda ilk kez bir geli³me oldu ve Go tak�m� yeni bir öneriyi ("proposal")
tasar�m tasla§� olarak yay�nlad�. Dolay�s�yla bunun henüz dile eklenmi³ yeni
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bir özellik ("feature") olmad�§�n� ve üzerinde çe³itli de§i³ikliklerin devam
edece§ini söylemekte fayda var.

Bu generic programlama özelli§i için daha önce yay�nlanan proposal'da
duyurulan Contracts yap�s� art�k terk edilmi³ gözüküyor. Onun yerine ge-
len tasar�msal de§i³iklik ise Type Parameters özelli§i oldu. K�saca bir örnek
yapmak gerekirse:

Go
1 func Print(type T)(s []T) {

2 for _, v := range s {

3 fmt.Println(v)

4 }

5 }

Yukar�da tan�mlad�§�m�z fonksiyon k�saca herhangi bir türden diziyi al�p,
içerisindeki elemanlar� her biri bir sat�r olacak ³ekilde yazd�r�yor. Yani art�k
int dizisi için ayr�, string dizisi için ayr� fonksiyon yazmaya gerek kalm�yor.
Yukar�daki fonksiyonun kullan�m� ise ³u ³ekilde:

Go
1 Print([]string{"Selam TeknoSeyir!", "Go generic programlama",

"özelli§ini deniyoruz.\n"})↪→

2 Print([]int{1, 2, 3, 4, 5})

�ekil 2: Siz de bu özelli§i test etmek isterseniz Go tak�m� taraf�ndan haz�rlan-
m�³ ³u Playground sayfas�n� kullanabilirsiniz: https://go2goplay.golang.
org/

Go tak�m� ve toplulu§u özellik hakk�nda geri bildirimler toplamaya ve
tasla§� geli³tirmeye devam edecekler. E§er bir aksilik olmazsa bu özelli§i
A§ustos 2021'de yay�nlanmas� beklenen Go 1.17 sürümüyle birlikte stabil
olarak kullanabilece§iz.
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Tak�m taraf�ndan sunulan proposal sayfas� acayip detayl� ve uzun bir
sayfa, benim de hepsini okumaya vaktim olmad�§� için ³imdilik bu kadar
bilgi verebiliyorum ama tabii ki dilerseniz detayl� bilgi ve kullan�m örnekleri
için konu ba³l�§�na ekledi§im ba§lant�lara t�klayabilirsiniz.

4 Chromium tak�m�n�n 2020 y�l� taray�c� uyumlu-
lu§u çal�³malar�

2019 y�l�nda yay�nlanan MDN Developer Needs Assessment anketi sonuçla-
r�ndan sonra görüldü ki eskisi kadar olmasa da hâlâ daha web geli³tiricilerin
en önemli sorunlar�ndan birisi taray�c�lar aras�ndaki uyumsuzluk sorunlar�.
Bu ba§lamda geçti§imiz hafta içerisinde de Chromium tak�m� bir blog yaz�s�
yazarak 2020 y�l� boyunca üzerinde çal�³acaklar� uyumsuzluk sorunlar�ndan
ve yapt�klar� ³eylerden bahsettiler.

Mart ay�ndaki bir yaz�l�m gündemi yaz�s�nda (bkz: Yaz�l�m Gündemi -
2020/13) form elemanlar�n�n stillerinin yenilendi§inden bahsetmi³tim. Dola-
y�s�yla bu yaz�ya onu tekrar dahil etmiyorum. Sadece ³öyle bir ekleme ya-
pay�m: Form elemanlar�n�n stillerinin güncellenmesine devam edilecekmi³.
Bunun d�³�nda di§er konular ise ³u ³ekilde:

� Flexbox ile ilgili uyumsuzluk sorunlar�n�n üzerinde yo§un bir ³ekilde
çal�³�l�yormu³.

� Flexbox ve CSS Grid özellikleri, tak�m�n üzerinde çal�³t�§� yeni Layo-
utNG arayüz motoru ile yenilenecekmi³.

� Scroll olay� ile ilgili de yeni uyumluluk çözümleri dü³ünülüyormu³ fakat
t�kan�lan, çözülmesi gereken baz� sorunlar varm�³.

Çal�³malar ile ilgili daha detayl� bilgiler için konu ba³l�§�na ekledi§im
ba§lant�ya t�klayabilirsiniz.

5 Google, geli³tiricilere uygulamay� yüklemeden abo-
nelik satma imkan� sa§layacak

Google'�n kendi Android i³letim sistemiyle birlikte da§�tt�§� Play Store ma-
§aza uygulamas� üzerinde art�k kullan�c�lar uygulamay� indirmeden de Go-
ogle üzerinden ilgili uygulaman�n aboneli§ini sat�n alabilecek. Geçti§imiz
hafta Android 11'in yay�nlanmas�yla birlikte sessizce duyurulan yeni Google
Play Billing kütüphanesinin versiyon 3 sürümü buna izin veriyor.
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�imdilik sadece belirli birkaç geli³tirici ve �rmaya test olarak sunulmu³
bu özellik ile birlikte uygulaman�n market sayfas�nda "Yükle" butonunun
yan�na yeni bir "Abone ol ve yükle" butonu geliyor. E§er uygulama birkaç
günlük ücretsiz bir teklif sunuyorsa "Free trials & Install" yazabiliyor.

�ekil 3: Arayan ve SMS engelleme uygulamas� Truecaller bu özelli§i test
edebilen uygulamalardan birisi.

Böylece art�k kullan�c�lar�m�z uygulamay� indirmeden de uygulama içeri-
sinde sat�lan uygulama-içi sat�n almalar hakk�nda bilgi alabiliyor ve dilerse
Play Store üzerinden bu i³lemini gerçekle³tirebiliyor olacak.

Di§er detaylar için konu ba³l�§�na ekledi§im haber ba§lant�s�na ya da
Google'�n yay�nlad�§� blog yaz�s�na bakabilirsiniz.

6 Bootstrap 5 Alpha yay�nland�

Birçok back-end geli³tiricinin kolayca uygulama ç�karabilmesini sa§lam�³ ve
bu alandaki di§er arayüz framework'lerine de yol göstermi³ olan Bootstrap
v5 Alpha sürümü geçti§imiz hafta içerisinde duyuruldu.

Bu sürümle birlikte art�k jQuery terk edilmi³ ve eski Internet Explorer
sürümleri için de destekler sonlanm�³ gözüküyor. Art�k Bootstrap kullan�r-
ken yan�nda bedava ve ekstra olarak gelen jQuery ba§�ml�l�§� yok. Yine de
jQuery'ye katk�lar�ndan dolay� te³ekkür etmek gerek.
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Internet Explorer deste§inin sonland�r�lmas�n�n bir getirisi olarak art�k
Bootstrap 5 ile birlikte CSS üzerinde "Custom Properties" özelli§ine sahip
olduk. Bu sayede art�k CSS kodunun herhangi bir yerinde kullanabilmek
üzere de§i³kenler tan�mlayabilece§iz. Örnek vermek gerekirse:

CSS
1 :root {

2 --teknoseyir-kirmizisi: #ab1500;

3 --beyaz: #fff;

4 }

5

6 .tekno {

7 background-color: var(--beyaz);

8 color: var(--teknoseyir-kirmizisi);

9 /* */

10 }

Art�k bu yap�y� Bootstrap kendisi de elemanlar�nda kullan�yor.
Tabii ki bu sürümün Alpha etiketiyle yay�nland�§�n� hat�rlatmakta fayda

var. Yani henüz geçi³ yapmak için çok erken. Yine de di§er detaylar� merak
ediyorsan�z konu ba³l�§�na ekledi§im ba§lant�ya t�klayabilirsiniz.

7 Windows Terminal Preview 1.1 sürümü yay�n-
land�

Microsoft, geli³tiricileri Windows ekosistemine çekmek için hamlelerine de-
vam ediyor. Geçti§imiz hafta yay�nlanan Windows Terminal Preview 1.1
sürümüyle birlikte gelen özelliklerin baz�lar� ³u ³ekilde:
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�ekil 4: Art�k "fontWeight": "normal" gibi bir ifadeyi ayar dosyan�za ekle-
yerek terminal ekran�ndaki fontun kal�nl�§�n� ayarlabilece§iz. Tüm opsiyonlar
için buraya bakabilirsiniz.

Art�k Alt+T�klama kombinasyonunu a³a§�daki gibi kullanarak terminal
ekran�m�z� çoklu panellere bölebilece§iz.

gorseller/winterm11-alt-tiklama.gif

Bu sürümle birlikte Windows Terminal'in sekme özellikleri de geli³mi³
durumda. Art�k sekmelerin isimleri de§i³tirebilece§iz ve onlara özel renkler
atayabilece§iz.
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�ekil 5: Sekmenin rengini de§i³tirmek için sa§ t�klay�p, "Color. . . " seçene§ine
gelmek gerekiyor.

gorseller/winterm11-sekme-adlandir.gif

Bunlara ek olarak art�k komut sat�r�n� kullanarak yeni bir Windows Ter-
minal penceresi olu³tururken iki yeni opsiyonumuz da var. �lki --maximized
ya da -M ile yeni pencereyi ekran� kaplayacak ³ekilde olu³turabiliyoruz; ikin-
cisi ise --fullscreen ya da -F ile yeni pencereyi tam ekran modunda olu³tu-
rabiliyoruz. Ayr�ca siz de benim gibi "Terminal benim ya³am ortam�m birçok
³eyi orada yapar�m" diyenlerdenseniz Windows 10'un aç�l�³�yla birlikte bir
Windows Terminal penceresi aç�ls�n istiyorsan�z ayar dosyan�za a³a§�daki
sat�r� ekleyebilirsiniz:

JSON
1 "startOnUserLogin": true

Her ne kadar GNU/Linux taraf�na çoktan geçmi³ bir geli³tirici olsam da
bu geli³melere Windows üzerinde çal�³mak zorunda olan arkada³lar için se-
viniyorum. Mutlaka bir ara ben de deneyece§im. Bakal�m Microsoft ilerleyen
sürümlerde ba³ka ne gibi özellikler gelecek.
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8 Yakla³an Online Etkinlikler

Etkinlik �smi Tarihi
Eser Özvataf - Node.js, Deno ve JS ile Backend Geli³tir-
menin Dünü ve Bugünü

22 Haziran 21:00

Developers Guide to AI 23 Haziran 11:00
Building time machine with Event Sourcing 23 Haziran 17:00
Build a Secure App using S2I on Red Hat OpenShift 24 Haziran 14:00
Build, integrate & scale with event-driven apps 24 Haziran 14:00
Teknoloji Sohbetleri - Sanal Gerçeklik için Yapay Zeka ve
Makine Ö§renimi

24 Haziran 14:00

Azure Hybrid Virtual Event 24 Haziran 18:00
More cloud native dev on OCI, with Functions, API, St-
reaming {Events} & NoSQL

24 Haziran 18:00

AWS Lambda & Amazon API Gateway 24 Haziran 18:30
DevOpsDays Online Türkiye 2020 25 Haziran 08:30
Cloud Native Security Conference 25 Haziran 11:00
Data & AI Virtual Summit - Arti�cial Intelligence Track 25 Haziran 11:00
Watson Discovery with Node-Red on IBM Cloud 25 Haziran 14:00
Text Mining Techniques 25 Haziran 19:00
Test Automation - Robot Framework 25 Haziran 19:00
Mozilla TTS ve Yapay Zeka Konu³ma Sentezi 25 Haziran 20:30
Node.js ve MongoDB Kullanarak Uygulama Geli³tirme 25 Haziran 21:00
Deploy a Cloud-Native Application on Red Hat OpenS-
hift

26 Haziran 16:00

HTML, CSS ve JavaScript ile Web Arayüz Uygulamas� 26 Haziran 19:15
Flutter Day 27 Haziran 16:00

9 Di§er Haberler

� Almanya kendi koronavirüs takip uygulamas�n� aç�k kaynak yapt�.

� Microsoft, Windows Subsystem for Linux'a NVDIA CUDA deste§i ek-
ledi.

� Google Cloud, yeni bir depolama seçene§ini duyurdu: Filestore High
Scale.

� Ara³t�rmac�lar Kuantum bilgisayarlar için ilk programlama dilini ge-
li³tirdiler: Silq.
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https://www.meetup.com/tr-TR/GDGAnkara/events/271395414/
https://github.com/corona-warn-app/cwa-documentation
https://blogs.windows.com/windowsdeveloper/2020/06/17/gpu-accelerated-ml-training-inside-the-windows-subsystem-for-linux/
https://blogs.windows.com/windowsdeveloper/2020/06/17/gpu-accelerated-ml-training-inside-the-windows-subsystem-for-linux/
https://techcrunch.com/2020/06/16/google-cloud-launches-filestore-high-scale-a-new-storage-tier-for-high-performance-computing-workloads/
https://cloud.google.com/filestore/docs/high-scale
https://cloud.google.com/filestore/docs/high-scale
https://ethz.ch/en/news-and-events/eth-news/news/2020/06/the-first-intuitive-programming-language-for-quantum-computers.html
https://ethz.ch/en/news-and-events/eth-news/news/2020/06/the-first-intuitive-programming-language-for-quantum-computers.html
https://silq.ethz.ch/


� OpenAI organizasyonu yeni çal�³mas�n� duyurdu: Image GPT.

� .NET için gRPC-Web yay�nland�. GitHub Deposu

� AdoptOpenJDK projesi Eclipse Foundation'a kat�ld�.

� Eclipse IDE 2020-06 (v4.16) sürümü yay�nland�.

� Free Pascal 3.2.0 sürümü yay�nland�.

� Apache Spark 3.0.0 sürümü yay�nland�.

� TiDB 4.0 GA sürümü yay�nland�.

� OpenAPI 3.1.0 sürümü yay�nland�.

� RestClient.Net 4.0 sürümü yay�nland�.

10 Lisans

Yaz�l�m Gündemi - 2020/24 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.

12

https://openai.com/blog/image-gpt/
https://devblogs.microsoft.com/aspnet/grpc-web-for-net-now-available/
https://github.com/grpc/grpc-dotnet
https://blog.adoptopenjdk.net/2020/06/adoptopenjdk-to-join-the-eclipse-foundation/
https://www.eclipse.org/eclipse/news/4.16/
https://wiki.freepascal.org/FPC_New_Features_3.2.0#About_this_page
https://spark.apache.org/releases/spark-release-3-0-0.html
https://pingcap.com/blog/tidb-4.0-ga-gearing-you-up-for-an-unpredictable-world-with-real-time-htap-database/
https://www.openapis.org/blog/2020/06/18/openapi-3-1-0-rc0-its-here
https://christianfindlay.com/2020/06/17/restclient-net-4-0/
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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