Programlama Dilleri
Programlama dillerine girmeden önce algoritma nedir öncelikle
onu öğrenelim. Algoritma,bir sorunu çözmede kullanılacak
kuralların sıralı listesi olarak açıklanabilir. Programlama
dili ise bir yazılım programı oluşturabilmek için gereken
kodlar, talimatlar ve yazım kurallarını kapsayan sete verilen
isimdir. Algoritma ve programlama dilleri arasındaki ilişki
basittir. Algoritma kalıcıdır,diller geçicidir. Örnek olarak
Assembly dilinin geliştirildikten sonraki ilk 5 yılındaki
kullanım yüzdesiyle şimdiki yüzdesi aynı değildir. Bu konuyla
alakalı bu blogdaki yazıyı okuyabilirsiniz.

Programlama
Tarihçesi

Dillerinin

Charles Babbage, 1910 yılında Analytical ve Difference adında
iki makine tasarladı. Charles ve asistanı Ada Lowelace
Bernoulli sayılarının Analytical Engine ile çözümü için bir
yöntem geliştirdi. Bu yöntem çoğu tarihçi
programcılığın başlangıcı olarak görülüyor.

tarafından

Şekil 1. Difference Engine ve Charles Babbage

Programlamaya Yaklaşım
Türleri
Çok sayıda yaklaşım türü bulunmaktadır ama günümüzde çok
kullanılanlardan 5 tanesini açıklayarak devam edelim.

Fonksiyonel Programlama
Bu yaklaşımda matematik fonksiyonlarındaki gibi alt programlar
tanımlanmakta ve bu alt programların değişik argümanlar ile
çalışması sağlanmaktadır. Yani sıra sıra işlemler neyse onlar
yapılıyor.
Bu yaklaşımda kullanılabilecek bazı diller : C,F#

Nesne Yönelimli Programlama
Bütün yapıyı nesneler ve nesneler arası ilişki olarak gören
modellemedir. Bu yapıya göre her nesne bir sınıfa ait ve bu
sınıftan türetilir. Çomar bir köpektir. Çomar nesne,köpek
bunun sınıfıdır.
Bu yaklaşımda kullanılabilecek bazı diller : Java,C#

Yapısal Programlama
Amaç problemi alt parçalara bölerek bu parçaların çözümlerinin
birleştirilmesidir. Bu yönüyle parçala fethet (Divide and
conquere) yaklaşımı olarak kabul edilebilir.
Bu yaklaşımda kullanılabilecek bazı diller : Java,C

Emirli Programlama
Bir programlama dilindeki komutların satır satır emirlerden

oluşmasıdır. Örneğin bir robota komut verecek olsaydık:
Kolu 10 derece sağa döndür
2 metre yürü
Kolu 20 derece sola döndür gibi emir komutlarıyla oluşan
yaklaşımdır.
Bu yaklaşımda kullanılabilecek bazı diller : Fortran,C

Otomat Yönelimli Programlama
Kaynağını otomatlar (automata)’dan alır ve sonlu durum
makinaları (finite state machine, FSM) ile tasarlanan bir
makinanın kodlanmasını hedefler. C dilindeki switchlerin
dallanması gibi düşünülebilir.
Bu yaklaşımda kullanılabilecek bazı diller : Visual Basic,C

Programlama Dilleri Türleri
3’e ayrılır.

Düşük Seviyeli Diller
Kullanılan donanımdaki en temel işlemler yapmayı
kullanılır.Eskisine oranla kullanımı cok düşmüştür.Makine
koduna en yakın dillerdir. Örnek olarak Assembly verilebilir.

Orta Seviyeli Diller
Esnek yapıdadırlar .Hem düşük hemde yüksek seviyeli
programlama yapabilir. Günümüzde kullandığımız işletim
sistemleri çoğunlukla C’de yazılmıştır. Örnek olarak C
verilebilir.

Yüksek Seviyeli Diller
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fonksiyon üzerinde çalışırlar,bu kısıtlama programlama
hakimiyetini azaltır.En kolay öğrenilecek diller bu seviyede
olur.En etkin ve hızlı programlama bu seviyededir. Örnek
olarak Java,C#,Basic verilebilir.

Dil Türleri arasındaki farklar
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seviyededir ve programın çalışması diğer seviyelere göre
hızlıdır. Eksi yönleri ise kod yazımı,anlaşılması ve öğrenimi
zordur. Programın geliştirilmesi uzun zaman alır.
Yüksek seviyedeki diller, öğrenimi ve anlaşılması kolaydır.
Kod yazımı ve düzenlemesi hızlıdır. Eksi yönleri ise,
programın çalışması diğer seviyelere göre yavaş ve hakimiyeti
kısıtlıdır.
Orta seviyedeki diller, iki türün ortasıdır. Bunun için
kullanılan bir denklem vardır :
Düşük seviye = Uzun geliştirme süresi + Hızlı çalıştırma
Yüksek seviye = Kısa geliştirme süresi+ Yavaş çalıştırma
Orta seviye ikisinin arasında.

Programlama
Kronolojisi

Dilleri

Hepsini eklemek mümkün değil ama önemli ve bu sektörde çalışan
çoğu kişinin de haberdar olduğu dilleri yazarsak eğer :
Grace Hooper 1951 yılında A-0 adında ilk derleyiciyi
tasarlıyor.
İlk Nesne yönelimli dil olan Simula ortaya çıkıyor.
C dili Dennis Ritchie ve Ken Thompson tarafından
geliştiriliyor. Daha önce UNIX OS’u ve B dilini de

yazarken
calışmışlardı.
Sistem
programcılığında,kernellarda kullanılır.
C++ dili günümüzde oyun yapılırken veya görüntü işleme
yapılırken kullanılır.
Perl ise metin işleme ve görüntü tanıma üzerinde ciddi
güçlü olan dildir.
Python dili Data Science, Veri Madenciliği, gömülü
donanımlarda kullanılır.
Java
dili
genel
amaçlı
kullanım,
sistem
programcılığında, bilim ve mühendislik gibi birçok
alanda kullanılır.
PHP dili web programcılığından genel amaçlı kullanıma
kadar geniş bir yelpazesi vardır.
Javascript de aynı PHP gibi webte kullanılır,
yorumlanmayan browser üzerinde çalışan bir dildir.
C#, MS tarafından OOP olarak tasarlanan bir dildir. MS
ve .NET framework olmadan çalışmaz. MS ürün ve
yazılımlarında kullanılır.
Go, Google tarafından geliştirilmiştir. Öbür dillerinin
popülarite artışına göre çok çok hızlı popüler olup
kullanımı artmıştır.Sistem programlamada, webte
kullanılmaktadır.
Swift, Apple tarafından Objective-C’nin yerini alması
için geliştirilen dildir. Apple ürünlerinde kullanılır.

Programlama
öğrenilirken
bilinmeli ?

neler

İngilizce bilmek
Seçeceğiniz alanı belirlemek (Web,Mobil,Sistem,Sunucu…)
Seçtiğiniz alan ve dillerde önemli işler başarmış veya
paylaşımlar yapan insanların projelerinin takip edilmesi
Açık kaynaklı olan projelerdeki kodların, düzenlerin,

sistematiklerin daima takip edilmesi

Alanlarına göre Programlama
Dilleri
Mobil
iOS içinse Swift veya Objective-C
Android ise Kotlin, Java, C#

Web
Front-end için HTML başta olmak üzere CSS, Javascript..
Back-end için PHP, ASP.NET ve C#, (Frameworkler
sayesinde de yapılabilir Ruby on Rails,Django gibi)

Desktop
Windows ise C#, .NET kullanan diller, C++, Java..
Tüm ortamlarda çalışanlar için Java, Python, HTML5..

Oyun
Grafik kütüphaneleri için uğraşacaksanız C
Oyun motorlarıyla gelişticekseniz C#, C++..

Elektronik Cihazlar
C, Assembly, Python

Yapay Zeka
Haskell, Scala, Prolog

Programlamayı
nerelerden öğrenebilirim ?
Online eğitim veya kurs veren siteler
Codecademy, W3schools, Udemy, Coursera.

Programlama kitapları
C#, Java için Deitel’ın kitapları, Dikeyeksen yayınevi
kitapları.

Programlama kursları
Bilge Adam,belediye
kurumlar.

meslek

eğitim

kurumları

gibi

Bilişim
dünyasındakilerin
eğlendiği dil : Brainfuck
1993 yılında Urban Mülller tarafından üretilen bu dilin asıl
çıkış amacı mümkün olan en küçük boyutlu derleyiciyi yapmaktı.
Sonraları programcıların kendi sınırlarını zorlayıp eğlendiği
bir dile dönüşmüştür. Turing-Complete bir dil olduğundan
teoride herhangi bir algoritma bu dilde yazılıp işlenebiliyor.
Brainfuck, sekiz komut karakteri +-<>[],. haricindeki tüm
karakterleri yok sayar. Bu nedenle (eklenecek yorum, komut
karakterleri içermediği sürece) koda yorum eklemek için özel
bir söz dizimine ihtiyaç yoktur.
Komut

Anlamı
>

İşaretçiyi bir sonraki hücreye
kaydır

<
+

İşaretçiyi bir önceki hücreye
kaydır
İşaretçinin bulunduğu hücredeki
baytı 1 arttır.

–

İşaretçinin bulunduğu hücredeki
baytı 1 azalt.

.

İşaretçinin bulunduğu hücredeki
baytı standart çıktı birimine yaz.

,

Standart girdi biriminden bir
baytlık girdi al ve bunu
işaretçinin bulunduğu hücreye yaz.

[

]

Eğer işaretçinin bulunduğu
hücrenin değeri
sıfırsa, ] karakterinden sonraki
komuta atla.
Eğer işaretçinin bulunduğu
hücrenin değeri sıfır değilse,
önceki [ karakterinden bir sonraki
komuta atla.

Brainfuck dilinde Hello World örneği
[crayon-5cc24abd9c322576931324/]

Programlama
Dillerinin Popülaritesi
Google indexlerine göre son
içindeki popülarite tablosu

bir

yıl

Bu tabloyu göstermenin sebebi eğitim için çoğunlukla Google
Search’ün kullanılması ve diller üzerinde eğitim veren
siteleri indexleri olduğu için.
Java en popüler dilken,Son 5 yılda en çok popülerleşen Python
ve en çok popülarite kaybeden PHP’dir aynı zamanda.

Bütün internet indexlerine göre son bir
yıl içerisindeki popülarite tablosu
Ekim 2017

Ekim 2016

Diller

Reytingleri

Değişim yüzdesi

1.

1.

Java

12.43%

-6.37%

2.

2.

C

8.37%

-1.46%

3.

3.

C++

5.00%

-0.79%

4.

4.

C#

3.85%

-0.51%

5.

5.

Python

3.80%

+0.03%

6.

6.

Javascript

3.01%

+0.26%

7.

7.

PHP

2.79%

+0.05%

8.

8.

Visual
Basic

2.73%

+0.08%

9.

11.

Assembly

2.37%

+0.14%

10.

13

Ruby

2.32%

+0.32%

Assembly ve Ruby yükselişteyken, Java ciddi derecede kan
kaybetmiştir.
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Swift eğitim seti
Ersin Şengül tarafından hazırlanmış olan Swift eğitim seti
videoları.

Örnek Metin Kod yazımı
Buraya video gelecek
Buraya kod eklemek istesek ne olur acaba?

[crayon-5cc24abd9d92e097323619/]
C kodları buradan devam ediyor…..
[crayon-5cc24abd9d93c380877300/]

