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BÖLÜM1

Bu Kitap Hakkında

Elinizdeki kitap, Python programlama dili için kapsamlı bir Türkçe kaynak oluşturmaprojesi olan yazbel.com1’un bir ürünüdür. Bu kitabın amacı, herhangi bir sebeple Pythonprogramlama diline ilgi duyan, bu programlama dilini öğrenmek isteyen kişilere bu diliolabildiğince hızlı, ayrıntılı ve kolay bir şekilde öğretmektir.
Bu kitabın hedef kitlesi, programlamayı hiç bilmeyen kişilerdir. Bu sebeple, bu kitapta derskonularını olabildiğince ayrıntılı ve basitleştirilmiş bir şekilde ele almaya çalıştık.

1.1 Bu Kitaptan Nasıl Yararlanabilirim?

Elinizdeki kitap, epey uzun ve ayrıntılı makalelerden oluşuyor. Dolayısıyla bu kitabı elinizealıp bir roman gibi okumaya çalışırsanız, sıkılıp öğrenme azminizi kaybedebilirsiniz. Bu kitabısıkılmadan ve bıkkınlığa düşmeden takip edebilmeniz için size birkaç öneride bulunalım.
Programlama dillerini, sanki tarih, coğrafya veya felsefe çalışıyormuşsunuz gibi, kitabagömülüp harıl harıl okuyarak öğrenemezsiniz. Programlama dillerini öğrenebilmek için sizinde etkin bir şekilde öğrenme sürecine katılmanız gerekir. Yani bu kitaptaki makalelere kafanızıgömmek yerine, bol bol örnek kod yazmaya çalışırsanız, öğrendiğiniz şeyler zihninizde dahakolay yer edecektir. Birincisi bu.
İkincisi, kimse sizden bu kitaptaki her ayrıntıyı ezberlemenizi beklemiyor. Maharet, bir konuyailişkin bütün ayrıntıları akılda tutabilmekte değildir. İyi bir programcı, bir konuya dair nasılaraştırma yapacağını ve kaynaklardan nasıl faydalanacağını bilir. Bir yazılım geliştirici adayıolarak sizin de öğrenmeniz gereken şey, gördüğünüz bütün konuları en ince ayrıntısına kadarezberlemeye kalkışmaktan ziyade, o konuya ilişkin ilk aşamada fikir sahibi olmaya çalışmaktır.Python’da ilerledikçe, zaten belli alanlara ilgi duyacak, kendinizi o alanlarda geliştirmeyeçalışacaksınız. Elbette çok uğraştığınız konulara ilişkin ayrıntılar da daha kolay aklınızdakalacaktır. Üstelik bir projeye ilişkin gerekliliklerin sizi yönlendirmesiyle, belli konularda dahaayrıntılı araştırma yapma fırsatı da bulacaksınız.

1 https://yazbel.com/
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Üçüncüsü, bir konuyu çalışırken yeterince anlayamadığınızı hissederseniz, lütfen dudağınızıbüzüp bir duvar köşesine kıvrılarak kendi kendinizi yılgınlığa düşürmeyin. Eğer bir konuyuanlamadıysanız, okuyup geçin. Okuyup geçmek içinize sinmiyorsa, aşağıda belirttiğimizşekilde yardım isteyin.

1.2 Nereden Yardım Alabilirim?

Bu kitapta Python programlama diline ilişkin konuları olabildiğince temiz ve anlaşılır bir dilleanlatmaya çalıştık. Ancak yine de bazı konular zihninizde tam olarak yer etmeyebilir. Üstelikkimi zaman, bir konuyu daha iyi anlayabilmek ya da bir sorunun üstesinden gelebilmek içinbilen birilerinin yardımına da ihtiyaç duyabilirsiniz. İşte böyle durumlarda yazbel.com’unforum alanına2 uğrayarak başka Python programcılarından yardım isteyebilirsiniz.
Forum alanı hem bilgi edinmek, hem de bildiklerinizi paylaşmak için oldukça elverişli birortamdır. Foruma ilk girişiniz muhtemelen yardım istemek için olacaktır. Ama ilerleyenzamanlarda Python bilginiz arttıkça bir de bakacaksınız ki yardım ararken yardım eder durumagelmişsiniz. İşte forum; kendinizdeki değişimi görmek, bilgi düzeyinizdeki artışı takip etmekve hatta yeni şeyler öğrenmek için bulunmaz bir fırsattır.

1.3 Projeye Nasıl Yardımcı Olabilirim?

Bu kitabın amacı, kitabı okuyanlara Python programlama dilini doğru ve ayrıntılı bir şekildeöğretmek olduğu kadar, bu programlama dilini öğretirken düzgün ve anlaşılır bir Türkçe dekullanmaktır. Bu bakımdan, kitapta bulabileceğiniz kod hatalarıyla birlikte, kitaptaki anlatım,yazım ve noktalama hatalarını da GitHub’daki veri havuzunda3 düzelterek ya da GitHub’da birkonu açarak4 bu projeye önemli bir katkıda bulunmuş olursunuz.
Ayrıca bakınız:

Projeye bu şekilde katkıda bulunanların listesini Katkıda Bulunanlar başlıklı sayfadagörebilirsiniz.
Bunun dışında, projeye destek olmanın bir başka yolu, forum alanında sorulan sorularıcevaplamaya çalışmaktır. Bu şekilde hem projeye destek olmuş, hem başkalarına yardımetmiş, hem de kendi bilginizi artırmış olursunuz.

1.4 Kullanım Koşulları

Bu kitaptaki bilgiler Creative Commons lisansı5 altındadır. Bu lisansa göre, bu kitaptaki bütünbilgilerden herkes ücretsiz olarak yararlanabilir. Eğer isterseniz burada gördüğünüz belgelerinçıktısını alabilir, tanıdığınız veya tanımadığınız herkesle gönül rahatlığıyla paylaşabilirsiniz.Ancak bu belgeleri başka bir yerde kullanacaksanız, yine bu lisans altında kullanmalı vebu belgeleri kesinlikle satmamalısınız. Arzu ederseniz belgeleri çoğaltıp ücretsiz olarakdağıtabilirsiniz.
2 https://forum.yazbel.com/3 https://github.com/yazbel/python-istihza4 https://github.com/yazbel/python-istihza/issues/new5 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
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BÖLÜM2

Python Hakkında

Eğer yaşamınızın bir döneminde herhangi bir programlama dili ile az veya çok ilgilendiyseniz,Python adını duymuş olabilirsiniz. Önceden bir programlama dili deneyiminiz hiç olmamışsadahi, Python adının bir yerlerden kulağınıza çalınmış olma ihtimali bir hayli yüksek. Bu satırlarıokuyor olduğunuza göre, Python adını en az bir kez duymuş olduğunuzu ve bu şeye karşıiçinizde hiç değilse bir merak uyandığını varsayabiliriz.
Peki, en kötü ihtimalle kulak dolgunluğunuz olduğunu varsaydığımız bu şey hakkında acabaneler biliyorsunuz?
İşte biz bu ilk bölümde, fazla teknik ayrıntıya kaçmadan, Python hakkında kısa kısa bilgilervererek Python’ın ne olduğunu ve bununla neler yapabileceğinizi anlatmaya çalışacağız.

2.1 Python Nedir?

Tahmin edebileceğiniz gibi Python (C, C++, Perl, Ruby ve benzerleri gibi) bir programlamadilidir ve tıpkı öteki programlama dilleri gibi, önünüzde duran kara kutuya, yani bilgisayarahükmetmenizi sağlar.
Bu programlama dili Guido Van Rossum adlı Hollandalı bir programcı tarafından 90’lı yıllarınbaşında geliştirilmeye başlanmıştır. Çoğu insan, isminin Python olmasına aldanarak, buprogramlama dilinin, adını piton yılanından aldığını düşünür. Ancak zannedildiğinin aksinebu programlama dilinin adı piton yılanından gelmez. Guido Van Rossum bu programlamadilini, The Monty Python adlı bir İngiliz komedi grubunun, Monty Python’s Flying Circus adlıgösterisinden esinlenerek adlandırmıştır. Ancak her ne kadar gerçek böyle olsa da, Pythonprogramlama dilinin pek çok yerde bir yılan figürü ile temsil edilmesi neredeyse bir gelenekhalini almıştır.
Dediğimiz gibi, Python bir programlama dilidir. Üstelik pek çok dile kıyasla öğrenmesi kolaybir programlama dilidir. Bu yüzden, eğer daha önce hiç programlama deneyiminiz olmamışsa,programlama maceranıza Python’la başlamayı tercih edebilirsiniz.
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2.2 Neden Programlama Öğrenmek İsteyeyim?

Günlük yaşamınıza şöyle bir bakın. Gerek iş yerinizde olsun, gerek evde bilgisayar başındaolsun, belli işleri tekdüze bir şekilde tekrar ettiğinizi göreceksiniz. Mesela sürekli olarak yazılıbelgelerle uğraşmanızı gerektiren bir işte çalışıyor olabilirsiniz. Belki de her gün onlarcabelgeyi açıp bu belgelerde birtakım bilgiler arıyor, bu bilgileri düzeltiyor, yeniliyor veyasiliyorsunuzdur. Bu işlemlerin ne kadar vakit alıcı ve sıkıcı olduğunu düşünün. Eğer birprogramlama dili biliyor olsaydınız, bütün bu işlemleri sizin yerinize bu programlama dilihallediyor olabilirdi.
İşte Python programlama dili böyle bir durumda devreye girer. Her gün saatler boyuncauğraştığınız işlerinizi, yalnızca birkaç satır Python kodu yardımıyla birkaç saniye içindetamamlayabilirsiniz.
Ya da şöyle bir durum düşünün: Çalıştığınız iş yerinde PDF belgeleriyle bolca haşır neşiroluyor olabilirsiniz. Belki de yüzlerce sayfalık kaşeli ve imzalı belgeyi PDF haline getirmenizgerekiyordur. Üstelik sizden bu belgeleri mümkün olduğunca tek parça halinde PDF’lemenizisteniyor olabilir. Ama o yüzlerce sayfayı tarayıcıdan geçirirken işin tam ortasında bir aksilikoluyor, makine arızalanıyor ve belki de ister istemez belgeniz bölünüyordur.
İşte Python programlama dili böyle bir durumda da devreye girer. Eğer Python programlamadilini öğrenirseniz, İnternet’te saatlerce ücretsiz PDF birleştirme programı aramak veyaprofesyonel yazılımlara onlarca dolar para vermek yerine, belgelerinizi birleştirip işinizigörecek programı kendiniz yazabilirsiniz.
Elbette Python’la yapabilecekleriniz yukarıda verdiğimiz basit örneklerle sınırlı değildir.Python’ı kullanarak masaüstü programlama, oyun programlama, taşınabilir cihazprogramlama, web programlama ve ağ programlama gibi pek çok alanda çalışmalaryürütebilirsiniz.

2.3 Neden Python?

Python programlarının en büyük özelliklerinden birisi, C ve C++ gibi dillerin aksine,derlenmeye gerek olmadan çalıştırılabilmeleridir. Python’da derleme işlemi ortadankaldırıldığı için, bu dille oldukça hızlı bir şekilde program geliştirilebilir.
Ayrıca Python programlamadilinin basit ve temiz söz dizimi, onu pek çok programcı tarafındantercih edilen bir dil haline getirmiştir. Python’ın söz diziminin temiz ve basit olması sayesindehem program yazmak, hem de başkası tarafından yazılmış bir programı okumak, başka dillerekıyasla çok kolaydır.
Python’ın yukarıda sayılan özellikleri sayesinde dünya çapında ün sahibi büyük kuruluşlar(Google, YouTube ve Yahoo! gibi) bünyelerinde her zaman Python programcılarına ihtiyaçduyuyor. Mesela pek çok büyük şirketin Python bilen programcılara iş imkanı sağladığını,Python’ın baş geliştiricisi Guido Van Rossum’un 2005 ile 2012 yılları arasında Google’daçalıştığını, 2012 yılının sonlarına doğru ise Dropbox şirketine geçtiğini söylersek, buprogramlama dilinin önemi ve geçerliliği herhalde daha belirgin bir şekilde ortaya çıkacaktır.
Python programlama dili ve bu dili hakkıyla bilenler sadece uluslararası şirketlerin ilgisiniçekmekle kalmıyor. Python son zamanlarda Türkiye’deki kurum ve kuruluşların da dikkatiniçekmeye başladı. Bu dil artık yavaş yavaş Türkiye’deki üniversitelerinmüfredatında da kendineyer buluyor.
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Sözün özü, pek çok farklı sebepten, başka bir programlama dilini değil de, Pythonprogramlama dilini öğrenmek istiyor olabilirsiniz.

2.4 Python Nasıl Telaffuz Edilir?

Python programlama dili üzerine bu kadar söz söyledik. Peki yabancı bir kelime olan python’ınasıl telaffuz edeceğimizi biliyor muyuz?
Geliştiricisi Hollandalı olsa da python İngilizce bir kelimedir. Dolayısıyla bu kelimenintelaffuzunda İngilizcenin kuralları geçerli. Ancak bu kelimeyi hakkıyla telaffuz etmek, ana diliTürkçe olanlar için pek kolay değil. Çünkü bu kelime içinde, Türkçede yer almayan ve telaffuzupeltek s’yi andıran [th] sesi var. İngilizce bilenler bu sesi think (düşünmek) kelimesindenhatırlayacaklardır. Ana dili Türkçe olanlar think kelimesini genellikle [tink] şeklinde telaffuzeder. Dolayısıyla python kelimesini de [paytın] şeklinde telaffuz edebilirsiniz.
Python kelimesini tamamen Türkçeleştirerek [piton] şeklinde telaffuz etmeyi yeğleyenler devar. Elbette siz de dilinizin döndüğü bir telaffuzu tercih etmekte özgürsünüz.
Bu arada, eğer python kelimesinin İngilizce telaffuzunu dinlemek istiyorsanız howjsay.com6
adresini ziyaret edebilir, Guido Van Rossum’un bu kelimeyi nasıl telaffuz ettiğini merakediyorsanız da https://www.youtube.com/watch?v=UIDdgeISLUI adresindeki tanıtımvideosunu izleyebilirsiniz.

2.5 Platform Desteği

Python programlama dili pek çok farklı işletim sistemi ve platform üzerinde çalışabilir.GNU/Linux, Windows, Mac OS X, AS/400, BeOS, MorphOS, MS-DOS, OS/2, OS/390, z/OS,RiscOS, S60, Solaris, VMS, Windows CE, HP-UX, iOS ve Android gibi, belki adını dahiduymadığınız pek çok ortamda Python uygulamaları geliştirebilirsiniz. Ayrıca herhangi birortamda yazdığınız bir Python programı, üzerinde hiçbir değişiklik yapılmadan veya ufakdeğişikliklerle başka ortamlarda da çalıştırılabilir.
Biz bu belgelerde Python programlama dilini GNU/Linux veMicrosoft Windows işletim sistemiüzerinden anlatacağız. Ancak sıkı sıkıya bel bağlayacağımız özel bir GNU/Linux dağıtımı veyaWindows sürümü yok. Bu yüzden, hangi GNU/Linux dağıtımını veya hangiWindows sürümünükullanıyor olursanız olun, buradaki bilgiler yardımıyla Python programlama dilini öğrenebilir,öğrendiklerinizi kendi işletim sisteminize uyarlayabilirsiniz.
Not: Bu satırların yazarının, Ubuntu, CentOS,Windows 7 veWindows 10 kurulu bilgisayarlaraerişimi olduğu için, bu kitaptaki ekran görüntüleri genellikle bu işletim sistemlerinden alınmışolacaktır.

6 https://howjsay.com/
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2.6 Farklı Python Sürümleri

Eğer daha önce Python programlama dili ile ilgili araştırma yaptıysanız, şu anda piyasada ikifarklı Python serisinin olduğu dikkatinizi çekmiş olmalı. 22.01.2022 tarihi itibariyle piyasadaolan en yeni Python sürümleri Python 2.7.15 ve Python 3.7.0‘dır.
Eğer bir Python sürümü 2 sayısı ile başlıyorsa (mesela 2.7.15), o sürüm Python 2.x serisineaittir. Yok eğer bir Python sürümü 3 sayısı ile başlıyorsa (mesela 3.7.0), o sürüm Python 3.xserisine aittir.
Peki neden piyasada iki farklı Python sürümü var ve bu bizim için ne anlama geliyor?
Python programlama dili 1990 yılından bu yana geliştirilen bir dil. Bu süre içinde pek çokPython programı yazıldı ve insanların kullanımına sunuldu. Şu anda piyasada Python’ın 2.xserisinden bir sürümle yazılmış pek çok program bulunuyor. 3.x serisi ise ancak son yıllardayaygınlık kazanmaya başladı.
Not: Biz bu kitapta kolaylık olsun diye Python’ın 3.x serisini Python3; 2.x serisini ise Python2olarak adlandıracağız.
Python3, Python2’ye göre hem çok daha güçlüdür, hem de Python2’nin hatalarındanarındırılmıştır. Python3’teki büyük değişikliklerden ötürü, Python2 ile yazılmış bir programPython3 altında çalışmayacaktır. Aynı durum bunun tersi için de geçerlidir. Yani Python3kullanarak yazdığınız bir program Python2 altında çalışmaz.
Dediğimiz gibi, piyasada Python2 ile yazılmış çok sayıda program var. İşte bu sebeple Pythongeliştiricileri uzun bir süre daha Python2’yi geliştirmeye devam edecek. Elbette geliştiricilerbir yandan da Python3 üzerinde çalışmayı ve bu yeni seriyi geliştirmeyi sürdürecek.
Farklı Python serilerinin var olmasından ötürü, Python ile program yazarken hangi seriyeait sürümlerden birini kullandığınızı bilmeniz, yazacağınız programın kaderi açısından büyükönem taşır.

2.7 Hangi Seriyi Öğrenmeliyim?

Dediğimiz gibi, şu anda piyasada iki farklı Python serisi var: Python3 ve Python2. Peki acabahangi seriye ait bir sürümü öğrenmelisiniz?
[Kısa cevap]

Python3’ü öğrenmelisiniz.
[Uzun cevap]

Eğer Python programlama diline yeni başlıyorsanız Python3’ü öğrenmeniz daha doğruolacaktır. Ama eğer Python programlama dilini belirli bir proje üzerinde çalışmaküzere öğreniyorsanız, hangi sürümü öğrenmeniz gerektiği, projede kullanacağınızyardımcı modüllerin durumuna bağlıdır. Zira şu anda piyasada bulunan bütün Pythonmodülleri/programları henüz Python3’e aktarılmış değil.
Eğer projenizde kullanmayı planladığınız yardımcı modüller halihazırda Python3’eaktarılmışsa Python3’ü öğrenebilirsiniz. Ancak eğer bu modüllerin henüz Python3 sürümüçıkmamışsa sizin de Python2 ile devam etmeniz daha uygun olabilir. Ama her halükarda
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Python3’ün bu dilin geleceği olduğunu ve günün birinde Python2’nin tamamen tedavüldenkalkacağını da aklınızın bir köşesinde bulundurun.
Uyarı: 1 Ocak 2020 itibarıyla Python2’ye verilen destek bitmiştir. Artık Python YazılımVakfı7 Python2.x sürümlerini geliştirmemektedir. Yukarıda yazarın yazdığı satırlarıngünümüzde bir geçerliliği kalmamış, büyük Python kütüphanelerin neredeyse hepsiPython3’e geçmiş ve Python2 desteklerini 2021’de bırakacaklarını duyurmuştur. Python’uyeni öğrenen biri olarak Python2 yerine Python3’ü seçmeniz çok daha doğru olur. Ayrıntılıbilgi için bu linklere bakabilirsiniz: https://www.python.org/doc/sunset-python-2/, https://pythonclock.org/, https://python3statement.org/

7 https://tr.wikipedia.org/wiki/Python_Yaz%C4%B1l%C4%B1m_Vakf%C4%B1
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BÖLÜM3

Python Nasıl Kurulur?

Python ile program yazabilmemiz için bu programlama dilinin bilgisayarımızda kurulu olmasıgerekiyor. Bu programlama dilini kurmanızın gerekip gerekmediği, kullandığınız işletimsistemine bağlıdır. Biz burada hem GNU/Linux hem de Windows kullanıcılarının durumunusırasıyla ve ayrı ayrı inceleyeceğiz. Dilerseniz öncelikle GNU/Linux kullanıcılarının durumunabakalım:
Not: Bu kitap boyunca bazı konuların GNU/Linux ve Windows kullanıcıları için ayrı ayrıanlatıldığını göreceksiniz. Ancak konular bu şekilde ayrılmış da olsa, ben size her ikisinide okumanızı tavsiye ederim. Çünkü bu bölümlerde her iki kullanıcı grubunun da ilgisiniçekebilecek bilgilere rastlayacaksınız. Ayrıca bu bölümler farklı kullanıcı gruplarına hitapediyor olsa da, aslında bu bölümlerin birbirini tamamlayıcı nitelikte olduğunu göreceksiniz.

3.1 GNU/Linux Kullanıcıları

GNU/Linux dağıtımlarına Python programlama dilini kurarken bazı noktaları göz önündebulundurmamız gerekiyor. İşte bu bölümde bu önemli noktaların neler olduğunuinceleyeceğiz.
3.1.1 Kurulu Python Sürümü

Hemen hemen bütün GNU/Linux dağıtımlarında Python programlama dili kurulu olarak gelir.Örneğin Ubuntu’da Python zaten kuruludur.
Ancak burada şöyle bir durum var:
Daha önce de belirttiğimiz gibi, şu anda piyasada iki farklı Python serisi bulunuyor. Bunlardanbirinin Python’ın 2.x serisi, ötekinin ise 3.x serisi olduğunu biliyorsunuz.
Sisteminizde kurulu olan Python sürümünü denetlemek için komut satırında öncelikle şukomutu vermeyi deneyin (büyük ‘V’ ile):
8
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python -V

Eğer bu komuttan Python 2.x.y şeklinde bir çıktı alıyorsanız, yani x ve y’den önceki kısım 2 ilebaşlıyorsa sisteminizde Python2 kuruludur.
Ancak python -V komutundan Python 2.x.y şeklinde bir çıktı almanız sisteminizde sadecePython2’nin kurulu olduğunu göstermez. Sisteminizde Python2 ile birlikte Python3 dehalihazırda kurulu olabilir. Örneğin Ubuntu GNU/Linux’un 12.10 sürümünden itibaren hemPython2, hem de Python3 sistemde kurulu vaziyettedir.
Kullandığınız GNU/Linux dağıtımında durumun ne olduğunu denetlemek için yukarıdakikomutu bir de python3 -V şeklinde çalıştırmayı deneyebilirsiniz. Eğer bu komut size bir hatamesajı yerine bir sürüm numarası veriyorsa sisteminizde Python3 de kuruludur.
Sisteminizdeki Python sürümlerine ilişkin daha kesin bir rapor içinse şu komutukullanabilirsiniz:
ls -g {,/usr{,/local}}/bin | grep python

Buradan aldığınız çıktıyı inceleyerek de sisteminizde birden fazla Python sürümünün kuruluolup olmadığını görebilirsiniz.
Ayrıca kullandığınız GNU/Linux dağıtımında whereis python gibi bir komut vererek desistemde kurulu Python sürümleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
Eğer sisteminizde Python3 kuruluysa ve siz de kurulu olan Python3 sürümündenmemnunsanız herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Farklı bir Python sürümü kurmayaçalışmadan yolunuza devam edebilirsiniz.
3.1.2 Paket Deposundan Kurulum

Sistemlerinde öntanımlı olarak herhangi bir Python3 sürümü kurulu olmayan veyasistemlerinde kurulu öntanımlı Python3 sürümünden memnun olmayan GNU/Linuxkullanıcılarının, Python3’ü elde etmek için tercih edebileceği iki yol var: Birincisi ve benimsize önereceğim yol, öncelikle kullandığınız dağıtımın paket yöneticisini kontrol etmenizdir.Python3 sisteminizde kurulu olmasa bile, dağıtımınızın depolarında bu sürüm paketlenmişhalde duruyor olabilir. O yüzden sisteminize uygun bir şekilde paket yöneticinizi açıporada ‘python’ kelimesini kullanarak bir arama yapmanızı öneririm. Örneğin UbuntuGNU/Linux dağıtımının paket depolarında Python3 var. Dolayısıyla Ubuntu kullanıcıları, eğersistemlerinde zaten kurulu değilse (ki muhtemelen kuruludur), bu paketi Ubuntu YazılımMerkezi aracılığıyla veya doğrudan şu komutla kurabilir:
sudo apt-get install python3

RHEL/CentOS kullanıcıları ise şu komutu kullanabilir:
sudo yum install python3

Bu komutlar, Python3’ü bütün bağımlılıkları ile beraber bilgisayarınıza kuracaktır.

3.1. GNU/Linux Kullanıcıları 9
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3.1.3 Kaynaktan Kurulum

Peki ya kullandığınız dağıtımın depolarında Python3 yoksa veya depodaki Python3 sürümüeskiyse ve siz daha yeni bir Python3 sürümü kullanmak istiyorsanız ne yapacaksınız?
Eğer dağıtımınızın depolarında Python3 paketini bulamazsanız veya depodaki sürüm sizitatmin etmiyorsa, Python3’ü kaynaktan derlemeniz gerekecektir. Python3’ü kaynaktanderlerken iki seçeneğiniz var: Python3’ü root hakları ile kurmak veya Python3’ü yetkisizkullanıcı olarak kurmak. Normal şartlar altında eğer kullandığınız sistemde root haklarınasahipseniz Python3’ü yetkili kullanıcı olarak kurmanızı tavsiye ederim.
root Hakları İle Kurulum

Python’ı kurmadan önce sistemimizde bulunması gereken bazı programlar var. Aslında buprogramlar olmadan da Python kurulabilir, ancak eğer bu programları kurmazsanız Python’ınbazı özelliklerinden yararlanamazsınız. Bu programlar şunlardır:
1. tcl-dev
2. tk-dev
3. zlib1g-dev
4. ncurses-dev
5. libreadline-dev
6. libdb-dev
7. libgdbm-dev
8. libzip-dev
9. libssl-dev
10. libsqlite3-dev
11. libbz2-dev
12. liblzma-dev

Bu programları, kullandığınız GNU/Linux dağıtımının paket yöneticisi aracılığıyla kurabilirsiniz.Yalnız paket adlarının ve gerekli paket sayısının dağıtımlar arasında farklılık gösterebileceğiniunutmayın. Yukarıdaki liste Ubuntu için geçerlidir. Mesela yukarıda tcl-dev olarak verdiğimizpaket adı başka bir dağıtımda sadece tcl olarak geçiyor ya da yukarıdaki paketlerin bazılarıkullandığınız dağıtımda halihazırda kurulu olduğu için sizin daha az bağımlılık kurmanızgerekiyor olabilir.
Ubuntu’da yukarıdaki paketlerin hepsini şu komutla kurabilirsiniz:
sudo apt-get install tcl-dev tk-dev zlib1g-dev ncurses-dev libreadline-dev␣
→˓libdb-dev libgdbm-dev libzip-dev libssl-dev libsqlite3-dev libbz2-dev liblzma-
→˓dev

Yukarıdaki programları kurduktan sonra https://www.python.org/ftp/python/3.7.0 adresinegidiyoruz. Bu adreste, üzerinde ‘Python-3.7.0.tar.xz’ yazan bağlantıya tıklayarak sıkıştırılmışkurulum dosyasını bilgisayarımıza indiriyoruz.
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Daha sonra bu sıkıştırılmış dosyayı açıyoruz. Açılan klasörün içine girip, orada ilk olarak şukomutu veriyoruz:
./configure

Bu komut, Python programlama dilinin sisteminize kurulabilmesi için gereken hazırlıkaşamalarını gerçekleştirir. Bu betiğin temel olarak yaptığı iş, sisteminizin Python programlamadilinin kurulmasına uygun olup olmadığını, derleme işlemi için gereken yazılımlarınsisteminizde kurulu olup olmadığını denetlemektir. Bu betik ayrıca, bir sonraki adımdagerçekleştireceğimiz inşa işleminin nasıl yürüyeceğini tarif eden Makefile adlı bir dosya daoluşturur.
Bu arada bu komutun başındaki ./ işareti, o anda içinde bulunduğunuz dizinde yer alanconfigure adlı bir betiği çalıştırmanızı sağlıyor. Eğer yalnızca configure komutu verirseniz,işletim sistemi bu betiği PATH dizinleri içinde arayacak ve bulamayacağı için de hata verecektir.
./configure komutu hatasız olarak tamamlandıktan sonra ikinci olarak şu komutu veriyoruz:
make

Burada aslında ./configure komutu ile oluşan Makefile adlı dosyayı make adlı bir programaracılığıyla çalıştırmış oluyoruz. make bir sistem komutudur. Bu komutu yukarıdaki gibiparametresiz olarak çalıştırdığımızda make komutu, o anda içinde bulunduğumuz dizindebir Makefile dosyası arar ve eğer böyle bir dosya varsa onu çalıştırır. Eğer bir öncekiadımda çalıştırdığımız ./configure komutu başarısız olduysa, dizinde bir Makefile dosyasıoluşmayacağı için yukarıdaki make komutu da çalışmayacaktır. O yüzden derleme işlemisırasında verdiğimiz komutların çıktılarını takip edip, bir sonraki aşamaya geçmeden öncekomutun düzgün sonlanıp sonlanmadığından emin olmamız gerekiyor.
make komutunun yaptığı iş, Python programlama dilinin sisteminize kurulması esnasındasistemin çeşitli yerlerine kopyalanacak olan dosyaları inşa edip oluşturmaktır. Bu komutuntamamlanması, kullandığınız bilgisayarın kapasitesine bağlı olarak biraz uzun sürebilir.
make komutu tamamlandıktan sonra, komut çıktısının son satırlarına doğru şöyle bir uyarımesajı görebilirsiniz:
Python build finished, but the necessary bits to build these modules were not␣
→˓found:
[burada eksik olan modül veya modüllerin adları sıralanır]

Burada Python, sistemimizde bazı paketlerin eksik olduğu konusunda bizi uyarıyor. Uyarımesajında bir veya daha fazla paketin eksik olduğunu görebilirsiniz. Eğer öyleyse, eksik olduğubildirilen bütün paketleri kurmamız gerekiyor.
Gerekli paketi ya da paketleri kurduktan sonra make komutunu tekrar çalıştırıyoruz. Endişeetmeyin, make komutunu ikinci kez verdiğimizde komutun tamamlanması birincisi kadar uzunsürmez. Eğer bu komutu ikinci kez çalıştırdığınızda yukarıdaki uyarı mesajı kaybolduysa şukomutla yolunuza devam edebilirsiniz:
sudo make altinstall

Daha önce kaynaktan programderlemiş olan GNU/Linux kullanıcılarının eli, make komutundansonra make install komutunu vermeye gitmiş olabilir. Ama burada bizim make installyerine make altinstall komutunu kullandığımıza dikkat edin. make altinstall komutu,Python kurulurken klasör ve dosyalara sürüm numarasının da eklenmesini sağlar. Böylece
3.1. GNU/Linux Kullanıcıları 11
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yeni kurduğunuz Python, sistemdeki eski Python3 sürümünü silip üzerine yazmamışolur ve iki farklı sürüm yan yana varolabilir. Eğer make altinstall yerine make installkomutunu verirseniz sisteminizde zaten varolan eski bir Python3 sürümüne ait dosya vedizinlerin üzerine yazıp silerek o sürümü kullanılamaz hale getirebilirsiniz. Bu da sistemdebeklenmedik problemlerin ortaya çıkmasına yol açabilir. Bu önemli ayrıntıyı kesinlikle gözdenkaçırmamalısınız.
Derleme aşamalarının hiçbirinde herhangi bir hata mesajı almadıysanız kurulum başarıylagerçekleşmiş ve sisteminize Python programlama dilinin 3.x sürümü kurulmuş demektir.
Yetkisiz Kullanıcı Olarak Kurulum

Elbette sudo make altinstall komutunu verip Python’ı kurabilmek için root haklarına sahipolmanız gerekiyor. Ama eğer kullandığınız sistemde bu haklara sahip değilseniz Python’ı buşekilde kuramazsınız. Kısıtlı haklara sahip olduğunuz bir sistemde Python’ı ancak kendi evdizininize ($HOME) kurabilirsiniz.
Eğer Python’ı yetkisiz kullanıcı olarak kuracaksanız, öncelikle yukarıda bahsettiğimizPython bağımlılıklarının sisteminizde kurulu olup olmadığını kontrol etmeniz lazım.Kullandığınız sistemde herhangi bir Python sürümü halihazırda kuruluysa, bu bağımlılıklar damuhtemelen zaten kuruludur. Ama değilse, bunları kurması için ya sistem yöneticisine ricadabulunacaksınız, ya da bu bağımlılıkları da tek tek kendi ev dizininize kuracaksınız. Eğer sistemyöneticisini bu bağımlılıkları kurmaya ikna edemezseniz, internet üzerinden bulabileceğinizbilgiler yardımıyla bu bağımlılıkları tek tek elle kendiniz kurabilirsiniz. Ancak bu işlemin epeyzaman alacağını ve süreç sırasında pek çok başka bağımlılıkla da karşılacağınızı söyleyebilirim.O yüzden ne yapıp edip sistem yöneticisini bağımlılıkları kurmaya ikna etmenizi tavsiyeederim. . . Tabii sistem yöneticisini bu bağımlılıkları kurmaya ikna edebilirseniz, istediğinizPython sürümünü de kurmaya ikna edebileceğinizi düşünebiliriz! Ama biz burada sizinPython’ı kendinizin kuracağını varsayarak yolumuza devam edelim.
Python’ı yetkisiz olarak kurmak, root haklarıyla kurmaya çok benzer. Aralarında yalnızca bir-ikiufak fark vardır. Mesela Python’ı yetkisiz kullanıcı olarak kurarken, ./configure komutunu şuşekilde vermeniz gerekiyor:
./configure --prefix=$HOME/python

Python’ı root haklarıyla kurduğunuzda Python /usr dizini altına kurulacaktır. Ancak siz yetkisizkullanıcı olduğunuz için /usr dizinine herhangi bir şey kuramazsınız. İşte bu yüzden, configurebetiğine verdiğimiz –prefix parametresi yardımıyla Python’ı, yazma yetkimiz olan bir dizinekuruyoruz. Mesela yukarıdaki komut Python’ın /usr dizinine değil, ev dizininiz içinde pythonadlı bir klasöre kurulmasını sağlayacaktır. Elbette siz python yerine farklı bir dizin adı dabelirleyebilirsiniz. Burada önemli olan nokta, –prefix parametresine vereceğiniz dizin adının,sizin yazmaya yetkili olduğunuz bir dizin olmasıdır.
Bu komutu çalıştırdıktan sonra make komutunu normal bir şekilde veriyoruz. Bunun ardındanda make install (veya duruma göre make altinstall) komutuyla Python’ı ev dizinimizekuruyoruz. Burada make install komutunu sudo’suz kullandığımıza dikkat edin. Çünkü,dediğimiz gibi, siz yetkili kullanıcı olmadığınız için sudo komutunu kullanamazsınız.
Python’ı bu şekilde ev dizininiz altında bir klasöre kurduğunuzda Python ile ilgili bütündosyaların bu klasör içinde yer aldığını göreceksiniz. Bu klasörü dikkatlice inceleyip neyinnerede olduğuna aşinalık kazanmaya çalışın. Eğer mümkünse root hakları ile kurulmuş bir
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Python sürümünü inceleyerek, dosyaların iki farklı kurulum türünde nerelere kopyalandığınıkarşılaştırın.
Böylece Python programlama dilini bilgisayarımıza nasıl kuracağımızı öğrenmiş olduk. Amabu noktada bir uyarı yapmadan geçmeyelim: Python özellikle bazı GNU/Linux dağıtımlarındapek çok sistem aracıyla sıkı sıkıya bağlantılıdır. Yani Python, kullandığınız dağıtımın belkemiğidurumunda olabilir. Bu yüzden Python’ı kaynaktan derlemek bazı riskler taşıyabilir. Eğeryukarıda anlatıldığı şekilde, kaynaktan Python derleyecekseniz, karşı karşıya olduğunuzrisklerin farkında olmalısınız. Ayrıca GNU/Linux üzerinde kaynaktan program derlemekkonusunda tecrübeli değilseniz ve eğer yukarıdaki açıklamalar size kafa karıştırıcı geliyorsa,mesela ‘Ben bu komutları nereye yazacağım?’ diye bir soru geçiyorsa aklınızdan, kesinlikledağıtımınızla birlikte gelen Python sürümünü kullanmalısınız. Python sürümlerini başabaş takip ettiği için, ben size Ubuntu GNU/Linux’u denemenizi önerebilirim. Ubuntu’nundepolarında Python’ın en yeni sürümlerini rahatlıkla bulabilirsiniz. Ubuntu’nun resmisitesine ubuntu.com8 adresinden, yerel Türkiye sitesine ise forum.ubuntu-tr.net9 adresindenulaşabilirsiniz. Eğer şu anda kullandığınız GNU/Linux dağıtımından vazgeçmek istemiyorsanız,sabit diskinizden küçük bir bölüm ayırıp bu bölüme sadece Python çalışmalarınız için Ubuntudağıtımını da kurmayı tercih edebilirsiniz.
Yalnız küçük bir uyarı daha yapalım. Kaynaktan kurulum ile ilgili bu söylediklerimizden,Python’ın GNU/Linux’a kesinlikle kaynaktan derlenerek kurulmaması gerektiği anlamıçıkmamalı. Yukarıdaki uyarıların amacı, kullanıcının Python’ı kaynaktan derlerken sadece birazdaha dikkatli olması gerektiğini hatırlatmaktır. Örneğin bu satırların yazarı, kullandığı Ubuntusisteminde Python3’ü kaynaktan derleyerek kullanmayı tercih ediyor ve herhangi bir problemyaşamıyor.
Bu önemli uyarıları da yaptığımıza göre gönül rahatlığıyla yolumuza devam edebiliriz.
Kurduğumuz yeni Python’ı nasıl çalıştıracağımızı biraz sonra göreceğiz. Ama önce Windowskullanıcılarının Python3’ü nasıl kuracaklarına bakalım.
3.1.4 Sürüm Yöneticisi ile Kurulum (pyenv)

Sisteminize bir veya birden fazla Python sürümü kurmak istiyorsunuz fakat root hakları,kaynaktan sürüm derlemeleri vb. işlemler gözünüzü mü korkutuyor? Bütün bu işlemleri çokdaha hızlı, pratik ve güvenli bir şekilde pyenv ile gerçekleştirebilirsiniz. pyenv sisteminizdebirden fazla Python sürümünü kullanabilmenizi sağlayan ve birçok kolaylığı da beraberindegetiren bir araçtır. Bunun için öncelikle pyenv-installer ile sistemimize pyenv kurmamızgerekmektedir. Kurulum için aşağıdaki komutu çalıştırmanız yeterlidir:
curl https://pyenv.run | bash

Kurulum tamamlandıktan sonra aşağıdaki şekilde bir mesaj çıkacaktır:
# Load pyenv automatically by adding
# the following to ~/.bashrc:

export PATH="$HOME/.pyenv/bin:$PATH"
eval "$(pyenv init -)"
eval "$(pyenv virtualenv-init -)"

8 https://ubuntu.com/9 https://forum.ubuntu-tr.net/
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Buradaki son 3 satırı ana dizininizdeki .bashrc dosyanızın (veya farklı bir shell kullanıyorsanızilgili dosyanın) sonuna eklemeniz gerekmektedir. Eklemeyi yapıp kaydettikten sonra pyenv’ikullanmaya başlamak için terminali yeniden başlatmanız veya terminale source ~/.bashrcyazmanız yeterlidir.
pyenv ile yükleyebileceğiniz Python sürümlerini listeleyebilmek için tek yapmanız gereken şukomutu çalıştırmaktır:
pyenv install --list

Yalnızca 3.8.x sürümlerini listelemek içinse:
pyenv install --list |grep " 3.8.*"

Komutunu çalıştırabilirsiniz. Eğer bütün sürümleri listelediyseniz görebileceğiniz üzere,pyenv ile kurabileceğiniz Python sürümü sayısı oldukça fazladır. Bu sürümlerden herhangibir tanesini kurmadan önce pyenv’in kurulumları tamamlayabilmesi için ihtiyaç duyduğubağımlılıkları kurmanızı tavsiye ederim. Aksi takdirde kurulumu bekleyip hata alma olasılığınızyüksektir. O hata mesajı da sizi şu linke yönlendirecektir: (pyenv | Sık Karşılaşılan Hatalar)10

pyenv Bağımlılıkların Kurulumu

• Ubuntu/Debian:
sudo apt-get install -y build-essential libssl-dev zlib1g-dev libbz2-dev \
libreadline-dev libsqlite3-dev wget curl llvm libncurses5-dev libncursesw5-
→˓dev \
xz-utils tk-dev libffi-dev liblzma-dev python-openssl git

• Fedora:
sudo dnf install zlib-devel bzip2 bzip2-devel readline-devel sqlite \
sqlite-devel openssl-devel xz xz-devel libffi-devel findutils

• RHEL/CentOS:
sudo yum install zlib-devel bzip2 bzip2-devel readline-devel sqlite \
sqlite-devel openssl-devel xz xz-devel libffi-devel findutils

• Arch ve türevleri:
pacman -S --needed base-devel openssl zlib bzip2 readline sqlite curl \
llvm ncurses xz tk libffi python-pyopenssl git

10 https://github.com/pyenv/pyenv/wiki/Common-build-problems
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Yeni Sürümlerin Kurulumu

pyenv için gerekli ayarları yaptıktan sonra yeni bir Python sürümü kurabilmek içintek yapmanız gereken pyenv install <python-sürümü> şeklinde bir komut çalıştırmaktır.
<python-sürümü> kısmına yazağımız sürüm bilgisi pyenv install --list sonuçları ile aynıisimde olmalıdır. Python 3.8.5 sürümünü kurmak için yapmanız gereken aşağıdaki komutuçalıştırmaktır:
pyenv install 3.8.5

Bu komut ile 3.8.5 sürümü sisteminize yüklenecektir.
Yüklenen Sürümün Kullanımı

Yüklediğiniz sürümün doğrulamasını yapmak için pyenv versions komutunuçalıştırabilirsiniz. Eğer yükleme uygun bir şekilde tamamlandı ise komutu çalıştırdığınızdagörmeniz gereken çıktı şu şekildedir:
* system
3.8.5

* işareti hali hazırda aktif olan sürümü temsil etmektedir. Kurduğunuz sürümü aktif olarakkullanabilmek için çalıştırmanız gereken komut şudur:
pyenv global 3.8.5

pyenv ile temel seviyede Python yükleme ve etkinleştirme kısmı bu şekildeözetlenebilir. pyenv kullanımıyla ilgili detaylara GNU/Linux’ta Farklı Sürümleri BirlikteKullanmak :ref:`gnu-linux-ta-farkli-surumleri-birlikte-kullanmak kısmında değineceğiz.

3.2 Windows Kullanıcıları

Windows sürümlerinin hiçbirinde Python kurulu olarak gelmez. O yüzden Windowskullanıcıları, Python’ı sitesinden indirip kuracak.
Bunun için öncelikle https://www.python.org/downloads/ adresine gidiyoruz.
Bu adrese gittiğinizde, üzerinde ‘Download Python 3.7.0’ yazan bir düğme göreceksiniz. Dahaönce de söylediğimiz gibi, eğer bir Python sürüm numarası ‘2’ ile başlıyorsa o sürüm 2.xserisine, yok eğer ‘3’ ile başlıyorsa 3.x serisine aittir. Dolayısıyla bu düğme Python3 sürümünüiçerir.
Bu düğmeye tıklıyoruz. Bu düğmeye tıkladığınızda bilgisayarınıza .exeuzantılı kurulumdosyasıinecek. Bu dosyaya çift tıklayarak kurulum programını başlatabilirsiniz.
Not: Eğer indireceğiniz Python sürümünün mimarisini ve sürümünü kendiniz seçmekisterseniz https://www.python.org/ftp/python/3.7.0 adresinden kendinize uygun olansürümü bulup indirebilirsiniz.
Kurulum dosyasına çift tıkladığınızda karşınıza ilk gelen ekranda, pencerenin alt tarafında şukutucukları göreceksiniz:
3.2. Windows Kullanıcıları 15
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1. Install launcher for all users (recommended)
2. Add Python 3.7 to PATH

Burada ilk kutucuk zaten seçilidir. Bunu bu şekilde bırakabilirsiniz. İkinci kutucuk isePython’ı yola eklememizi, böylece yalnızca python komutu vererek Python’ı başlatabilmemizisağlayacak. O yüzden oradaki ikinci kutucuğu da işaretliyoruz.
Aynı pencerenin üst tarafında ise şu seçenekleri göreceksiniz:
1. -> Install Now
2. -> Customize Installation

Burada ‘Install Now’ yazan kısma tıklayarak kurulumu başlatıyoruz.
Eğer Python’ın bilgisayarda nereye kurulacağını ve başka birtakım kurulum özelliklerinideğiştirmek istiyorsanız ‘Customize Installation’ yazılı kısma tıklayabilirsiniz. Ben bu kitaptasizin ‘Install Now’ yazan kısma tıklayarak kurulum yaptığınızı varsayacağım.
Not: Python’ın resmi sitesinde dolaşırken kurulum dosyaları arasında, ‘web-based installer’(web tabanlı kurulum betiği) adlı bir kurulum dosyası görebilirsiniz. Bu kurulum dosyası,Python’ın çalışması için gereken dosyaları kurulum esnasında internetten indirip kuran,1MB’dan küçük bir kurulum programı içerir. Dolayısıyla eğer kurulumu bu dosyadanyapacaksanız, kesintisiz bir internet bağlantısına ihtiyacınız olacak.

Uyarı: Eğer Windows’ta Python’ı kurmaya çalışırken hata alıyorsanız, muhtemelen işletimsisteminiz güncel değildir. Örneğin Windows 7’de Python kurabilmeniz için, SP1 (ServicePack 1) kurulu olmalıdır. Windows güncellemelerini kurduktan sonra Python’ı kurmayıtekrar deneyin. Ancak Windows XP kullanıyorsanız kurabileceğiniz en yüksek sürüm,Python 3.4’tür. Ne yazık ki Windows XP artık desteklenmiyor.

3.3 Python Kurulum ve Çalışma Dizini

Python programlama dilini, kullandığımız işletim sistemine nasıl kurabileceğimizi bilmekkadar önemli bir konu da Python’ı hangi dizine kurduğumuzu bilmektir. Zira programcılıkmaceramız boyunca karşılaşacağımız bazı sorunlar, Python’ın kurulu olduğu dizine gitmemizigerektirecek, üstelik kendi yazdığımız bazı programlarda da Python’ın kurulu olduğu dizindeçeşitli işlemler yapmak ihtiyacı duyacağız. Ayrıca bazı durumlarda, o anda çalışan Pythonsürümünün hangi konumdan çalıştığını tespit etmemiz de gerekebilir.
İşte bu sebeplerden, Python’ın hangi dizine kurulduğunu mutlaka biliyor olmamız lazım.
Python’ın, işletim sisteminizde hangi dizine kurulduğu, Python’ı nasıl kurduğunuza bağlı olarakfarklılık gösterir.
GNU/Linux dağıtımlarında Python genellikle /usr/lib/python3.7 dizininde kurulur. Amaelbette, eğer siz Python’ı kaynaktan derlediyseniz, derleme sırasında configure betiğineverdiğiniz –prefix parametresi yardımıyla Python’ın kurulum dizinini kendiniz de belirlemişolabilirsiniz.
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Windows’ta Python programlama dilini aynen bu kitapta gösterdiğimiz şekilde kurduysanız,Python %LOCALAPPDATA%\Programs\Python dizini içine kurulacaktır. Ancak eğer kurulumpenceresinde ‘Customize Installation’ düğmesine basarak kurulumu özelleştirdiysenizve ‘Install for all users’ seçeneğini işaretlediyseniz Python %PROGRAMFILES% veya%PROGRAMFILES(x86) adlı çevre değişkenlerinin işaret ettiği dizin içine kurulacaktır.

3.3. Python Kurulum ve Çalışma Dizini 17



BÖLÜM4

Python Nasıl Çalıştırılır?

Bir önceki bölümde, Python’ı farklı platformlara nasıl kuracağımızı bütün ayrıntılarıylaanlattık. Bu bölümde ise kurduğumuz bu Python programını hem GNU/Linux’ta hem deWindows’ta nasıl çalıştıracağımızı göreceğiz. Öncelikle GNU/Linux kullanıcılarının Python’ınasıl çalıştıracağına bakalım.

4.1 GNU/Linux Kullanıcıları

Geçen bölümlerde gördüğünüz gibi, Python3’ü GNU/Linux sistemleri üzerine farklı şekillerdekurabiliyoruz. Bu bölümde, her bir kurulum türü için Python3’ün nasıl çalıştırılacağını ayrı ayrıinceleyeceğiz.
4.1.1 Kurulu Python3’ü Kullananlar

Eğer sisteminizde zaten Python3 kurulu ise komut satırında yalnızca şu komutu vererekPython3’ü başlatabilirsiniz:
python

Ancak daha önce de dediğimiz gibi, 22.01.2022 tarihi itibariyle pek çok GNU/Linux dağıtımındaöntanımlı olarak Python2 kuruludur. Dolayısıyla python komutunu verdiğinizde çalışan sürümmuhtemelen Python2 olacaktır. Bu yüzden sistemimizde öntanımlı olarak hangi sürümünkurulu olduğuna ve python komutunun hangi sürümü başlattığına çok dikkat etmelisiniz.
Yine daha önce de söylediğimiz gibi, sisteminizde hem Python2 hem de Python3 zatenkurulu durumda olabilir. O yüzden yukarıdaki komutu bir de python3 şeklinde vermeyideneyebilirsiniz.
Örneğin Ubuntu GNU/Linux dağıtımının 12.10 sürümünden itibaren python komutuPython2’yi; python3 komutu ise Python3’ü çalıştırıyor.

18
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4.1.2 Python3’ü Depodan Kuranlar

Dediğimiz gibi, 22.01.2022 tarihi itibariyle GNU/Linux dağıtımlarında öntanımlı Pythonsürümü ağırlıklı olarak Python2’dir. Dolayısıyla python komutu Python’ın 2.x sürümleriniçalıştırır. Bu durumdan ötürü, herhangi bir çakışmayı önlemek için GNU/Linux dağıtımlarıPython3 paketini farklı bir şekilde adlandırma yoluna gider. Şu anda piyasada bulunandağıtımların ezici çoğunluğu Python3 paketini ‘python3’ şeklinde adlandırıyor. O yüzdenGNU/Linux kullanıcıları, eğer paket yöneticilerini kullanarak Python kurulumu gerçekleştirmişiseler, komut satırında şu komutu vererek Python3’ü başlatabilirler:
python3

Bu komutun ardından şuna benzer bir ekranla karşılaşmış olmalısınız:
yazbel@ubuntu:~$ # python3 Python 3.7.0 (default, 22.01.2022, 12:24:55) [GCC 4.4.720120313 (Red Hat 4.4.7-3)] on linux Type “help”, “copyright”, “credits” or “license” for moreinformation. >>>
Eğer yukarıdaki ekranı gördüyseniz Python’la programlama yapmaya hazırsınız demektir.Değilse, geriye dönüp işlerin nerede ters gittiğini bulmaya çalışabilirsiniz.
Bu aşamada işlerin nerede ters gitmiş olabileceğine dair birkaç ipucu verelim:
1. Python3 kurulurken paket yöneticinizin herhangi bir hata vermediğinden, programınsisteminize başarıyla kurulduğundan emin olun. Bunun için Python3’ün kurulu paketlerlistesinde görünüp görünmediğini denetleyebilirsiniz.
2. python3 komutunu doğru verdiğinize emin olun. Python programlama diline özellikleyeni başlayanların en sık yaptığı hatalardan biri python kelimesini yanlış yazmaktır.Python yerine yanlışlıkla pyhton, pyton veya phyton yazmış olabilirsiniz. Ayrıca python3komutunun tamamen küçük harflerden oluştuğuna dikkat edin. Python ve pythonbilgisayar açısından aynı şeyler değildir.
3. Kullandığınız dağıtımın Python3 paketini adlandırma politikası yukarıda anlattığımızdanfarklı olabilir. Yani sizin kullandığınız dağıtım, belki de Python3 paketini farklı bir şekildeadlandırmıştır. Eğer durum böyleyse, dağıtımınızın yardım kaynaklarını (wiki, forum, irc,yardım belgeleri, kullanıcı listeleri, vb.) kullanarak ya da forum.yazbel.com11 adresindesorarak Python3’ün nasıl çalıştırılacağını öğrenmeyi deneyebilirsiniz.

Gelelim Python3’ü kaynaktan derlemiş olanların durumuna. . .
4.1.3 Python3’ü root Olarak Derleyenler

Eğer Python3’ü önceki bölümlerde anlattığımız şekilde kaynaktan root hakları ile derlediyseniz
python3 komutu çalışmayacaktır. Bunun yerine şu komutu kullanmanız gerekecek:
python3.7

Not: Kurduğunuz Python3 sürümünün 3.7 olduğunu varsayıyorum. Eğer farklı birPython3 sürümü kurduysanız, elbette başlatıcı komut olarak o sürümün adını kullanmanızgerekecektir. Mesela: python3.0 veya python3.1. Bu arada python3.7 komutunda 37 sayısınınrakamları arasında bir adet nokta işareti olduğunu gözden kaçırmıyoruz. . .
11 https://forum.yazbel.com/
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Tıpkı paket deposundan kurulumda olduğu gibi, eğer yukarıdaki komut Python’ı çalıştırmanızısağlamıyorsa, kurulum esnasında bazı şeyler ters gitmiş olabilir. Örneğin kaynaktankurulumun herhangi bir aşamasında bir hata almış olabilirsiniz ve bu da Python’ınkurulumunu engellemiş olabilir.
Gördüğünüz gibi, Python’ı kaynaktan derleyenler Python programlama dilini çalıştırabilmekiçin Python’ın tam sürüm adını belirtiyor. Dilerseniz bu şekilde çalışmaya devam edebilirsiniz.Bunun hiçbir sakıncası yok. Ancak ben size kolaylık açısından, /usr/bin/ dizini altına py3adında bir sembolik bağ yerleştirmenizi tavsiye ederim. Böylece sadece py3 komutunu vererekPython3’ü başlatabilirsiniz.
Peki bunu nasıl yapacağız?
Python kaynaktan derlendiğinde çalıştırılabilir dosya /usr/local/bin/ dizini içine Python3.7(veya kurduğunuz Python3 sürümüne bağlı olarak Python3.0 ya da Python3.1) adıylakopyalanır. Bu nedenle Python3’ü çalıştırabilmek için python3.7 komutunu kullanmamızgerekir. Python3’ü çalıştırabilmek için mesela sadece py3 gibi bir komut kullanmak istiyorsakyapacağımız tek şey /usr/local/bin/ dizini içindeki python3.7 adlı dosyaya /usr/bin dizinialtından, py3 adlı bir sembolik bağ oluşturmak olacaktır. Bunun için ln komutunukullanacağız:
ln -s /usr/local/bin/python3.7 /usr/bin/py3

Tabii bu komutu yetkili kullanıcı olarak vermeniz gerektiğini söylememe herhalde gerekyoktur. Bu komutu verdikten sonra artık sadece py3 komutu ile Python programlama dilinibaşlatabilirsiniz.
Çok Önemli Bir Uyarı

Bir önceki adımda anlattığımız gibi Python3’ü resmi sitesinden indirip kendiniz derlediniz.Gayet güzel. Ancak bu noktada çok önemli bir konuya dikkatinizi çekmek isterim. En baştanberi söylediğimiz gibi, Python programlama dili GNU/Linux işletim sistemlerinde çok önemlibir yere sahiptir. Öyle ki bu programlama dili, kullandığınız dağıtımın belkemiği durumundaolabilir.
Örneğin Ubuntu GNU/Linux dağıtımında pek çok sistem aracı Python ile yazılmıştır. Buyüzden, sistemdeki öntanımlı Python sürümünün ne olduğu ve dolayısıyla python komutununhangi Python sürümünü çalıştırdığı çok önemlidir. Çünkü sisteminizdeki hayati bazı araçlar,
python komutunun çalıştırdığı Python sürümüne bel bağlamış durumdadır. Dolayısıyla sizinbu python komutunun çalıştırdığı Python sürümüne dokunmamanız gerekir.
Mesela eğer kullandığınız işletim sisteminde python komutu Python’ın 2.x sürümlerindenbirini çalıştırıyorsa sembolik bağlar veya başka araçlar vasıtasıyla python komutunu Python’ınbaşka bir sürümüne bağlamayın. Bu şekilde bütün sistemi kullanılmaz hale getirirsiniz.Elbette eğer kurulum aşamasında tarif ettiğimiz gibi, Python3’ü make install yerine make
altinstall komutu ile kurmaya özen gösterdiyseniz, sonradan oluşturduğunuz bağ dosyasınısilip python komutunu yine sistemdeki öntanımlı sürüme bağlayabilirsiniz. Bu şekilde herşey yine eski haline döner. Ama eğer Python’ı make install komutuyla kurmanızdan ötürüsistemdeki öntanımlı Python sürümüne ait dosyaları kaybettiyseniz sizin için yapılacak fazlabir şey yok. . . Sistemi tekrar eski kararlı haline getirmek için kan, ter ve gözyaşı dökeceksiniz. . .
Aynı şekilde, kullandığınız dağıtımda python3 komutunun öntanımlı olarak belirli birPython sürümünü başlatıp başlatmadığı da önemlidir. Yukarıda python komutu ile ilgilisöylediklerimiz python3 ve buna benzer başka komutlar için de aynen geçerli.
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Örneğin, Ubuntu GNU/Linux dağıtımında python komutu sistemde kurulu olan Python 2.xsürümünü; python3 komutu ise sistemde kurulu olan Python 3.x sürümünü çalıştırdığından,biz kendi kurduğumuz Python sürümleri için, sistemdeki sürümlerle çakışmayacak isimlerseçtik. Mesela kendi kurduğumuz Python3 sürümünü çalıştırmak için py3 gibi bir komut tercihettik.
İyi bir test olarak, Python programlama dilini kendiniz kaynaktan derlemeden önce şukomutun çıktısını iyice inceleyebilirsiniz:
ls -g {,/usr{,/local}}/bin | grep python

Bu komut iki farklı Python sürümünün kurulu olduğu sistemlerde şuna benzer bir çıktı verir(çıktı kırpılmıştır):
dh_python2
dh_python3
pdb2.7 -> ../lib/python2.7/pdb.py
pdb3.7 -> ../lib/python3.7/pdb.py
py3versions -> ../share/python3/py3versions.py
python -> python 2.7
python2 -> python 2.7
python2.7
python3 -> python 3.7
python3.7 -> python3.7mu
python3.7mu
python3mu -> python3.7mu
pyversions -> ../share/python/pyversions.py

Yatık harflerle gösterdiğimiz kısımlara dikkat edin. Gördüğünüz gibi python ve python2komutları bu sistemde Python’ın 2.7 sürümünü çalıştırıyor. python3 komutu ise Python’ın 3.7sürümünü. . . Dolayısıyla yukarıdaki çıktıyı aldığımız bir sistemde kendi kurduğumuz Pythonsürümlerine ‘python’, ‘python2’ veya ‘python3’ gibi isimler vermekten kaçınmalıyız.
Sözün özü, bir GNU/Linux kullanıcısı olarak sistemdeki öntanımlı hiçbir Python sürümünüsilmemeli, öntanımlı sürüme ulaşan komutları değiştirmemelisiniz. Eğer mesela sisteminizde
python3 komutu halihazırda bir Python sürümünü çalıştırıyorsa, siz yeni kurduğunuzPython sürümüne ulaşmak için öntanımlı adla çakışmayacak başka bir komut adı kullanın.Yani örneğin sisteminizde python3 komutu Python’ın 3.7 sürümünü çalıştırıyorsa, siz yenikurduğunuz sürümü çalıştırmak için py3 gibi bir sembolik bağ oluşturun. Bırakın öntanımlıkomut (python, python3 vb.) öntanımlı Python sürümünü çalıştırmaya devam etsin.
Asla unutmayın. Siz bir programcı adayı olarak, program yazacağınız işletim sisteminienine boyuna tanımakla yükümlüsünüz. Dolayısıyla işletim sisteminizi kararsız hale getirecekdavranışları bilmeli, bu davranışlardan kaçınmalı, yanlış bir işlem yaptığınızda da nasıl geridöneceğinizi bilmelisiniz. Hele ki bir programı kaynaktan derlemeye karar vermişseniz. . .
Bu ciddi uyarıyı da yaptığımıza göre gönül rahatlığıyla yolumuza devam edebiliriz.
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4.1.4 Python3’ü Ev Dizinine Kuranlar

Eğer Python3’ü kısıtlı kullanıcı hakları ile derleyip ev dizininize kurduysanız yukarıdakikomutlar Python’ı çalıştırmanızı sağlamayacaktır. Python3’ü ev dizinine kurmuş olankullanıcılar Python3’ü çalıştırabilmek için, öncelikle komut satırı aracılığıyla Python3’ükurdukları dizine, oradan da o dizin altındaki bin/ klasörüne ulaşacak ve orada şu komutuverecek:
./python3.7

Diyelim ki Python3’ü $HOME/python adlı dizine kurdunuz. Önce şu komutla$HOME/python/bin adlı dizine ulaşıyoruz:
cd $HOME/python/bin

Ardından da şu komutu veriyoruz:
./python3.7

Not: Komutun başındaki ./ işaretinin ne işe yaradığını artık adınız gibi biliyorsunuz. . .

Not: Elbette ben burada kurduğunuz Python sürümünün 3.7 olduğunu varsaydım. Eğer farklıbir sürüm kurduysanız yukarıdaki komutu ona göre yazmanız gerekiyor.
Eğer isterseniz bu şekilde çalışmaya devamedebilirsiniz. Ancak her defasında Python’ın kuruluolduğu dizin altına gelip orada ./python3.7 komutunu çalıştırmak bir süre sonra eziyetedönüşecektir. İşlerinizi kolaylaştırmak için şu işlemleri takip etmelisiniz:
1. ev dizininizin altında bulunan .profile (veya kullandığınız dağıtıma göre .bash_profile ya da.bashrc) adlı dosyayı açın.
2. Bu dosyanın en sonuna şuna benzer bir satır yerleştirerek Python’ı çalıştırmamızı sağlayandosyanın bulunduğu dizini yola ekleyin:

export PATH=$PATH:$HOME/python/bin/

3. $HOME/python/bin/ satırı Python3’ün çalıştırılabilir dosyasının hangi dizin altında olduğunugösteriyor. Ben burada Python3’ün çalıştırılabilir dosyasının $HOME/python/bin dizini içindeolduğunu varsaydım. O yüzden de $HOME/python/bin/ gibi bir satır yazdım. Ama eğerPython3’ün çalıştırılabilir dosyası sizde farklı bir dizindeyse bu satırı ona göre yazmalısınız.
4. Kendi sisteminize uygun satırı dosyaya ekledikten sonra dosyayı kaydedip çıkın. Dosyadayaptığımız değişikliğin etkin hale gelebilmesi için şu komutu verin:

source .profile

Elbette eğer sizin sisteminizdeki dosyanın adı .bash_profile veya .bashrc ise yukarıdaki komutuona göre değiştirmelisiniz.
5. Daha sonra $HOME/python/bin/python3.7 adlı dosyaya $HOME/python/bin/ dizini altındanmesela py3 gibi bir sembolik bağ verin:

ln -s $HOME/python/bin/python3.7 $HOME/python/bin/py3
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6. Bilgisayarınızı yeniden başlatın.
7. Artık hangi konumda bulunursanız bulunun, şu komutu vererek Python3’ü başlatabilirsiniz:

py3

Burada da eğer yukarıdaki komut Python3’ü çalıştırmanızı sağlamıyorsa, bazı şeyleri eksik veyayanlış yapmış olabilirsiniz. Yardım almak için forum.yazbel.com12 adresine uğrayabilirsiniz.
Python3’ü başarıyla kurup çalıştırabildiğinizi varsayarak yolumuza devam edelim.
4.1.5 GNU/Linux’ta Farklı Sürümleri Birlikte Kullanmak

Daha önce de dediğimiz gibi, şu anda piyasada iki farklı Python serisi bulunuyor: Python2ve Python3. 2020 yılı itibariyle Python2 desteği bitmiştir fakat hem Python2 ile yazılmışprogramları çalıştırmak, hem de Python3 ile geliştirme yapmak istiyorsanız, sisteminizde hemPython2’yi hem de Python3’ü aynı anda bulundurmayı tercih edebilir veya yazdığınız kodufarklı sürümlerde test etmek isteyebilirsiniz. Peki bunu nasıl yapacaksınız?
En başta da söylediğimiz gibi, hemen hemen bütün GNU/Linux dağıtımlarında Python2 kuruluolarak gelir. Dolayısıyla eğer sisteminize ek olarak Python3’ü de kurduysanız (kaynaktanveya paket deposundan), başka herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Yukarıda anlattığımızyönergeleri takip ettiyseniz, konsolda python komutu verdiğinizde Python2, python3 (veya
py3) komutunu verdiğinizde ise Python3 çalışacaktır.
Ama eğer sisteminizde Python2 bile kurulu değilse, ki bu çok çok düşük bir ihtimaldir,Python2’yi paket yöneticiniz yardımıyla sisteminize kurabilirsiniz. Şu anda piyasada olup dapaket deposunda Python bulundurmayan GNU/Linux dağıtımı pek azdır.
pyenv ile Sürümleri Yönetmek

Sürüm Yöneticisi ile Kurulum (pyenv) kısmında anlatıldığı şekilde pyenv kurulumu yaptıktansonra pyenv install <python-sürümü> ile istediğiniz python sürümünü kolayca kurabilirve sürümler arasında geçiş yapabilirsiniz. Sürüm geçişlerini şu şekilde örneklendirebiliriz.Sisteminizde 3.8.5 sürümünün aktif olduğunu varsayarak sisteme 2 yeni Python sürümü dahakuralım:
pyenv install 2.7.18
pyenv install 3.6.9

Bu durumda pyenv versions komutunun çıktısı şu şekilde olacaktır:
system
2.7.18
3.6.9
* 3.8.5 (set by /home/{kullanıcı-adınız}/.pyenv/version)

pyenv ile kurulan sürümlerin kullanılabilmesi için 3 farklı komut bulunmaktadır.
• pyenv local:

12 https://forum.yazbel.com/
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pyenv local <python-sürümü>

local komutu ile sürüm seçtiğinizde, bulunduğunuz dizinde .python-version isimli bir dosyaoluşur. Bu dosya içerisinde yalnızca seçtiğiniz Python sürümü numarası bulunur ve bu sürümyalnızca mevcut dizin içerisinde aktif olur. Aşağıdaki şekilde bir klasör yapısında proje1dizininde pyenv local 3.6.9 komutunu çalıştırdığımızı düşünelim:
projeler

proje1
.python-version # 3.6.9

proje2

Bu durumda proje1 dizininde python komutu 3.6.9 sürümü, bunun dışındaki bütün dizinlerde3.8.5 sürümü çalışacaktır.
• pyenv global:
pyenv global <python-sürümü>

Kurulum kısmında da bahsettiğimiz gibi aktif kullandığınız Python sürümünü globalkomutu ile etkinleştirerek sürekli olarak kullanabilirsiniz. Python2 yüklü sistemlerde pythonkomutu Python2 sürümünü çalıştırırken, global komutu ile aktifleştirme sonrasında pythonyazdığınızda seçtiğiniz Python sürümü çalışacaktır.
pyenv global 3.8.5

• pyenv shell:
pyenv shell <python-sürümü>

shell komutu ile aktifleştirdiğiniz Python sürümü mevcut terminal oturumunuz süresinceaktif olacaktır. shell komutu local ve global sürümleri geçersiz kılar. Yani local olarakayarladığınız bir dizine girdiğinizde bile hala shell ile aktifleştirdiğiniz sürüm çalışır. Normalşekilde kullanmaya devam edebilmek için pyenv shell --unset komutunu çalıştırmalı veyaterminali yeniden başlatmalısınız.
Yeni Python sürümleri çıktıkça pyenv’e eklenmektedir. Yeni sürümleri indirebilmek için pyenv
update komutu ile pyenv aracını güncellemelisiniz.
GNU/Linux’ta Python’ı nasıl çalıştıracağımızı ve farklı Python sürümlerini bir arada nasılkullanacağımızı öğrendiğimize göre, Windows kullanıcılarının durumuna bakabiliriz.

4.2 Windows Kullanıcıları

Windows kullanıcıları Python3’ü iki şekilde başlatabilir:
1. Başlat > Tüm Programlar > Python3.7 > Python 3.7 yolunu takip ederek.
2. Komut satırında python komutunu vererek.

Eğer birinci yolu tercih ederseniz, Python’ın size sunduğu komut satırına doğrudan ulaşmışolursunuz. Ancak Python komut satırına bu şekilde ulaştığınızda bazı kısıtlamalarla karşıkarşıya kalırsınız. Doğrudan Python’ın komut satırına ulaşmak yerine önce MS-DOS komutsatırına ulaşıp, oradan Python komut satırına ulaşmak özellikle ileride yapacağınız çalışmalar
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açısından çok daha mantıklı olacaktır. O yüzden komut satırına bu şekilde ulaşmak yerineikinci seçeneği tercih etmenizi tavsiye ederim. Bunun için komut satırına ulaşın ve orada şukomutu çalıştırın:
python

Bu komutu verdiğinizde şuna benzer bir ekranla karşılaşacaksınız:
C:\Users\yazbel> python3 Python 3.7.0 (v3.7.0:c0e311e010fc, 22.01.2022, 12:24:55) [MSCv.1600 32 bit (Intel)] on win32 Type “help”, “copyright”, “credits” or “license” for moreinformation. >>>
Eğer bu komut yukarıdakine benzer bir ekran yerine bir hata mesajı verdiyse kurulumsırasında bazı adımları eksik veya yanlış yapmış olabilirsiniz. Yukarıdaki komutçalışmıyorsa, muhtemelen kurulum sırasında Add Python 3.7 to PATH kutucuğunuişaretlemeyi unutmuşsunuzdur. Eğer öyleyse, kurulum dosyasını tekrar çalıştırıp, ilgiliadımı gerçekleştirmeniz veya Python’ı kendiniz YOL’a eklemeniz gerekiyor.
python komutunu başarıyla çalıştırabildiğinizi varsayarak yolumuza devam edelim.
4.2.1 Windows’ta Farklı Sürümleri Birlikte Kullanmak

Daha önce de dediğimiz gibi, şu anda piyasada iki farklı Python serisi bulunuyor: Python2 vePython3. Çok uzun zamandan beri kullanımda olduğu için, Python2 Python3’e kıyasla dahayaygın. Eğer hem Python2 ile yazılmış programları çalıştırmak, hem de Python3 ile geliştirmeyapmak istiyorsanız, sisteminizde hem Python2’yi hem de Python3’ü aynı anda bulundurmayıtercih edebilirsiniz. Peki bunu nasıl yapacaksınız?
Windows’ta bu işlemi yapmak çok kolaydır. python.org/download13 adresine giderek farklıPython sürümlerini bilgisayarınıza indirebilir ve bunları bilgisayarınıza normal bir şekildekurabilirsiniz. Bu şekilde sisteminize istediğiniz sayıda farklı Python sürümü kurabilirsiniz. Pekibu farklı sürümlere nasıl ulaşacaksınız?
Python, bilgisayarımızdaki farklı Python sürümlerini çalıştırabilmemiz için bize ‘py’ adlı özelbir program sunar.
Not: Py programı yalnızca Windows’a özgüdür. GNU/Linux’ta böyle bir program bulunmaz.
Py programını çalıştırmak için, sistem komut satırına ulaşıyoruz ve orada şu komutu veriyoruz:
py

Bu komutu verdiğinizde (teorik olarak) sisteminize en son kurduğunuz Python sürümüçalışmaya başlayacaktır. Ancak bu her zaman böyle olmayabilir. Ya da aldığınız çıktıbeklediğiniz gibi olmayabilir. O yüzden bu komutu verdiğinizde hangi sürümün başladığınadikkat edin.
Eğer sisteminizde birden fazla Python sürümü kurulu ise, bu betik yardımıyla istediğinizsürümü başlatabilirsiniz. Mesela sisteminizde hem Python’ın 2.x sürümlerinden biri, hem dePython’ın 3.x sürümlerinden biri kurulu ise, şu komut yardımıyla Python 2.x’i başlatabilirsiniz:

13 https://www.python.org/downloads/

4.2. Windows Kullanıcıları 25

https://www.python.org/downloads/


Yazbel Python Belgeleri, Yayım 4.0.0

py -2

Python 3.x’i başlatmak için ise şu komutu veriyoruz:
py -3

Eğer sisteminizde birden fazla Python2 veya birden fazla Python3 sürümü kurulu ise, ana vealt sürüm numaralarını belirterek istediğiniz sürüme ulaşabilirsiniz:
py -2.6

py -2.7

py -3.4

py -3.5

Bu arada dikkat ettiyseniz, Python programlarını başlatabilmek için hem python hem de pykomutunu kullanma imkanına sahibiz. Eğer sisteminizde tek bir Python sürümü kurulu ise,Python’ı başlatmak için python komutunu kullanmak isteyebilir, farklı sürümlerin bir aradabulunduğu durumlarda ise py ile bu farklı sürümlere tek tek erişmek isteyebilirsiniz.
Böylece Python’la ilgili en temel bilgileri edinmiş olduk. Bu bölümdeöğrendiklerimiz sayesindePython programlama dilini bilgisayarımıza kurabiliyor ve bu programlama dilini başarıylaçalıştırabiliyoruz.

4.3 Hangi Komut Hangi Sürümü Çalıştırıyor?

Artık Python programlama dilinin bilgisayarımıza nasıl kurulacağını ve bu programlama dilininnasıl çalıştırılacağını biliyoruz. Ancak konunun öneminden ötürü, tekrar vurgulayıp, cevabınıbilip bilmediğinizden emin olmak istediğimiz bir soru var: Kullandığınız işletim sistemindeacaba hangi komut, hangi Python sürümünü çalıştırıyor?
Bu kitapta anlattığımız farklı yöntemleri takip ederek, Python programlama dilinibilgisayarınıza farklı şekillerde kurmuş olabilirsiniz. Örneğin Python programlama dilini,kullandığınız GNU/Linux dağıtımının paket yöneticisi aracılığıyla kurduysanız, Python’ıbaşlatmak için python3 komutunu kullanmanız gerekebilir. Aynı şekilde, eğer Python’ıWindows’a kurduysanız, bu programlama dilini çalıştırmak için python komutunu kullanıyorolabilirsiniz. Bütün bunlardan farklı olarak, eğer Python’ın kaynak kodlarını sitesindenindirip derlediyseniz, Python’ı çalıştırmak için kendi belirlediğiniz bambaşka bir adıda kullanıyor olabilirsiniz. Örneğin belki de Python’ı çalıştırmak için py3 gibi bir komutkullanıyorsunuzdur. . .
Python programlama dilini çalıştırmak için hangi komutu kullanıyor olursanız olun, lütfen birsonraki konuya geçmeden önce kendi kendinize şu soruları sorun:
1. Kullandığım işletim sisteminde Python programı halihazırda kurulu mu?
2. Kullandığım işletim sisteminde toplam kaç farklı Python sürümü var?
3. python komutu bu Python sürümlerinden hangisini çalıştırıyor?
4. python3 komutu çalışıyor mu?
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5. Eğer çalışıyorsa, bu komut Python sürümlerinden hangisini çalıştırıyor?
6. Kaynaktan derlediğim Python sürümünü çalıştırmak için hangi komutu kullanıyorum?

Biz bu kitapta şunları varsayacağız:
1. Kullandığınız işletim sisteminde Python’ın 2.x sürümlerini python komutuylaçalıştırıyorsunuz.
2. Kullandığınız işletim sisteminde Python’ın 3.x sürümlerini python3 komutuylaçalıştırıyorsunuz.

Bu kitaptan yararlanırken, bu varsayımları göz önünde bulundurmalı, eğer bunlardan farklıkomutlar kullanıyorsanız, kodlarınızı ona göre ayarlamalısınız.

4.4 Sistem Komut Satırı ve Python Komut Satırı

Buraya kadar Python programlama dilini nasıl çalıştıracağımız konusundaki bütün bilgileriedindik. Ancak programlamaya yeni başlayanların çok sık yaptığı bir hata var: Sistem komutsatırı ile Python komut satırını birbirine karıştırmak.
Asla unutmayın, kullandığınız işletim sisteminin komut satırı ile Python’ın komut satırıbirbirinden farklı iki ortamdır. Yani Windows’ta cmd, Ubuntu’da ise Ctrl+Alt+T ile ulaştığınızortam, sistem komut satırı iken, bu ortamı açıp python3 (veya python ya da py3) komutuvererek ulaştığınız ortam Python’ın komut satırıdır. Sistem komut satırında sistem komutları(mesela cd, ls, dir, pwd) verilirken, Python komut satırında, biraz sonra öğrenmeyebaşlayacağımız Python komutları verilir. Dolayısıyla python3 (veya python ya da py3)komutunu verdikten sonra ulaştığınız ortamda cd Desktop ve ls gibi sistem komutlarınıkullanmaya çalışmanız sizi hüsrana uğratacaktır.
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Etkileşimli Python

Şu ana kadar öğrendiklerimiz sayesinde Python programlama dilinin farklı sistemlere nasılkurulacağını ve nasıl çalıştırılacağını biliyoruz. Dolayısıyla Python’ı bir önceki bölümdeanlattığımız şekilde çalıştırdığımız zaman şuna benzer bir ekranla karşılaşacağımızınfarkındayız:
yazbel@ubuntu:~$ # python3 Python 3.7.0 (default, 22.01.2022, 12:24:55) [GCC 4.4.720120313 (Red Hat 4.4.7-3)] on linux Type “help”, “copyright”, “credits” or “license” for moreinformation. >>>
Biz şimdiye kadar bu ekrana Python komut satırı demeyi tercih ettik. Dilerseniz bundansonra da bu adı kullanmaya devam edebilirsiniz. Ancak teknik olarak bu ekrana etkileşimlikabuk (interactive shell) adı verildiğini bilmemizde fayda var. Etkileşimli kabuk, bizim Pythonprogramlama dili ile ilişki kurabileceğimiz, yani onunla etkileşebileceğimiz bir üst katmandır.Etkileşimli kabuk, asıl programımız içinde kullanacağımız kodları deneme imkanı sunar bize.Burası bir nevi test alanı gibidir. Örneğin bir Python kodunun çalışıp çalışmadığını denemekveya nasıl çalıştığını, ne sonuç verdiğini görmek istediğimizde bu ekran son derece faydalı biraraç olarak karşımıza çıkar. Bu ortam, özellikle Python’a yeni başlayanların bu programlamadiline aşinalık kazanmasını sağlaması açısından da bulunmaz bir araçtır. Biz de bu bölümdeetkileşimli kabuk üzerinde bazı çalışmalar yaparak, Python’a alışma turları atacağız.
Bu arada, geçen bölümde söylediğimiz gibi, bu ortamın sistem komut satırı adını verdiğimizortamdan farklı olduğunu aklımızdan çıkarmıyoruz. O zaman da dediğimiz gibi, sistem komutsatırında sistem komutları, Python komut satırında (yani etkileşimli kabukta) ise Pythonkomutları verilir. Mesela echo %PATH%, cd Desktop, dir ve ls birer sistem komutudur. Eğer bukomutları etkileşimli kabukta vermeye kalkışırsanız, bunlar birer Python komutu olmadığı için,Python size bir hata mesajı gösterecektir. Mesela Python’ın etkileşimli kabuğunda cd Desktopkomutunu verirseniz şöyle bir hata alırsınız:
>>> cd Desktop

File "<stdin>", line 1
cd Desktop

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
^

SyntaxError: invalid syntax

Çünkü cd Desktop bir Python komutu değildir. O yüzden bu komutu Python’ın etkileşimlikabuğunda veremeyiz. Bu komutu ancak ve ancak kullandığımız işletim sisteminin komutsatırında verebiliriz.
Ne diyorduk? Etkileşimli kabuk bir veya birkaç satırlık kodları denemek/test etmek için gayetuygun bir araçtır. İsterseniz konuyu daha fazla lafa boğmayalım. Zira etkileşimli kabuğukullandıkça bunun ne büyük bir nimet olduğunu siz de anlayacaksınız. Özellikle derlenerekçalıştırılan programlama dilleri ile uğraşmış olan arkadaşlarım, etkileşimli kabuğun gücünügördüklerinde göz yaşlarına hakim olamayacaklar.
Farklı işletim sistemlerinde py3, py -3, python3 veya python komutunu vererek Python’ınkomut satırına nasıl erişebileceğimizi önceki derslerde ayrıntılı olarak anlatmıştık. Etkileşimlikabuğa ulaşmakta sıkıntı yaşıyorsanız eski konuları tekrar gözden geçirmenizi tavsiye ederim.
Etkileşimli kabuk üzerinde çalışmaya başlamadan önce dilerseniz önemli bir konuyu açıklığakavuşturalım: Etkileşimli kabuğu başarıyla çalıştırdık. Peki bu kabuktan çıkmak istersekne yapacağız? Elbette doğrudan pencere üzerindeki çarpı tuşuna basarak bu ortamı terkedebilirsiniz. Ancak bu işlemi kaba kuvvete başvurmadan yapmanın bir yolu olmalı, değil mi?
Etkileşimli kabuktan çıkmanın birkaç farklı yolu vardır:
1. Pencere üzerindeki çarpı düğmesine basmak (kaba kuvvet)
2. Önce Ctrl+Z tuşlarına, ardından da Enter tuşuna basmak (Windows)
3. Ctrl+Z tuşlarına basmak (GNU/Linux)
4. Önce F6 tuşuna, ardından da Enter tuşuna basmak (Windows)
5. quit() yazıp Enter tuşuna basmak (Bütün işletim sistemleri)
6. import sys; sys.exit() komutunu vermek (Bütün işletim sistemleri)

Siz bu farklı yöntemler arasından, kolayınıza hangisi geliyorsa onu seçebilirsiniz. Bu satırlarınyazarı, Windows’ta 2 numaralı; GNU/Linux’ta ise 3 numaralı seçeneği tercih ediyor.

5.1 Etkileşimli Kabukta İlk Adımlar

Python’da etkileşimli kabuğu nasıl çalıştıracağımızı ve bu ortamı nasıl terk edeceğimiziöğrendiğimize göre artık etkileşimli kabuk aracılığıyla Python programlama dilinde ilkadımlarımızı atmaya başlayabiliriz.
Şimdi kendi sistemimize uygun bir şekilde etkileşimli kabuğu tekrar çalıştıralım. Etkileşimlikabuğu çalıştırdığımızda ekranda görünen >>> işareti Python’ın bizden komut almaya hazırolduğunu gösteriyor. Python kodlarımızı bu >>> işaretinden hemen sonra, hiç boşluk
bırakmadan yazacağız.
Buradaki ‘hiç boşluk bırakmadan’ kısmı önemli. Python’a yeni başlayanların en sık yaptığıhatalardan biri >>> işareti ile komut arasında boşluk bırakmalarıdır. Eğer bu şekilde boşlukbırakırsanız yazdığınız kod hata verecektir.
İsterseniz basit bir deneme yapalım. >>> işaretinden hemen sonra, hiç boşluk bırakmadan şukomutu yazalım:
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>>> "Merhaba Zalim Dünya!"

Bu arada yukarıdaki kodlar içinde görünen >>> işaretini siz yazmayacaksınız. Bu işaretietkileşimli kabuğun görünümünü temsil etmek için yerleştirdik oraya. Siz “Merhaba ZalimDünya!” satırını yazdıktan sonra doğruca Enter düğmesine basacaksınız.
Bu komutu yazıp Enter tuşuna bastığımızda şöyle bir çıktı almış olmalıyız:
'Merhaba Zalim Dünya!'

Böylece yarım yamalak da olsa ilk Python programımızı yazmış olduk. . .
Muhtemelen bu kod, içinizde en ufak bir heyecan dahi uyandırmamıştır. Hatta böyle bir kodyazmak size anlamsız bile gelmiş olabilir. Ama aslında şu küçücük kod parçası bile bize Pythonprogramlama dili hakkında çok önemli ipuçları veriyor. Gelin isterseniz bu tek satırlık kodubiraz inceleyelim. . .
5.1.1 Karakter Dizilerine Giriş

Dediğimiz gibi, yukarıda yazdığımız küçücük kod parçası sizi heyecanlandırmamış olabilir, amaaslında bu kod Python programlama dili ve bu dilin yapısı hakkında çok önemli bilgileri içindebarındırıyor.
Teknik olarak söylemek gerekirse, yukarıda yazdığımız “Merhaba Zalim Dünya!” ifadesi birkarakter dizisidir. İngilizcede buna string adı verilir ve programlama açısından son dereceönemli bir kavramdır bu. Kavramın adından da rahatlıkla anlayabileceğiniz gibi, bir veya dahafazla karakterden oluşan öğelere karakter dizisi (string) diyoruz.
Karakter dizileri bütün programcılık maceramız boyunca karşımıza çıkacak. O yüzden bukavramı ne kadar erken öğrenirsek o kadar iyi.
Peki bir verinin karakter dizisi olup olmamasının bize ne faydası var? Yani yukarıdaki cümlekarakter dizisi olmuş olmamış bize ne?
Python’da, o anda elinizde bulunan bir verinin hangi tipte olduğunu bilmek son dereceönemlidir. Çünkü bir verinin ait olduğu tip, o veriyle neler yapıp neler yapamayacağınızıbelirler. Python’da her veri tipinin belli başlı özellikleri vardır. Dolayısıyla, elimizdeki birverinin tipini bilmezsek o veriyi programlarımızda etkin bir şekilde kullanamayız. İşte yukarıdaörneğini verdiğimiz “Merhaba Zalim Dünya!” adlı karakter dizisi de bir veri tipidir. Python’dakarakter dizileri dışında başka veri tipleri de bulunur. Biraz sonra başka veri tiplerini deinceleyeceğiz.
Dikkat ederseniz “Merhaba Zalim Dünya!” adlı karakter dizisini tırnak içinde gösterdik. Bu daçok önemli bir bilgidir. Eğer bu cümleyi tırnak içine almazsak programımız hata verecektir:
>>> Merhaba Zalim Dünya!

File "<stdin>", line 1
Merhaba Zalim Dünya!

^
SyntaxError: invalid syntax

Zaten tırnak işaretleri, karakter dizilerinin ayırt edici özelliğidir. Öyle ki, Python’da tırnak içindegösterdiğiniz her şey bir karakter dizisidir. Örneğin şu bir karakter dizisidir:
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>>> "a"

Gördüğünüz gibi, tırnak içinde gösterilen tek karakterlik bir öğe de Python’da karakter dizisisınıfına giriyor.
Mesela şu, içi boş bir karakter dizisidir:
>>> ""

Şu da içinde bir adet boşluk karakteri barındıran bir karakter dizisi. . .
>>> " "

Bu ikisi arasındaki farka dikkat ediyoruz: Python’da ‘boş karakter dizisi’ ve ‘bir adet boşluktanoluşan karakter dizisi’ birbirlerinden farklı iki kavramdır. Adından da anlaşılacağı gibi, boşkarakter dizileri içlerinde hiçbir karakter (başka bir deyişle ‘öğe’) barındırmayan karakterdizileridir. Bir (veya daha fazla) boşluktan oluşan karakter dizileri ise içlerinde boşluk karakteribarındıran karakter dizileridir. Yani bu karakter dizilerinden biri boş, öteki ise doludur. Amaneticede her ikisi de karakter dizisidir. Şu anda oldukça anlamsız bir konu üzerinde vakitkaybediyormuşuz hissine kapılmış olabilirsiniz, ama emin olun, Python programlama dilineyeni başlayanların önemli tökezleme noktalarından biridir bu söylediğimiz şey. . .
Dilerseniz biz karakter dizilerine elimizin alışması için birkaç örnek verelim:
>>> "Elma"

'Elma'

>>> "Guido Van Rossum"

'Guido Van Rossum'

>>> "Python programlama dili"

'Python programlama dili'

>>> "ömnhbgfgh"

'ömnhbgfgh'

>>> "$5&"

'$5&'

>>> ""

''

>>> " "

' '
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Yukarıdaki örneklerin hepsi birer karakter dizisidir. Dikkat ettiyseniz yukarıdaki karakterdizilerinin hepsinin ortak özelliği tırnak içinde gösteriliyor olmasıdır. Dediğimiz gibi, tırnakişaretleri karakter dizilerinin ayırt edici özelliğidir.
Peki bir verinin karakter dizisi olup olmadığından nasıl emin olabilirsiniz?
Eğer herhangi bir verinin karakter dizisi olup olmadığı konusunda tereddütünüz varsa, type()adlı bir fonksiyondan yararlanarak o verinin tipini sorgulayabilirsiniz. Bu fonksiyonu şöylekullanıyoruz:
>>> type("Elma")

<class 'str'>

Not: Bu ‘fonksiyon’ kelimesinin kafanızı karıştırmasına izin vermeyin. İleride fonksiyonlarıoldukça ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğimiz için, type() ifadesinin bir fonksiyon olduğunubilmeniz şimdilik yeterli olacaktır. Üstelik fonksiyon konusunu ayrıntılı bir şekilde anlatmavakti geldiğinde siz fonksiyonlara dair pek çok şeyi zaten öğrenmiş olacaksınız.
Burada amacımız “Elma” adlı öğenin tipini denetlemek. Denetlenecek öğeyi type()fonksiyonunun parantezleri arasında belirttiğimize dikkat edin. (Fonksiyonların parantezleriiçinde belirtilen değerlere teknik dilde parametre adı verilir.)
Yukarıdaki çıktıda bizi ilgilendiren kısım, sondaki ‘str’ ifadesi. Tahmin edebileceğiniz gibi, buifade string kelimesinin kısaltmasıdır. Bu kelimenin Türkçede karakter dizisi anlamına geldiğinisöylemiştik. O halde yukarıdaki çıktıya bakarak, “Elma” öğesinin bir karakter dizisi olduğunusöyleyebiliyoruz.
type() fonksiyonu yardımıyla kendi kendinize bazı denemeler yaparak konuyu iyicesindirmenizi tavsiye ederim. Mesela “½{656$#gfd” ifadesinin hangi sınıfa girdiğini kontroletmekle başlayabilirsiniz.
Peki karakter dizileri ile neler yapabiliriz? Şu anda Python bilgimiz kısıtlı olduğu için karakterdizileri ile çok fazla şey yapamayız, ama ileride bilgimiz arttıkça, karakter dizileriyle sıkı fıkıolacağız.
Esasında, henüz bilgimiz kısıtlı da olsa karakter dizileriyle yine de ufak tefek bazı şeyleryapamayacak durumda değiliz. Mesela şu anki bilgilerimizi ve görür görmez size tanıdıkgelecek bazı basit parçaları kullanarak, karakter dizilerini birbirleriyle birleştirebiliriz:
>>> "yazbel" + ".com"

'yazbel.com'

Burada + işaretini kullanarak karakter dizilerini nasıl birleştirebildiğimize dikkat edin. İkikarakter dizisini + işareti ile birleştirdiğimizde karakter dizilerinin arasında boşluk olmadığınaözellikle dikkatinizi çekmek isterim. Bu durumu şu örnekte daha net görebiliriz:
>>> "Fırat" + "Özgül"

'FıratÖzgül'

Gördüğünüz gibi, bu iki karakter dizisi, arada boşluk olmadan birbiriyle bitiştirildi. Arayaboşluk eklemek için birkaç farklı yöntemden yararlanabilirsiniz:
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>>> "Fırat" + " " + "Özgül"

'Fırat Özgül'

Burada iki karakter dizisi arasına bir adet boşluk karakteri yerleştirdik. Aynı etkiyi şu şekildede elde edebilirsiniz:
>>> "Fırat" + " Özgül"

Burada da Özgül karakter dizisinin başına bir adet boşluk yerleştirerek istediğimiz çıktıyı eldeettik.
Bu arada, karakter dizilerini birleştirmek için mutlaka + işareti kullanmak zorunda değilsiniz.Siz + işaretini kullanmasanız da Python sizin karakter dizilerini birleştirmek istediğinizianlayacak kadar zekidir:
>>> "www" "." "google" "." "com"

'www.google.com'

Ancak gördüğünüz gibi, + işaretini kullandığınızda kodlarınız daha okunaklı oluyor.
+ işareti dışında karakter dizileri ile birlikte * (çarpı) işaretini de kullanabiliriz. O zaman şöylebir etki elde ederiz:
>>> "w" * 3

'www'

>>> "yavaş " * 2

'yavaş yavaş '

>>> "-" * 10

'----------'

>>> "uzak" + " " * 5 + "çok uzak..."

'uzak çok uzak...'

Gördüğünüz gibi, çok basit parçaları bir araya getirerek karmaşık çıktılar elde edebiliyoruz.Mesela son örnekte “uzak” adlı karakter dizisine önce 5 adet boşluk karakteri (" " * 5),ardından da “çok uzak. . . ” adlı karakter dizisini ekleyerek istediğimiz çıktıyı aldık.
Burada + ve * adlı iki yeni araç görüyoruz. Bunlar aslında sayılarla birlikte kullanılan bireraritmetik işleçtir. Normalde + işleci toplama işlemleri için, * işleci ise çarpma işlemleri içinkullanılır. Ama yukarıdaki örneklerde, + işaretinin ‘birleştirme’; * işaretinin ise ‘tekrarlama’anlamından ötürü bu iki işleci bazı durumlarda karakter dizileri ile birlikte de kullanabiliyoruz.Bunların dışında bir de - (eksi) ve / (bölü) işleçleri bulunur. Ancak bu işaretleri karakter dizileriile birlikte kullanamıyoruz.
Karakter dizilerini sonraki bir bölümde bütün ayrıntılarıyla inceleyeceğiz. O yüzden şimdilikbu konuya bir ara verelim.
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5.1.2 Sayılara Giriş

Dedik ki, Python’da birtakım veri tipleri bulunur ve karakter dizileri de bu veri tiplerindenyalnızca biridir. Veri tipi olarak karakter dizilerinin dışında, biraz önce aritmetik işleçlervesilesiyle sözünü ettiğimiz, bir de ‘sayı’ (number) adlı bir veri tipi vardır.
Herhalde sayıların ne anlama geldiğini tarif etmeye gerek yok. Bunlar bildiğimiz sayılardır.Mesela:
>>> 23

23

>>> 4567

4567

>>> 2.3

2.3

>>> (10+2j)

(10+2j)

Python’da sayıların farklı alt türleri bulunur. Mesela tamsayılar, kayan noktalı sayılar, karmaşıksayılar. . .
Yukarıdaki örnekler arasında geçen 23 ve 4567 birer tamsayıdır. İngilizcede bu tür sayılarainteger adı verilir.
2.3 ise bir kayan noktalı sayıdır (floating point number veya kısaca float). Bu arada kayannoktalı sayılarda basamak ayracı olarak virgül değil, nokta işareti kullandığımıza dikkat edin.
En sonda gördüğümüz 10+2j sayısı ise bir karmaşık sayıdır (complex). Ancak eğermatematikleyoğun bir şekilde uğraşmıyorsanız karmaşık sayılar pek karşınıza çıkmaz.
Sayıları temel olarak öğrendiğimize göre etkileşimli kabuğu basit bir hesap makinesi niyetinekullanabiliriz:
>>> 5 + 2

7

>>> 25 * 25

625

>>> 5 / 2

2.5

>>> 10 - 3
(sonraki sayfaya devam)

34 Bölüm 5. Etkileşimli Python



Yazbel Python Belgeleri, Yayım 4.0.0

(önceki sayfadan devam)
7

Yukarıdaki örneklerde kullandığımız aritmetik işleçlerden biraz önce bahsetmiştik. O yüzdenbunlara yabancılık çektiğinizi zannetmiyorum. Ama biz yine de bu işleçleri ve görevlerinişöylece sıralayalım:
İşleç Görevi+ toplama- çıkarma* çarpma/ bölme

Yukarıdaki örneklerde bir şey dikkatinizi çekmiş olmalı: Karakter dizilerini tanımlarken tırnakişaretlerini kullandık. Ancak sayılarda tırnak işareti yok. Daha önce de dediğimiz gibi, tırnakişaretleri karakter dizilerinin ayırt edici özelliğidir. Python’da tırnak içinde gösterdiğiniz herşey bir karakter dizisidir. Mesela şu örneklere bakalım:
>>> 34657

34657

Bu bir sayıdır. Peki ya şu?
>>> "34657"

'34657'

Bu ise bir karakter dizisidir. Dilerseniz biraz önce öğrendiğimiz type() fonksiyonu yardımıylabu verilerin tipini sorgulayalım:
>>> type(34657)

<class 'int'>

Buradaki ‘int’ ifadesi İngilizce “integer”, yani tamsayı kelimesinin kısaltmasıdır. Demek ki34657 sayısı bir tamsayı imiş. Bir de şuna bakalım:
>>> type("34657")

<class 'str'>

Gördüğünüz gibi, 34657 sayısını tırnak içine aldığımızda bu sayı artık sayı olma özelliğiniyitiriyor ve bir karakter dizisi oluyor. Şu anda bu çok önemsiz bir ayrıntıymış gibi gelebilirsize, ama aslında son derece önemli bir konudur bu. Bu durumun etkilerini şu örneklerdegörebilirsiniz:
>>> 23 + 65

88
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Burada normal bir şekilde iki sayıyı birbiriyle topladık.
Bir de şuna bakın:
>>> "23" + "65"

'2365'

Burada ise Python iki karakter dizisini yan yana yazmakla yetindi; yani bunları birleştirdi.Python açısından “23” ve 23 birbirinden farklıdır. “23” bir karakter dizisi iken, 23 bir sayıdır.Aynı şey “65” ve 65 için de geçerlidir. Yani Python açısından “65” ile “Merhaba Zalim Dünya!”arasında hiç bir fark yoktur. Bunların ikisi de karakter dizisi sınıfına girer. Ancak 65 ile “65”birbirinden farklıdır. 65 bir sayı iken, “65” bir karakter dizisidir.
Bu bilgi, özellikle aritmetik işlemlerde büyük önem taşır. Bunu dilerseniz şu örnekler üzerindegösterelim:
>>> 45 + "45"

Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>

TypeError: unsupported operand type(s) for +: 'int' and 'str'

Gördüğünüz gibi, yukarıdaki kodlar hata veriyor. Bunun sebebi bir sayı (45) ile bir karakterdizisini (“45”) birbiriyle toplamaya çalışmamızdır. Asla unutmayın, aritmetik işlemler ancaksayılar arasında yapılır. Karakter dizileri ile herhangi bir aritmetik işlem yapılamaz.
Bir de şuna bakalım:
>>> 45 + 45

90

Bu kodlar ise düzgün çalışır. Çünkü burada iki sayıyı aritmetik işleme soktuk ve başarılı olduk.
Son olarak şu örneği verelim:
>>> "45" + "45"

'4545'

Burada + işlecinin toplama anlamına gelmediğine dikkat edin. Bu işleç burada iki karakterdizisini birleştirme görevi üstleniyor. Yani yukarıdaki örneğin şu örnekten hiçbir farkı yoktur:
>>> "yazbel." + "com"

'yazbel.com'

Bu iki örnekte de yaptığımız şey karakter dizilerini birbiriyle birleştirmektir.
Gördüğünüz gibi, + işlecinin sağındaki ve solundaki değerler birer karakter dizisi ise bu işleçbu iki değeri birbiriyle birleştiriyor. Ama eğer bu değerler birer sayı ise + işleci bu değerleribirbiriyle aritmetik olarak topluyor.
* işleci de + işlecine benzer bir iş yapar. Yani eğer * işleci bir sayı ve bir karakter dizisi ilekarşılaşırsa, o karakter dizisini, verilen sayı kadar tekrarlar. Örneğin:
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>>> "w" * 3

'www'

Burada * işleci bir karakter dizisi (“w”) ve bir sayı (3) arasında işlem yaptığı için, karakterdizisini, ilgili sayı kadar tekrarlıyor. Yani “w” karakter dizisini 3 kez tekrarlıyor.
Bir de şuna bakalım:
>>> 25 * 3

75

Burada ise * işleci iki adet sayı arasında işlem yaptığı için bu değerleri birbiriyle aritmetikolarak çarpıyor ve 75 değerini elde etmemizi sağlıyor.
Gördüğünüz gibi, o anda elimizde bulunan verilerin tipini bilmek gerçekten de büyük önemtaşıyor. Çünkü eğer elimizdeki verilerin tipini bilmezsek nasıl sonuçlar elde edeceğimizi dekestiremeyiz.
Böylece karakter dizileri ile sayılar arasındaki farkı öğrenmiş olduk. Bu bilgiler size önemsizmişgibi gelebilir, ama aslında karakter dizileri ile sayılar arasındaki farkı anlamak, Pythonprogramlama dilinin önemli bir bölümünü öğrenmiş olmak demektir. İleride yazacağınızen karmaşık programlarda bile, bazen programınızın çalışmamasının (veya daha kötüsüyanlış çalışmasının) nedeninin karakter dizileri ile sayıları birbirine karıştırmanız olduğunugöreceksiniz. O yüzden burada öğrendiğiniz hiçbir bilgi kırıntısını baştan savmamanızı (vesabırsızlık ya da acelecilik etmemenizi) tavsiye ederim.
5.1.3 Değişkenler

Şimdi şöyle bir durum düşünün: Diyelim ki sisteme kayıt için kullanıcı adı ve parolabelirlenmesini isteyen bir program yazıyorsunuz. Yazacağınız bu programda, belirlenebilecekkullanıcı adı ve parolanın toplam uzunluğu 40 karakteri geçmeyecek.
Bu programı yazarken ilk aşamada yapmanız gereken şey, kullanıcının belirlediği kullanıcı adıve parolanın uzunluğunu tek tek denetlemek olmalı.
Mesela kullanıcı şöyle bir kullanıcı adı belirlemiş olsun:
firat_ozgul_1980

Kullanıcının belirlediği parola ise şu olsun:
rT%65#$hGfUY56123

İşte bizim öncelikle kullanıcıdan gelen bu verilerin teker teker uzunluğunu biliyor olmamızlazım, ki bu verilerin toplam 40 karakter sınırını aşıp aşmadığını denetleyebilelim.
Peki bu verilerin uzunluğunu nasıl ölçeceğiz? Elbette bunun için verilerdeki harfleri elle tek teksaymayacağız. Bunun yerine, Python programlama dilinin bize sunduğu bir aracı kullanacağız.Peki nedir bu araç?
Hatırlarsanız birkaç sayfa önce type() adlı bir fonksiyondan söz etmiştik. Bu fonksiyonungörevi bir verinin hangi tipte olduğunu bize bildirmekti. İşte tıpkı type() gibi, Python’da len()
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adlı başka bir fonksiyon daha bulunur. Bu fonksiyonun görevi ise karakter dizilerinin (ve ileridegöreceğimiz gibi, başka veri tiplerinin) uzunluğunu ölçmektir. Yani bu fonksiyonu kullanarakbir karakter dizisinin toplam kaç karakterden oluştuğunu öğrenebiliriz.
Biz henüz kullanıcıdan nasıl veri alacağımızı bilmiyoruz. Ama şimdilik şunu söyleyebiliriz:Python’da kullanıcıdan herhangi bir veri aldığımızda, bu veri bize bir karakter dizisi olarakgelecektir. Yani kullanıcıdan yukarıdaki kullanıcı adı ve parolayı aldığımızı varsayarsak, buveriler bize şu şekilde gelir:
"firat_ozgul_1980"

ve:
"rT%65#$hGfUY56123"

Gördüğünüz gibi, elde ettiğimiz veriler tırnak içinde yer alıyor. Yani bunlar birer karakter dizisi.Şimdi gelin yukarıda bahsettiğimiz len() fonksiyonunu kullanarak bu karakter dizilerininuzunluğunu ölçelim.
Dediğimiz gibi, len() de tıpkı type() gibi bir fonksiyondur. Dolayısıyla len() fonksiyonununkullanımı type() fonksiyonunun kullanımına çok benzer. Nasıl type() fonksiyonu bize,kendisine verdiğimiz parametrelerin tipini söylüyorsa, len() fonksiyonu da kendisineverdiğimiz parametrelerin uzunluğunu söyler.
Dikkatlice bakın:
>>> len("firat_ozgul_1980")

16

>>> len("rT%65#$hGfUY56123")

17

Demek ki “firat_ozgul_1980” adlı karakter dizisinde 16; “rT%65#$hGfUY56123” adlı karakterdizisinde ise 17 karakter varmış. Bizim istediğimiz şey bu iki değerin toplam uzunluğunun 40karakteri aşmaması. Bunu denetlemek için yapmamız gereken şey bu iki değerin uzunluğunubirbiriyle toplamak olmalı. Yani:
>>> len("firat_ozgul_1980") + len("rT%65#$hGfUY56123")

Buradan alacağımız sonuç 33 olacaktır. Demek ki kullanıcı 40 karakter limitini aşmamış. Ohalde programımız bu kullanıcı adı ve parolayı kabul edebilir. . .
Bu arada, belki farkettiniz, belki de farketmediniz, ama burada da çok önemli bir durumlakarşı karşıyayız. Gördüğünüz gibi len() fonksiyonu bize sayı değerli bir veri gönderiyor. Gelinisterseniz bunu teyit edelim:
>>> type(len("firat_ozgul_1980"))

<class 'int'>

len() fonksiyonunun bize sayı değerli bir veri göndermesi sayesinde bu fonksiyondan eldeettiğimiz değerleri birbiriyle toplayabiliyoruz:
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>>> len("firat_ozgul_1980") + len("rT%65#$hGfUY56123")

33

Eğer len() fonksiyonu bize sayı değil de mesela karakter dizisi verseydi, bu fonksiyondan eldeettiğimiz değerleri yukarıdaki gibi doğrudan birbiriyle aritmetik olarak toplayamazdık. Öyle birdurumda, bu iki veriyi birbiriyle toplamaya çalıştığımızda, + işleci 16 ve 17 değerlerini birbiriyletoplamak yerine bu değerleri birbiriyle birleştirerek bize ‘1617’ gibi bir sonuç verecekti.
Her zaman söylediğimiz gibi, Python’da veri tipi kavramını çok iyi anlamak ve o anda elimizdebulunan bir verinin hangi tipte olduğunu bilmek çok önemlidir. Aksi halde programlarımızdahata yapmamız kaçınılmazdır.
Eğer yukarıda anlattığımız şeyleri kafa karıştırıcı bulduysanız hiç endişe etmeyin. Birkaç bölümsonra input() adlı bir fonksiyondan bahsettiğimizde şimdi söylediğimiz şeyleri çok daha netanlayacaksınız.
Biraz sonra len() fonksiyonundan bahsetmeye devam edeceğiz, ama isterseniz ondan önceçok önemli bir konuya değinelim.
Biraz önce şöyle bir örnek vermiştik:
>>> len("firat_ozgul_1980")

16

>>> len("rT%65#$hGfUY56123")

17

>>> len("firat_ozgul_1980") + len("rT%65#$hGfUY56123")

Bu kodlar, istediğimiz şeyi gayet güzel yerine getiriyor. Ama sizce de yukarıdaki kodlarda çokrahatsız edici bir durum yok mu?
Dikkat ederseniz, yukarıdaki örneklerde kullandığımız verileri, program içinde her ihtiyaçduyduğumuzda tekrar tekrar yazdık. Böylece aynı program içinde iki kez “firat_ozgul_1980”; ikikez de “rT%65#$hGfUY56123” yazmak zorunda kaldık. Halbuki bu verileri programlarımızıniçinde her ihtiyaç duyduğumuzda tekrar tekrar yazmak yerine bir değişkene atasak vegerektiğinde o değişkeni kullansak çok daha iyi olmaz mı? Herhalde olur. . .
Peki nedir bu değişken dediğimiz şey?
Python’da bir program içinde değerlere verilen isimlere değişken denir. Hemen bir örnekverelim:
>>> n = 5

Burada 5 sayısını bir değişkene atadık. Değişkenimiz ise n. Ayrıca 5 sayısını bir değişkeneatamak için = işaretinden yararlandığımıza da çok dikkat edin. Buradan, = işaretinin Pythonprogramlama dilinde değer atama işlemleri için kullanıldığı sonucunu çıkarıyoruz.
n = 5 gibi bir komut yardımıyla 5 değerini n adlı değişkene atamamız sayesinde artık nezaman 5 sayısına ihtiyaç duysak bu n değişkenini çağırmamız yeterli olacaktır:
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>>> n

5

>>> n * 10

50

>>> n / 2

2.5

Gördüğünüz gibi, 5 değerini bir değişkene atadıktan sonra, bu 5 değerini kullanmamız gerekenyerlerde sadece değişkenin adını kullandığımızda değişkenin değerini Python otomatik olarakyerine koyabiliyor. Yani n = 5 komutuyla n adlı bir değişken tanımladıktan sonra, artık nezaman 5 sayısına ihtiyaç duysak n değişkenini çağırmamız yeterli olacaktır. Python o 5 değeriniotomatik olarak yerine koyar.
Şimdi de pi adlı başka bir değişken tanımlayalım:
>>> pi = 3.14

Bu pi değişkeninin değeri ile n değişkeninin değerini toplayalım:
>>> pi + n

8.14

Gördüğünüz gibi, değerleri her defasında tekrar yazmak yerine bunları bir değişkene atayıp,gereken yerde bu değişkeni kullanmak çok daha pratik bir yöntem.
Aynı şeyi programımız için de yapabiliriz:
>>> kullanıcı_adı = "firat_ozgul_1980"
>>> parola = "rT%65#$hGfUY56123"

= işaretini kullanarak ilgili değerlere artık birer ad verdiğimiz, yani bu değerleri birer değişkeneatadığımız için, bu değerleri kullanmamız gereken yerlerde değerlerin kendisini uzun uzunyazmak yerine, belirlediğimiz değişken adlarını kullanabiliriz. Mesela:
>>> len(kullanıcı_adı)

16

>>> len(parola)

17

>>> len(kullanıcı_adı) + len(parola)

33

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
>>> k_adı_uzunluğu = len(kullanıcı_adı)
>>> type(k_adı_uzunluğu)

<class 'int'>

Gördüğünüz gibi, değişken kullanımı işlerimizi bir hayli kolaylaştırıyor.
Değişken Adı Belirleme Kuralları

Python programlama dilinde, değişken adı olarak belirleyebileceğimiz kelime sayısı neredeysesınırsızdır. Yani hemen hemen her kelimeyi değişken adı olarak kullanabiliriz. Ama yine dedeğişken adı belirlerken dikkat etmemiz gereken bazı kurallar var. Bu kuralların bazılarızorunluluk, bazıları ise yalnızca tavsiye niteliğindedir.
Şimdi bu kuralları tek tek inceleyelim:
1. Değişken adları bir sayı ile başlayamaz. Yani şu kullanım yanlıştır:
>>> 3_kilo_elma = "5 TL"

2. Değişken adları aritmetik işleçlerle başlayamaz. Yani şu kullanım yanlıştır:
>>> +değer = 4568

3. Değişken adları ya bir alfabe harfiyle ya da _ işaretiyle başlamalıdır:
>>> _değer = 4568
>>> değer = 4568

4. Değişken adları içinde Türkçe karakterler kullanabilirsiniz. Ancak ileride beklenmedik uyumsorunları çıkması ihtimaline karşı değişken adlarında Türkçe karakter kullanmaktan kaçınmakisteyebilirsiniz.
5. Aşağıdaki kelimeleri değişken adı olarak kullanamazsınız:
['False', 'None', 'True', 'and', 'as', 'assert', 'async', 'await', 'break',
→˓'class', 'continue', 'def', 'del',
'elif', 'else', 'except', 'finally', 'for', 'from', 'global', 'if', 'import',
→˓'in', 'is', 'lambda', 'nonlocal',
'not', 'or', 'pass', 'raise', 'return', 'try', 'while', 'with', 'yield']

Bunlar Python’da özel anlam ifade eden kelimelerdir. Etkileşimli kabuk zaten bu kelimelerideğişken adı olarak kullanmanıza izin vermez. Örneğin:
>>> elif = "hoş kız"

File "<stdin>", line 1
elif = "hoş kız"

^
SyntaxError: invalid syntax

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
>>> as = "kare"

File "<stdin>", line 1
as = "kare"
^

SyntaxError: invalid syntax

>>> False = 45

File "<stdin>", line 1
SyntaxError: assignment to keyword

Ama ileride göreceğimiz gibi, programlarınızı bir dosyaya yazarken bu kelimeleri değişken adıolarak kullanmaya çalışırsanız programınız tespit etmesi çok güç hatalar üretecektir.
Bu arada elbette yukarıdaki listeyi bir çırpıda ezberlemeniz beklenmiyor sizden. Pythonprogramlama dilini öğrendikçe özel kelimeleri bir bakışta tanıyabilecek duruma geleceksiniz.Ayrıca eğer isterseniz şu komutları vererek, istediğiniz her an yukarıdaki listeye ulaşabilirsiniz:
>>> import keyword
>>> keyword.kwlist

['False', 'None', 'True', 'and', 'as', 'assert', 'async', 'await', 'break',
→˓'class', 'continue', 'def', 'del',
'elif', 'else', 'except', 'finally', 'for', 'from', 'global', 'if', 'import',
→˓'in', 'is', 'lambda', 'nonlocal',
'not', 'or', 'pass', 'raise', 'return', 'try', 'while', 'with', 'yield']

Size bir soru: Acaba bu listede kaç tane kelime var?
Bu soru karşısında listedeki kelimeleri tek tek elle saymaya kalkışan arkadaşlarımateessüflerimi iletiyorum. . . Bu tür işler için hangi aracı kullanabileceğimizi artık çok iyi biliyorolmalısınız:
>>> len(keyword.kwlist)

35

Bu kodları şöyle yazabileceğimizi de biliyorsunuz:
>>> yasaklı_kelimeler = keyword.kwlist
>>> len(yasaklı_kelimeler)

35

Bu arada, yukarıdaki kodların bir kısmını henüz anlayamamış olabilirsiniz. Hiç endişe etmeyin.Yukarıdaki kodları vermemizin sebebi değişken adı olarak kullanılamayacak kelimelere kısayoldan nasıl ulaşabileceğinizi gösterebilmek içindir. Bir-iki bölüm sonra burada yazdığımızkodları rahatlıkla anlayabilecek düzeye geleceksiniz.
Yukarıda verdiğimiz kodların çıktısından anladığımıza göre, toplam 35 tane kelime varmışdeğişken adı belirlerken kullanmaktan kaçınmamız gereken. . .
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6. Yukarıdaki kelimeler dışında, Python programlama diline ait fonksiyon ve benzeriaraçların adlarını da değişken adı olarak kullanmamalısınız. Örneğin yazdığınız programlardadeğişkenlerinize type veya len adı vermeyin. Çünkü ‘type’ ve ‘len’ Python’a ait iki önemlifonksiyonun adıdır. Eğer mesela bir değişkene type adını verirseniz, o programda artık type()fonksiyonunu kullanamazsınız:
>>> type = 3456

Bu örnekte type adında bir değişken tanımladık. Şimdi mesela “elma” kelimesinin tipinidenetlemek için type() fonksiyonunu kullanmaya çalışalım:
>>> type("elma")

Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>

TypeError: 'int' object is not callable

Gördüğünüz gibi, artık type() fonksiyonu çalışmıyor. Çünkü siz ‘type’ kelimesini bir değişkenadı olarak kullanarak, type() fonksiyonunu kullanılamaz hale getirdiniz.
Bu durumdan kurtulmak için etkileşimli kabuğu kapatıp tekrar açabilirsiniz. Ya da eğeretkileşimli kabuğu kapatmak istemiyorsanız şu komut yardımıyla type değişkenini ortadankaldırmayı da tercih edebilirsiniz:
>>> del type

Böylece, (tahmin edebileceğiniz gibi delete (silmek) kelimesinin kısaltması olan) delkomutuyla type değişkenini silmiş oldunuz. Artık ‘type’ kelimesi yine type() fonksiyonunuçağıracak:
>>> type("elma")

<class 'str'>

7. Değişken adlarını belirlerken, değişkeni oluşturan kelimeler arasında boşluk bırakılamaz.Yani şu kullanım yanlıştır:
>>> kullanıcı adı = "yazbel"

Yukarıdaki değişkeni şu şekilde tanımlayabiliriz:
>>> kullanıcı_adı = "yazbel"

Ya da şöyle:
>>> kullanıcıAdı = "yazbel"

8. Değişken adları belirlerken, değişken adının, değişkenin değerini olabildiğincebetimlemesine dikkat etmemiz kodlarımızın okunaklılığını artıracaktır. Örneğin:
>>> personel_sayısı = 45

Yukarıdaki, tanımladığı değere uygun bir değişken adıdır. Şu ise kurallara uygun bir değişkenadı olsa da yeterince betimleyici değildir:
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>>> sayı = 45

9. Değişken adları ne çok kısa, ne de çok uzun olmalıdır.Mesela şu değişken adı, kodları okuyankişiye, değişken değerinin anlamı konusunda pek fikir vermez:
>>> a = 345542353

Şu değişken adı ise gereksiz yere uzundur:
>>> türkiye_büyük_millet_meclisi_milletvekili_sayısı = 600

Değişken adlarının uzunluğunu makul seviyede tutmak esastır:
>>> tbmm_mv_sayısı = 600

Yukarıda verdiğimiz bütün bu örnekler bize, Python’da değişkenlerin, değerlere atanmışadlardan ibaret olduğunu gösteriyor. Değişkenler, yazdığımız programlarda bize çok büyükkolaylık sağlar. Mesela 123432456322 gibi bir sayıyı ya da “Türkiye Cumhuriyeti Çalışma veSosyal Güvenlik Bakanlığı” gibi bir karakter dizisini gerektiği her yerde tek tek elle yazmakyerine, bunları birer değişkene atayarak, gerektiğinde sadece bu değişken adını kullanmakçok daha mantıklı bir iştir.
Ayrıca zaten ileride kullanıcıdan veri almaya başladığınızda, aldığınız bu verileri, yazdığınızprogramda kullanabilmek için mutlaka bir değişkene atamanız gerekecek. O yüzdenPython’daki değişken kavramını şimdiden iyi tanıyıp anlamakta büyük fayda var.
Uygulama Örnekleri

Gelin isterseniz yukarıda verdiğimiz bilgileri pekiştirmek için birkaç ufak alıştırma yapalım,alıştırma yaparken de sizi yine Python programlama diline ilişkin çok önemli bazı yeni bilgilerletanıştıralım.
Diyelim ki aylık yol masrafımızı hesaplayan bir program yazmak istiyoruz. Elimizdeki verilerinşunlar olduğunu varsayalım:
1. Cumartesi-Pazar günleri çalışmıyoruz.
2. Dolayısıyla ayda 22 gün çalışıyoruz.
3. Evden işe gitmek için kullandığımız vasıtanın ücreti 1.5 TL
4. İşten eve dönmek için kullandığımız vasıtanın ücreti 1.4 TL

Aylık yol masrafımızı hesaplayabilmek için gidiş ve dönüş ücretlerini toplayıp, bunlarıçalıştığımız gün sayısıyla çarpmamız yeterli olacaktır. Elimizdeki bu bilgilere göre aylık yolmasrafımızı hesaplamak için şöyle bir formül üretebiliriz:
masraf = gün sayısı x (gidiş ücreti + dönüş ücreti)

Dilerseniz hemen bunu bir Python programı haline getirelim:
>>> 22 * (1.5 + 1.4)

63.8
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Demek ki bir ayda 63.8 TL’lik bir yol masrafımız varmış.
Bu arada, yukarıdaki örnekte bir şey dikkatinizi çekmiş olmalı. Aritmetik işlemi yaparken bazısayıları parantez içine aldık. Python’da aritmetik işlemler yapılırken alıştığımız matematikkuralları geçerlidir. Yani mesela aynı anda bölme, çıkarma, toplama ve çarpma işlemleriyapılacaksa işlem öncelik sırası önce bölme ve çarpma, sonra toplama ve çıkarma şeklindeolacaktır. Elbette siz parantezler yardımıyla bu işlem sırasını değiştirebilirsiniz.
Bu anlattıklarımıza göre, eğer yukarıda yol masrafını hesaplayan programda parantezlerikullanmazsak, işlem öncelik kuralları gereğince Python önce 22 ile 1.5’i çarpıp, çıkan sonucu1.4 ile toplayacağı için elde ettiğimiz sonuç yanlış çıkacaktır. Bizim burada doğru sonuçalabilmemiz için önce 1.5 ile 1.4’ü toplamamız, çıkan sonucu da 22 ile çarpmamız gerekiyor.Bu sıralamayı da parantezler yardımıyla elde ediyoruz.
Yine dikkat ederseniz, yukarıdaki örnek programda aslında çok verimsiz bir yol izledik.Gördüğünüz gibi, bu programda bütün değerleri tek tek elle kendimiz giriyoruz. Örneğinçalışılan gün sayısına karşılık gelen 22 değerini başka bir yerde daha kullanmak istesek aynısayıyı tekrar elle doğrudan kendimiz girmek zorundayız. Mesela yılda kaç gün çalıştığımızıhesaplayalım:
>>> 22 * 12

264

Gördüğünüz gibi, burada da 22 sayısına ihtiyaç duyduk. Aslında değerleri bu şekilde herdefasında tekrar tekrar elle girmek hem hata yapma riskini artırdığı, hem de bize fazladan işçıkardığı için tercih edilmeyen bir yöntemdir. Bunun yerine, 22 sayısına bir isim verip, gerekenyerlerde bu ismi kullanmak daha mantıklı olacaktır. Yani tıpkı kullanıcı ve parola örneğindeolduğu gibi, burada da verileri öncelikle bir değişkene atamak çok daha akıllıca bir iştir:
>>> gün = 22
>>> gidiş_ücreti = 1.5
>>> dönüş_ücreti = 1.4
>>> gün * (gidiş_ücreti + dönüş_ücreti)

63.8

Bütün değerleri birer değişkene atadığımız için, artık bu değişkenleri istediğimiz yerdekullanabiliriz. Mesela yılda toplam kaç gün çalıştığımızı bulmak istersek, ilgili değeri elleyazmak yerine, yukarıda tanımladığımız gün değişkenini kullanabiliriz:
>>> gün * 12

264

İlerleyen zamanda aylık çalışılan gün sayısı değişirse sadece gün değişkeninin değerinideğiştirmemiz yeterli olacaktır:
>>> gün = 23
>>> gün * (gidiş_ücreti + dönüş_ücreti)

66.7

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
>>> gün * 12

276

Eğer bu şekilde değişken atamak yerine, değerleri gerektiği her yerde elle yazsaydık, budeğerlerde herhangi bir değişiklik yapmamız gerektiğinde program içinde geçen ilgili bütündeğerleri bulup tek tek değiştirmemiz gerekecekti:
>>> 23 * (1.6 + 1.5)

71.3

>>> 23 * 12

276

Değişken kavramı şu anda gözünüze pek anlamlı görünmemiş olabilir. Ama programlarımızıileride dosyaya kaydettiğimiz zaman bu değişkenler çok daha kullanışlı araçlar olarakkarşımıza çıkacaktır.
Dilerseniz bir örnek daha yaparak yukarıdaki bilgilerin kafamıza iyice yerleşmesini sağlayalım.Mesela bir dairenin alanını (yaklaşık olarak) hesaplayan bir program yazalım.
Öncelikle çap adlı bir değişken tanımlayarak dairenin çapını belirleyelim:
>>> çap = 16

Bu değeri kullanarak dairemizin yarıçapını hesaplayabiliriz. Bunun için çap değişkeninindeğerinin yarısını almamız yeterli olacaktır:
>>> yarıçap = çap / 2

pi sayısını 3.14159 olarak alalım.
>>> pi = 3.14159

Bir dairenin alan formülü (pi)r2’dir:
>>> alan = pi * (yarıçap * yarıçap)

Son olarak alan değişkeninin değerini ekrana yazdırabiliriz:
>>> alan

201.06176

Böylece bir dairenin alanını yaklaşık olarak hesaplamış olduk. Dilerseniz programımızı bir dederli toplu olarak görelim:
>>> çap = 16
>>> yarıçap = çap / 2
>>> pi = 3.14159

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
>>> alan = pi * (yarıçap * yarıçap)
>>> alan

201.06176

Görüyorsunuz ya, değişkenler işimizi nasıl da kolaylaştırıyor. Eğer yukarıdaki programdadeğişken kullanmasaydık kodlarımız şöyle görünecekti:
>>> 3.14159 * ((16/2) * (16/2))

201.06176

Bu kodlar tek kullanımlıktır. Eğer yukarıdaki örnekte mesela dairenin çapını değiştirmenizgerekirse, iki yerde elle değişiklik yapmanız gerekir. Ama değişkenleri kullandığımızda sadeceçap değişkeninin değerini değiştirmeniz yeterli olacaktır. Ayrıca değişken kullanmadığınızda,ilgili değeri program boyunca aklınızda tutmanız gerekir. Örneğin çap değişkenini kullanmakyerine, gereken her yerde 16 değerini kullanacaksanız, bu 16 değerini sürekli aklınızdatutmanız lazım. Ama bu değeri en başta bir değişkene atarsanız, 16 değerini kullanmanızgereken yerlerde, akılda tutması daha kolay bir ifade olan çap ismini kullanabilirsiniz.
Bu arada yeri gelmişken sizi yeni bir işleçle daha tanıştıralım. Şimdiye kadar Python’datoplama (+), çıkarma (-), çarpma (*), bölme (/) ve değer atama (=) işleçlerini gördük. Amayukarıda verdiğimiz son örnek, başka bir işleç daha öğrenmemizi gerektiriyor. . .
Yukarıdaki şu örneğe tekrar bakalım:
alan = pi * (yarıçap * yarıçap)

Burada yarıçap değişkeninin karesini alabilmek için bu değeri kendisiyle çarptık. Aslında gayetmantıklı ve makul bir yöntem. Kare bulmak için değeri kendisiyle çarpıyoruz. Eğer bir sayınınküpünü bulmak isteseydik o sayıyı üç kez kendisiyle çarpacaktık:
>>> 3 * 3 * 3

27

Peki ya bir sayının mesela beşinci kuvvetini hesaplamak istersek ne yapacağız? O sayıyı beşkez kendisiyle mi çarpacağız? Bu ne kadar vasat bir yöntem, değil mi?
Elbette bir sayının herhangi bir kuvvetini hesaplamak için o sayıyı kendisiyle kuvvetinceçarpmayacağız. Python’da bu tür ‘kuvvet hesaplamaları’ için ayrı bir işleç (ve fonksiyon)bulunur.
Öncelikle kuvvet hesaplarını yapmamızı sağlayan işleçten söz edelim.
Python’da ** adlı bir işleç bulunur. Bu işlecin görevi bir sayının kuvvetini hesaplamamızısağlamaktır. Örneğin bir sayının 2. kuvvetini, ya da başka bir deyişle karesini hesaplamakistersek şöyle bir kod yazabiliriz:
>>> 12 ** 2

144
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Burada 12 sayısının 2. kuvvetini, yani karesini hesapladık. Bu bilgiyi yukarıdaki formüleuygulayalım:
>>> alan = pi * (yarıçap ** 2)

Bu işleci herhangi bir sayının herhangi bir kuvvetini hesaplamak için kullanabiliriz elbette.Mesela 23 sayısının küpünü (yani 3. kuvvetini) hesaplayalım:
>>> 23 ** 3

12167

Aynı işleçten, bir sayının karekökünü hesaplamak için de yararlanabilirsiniz. Neticede birsayının 0.5’inci kuvveti, o sayının kareköküdür:
>>> 144 ** 0.5

12.0

Gördüğünüz gibi, kuvvet hesaplama işlemleri için bu işleç son derece kullanışlı bir araçvazifesi görüyor. Ama eğer istersek aynı iş için özel bir fonksiyondan da yararlanabiliriz. Bufonksiyonun adı pow().
Peki bu fonksiyonu nasıl kullanacağız?
Daha önce öğrendiğimiz type() ve len() fonksiyonlarını nasıl kullanıyorsak pow() fonksiyonuda aynı şekilde kullanacağız.
type() ve len() fonksiyonlarını birtakım parametreler ile birlikte kullanıyorduk hatırlarsanız.Aynı şekilde pow() fonksiyonu da birtakım parametreler alır.
Daha önce öğrendiğimiz fonksiyonları tek bir parametre ile birlikte kullanmıştık. pow()fonksiyonu ise toplam üç farklı parametre alır. Ama genellikle bu fonksiyon yalnızca ikiparametre ile kullanılır.
Bu fonksiyonu şöyle kullanıyoruz:
>>> pow(12, 2)

144

>>> pow(23, 3)

12167

>>> pow(144, 0.5)

12.0

Gördüğünüz gibi, pow() fonksiyonunun ilk parametresi asıl sayıyı, ikinci parametresi ise busayının hangi kuvvetini hesaplamak istediğimizi gösteriyor.
Bu arada, fonksiyonun parantezleri içinde belirttiğimiz parametreleri birbirinden virgül ileayırdığımızı gözden kaçırmayın.
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Dediğimiz gibi, pow() fonksiyonu, pek kullanılmayan üçüncü bir parametre daha alır. Bufonksiyonun üçüncü parametresi şöyle kullanılır. Dikkatlice bakın:
>>> pow(16, 2, 2)

0

Bu komut şu anlama gelir:
16 sayısının 2’nci kuvvetini hesapla ve çıkan sayıyı 2’ye bölüp, bölme işlemindenkalan sayıyı göster!

16 sayısının 2. kuvveti 256 sayısıdır. 256 sayısını 2’ye böldüğümüzde, bölme işleminin kalanı0’dır. Yani 256 sayısı 2’ye tam bölünür. . .
Bir örnek daha verelim:
>>> pow(11, 3, 4)

3

Demek ki, 11 sayısının 3. kuvveti olan 1331 sayısı 4’e bölündüğünde, bölme işleminden kalansayı 3 imiş. . .
Dediğimiz gibi, pow() fonksiyonu genellikle sadece iki parametre ile kullanılır. Üçüncüparametrenin kullanım alanı oldukça dardır.
Değişkenlere Dair Bazı İpuçları

Değişkenin ne demek olduğunu öğrendiğimize göre, değişkenlere dair bazı ufak ipuçlarıverebiliriz.
Aynı Değere Sahip Değişkenler Tanımlama

Şimdi size şöyle bir soru sormama izin verin: Acaba aynı değere sahip iki değişkeni nasıltanımlayabiliriz? Yani mesela değeri 4 sayısı olan iki farklı değişkeni nasıl belirleyeceğiz?
Aklınıza şöyle bir çözüm gelmiş olabilir:
>>> a = 4
>>> b = 4

Böylece ikisi de 4 değerine sahip a ve b adlı iki farklı değişken tanımlamış olduk. Bu tamamengeçerli bir yöntemdir. Ancak Python’da bu işlemi yapmanın daha kolay bir yolu var. Bakalım:
>>> a = b = 4

Bu kodlar bir öncekiyle tamamen aynı işlevi görür. Yani her iki kod da 4 değerine sahip a ve bdeğişkenleri tanımlamamızı sağlar:
>>> a

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
4

>>> b

4

Bu bilgiyi kullanarak mesela bir yıl içindeki her bir ayın çektiği gün sayısını ay adlarınaatayabilirsiniz:
>>> ocak = mart = mayıs = temmuz = ağustos = ekim = aralık = 31
>>> nisan = haziran = eylül = kasım = 30
>>> şubat = 28

Böylece bir çırpıda değeri 31 olan yedi adet değişken, değeri 30 olan dört adet değişken, değeri28 olan bir adet değişken tanımlamış olduk. Bu değişkenlerin değerine nasıl ulaşacağınızıbiliyorsunuz:
>>> ocak

31
>>> haziran

30

>>> şubat

28

>>> mayıs

31

>>> ekim

31

>>> eylül

30

Eğer Python’ın aynı anda birden fazla değişkene tek bir değer atama özelliği olmasaydıyukarıdaki kodları şöyle yazmamız gerekirdi:
>>> ocak = 31
>>> şubat = 28
>>> mart = 31
>>> nisan = 30
>>> mayıs = 31
>>> haziran = 30
>>> temmuz = 31

(sonraki sayfaya devam)

50 Bölüm 5. Etkileşimli Python



Yazbel Python Belgeleri, Yayım 4.0.0

(önceki sayfadan devam)
>>> ağustos = 31
>>> eylül = 30
>>> ekim = 31
>>> kasım = 30
>>> aralık = 31

Bu değişkenleri nasıl bir program içinde kullanacağınız tamamen sizin hayal gücünüze kalmış.Mesela bu değişkenleri kullanarak aylara göre doğalgaz faturasını hesaplayan bir programyazabiliriz.
Hemen son gelen doğalgaz faturasını (örn. Mart ayı) elimize alıp inceliyoruz ve bu faturadanşu verileri elde ediyoruz:
Mart ayı doğalgaz faturasına göre sayaçtan ölçülen hacim 346m3. Demek ki bir ayda toplam346m3 doğalgaz harcamışız.
Fatura tutarı 273.87 TL imiş. Yani 346 m3 doğalgaz tüketmenin bedeli 273.87 TL. Buna göredeğişkenlerimizi tanımlayalım:
>>> aylık_sarfiyat = 346
>>> fatura_tutarı = 273.87

Bu bilgiyi kullanarak doğalgazın birim fiyatını hesaplayabiliriz. Formülümüz şöyle olmalı:
>>> birim_fiyat = fatura_tutarı / aylık_sarfiyat

>>> birim_fiyat

0.7915317919075144

Demek ki doğalgazın m3 fiyatı (vergilerle birlikte yaklaşık) 0.79 TL’ye karşılık geliyormuş.
Bu noktada günlük ortalama doğalgaz sarfiyatımızı da hesaplamamız gerekiyor:
>>> günlük_sarfiyat = aylık_sarfiyat / mart
>>> günlük_sarfiyat

11.161290322580646

Demek ki Mart ayında günlük ortalama 11m3 doğalgaz tüketmişiz.
Bütün bu bilgileri kullanarak Nisan ayında gelecek faturayı tahmin edebiliriz:
>>> nisan_faturası = birim_fiyat * günlük_sarfiyat * nisan
>>> nisan_faturası

265.03548387096777

Şubat ayı faturası ise şöyle olabilir:
>>> şubat_faturası = birim_fiyat * günlük_sarfiyat * şubat
>>> şubat_faturası

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
247.36645161290326

Burada farklı değişkenlerin değerini değiştirerek daha başka işlemler de yapabilirsiniz.Örneğin pratik olması açısından günlük_sarfiyat değişkeninin değerini 15 yaparakhesaplamalarınızı buna göre güncelleyebilirsiniz.
Gördüğünüz gibi, aynı anda birden fazla değişken tanımlayabilmek işlerimizi epeykolaylaştırıyor.
Değişkenlerle ilgili bir ipucu daha verelim. . .
Değişkenlerin Değerini Takas Etme

Diyelim ki, işyerinizdeki personelin unvanlarını tuttuğunuz bir veritabanı var elinizde. Buveritabanında şuna benzer ilişkiler tanımlı:
>>> osman = "Araştırma Geliştirme Müdürü"
>>> mehmet = "Proje Sorumlusu"

İlerleyen zamanda işvereniniz sizden Osman ve Mehmet’in unvanlarını değiştirmenizi talepedebilir. Yani Osman’ı Proje Sorumlusu, Mehmet’i de Araştırma GeliştirmeMüdürü yapmanızıisteyebilir sizden.
Patronunuzun bu isteğini Python’da çok rahat bir biçimde yerine getirebilirsiniz. Dikkatlicebakın:
>>> osman, mehmet = mehmet, osman

Böylece tek hamlede bu iki kişinin unvanlarını takas etmiş oldunuz. Gelin istersenizdeğişkenlerin son durumuna bakalım:
>>> osman

'Proje Sorumlusu

>>> mehmet

'Araştırma Geliştirme Müdürü'

Gördüğünüz gibi, osman değişkeninin değerinimehmet’e;mehmet değişkeninin değerini iseosman’a başarıyla verebilmişiz.
Yukarıdaki yöntem Python’ın öteki diller üzerinde önemli bir üstünlüğüdür. Başkaprogramlama dillerinde bu işlemi yapmak için geçici bir değişken tanımlamanız gerekir. Yanimesela:
>>> osman = "Araştırma Geliştirme Müdürü"
>>> mehmet = "Proje Sorumlusu"

Elimizdeki değerler bunlar. Biz şimdi Osman’ın değerini Mehmet’e; Mehmet’in değerini iseOsman’a aktaracağız. Bunun için öncelikle bir geçici değişken tanımlamalıyız:
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>>> geçici = "Proje Sorumlusu"

Bu sayede “Proje Sorumlusu” değerini yedeklemiş olduk. Bu işlem sayesinde, takas sırasındabu değeri kaybetmeyeceğiz.
Şimdi Osman’ın değerini Mehmet’e aktaralım:
>>> mehmet = osman

Şimdi elimizde iki tane Araştırma Geliştirme Müdürü olmuş oldu:
>>> mehmet

'Araştırma Geliştirme Müdürü'

>>> osman

'Araştırma Geliştirme Müdürü'

Gördüğünüz gibi, mehmet = osman kodunu kullanarak mehmet değişkeninin değerini osmandeğişkeninin değeriyle değiştirdiğimiz için “Proje Sorumlusu” değeri ortadan kayboldu. Amabiz önceden bu değeri geçici adlı değişkene atadığımız için bu değeri kaybetmemiş olduk.Şimdi Osman’a geçici değişkeni içinde tuttuğumuz “Proje Sorumlusu” değerini verebiliriz:
>>> osman = geçici

Böylece istediğimiz takas işlemini gerçekleştirmiş olduk. Son durumu kontrol edelim:
>>> osman

'Proje Sorumlusu

>>> mehmet

'Araştırma Geliştirme Müdürü'

Basit bir işlem için ne kadar büyük bir zaman kaybı, değil mi? Ama dediğimiz gibi, Python’da buşekilde geçici bir değişken atamakla uğraşmamıza hiç gerek yok. Sadece şu formülü kullanarakdeğişkenlerin değerini takas edebiliriz:
a, b = b, a

Bu şekilde a değişkeninin değerini b değişkenine; b değişkeninin değerini ise a değişkeninevermiş oluyoruz. Eğer bu işlemi geri alıp her şeyi eski haline döndürmek istersek, tahminedebileceğiniz gibi yine aynı yöntemden yararlanabiliriz:
b, a = a, b

Böylece değişkenler konusunu da oldukça ayrıntılı bir şekilde incelemiş olduk. Ayrıca buesnada len() ve pow() adlı iki yeni fonksiyon ile ** adlı bir işleç de öğrendik.
Hazır lafı geçmişken, len() fonksiyonunun bazı kısıtlamalarından söz edelim. Dediğimiz gibi,bu fonksiyonu kullanarak karakter dizileri içinde toplam kaç adet karakter bulunduğunu
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hesaplayabiliyoruz. Örneğin:
>>> kelime = "muvaffakiyet"
>>> len(kelime)

12

Yalnız bu len() fonksiyonunu sayıların uzunluğunu ölçmek için kullanamıyoruz:
>>> len(123456)

Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>

TypeError: object of type 'int' has no len()

Gördüğünüz gibi, len() fonksiyonu, şu ana kadar öğrendiğimiz veri tipleri arasında yalnızcakarakter dizileri ile birlikte kullanılabiliyor. Bu fonksiyonu sayılarla birlikte kullanamıyoruz.
Bu bölümün başında, o anda elimizde bulunan bir verinin tipini bilmemizin çok önemliolduğunu ve Python’da bir verinin tipinin, o veri ile neler yapıp neler yapamayacağınızıbelirlediğini söylediğimizi hatırlıyorsunuz, değil mi? İşte len() fonksiyonu bu duruma çokgüzel bir örnektir.
len() fonksiyonu sayılarla birlikte kullanılamaz. Dolayısıyla eğer elinizdeki verinin bir sayıolduğunu bilmezseniz, bu sayıyı len() fonksiyonu ile birlikte kullanmaya çalışabilir ve buşekilde programınızın hata vererek çökmesine yol açabilirsiniz.
Ayrıca daha önce de söylediğimiz gibi, len() fonksiyonunu doğru kullanabilmek için, bufonksiyonun bize sayı değerli bir çıktı verdiğini de bilmemiz gerekir.
len() fonksiyonu ile ilgili bu durumu da bir kenara not ettikten sonra yolumuza kaldığımızyerden devam edelim.

5.2 Etkileşimli Kabuğun Hafızası

Bir önceki bölümde Python’ın etkileşimli kabuğunun nasıl kullanılacağına dair epey örnekverdik ve etkileşimli kabuk üzerinden Python’ın bazı temel araçlarına kısa bir giriş yaptık. Şimdiisterseniz yeri gelmişken Python’ın etkileşimli kabuğunun bir başka yeteneğinden daha sözedelim.
Etkileşimli kabukta _ adlı işaret (alt çizgi işareti), yapılan son işlemin veya girilen son öğenindeğerini tutma işlevi görür. Yani:
>>> 2345 + 54355

56700

Eğer bu işlemin ardından _ komutunu verirsek şöyle bir çıktı alırız:
>>> _

56700
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Gördüğünüz gibi, _ komutu son girilen öğeyi hafızasında tutuyor. Bu özellikten çeşitlişekillerde yararlanabilirsiniz:
>>> _ + 15

56715

Burada _ komutunun değeri bir önceki işlemin sonucu olan 56700 değeri olduğu için,
_ komutuna 15 eklediğimizde 56715 değerini elde ediyoruz. _ komutunun değerini tekrarkontrol edelim:
>>> _

56715

Gördüğünüz gibi, _ komutunun değeri artık 56715 sayısıdır. . .
_ komutu yalnızca sayıları değil, karakter dizilerini de hafızasında tutabilir:
>>> "www"

'www'

>>> _

'www'

>>> _ + ".yazbel.com"

'www.yazbel.com'

Bu işaret öyle çok sık kullanılan bir araç değildir, ama zaman zaman işinizi epey kolaylaştırır.Yalnız, unutmamamız gereken şey, bu özelliğin sadece etkileşimli kabuk ortamında geçerliolmasıdır. _ komutunun etkileşimli kabuk ortamı dışında herhangi bir geçerliliği yoktur.
Aslında burada söylenecek daha çok şey var. Ama biz şimdilik bunları sonraki konularabırakacağız. Zira bu bölümdeki amacımız size konuların her ayrıntısını vermekten ziyade,Python’a ısınmanızı sağlamaktır.
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BÖLÜM6

print() Fonksiyonu

Geçen bölümde bir yandan Python’ın etkileşimli kabuğunu yakından tanıyıp bu vesileyle bazıönemli fonksiyon ve araçları öğrenirken, öbür yandan bu öğrendiklerimizi kullanarak örnekprogramlar yazdık. Gördüğünüz gibi, azıcık bir bilgiyle dahi az çok işe yarar programlar yazmakmümkün olabiliyor. Daha yararlı programlar yazabilmek için henüz öğrenmemiz gereken pekçok şey var. İşte bu bölümde, ‘daha yararlı programlar yazmamızı’ sağlayacak çok önemlibir araçtan söz edeceğiz. Öneminden dolayı ayrıntılı bir şekilde anlatacağımız bu aracın adı
print() fonksiyonu.
Elbette bu bölümde sadece print() fonksiyonundan bahsetmeyeceğiz. Bu bölümde print()fonksiyonunun yanısıra Python’daki bazı önemli temel konuları da ele alacağız. Mesela bubölümde Python’daki karakter dizilerine ve sayılara ilişkin çok önemli bilgiler vereceğiz. Ayrıca
print() fonksiyonu vesilesiyle Python’daki ‘fonksiyon’ konusuna da sağlam bir giriş yapmış,bu kavram ile ilgili ilk bilgilerimizi almış olacağız. Sözün özü, bu bölüm bizim için, deyimyerindeyse, tam anlamıyla bir dönüm noktası olacak.
O halde isterseniz lafı daha fazla uzatmadan işe print() fonksiyonunun ne olduğu ve ne işeyaradığını anlatarak başlayalım.

6.1 Nedir, Ne İşe Yarar?

Şimdiye kadar etkileşimli kabukta gerek karakter dizilerini gerekse sayıları doğrudan ekranayazdık. Yani şöyle bir şey yaptık:
>>> "Python programlama dili"

'Python programlama dili'

>>> 6567

6567
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Etkileşimli kabuk da, ekrana yazdığımız bu karakter dizisi ve sayıyı doğrudan bize çıktıolarak verdi. Ancak ilerde Python kodlarımızı bir dosyaya kaydedip çalıştırdığımızda dagöreceğiniz gibi, Python’ın ekrana çıktı verebilmesi için yukarıdaki kullanım yeterli değildir.Yani yukarıdaki kullanım yalnızca etkileşimli kabukta çalışır. Bu kodları bir dosyaya kaydedipçalıştırmak istediğimizde hiçbir çıktı alamayız. Python’da yazdığımız şeylerin ekrana çıktıolarak verilebilmesi için print() adlı özel bir fonksiyondan yararlanmamız gerekir.
O halde gelin bu print() fonksiyonunun ne işe yaradığını ve nasıl kullanıldığını anlamayaçalışalım:
print() de tıpkı daha önce gördüğümüz type(), len() ve pow() gibi bir fonksiyondur.Fonksiyonları ilerde daha ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğimizi söylemiştik hatırlarsanız. Oyüzden fonksiyon kelimesine takılarak, burada anlattığımız şeylerin kafanızı karıştırmasına,moralinizi bozmasına izin vermeyin.
print() fonksiyonunun görevi ekrana çıktı vermemizi sağlamaktır. Hemen bununla ilgili birörnek verelim:
>>> print("Python programlama dili")

Python programlama dili

Bildiğiniz gibi burada gördüğümüz “Python programlama dili” bir karakter dizisidir. İşte
print() fonksiyonunun görevi bu karakter dizisini ekrana çıktı olarak vermektir. Peki bukarakter dizisini print() fonksiyonu olmadan yazdığımızda da ekrana çıktı vermiş olmuyormuyuz? Aslında olmuyoruz. Dediğimiz gibi, ilerde programlarımızı dosyalara kaydedipçalıştırdığımızda, başında print() olmayan ifadelerin çıktıda görünmediğine şahit olacaksınız.
Daha önce de dediğimiz gibi, etkileşimli kabuk bir test ortamı olması açısından rahatbir ortamdır. Bu sebeple bu ortamda ekrana çıktı verebilmek için print() fonksiyonunukullanmak zorunda değilsiniz. Yani başında print() olsa da olmasa da etkileşimli kabukekrana yazdırmak istediğiniz şeyi yazdırır. Ama iyi bir alışkanlık olması açısından, ekranaherhangi bir şey yazdıracağınızda ben size print() fonksiyonunu kullanmanızı tavsiye ederim.
print() son derece güçlü bir fonksiyondur. Gelin isterseniz bu güçlü ve faydalı fonksiyonuderin derin incelemeye koyulalım.

6.2 Nasıl Kullanılır?

Yukarıda verdiğimiz örnekte ilk gözümüze çarpan şey, karakter dizisini print() fonksiyonununparantezleri içine yazmış olmamızdır. Biz bir fonksiyonun parantezleri içinde belirtilen öğelere‘parametre’ dendiğini geçen bölümde öğrenmiştik. Tıpkı öğrendiğimiz öteki fonksiyonlar gibi,
print() fonksiyonu da birtakım parametreler alır.
Bu arada print() fonksiyonunun parantezini açıp parametreyi yazdıktan sonra, parantezikapatmayı unutmuyoruz. Python programlama diline yeni başlayanların, hatta bazendeneyimli programcıların bile en sık yaptığı hatalardan biri açtıkları parantezi kapatmayıunutmalarıdır.
Elbette, eğer istersek burada doğrudan “Python programlama dili” adlı karakter dizisinikullanmak yerine, önce bu karakter dizisini bir değişkene atayıp, sonra da print()fonksiyonunun parantezleri içinde bu değişkeni kullanabiliriz. Yani:
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>>> dil = "Python programlama dili"
>>> print(dil)

Python programlama dili

Bu arada, hem şimdi verdiğimiz, hem de daha önce yazdığımız örneklerde bir şey dikkatiniziçekmiş olmalı. Şimdiye kadar verdiğimiz örneklerde karakter dizilerini hep çift tırnaklagösterdik. Ama aslında tek seçeneğimiz çift tırnak değildir. Python bize üç farklı tırnak seçeneğisunar:
1. Tek tırnak (’ ‘)
2. Çift tırnak (” “)
3. Üç tırnak (“”” “””)

Dolayısıyla yukarıdaki örneği üç farklı şekilde yazabiliriz:
>>> print('Python programlama dili')

Python programlama dili

>>> print("Python programlama dili")

Python programlama dili

>>> print("""Python programlama dili""")

Python programlama dili

Gördüğünüz gibi çıktılar arasında hiçbir fark yok.
Peki çıktılarda hiçbir fark yoksa neden üç farklı tırnak çeşidi var?
İsterseniz bu soruyu bir örnek üzerinden açıklamaya çalışalım. Diyelim ki ekrana şöyle bir çıktıvermek istiyoruz:
Python programlama dilinin adı "piton" yılanından gelmez

Eğer bu cümleyi çift tırnaklar içinde gösterirsek programımız hata verecektir:
>>> print("Python programlama dilinin adı "piton" yılanından gelmez")

File "<stdin>", line 1
print("Python programlama dilinin adı "piton" yılanından gelmez")

^
SyntaxError: invalid syntax

Bunun sebebi, cümle içinde geçen ‘piton’ kelimesinin de çift tırnaklar içinde gösterilmişolmasıdır. Cümlenin, yani karakter dizisinin kendisi de çift tırnak içinde gösterildiği için Python,karakter dizisini başlatan ve bitiren tırnakların hangisi olduğunu ayırt edemiyor. Yukarıdakicümleyi en kolay şu şekilde ekrana yazdırabiliriz:
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>>> print('Python programlama dilinin adı "piton" yılanından gelmez')

Python programlama dilinin adı "piton" yılanından gelmez

Burada karakter dizisini tek tırnak içine aldık. Karakter dizisi içinde geçen ‘piton’ kelimesiçift tırnak içinde olduğu için, karakter dizisini başlatıp bitiren tırnaklarla ‘piton’ kelimesindekitırnakların birbirine karışması gibi bir durum söz konusu değildir.
Bir de şöyle bir örnek verelim: Diyelim ki aşağıdaki gibi bir çıktı elde etmek istiyoruz:
İstanbul'un 5 günlük hava durumu tahmini

Eğer bu karakter dizisini tek tırnak işaretleri içinde belirtirseniz Python size bir hata mesajıgösterecektir:
>>> print('İstanbul'un 5 günlük hava durumu tahmini')

File "<stdin>", line 1
print('İstanbul'un 5 günlük hava durumu tahmini')

^
SyntaxError: invalid syntax

Bu hatanın sebebi ‘İstanbul’un’ kelimesi içinde geçen kesme işaretidir. Tıpkı bir öncekiörnekte olduğu gibi, Python karakter dizisini başlatan ve bitiren tırnakların hangisiolduğunu kestiremiyor. Python, karakter dizisinin en başındaki tek tırnak işaretinin ardından‘İstanbul’un’ kelimesi içindeki kesme işaretini görünce karakter dizisinin burada sona erdiğinizannediyor. Ancak karakter dizisini soldan sağa doğru okumaya devam edince bir yerlerdebir terslik olduğunu düşünüyor ve bize bir hata mesajı göstermekten başka çaresi kalmıyor.Yukarıdaki karakter dizisini en kolay şöyle tanımlayabiliriz:
>>> print("İstanbul'un 5 günlük hava durumu tahmini")

İstanbul'un 5 günlük hava durumu tahmini

Burada da, karakter dizisi içinde geçen kesme işaretine takılmamak için karakter dizimizi çifttırnak işaretleri içine alıyoruz.
Yukarıdaki karakter dizilerini düzgün bir şekilde çıktı verebilmek için üç tırnak işaretlerindende yararlanabiliriz:
>>> print("""Python programlama dilinin adı "piton" yılanından gelmez""")

Python programlama dilinin adı "piton" yılanından gelmez

>>> print("""İstanbul'un 5 günlük hava durumu tahmini""")

İstanbul'un 5 günlük hava durumu tahmini

Bütün bu örneklerden sonra kafanızda şöyle bir düşünce uyanmış olabilir:
Görünüşe göre üç tırnak işaretiyle her türlü karakter dizisini hatasız bir şekildeekrana çıktı olarak verebiliyoruz. O zaman ben en iyisi bütün karakter dizileri içinüç tırnak işaretini kullanayım!
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Elbette, eğer isterseniz pek çok karakter dizisi için üç tırnak işaretini kullanabilirsiniz.Ancak Python’da karakter dizileri tanımlanırken genellikle tek tırnak veya çift tırnak işaretlerikullanılır. Üç tırnak işaretlerinin asıl kullanım yeri ise farklıdır. Peki nedir bu üç tırnakişaretlerinin asıl kullanım yeri?
Üç tırnak işaretlerini her türlü karakter dizisiyle birlikte kullanabiliyor olsak da, bu tırnaktipi çoğunlukla sadece birden fazla satıra yayılmış karakter dizilerini tanımlamada kullanılır.Örneğin şöyle bir ekran çıktısı vermek istediğinizi düşünün:
[H]=========HARMAN========[-][o][x]
| |
| Programa Hoşgeldiniz! |
| Sürüm 0.8 |
| Devam etmek için herhangi |
| bir düğmeye basın. |
| |
|=================================|

Böyle bir çıktı verebilmek için eğer tek veya çift tırnak kullanmaya kalkışırsanız epey eziyetçekersiniz. Bu tür bir çıktı vermenin en kolay yolu üç tırnakları kullanmaktır:
>>> print("""
... [H]=========HARMAN========[-][o][x]
... | |
... | Programa Hoşgeldiniz! |
... | Sürüm 0.8 |
... | Devam etmek için herhangi |
... | bir düğmeye basın. |
... | |
... |=================================|
... """)

Burada bazı şeyler dikkatinizi çekmiş olmalı. Gördüğünüz gibi, üç tırnaklı yapı öteki tırnaktiplerine göre biraz farklı davranıyor. Şimdi şu örneğe bakın:
>>> print("""Game Over!
...

Buraya çok dikkatli bakın. Karakter dizisine üç tırnakla başladıktan sonra, kapanış tırnağınıkoymadan Enter tuşuna bastığımızda >>> işareti . . . işaretine dönüştü. Python bu şekilde bize,‘yazmaya devam et!’ demiş oluyor. Biz de buna uyarak yazmaya devam edelim:
>>> print("""Game Over!
... Insert Coin!""")

Game Over!
Insert Coin!

Kapanış tırnağı koyulmadan Enter tuşuna basıldığında >>> işaretinin . . . işaretine dönüşmesiüç tırnağa özgü bir durumdur. Eğer aynı şeyi tek veya çift tırnaklarla yapmaya çalışırsanızprogramınız hata verir:
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>>> print("Game Over!

File "<stdin>", line 1
print("Game Over!

^
SyntaxError: EOL while scanning string literal

. . . veya:
>>> print('Game Over!

File "<stdin>", line 1
print("Game Over!

^
SyntaxError: EOL while scanning string literal

Üç tırnak işaretlerinin tırnak kapanmadan Enter tuşuna basıldığında hata vermeme özelliğisayesinde, bu tırnak tipi özellikle birden fazla satıra yayılmış karakter dizilerinin gösterilmesiiçin birebirdir.
Gelin isterseniz üç tırnak kullanımına ilişkin bir örnek daha verelim:
>>> print("""Python programlama dili Guido Van Rossum
... adlı Hollandalı bir programcı tarafından 90’lı
... yılların başında geliştirilmeye başlanmıştır. Çoğu
... insan, isminin "Python" olmasına bakarak, bu programlama
... dilinin, adını piton yılanından aldığını düşünür.
... Ancak zannedildiğinin aksine bu programlama dilinin
... adı piton yılanından gelmez.""")

Python programlama dili Guido Van Rossum
adlı Hollandalı bir programcı tarafından 90'lı
yılların başında geliştirilmeye başlanmıştır. Çoğu
insan, isminin "Python" olmasına bakarak, bu programlama
dilinin, adını piton yılanından aldığını düşünür.
Ancak zannedildiğinin aksine bu programlama dilinin
dı piton yılanından gelmez.

Elbette eğer istersek bu metni önce bir değişkene atamayı da tercih edebiliriz:
>>> python_hakkinda = """Python programlama dili Guido Van Rossum
... adlı Hollandalı bir programcı tarafından 90’lı
... yılların başında geliştirilmeye başlanmıştır. Çoğu
... insan, isminin "Python" olmasına bakarak, bu programlama
... dilinin, adını piton yılanından aldığını düşünür.
... Ancak zannedildiğinin aksine bu programlama dilinin
... adı piton yılanından gelmez."""
>>> print(python_hakkinda)

Python programlama dili Guido Van Rossum
adlı Hollandalı bir programcı tarafından 90'lı

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
yılların başında geliştirilmeye başlanmıştır. Çoğu
insan, isminin "Python" olmasına bakarak, bu programlama
dilinin, adını piton yılanından aldığını düşünür.
Ancak zannedildiğinin aksine bu programlama dilinin
adı piton yılanından gelmez.

Siz yukarıdaki çıktıyı tek veya çift tırnak kullanarak nasıl ekrana yazdırabileceğinizidüşünedurun, biz önemli bir konuya geçiş yapalım!

6.3 Bir Fonksiyon Olarak print()

print() ifadesinin bir fonksiyon olduğunu söylemiştik hatırlarsanız. Dediğimiz gibi,fonksiyonlarla ilgili ayrıntılı açıklamaları ilerleyen derslerde vereceğiz. Ancak şimdi dilersenizbundan sonra anlatacaklarımızı daha iyi kavrayabilmemiz için, fonksiyonlar hakkındabilmemiz gereken bazı temel şeyleri öğrenmeye çalışalım.
Gördüğünüz gibi, print() fonksiyonunu şöyle kullanıyoruz:
>>> print("Aramak istediğiniz kelimeyi yazın: ")

Burada print() bir fonksiyon, “Aramak istediğiniz kelimeyi yazın:” adlı karakter dizisi ise bufonksiyonun parametresidir. Daha önce len() adlı başka bir fonksiyon daha öğrenmiştikhatırlarsanız. Onu da şöyle kullanıyorduk:
>>> len("elma")

Burada da len() bir fonksiyon, “elma” adlı karakter dizisi ise bu fonksiyonun parametresidir.Aslında biçim olarak print() ve len() fonksiyonlarının birbirinden hiçbir farkı olmadığınıgörüyorsunuz.
Daha önce söylediğimiz ve bu örneklerden de anladığımız gibi, bir fonksiyonun parantezleriiçinde belirtilen öğelere parametre adı veriliyor. Mesela aşağıdaki örnekte print()fonksiyonunu tek bir parametre ile kullanıyoruz:
>>> print('En az 8 haneli bir parola belirleyin.')

print() fonksiyonu, tıpkı pow() fonksiyonu gibi, birden fazla parametre alabilir:
>>> print('Fırat', 'Özgül')

Fırat Özgül

Bu örnekte bizim için çıkarılacak çok dersler var. Bir defa burada print() fonksiyonunu ikifarklı parametre ile birlikte kullandık. Bunlardan ilki Fırat adlı bir karakter dizisi, ikincisi iseÖzgül adlı başka bir karakter dizisi. Python’ın bu iki karakter dizisini nasıl birleştirdiğine dikkatedin. print() fonksiyonu bu iki karakter dizisini çıktı olarak verirken aralarına da birer boşlukyerleştirdi. Ayrıca, geçen derste de vurguladığımız gibi, parametrelerin birbirinden virgül ileayrıldığını da gözden kaçırmıyoruz.
Gelin bununla ilgili bir iki örnek daha verelim elimizin alışması için:
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>>> print("Python", "Programlama", "Dili")

Python Programlama Dili

>>> print('Fırat', 'Özgül', 'Adana', 1980)

Fırat Özgül Adana 1980

Bu arada dikkatinizi önemli bir noktaya çekmek istiyorum. Yukarıdaki örneklerde bazen tektırnak, bazen de çift tırnak kullandık. Daha önce de söylediğimiz gibi, hangi tırnak tipinikullandığımız önemli değildir. Python hangi tırnak tipini kullandığımızdan ziyade, tırnakkullanımında tutarlı olup olmadığımızla ilgilenir. Yani Python için önemli olan, karakter dizisinihangi tırnakla başlatmışsak, o tırnakla bitirmemizdir. Yani şu tip kullanımlar geçerli değildir:
>>> print("karakter dizisi')

>>> print('karakter dizisi")

Karakter dizisini tanımlamaya başlarken kullandığımız tırnak tipi ile karakter dizisinitanımlamayı bitirirken kullandığımız tırnak tipi birbirinden farklı olduğu için bu iki kullanımda hata verecektir.

6.4 print() Fonksiyonunun Parametreleri

Şimdiye kadar verdiğimiz örneklerde belki çok da belli olmuyordur, ama aslında print()fonksiyonu son derece güçlü bir araçtır. İşte şimdi biz bu fonksiyonun gücünü gözlerönüne seren özelliklerini incelemeye başlayacağız. Bu bölümü dikkatle takip etmeniz, ilerdeyapacağımız çalışmaları daha rahat anlayabilmeniz açısından büyük önem taşır.
6.4.1 sep

print() fonksiyonu ile ilgili olarak yukarıda verdiğimiz örnekleri incelediğimizde, bufonksiyonun kendine özgü bir davranış şekli olduğunu görüyoruz. Mesela bir önceki bölümdeverdiğimiz şu örneğe bakalım:
>>> print('Fırat', 'Özgül')

Fırat Özgül

Burada print() fonksiyonunu iki farklı parametre ile birlikte kullandık. Bu fonksiyon,kendisine verdiğimiz bu parametreleri belli bir düzene göre birbiriyle birleştirdi. Bu düzengereğince print(), kendisine verilen parametreleri birleştirirken, parametreler arasına birboşluk yerleştiriyor. Bunu daha net görmek için şöyle bir örnek daha verelim:
>>> print("Python", "PHP", "C++", "C", "Erlang")

Python PHP C++ C Erlang

Gördüğünüz gibi, print() fonksiyonu gerçekten de, kendisine verilen parametreleribirleştirirken, parametrelerin her biri arasına bir boşluk yerleştiriyor. Halbuki bu boşluğu biz
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talep etmedik! Python bize bu boşluğu eşantiyon olarak verdi. Çoğu durumda istediğimiz şeybu olacaktır, ama bazı durumlarda bu boşluğu istemeyebiliriz. Örneğin:
>>> print("http://", "www.", "istihza.", "com")

http:// www. istihza. com

Ya da boşluk karakteri yerine daha farklı bir karakter kullanmak istiyor da olabiliriz. Peki böylebir durumda ne yapmamız gerekir?
İşte bu noktada bazı özel araçlardan yararlanarak print() fonksiyonunun öntanımlı davranışkalıpları üzerinde değişiklikler yapabiliriz.
Peki nedir print() fonksiyonunu özelleştirmemizi sağlayacak bu araçlar?
Hatırlarsanız, Python’da fonksiyonların parantezleri içindeki değerlere parametre adıverildiğini söylemiştik.Mesela print() fonksiyonunu bir ya da daha fazla parametre ile birliktekullanabileceğimizi biliyoruz:
>>> print("Mehmet", "Öz", "İstanbul", "Çamlıca", 156, "/", 45)

Mehmet Öz İstanbul Çamlıca 156 / 45

print() fonksiyonu içinde istediğimiz sayıda karakter dizisi ve/veya sayı değerli parametrekullanabiliriz.
Fonksiyonların bir de daha özel görünümlü parametreleri vardır. Mesela print()fonksiyonunun sep adlı özel bir parametresi bulunur. Bu parametre print() fonksiyonundagörünmese bile her zaman oradadır. Yani diyelim ki şöyle bir kod yazdık:
>>> print("http://", "www.", "google.", "com")

Burada herhangi bir sep parametresi görmüyoruz. Ancak Python yukarıdaki kodu aslındaşöyle algılar:
>>> print("http://", "www.", "google.", "com", sep=" ")

sep ifadesi, İngilizcede separator (ayırıcı, ayraç) kelimesinin kısaltmasıdır. Dolayısıyla print()fonksiyonundaki bu sep parametresi, ekrana basılacak öğeler arasına hangi karakterinyerleştirileceğini gösterir. Bu parametrenin öntanımlı değeri bir adet boşluk karakteridir(” “). Yani siz bu özel parametrenin değerini başka bir şeyle değiştirmezseniz, Python buparametrenin değerini bir adet boşluk karakteri olarak alacak ve ekrana basılacak öğeleribirbirinden birer boşlukla ayıracaktır. Ancak eğer biz istersek bu sep parametresinin değerinideğiştirebiliriz. Böylece Python, karakter dizilerini birleştirirken araya boşluk değil, bizimistediğimiz başka bir karakteri yerleştirebilir. Gelin şimdi bu parametrenin değerini nasıldeğiştireceğimizi görelim:
>>> print("http://", "www.", "istihza.", "com", sep="")

http://www.istihza.com

Gördüğünüz gibi, karakter dizilerini başarıyla birleştirip, geçerli bir internet adresi elde ettik.
Burada yaptığımız şey aslında çok basit. Sadece sep parametresinin ‘bir adet boşluk karakteri’olan öntanımlı değerini silip, yerine ‘boş bir karakter dizisi’ değerini yazdık. Bu iki kavramın
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birbirinden farklı olduğunu söylediğimizi hatırlıyorsunuz, değil mi?
Gelin bir örnek daha yapalım:
>>> print("T", "C", sep=".")

T.C

Burada Python’a şöyle bir emir vermiş olduk:
“T” ve “C” karakter dizilerini birbiriyle birleştir! Bunu yaparken de bu karakterdizilerinin arasına nokta işareti yerleştir!

sep parametresinin öteki parametrelerden farkı her zaman ismiyle birlikte kullanılmasıdır.Zaten teknik olarak da bu tür parametrelere ‘isimli parametreler’ adı verilir. Örneğin:
>>> print("Adana", "Mersin", sep="-")

Adana-Mersin

Eğer burada sep parametresinin ismini belirtmeden, doğrudan parametrenin değeriniyazarsak, bu değerin öteki parametrelerden hiçbir farkı kalmayacaktır:
>>> print("Adana", "Mersin", "-")

Adana Mersin -

Gelin isterseniz bu parametreyle ilgili bir örnek daha yapalım:
‘Bir mumdur iki mumdur. . . ’ diye başlayan türküyü biliyorsunuzdur. Şimdi bu türküyüPython’la nasıl yazabileceğimizi görelim!
>>> print("bir", "iki", "üç", "dört", "on dört", sep="mumdur")

birmumdurikimumdurüçmumdurdörtmumduron dört

Burada bir terslik olduğu açık! Karakter dizileri birbirlerine sıkışık düzende birleştirildi.Bunların arasında birer boşluk olsa tabii daha iyi olurdu. Ancak biliyorsunuz sepparametresinin öntanımlı değerini silip, yerine “mumdur” değerini yerleştirdiğimiz için,Python’ın otomatik olarak yerleştirdiği boşluk karakteri kayboldu. Ama eğer istersek o boşlukkarakterlerini kendimiz de ayarlayabiliriz:
>>> print("bir", "iki", "üç", "dört", "on dört", sep=" mumdur ")

bir mumdur iki mumdur üç mumdur dört mumdur on dört

Gördüğünüz gibi, sep parametresine verdiğimiz “mumdur” değerinin sağında ve solundabirer boşluk bırakarak sorunumuzu çözebildik. Bu sorunu çözmenin başka bir yolu daha var.Hatırlarsanız etkileşimli kabukta ilk örneklerimizi verirken karakter dizilerini birleştirmek için+ işaretinden de yararlanabileceğimizi söylemiştik. Dolayısıyla sep parametresini şöyle deyazabiliriz:
>>> print("bir", "iki", "üç", "dört", "on dört", sep=" " + "mumdur" + " ")
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Burada da, “mumdur” adlı karakter dizisinin başında ve sonunda birer boşluk bırakmak yerine,gerekli boşlukları + işareti yardımıyla bu karakter dizisine birleştirdik. Hatta istersek + işlecinikullanmak zorunda olmadığımızı dahi biliyorsunuz:
>>> print("bir", "iki", "üç", "dört", "on dört", sep=" " "mumdur" " ")

Ama gördüğünüz gibi bir problemimiz daha var. Türkünün sözleri şu şekilde olmalıydı:
bir mumdur iki mumdur üç mumdur dört mumdur on dört mumdur

Ama sondaki ‘mumdur’ kelimesi yukarıdaki çıktıda yok. Normal olan da bu aslında. sepparametresi, karakter dizilerinin arasına bir değer yerleştirir. Karakter dizilerinin son tarafıylailgilenmez. Bu iş için print() fonksiyonu başka bir parametreye sahiptir.
Bu arada, yukarıdaki örneklerde hep karakter dizilerini kullanmış olmamız sizi yanıltmasın.sep parametresi yalnızca karakter dizilerinin değil sayıların arasına da istediğiniz bir değerinyerleştirilmesini sağlayabilir. Mesela:
>>> print(1, 2, 3, 4, 5, sep="-")

1-2-3-4-5

Ancak sep parametresine değer olarak yalnızca karakter dizilerini veNone adlı özel bir sözcüğüverebiliriz. (None sözcüğünden ileride söz edeceğiz):
>>> print(1, 2, 3, 4, 5, sep=0)

Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>

TypeError: sep must be None or a string, not int

Gördüğünüz gibi, sep parametresine bir sayı olan 0 değerini veremiyoruz.
Peki bu parametreye None değeri verirsek ne olur? Bu parametreyeNone değeri verildiğinde,
print() fonksiyonu bu parametre için öntanımlı değeri (yani bir adet boşluk) kullanır:
>>> print('a', 'b', sep=None)

a b

Eğer amacınız parametreleri birbirine bitiştirmekse, yani sep parametresinin öntanımlı değeriolan boşluk karakterini ortadan kaldırmaksa, sep parametresine boş bir karakter dizisivermeniz gerektiğini biliyorsunuz:
>>> print('a', 'b', sep='')

ab

print() fonksiyonunun sep parametresini bütün ayrıntılarıyla incelediğimize göre, bufonksiyonun bir başka özel parametresinden söz edebiliriz.
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6.4.2 end

Bir önceki bölümde şöyle bir laf etmiştik:
print() fonksiyonun sep adlı özel bir parametresi bulunur. Bu parametre print()fonksiyonunda görünmese bile her zaman oradadır.

Aynı bu şekilde, print() fonksiyonunun end adlı özel bir parametresi daha bulunur. Tıpkısep parametresi gibi, end parametresi de print() fonksiyonunda görünmese bile her zamanoradadır.
Bildiğiniz gibi, sep parametresi print() fonksiyonuna verilen parametreler birleştirilirkenaraya hangi karakterin gireceğini belirliyordu. end parametresi ise bu parametrelerin sonunaneyin geleceğini belirler.
print() fonksiyonu öntanımlı olarak, parametrelerin sonuna ‘satır başı karakteri’ ekler. Pekibu satır başı karakteri (veya ‘yeni satır karakteri’) denen şey de ne oluyor?
Dilerseniz bunu bir örnek üzerinde görelim.
Şöyle bir kodumuz olsun:
>>> print("Pardus ve Ubuntu birer GNU/Linux dağıtımıdır.")

Bu kodu yazıp Enter tuşuna bastığımız anda print() fonksiyonu iki farklı işlem gerçekleştirir:
1. Öncelikle karakter dizisini ekrana yazdırır.
2. Ardından bir alt satıra geçip bize >>> işaretini gösterir.

İşte bu ikinci işlem, karakter dizisinin sonunda bir adet satır başı karakteri olmasından,daha doğrusu print() fonksiyonunun, satır başı karakterini karakter dizisinin sonunaeklemesinden kaynaklanır. Bu açıklama biraz kafa karıştırıcı gelmiş olabilir. O halde biraz dahaaçıklayalım. Şu örneğe bakın:
>>> print("Pardus\nUbuntu")

Pardus
Ubuntu

Burada “Pardus” ve “Ubuntu” karakter dizilerinin tam ortasında çok özel bir karakter dizisidaha görüyorsunuz. Bu karakter dizisi şudur: \n. İşte bu özel karakter dizisine satır başıkarakteri (newline) adı verilir. Bu karakterin görevi, karakter dizisini, bulunduğu noktadanbölüp, karakter dizisinin geri kalanını bir alt satıra geçirmektir. Zaten çıktıda da bu işleviyerine getirdiğini görüyorsunuz. Karakter dizisi “Pardus” kısmından sonra ikiye bölünüyor vebu karakter dizisinin geri kalan kısmı olan “Ubuntu” karakter dizisi bir alt satıra yazdırılıyor.Bunu daha iyi anlamak için bir örnek daha verelim:
>>> print("birinci satır\nikinci satır\nüçüncü satır")

birinci satır
ikinci satır
üçüncü satır

Peki size bir soru sorayım: Acaba yukarıdaki kodları daha verimli bir şekilde nasıl yazabiliriz?
Evet, doğru tahmin ettiniz. . . Tabii ki sep parametresini kullanarak:
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>>> print("birinci satır", "ikinci satır", "üçüncü satır", sep="\n")

birinci satır
ikinci satır
üçüncü satır

Burada yaptığımız şey çok basit. sep parametresinin değerini \n, yani yeni satır karakteri(veya satır başı karakteri) olarak değiştirdik. Böylece karakter dizileri arasına birer \n karakteriyerleştirerek her bir karakter dizisinin farklı satıra yazdırılmasını sağladık.
İşte end parametresinin öntanımlı değeri de bu \n karakteridir ve bu parametre print()fonksiyonunda görünmese bile her zaman oradadır.
Yani diyelim ki şöyle bir kod yazdık:
>>> print("Bugün günlerden Salı")

Burada herhangi bir end parametresi görmüyoruz. Ancak Python yukarıdaki kodu aslındaşöyle algılar:
>>> print("Bugün günlerden Salı", end="\n")

Biraz önce de dediğimiz gibi, bu kodu yazıp Enter tuşuna bastığımız anda print() fonksiyonuiki farklı işlem gerçekleştirir:
1. Öncelikle karakter dizisini ekrana yazdırır.
2. Ardından bir alt satıra geçip bize >>> işaretini gösterir.

Bunun ne demek olduğunu anlamak için end parametresinin değerini değiştirmemiz yeterliolacaktır:
>>> print("Bugün günlerden Salı", end=".")

Bugün günlerden Salı.>>>

Gördüğünüz gibi, end parametresinin öntanımlı değeri olan \n karakterini silip yerine . (nokta)işareti koyduğumuz için, komutu yazıp Enter tuşuna bastığımızda print() fonksiyonu satırbaşına geçmedi. Yeni satıra geçebilmek için Enter tuşuna kendimiz basmalıyız. Elbette, eğeryukarıdaki kodları şöyle yazarsanız, print() fonksiyonu hem karakter dizisinin sonuna noktaekleyecek, hem de satır başına geçecektir:
>>> print("Bugün günlerden Salı", end=".\n")

Bugün günlerden Salı.

Şimdi bu öğrendiklerimizi türkümüze uygulayalım:
>>> print("bir", "iki", "üç", "dört", "on dört",
... sep=" mumdur ", end=" mumdur\n")

Not: Burada kodlarımızın sağa doğru çirkin bir şekilde uzamasını engellemek için “on dört”karakter dizisini yazıp virgülü koyduktan sonra Enter tuşuna basarak bir alt satıra geçtik. Bir alt
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satıra geçtiğimizde >>> işaretinin . . . işaretine dönüştüğüne dikkat edin. Python’da doğru kodyazmak kadar, yazdığımız kodların düzgün görünmesi de önemlidir. O yüzden yazdığımız herbir kod satırının mümkün olduğunca 79 karakteri geçmemesini sağlamalıyız. Eğer yazdığınızbir satır 79 karakteri aşıyorsa, aşan kısmı yukarıda gösterdiğimiz şekilde alt satıra alabilirsiniz.
end parametresi de, tıpkı sep parametresi gibi, her zaman ismiyle birlikte kullanılmasıgereken bir parametredir. Yani eğer end parametresinin ismini belirtmeden sadece değerinikullanmaya çalışırsak Python ne yapmaya çalıştığımızı anlayamaz.
Yine tıpkı sep parametresi gibi, end parametresinin değeri de sadece bir karakter dizisi veyaNone olabilir:
>>> print(1, 2, 3, 4, 5, end=0)

Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>

TypeError: end must be None or a string, not int

Gördüğünüz gibi, end parametresine bir sayı olan 0 değerini veremiyoruz.
Eğer bu parametreye None değeri verirsek, tıpkı sep parametresinde olduğu gibi, print()fonksiyonu bu parametre için öntanımlı değeri (yani satır başı karakteri) kullanır:
>>> print('a', 'b', end=None)

a b

Eğer amacınız yeni satıra geçilmesini engellemekse, yani end parametresinin öntanımlıdeğeri olan \n kaçış dizisini ortadan kaldırmaksa, end parametresine boş bir karakter dizisivermelisiniz:
>>> print('a', 'b', end='')

a b>>>

6.4.3 file

Not: Burada henüz öğrenmediğimiz bazı şeyler göreceksiniz. Hiç endişe etmeyin. Bunlarıilerde bütün ayrıntılarıyla öğreneceğiz. Şimdilik konu hakkında biraz olsun fikir sahibi olmanızısağlayabilirsek kendimizi başarılı sayacağız.
print() fonksiyonunun sep ve end dışında üçüncü bir özel parametresi daha bulunur. Buparametrenin adı file’dır. Görevi ise, print() fonksiyonuna verilen karakter dizisi ve/veyasayıların, yani parametrelerin nereye yazılacağını belirtmektir.
Bu parametrenin öntanımlı değeri sys.stdout’tur. Peki bu ne anlama geliyor? sys.stdout,‘standart çıktı konumu’ anlamına gelir. Peki ‘standart çıktı konumu’ ne demek?
Standart çıktı konumu; bir programın, ürettiği çıktıları verdiği yerdir. Aslında bu kavramın nedemek olduğu adından da anlaşılıyor:
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standart çıktı konumu = çıktıların standart olarak verildiği konum.
Mesela Python öntanımlı olarak, ürettiği çıktıları ekrana verir. Eğer o anda etkileşimli kabuktaçalışıyorsanız, Python ürettiği çıktıları etkileşimli kabuk üzerinde gösterir. Eğer yazdığınızbir programı komut satırında çalıştırıyorsanız, üretilen çıktılar komut satırında görünür.Dolayısıyla Python’ın standart çıktı konumu etkileşimli kabuk veya komut satırıdır. Yani
print() fonksiyonu yardımıyla bastığınız çıktılar etkileşimli kabukta ya da komut satırındagörünecektir.
Şimdi bu konuyu daha iyi anlayabilmek için birkaç örnek yapalım.
Normal şartlar altında print() fonksiyonunun çıktısını etkileşimli kabukta görürüz:
>>> print("Ben Python, Monty Python!")

Ben Python, Monty Python!

Ama eğer istersek print() fonksiyonunun, çıktılarını ekrana değil, bir dosyaya yazdırmasınıda sağlayabiliriz. Mesela biz şimdi print() fonksiyonunun deneme.txt adlı bir dosyaya çıktıvermesini sağlayalım.
Bunun için sırasıyla şu kodları yazalım:
>>> dosya = open("deneme.txt", "w")
>>> print("Ben Python, Monty Python!", file=dosya)
>>> dosya.close()

Herhangi bir çıktı almadınız, değil mi? Evet. Çünkü yazdığımız bu kodlar sayesinde print()fonksiyonu, çıktılarını deneme.txt adlı bir dosyaya yazdırdı.
Gelin isterseniz yukarıdaki kodları satır satır inceleyelim:
1. Öncelikle deneme.txt adlı bir dosya oluşturduk ve bu dosyayı dosya adlı bir değişkeneatadık. Burada kullandığımız open() fonksiyonuna çok takılmayın. Bunu birkaç bölüm sonrainceleyeceğiz. Biz şimdilik bu şekilde dosya oluşturulduğunu bilelim yeter. Bu arada openfonksiyonunun da biçim olarak type(), len(), pow() ve print() fonksiyonlarına ne kadarbenzediğine dikkat edin. Gördüğünüz gibi open() fonksiyonu da tıpkı type(), len(), pow()ve print() fonksiyonları gibi birtakım parametreler alıyor. Bu fonksiyonun ilk parametresi“deneme.txt” adlı bir karakter dizisi. İşte bu karakter dizisi bizim oluşturmak istediğimizdosyanın adını gösteriyor. İkinci parametre ise “w” adlı başka bir karakter dizisi. Bu dadeneme.txt dosyasının yazma kipinde (modunda) açılacağını gösteriyor. Ama dediğim gibi,siz şimdilik bu ayrıntılara fazla takılmayın. İlerleyen derslerde, bu konuları adınızı bilir gibibileceğinizden emin olabilirsiniz.
2. Oluşturduğumuz bu deneme.txt adlı dosya, o anda bulunduğunuz dizin içinde oluşacaktır.Bu dizinin hangisi olduğunu öğrenmek için şu komutları verebilirsiniz:
>>> import os
>>> os.getcwd()

Bu komutun çıktısında hangi dizinin adı görünüyorsa, deneme.txt dosyası da o dizininiçindedir. Mesela bendeki çıktı /home/yazbel/Desktop. Demek ki oluşturduğum deneme.txtadlı dosya masaüstündeymiş. Ben bu komutları Ubuntu üzerinde verdim. Eğer Windowsüzerinde verseydim şuna benzer bir çıktı alacaktım: C:\Users\yazbel\Desktop
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3. Ardından da normal bir şekilde print() fonksiyonumuzu çalıştırdık. Ama gördüğünüz gibi
print() fonksiyonu bize herhangi bir çıktı vermedi. Çünkü, daha önce de söylediğimiz gibi,
print() fonksiyonunu biz ekrana değil, dosyaya çıktı verecek şekilde ayarladık. Bu işlemi, fileadlı bir parametreye, biraz önce tanımladığımız dosya değişkenini yazarak yaptık.
4. Son komut yardımıyla da, yaptığımız değişikliklerin dosyada görünebilmesi için ilk baştaaçtığımız dosyayı kapatıyoruz.
Şimdi deneme.txt adlı dosyayı açın. Biraz önce print() fonksiyonuyla yazdırdığımız “BenPython, Monty Python!” karakter dizisinin dosyaya işlenmiş olduğunu göreceksiniz.
Böylece print() fonksiyonunun standart çıktı konumunu değiştirmiş olduk. Yani print()fonksiyonunun file adlı parametresine farklı bir değer vererek, print() fonksiyonununetkileşimli kabuğa değil dosyaya yazmasını sağladık.
Tıpkı sep ve end parametreleri gibi, file parametresi de, siz görmeseniz bile her zaman print()fonksiyonunun içinde vardır. Yani diyelim ki şöyle bir komut verdik:
>>> print("Tahir olmak da ayıp değil", "Zühre olmak da")

Python bu komutu şöyle algılar:
>>> print("Tahir olmak da ayıp değil", "Zühre olmak da",
... sep=" ", end="\n", file=sys.stdout)

Yani kendisine parametre olarak verilen değerleri ekrana yazdırırken sırasıyla şu işlemlerigerçekleştirir:
1. Parametrelerin arasına birer boşluk koyar (sep=" "),
2. Ekrana yazdırma işlemi bittikten sonra parametrelerin sonuna satır başı karakteri ekler(end="\n")
3. Bu çıktıyı standart çıktı konumuna gönderir (file=sys.stdout).

İşte biz burada file parametresinin değeri olan standart çıktı konumuna başka bir değervererek bu konumu değiştiriyoruz.
Gelin isterseniz bununla ilgili bir örnek daha yapalım. Mesela kişisel bilgilerimizi bir dosyayakaydedelim. Öncelikle bilgileri kaydedeceğimiz dosyayı oluşturalım:
>>> f = open("kişisel_bilgiler.txt", "w")

Bu kodlarla, kişisel_bilgiler.txt adını taşıyan bir dosyayı yazma kipinde (w) açmış ve bu dosyayıf adlı bir değişkene atamış olduk. Şimdi bilgileri yazmaya başlayabiliriz:
>>> print("Fırat Özgül", file=f)
>>> print("Adana", file=f)
>>> print("Ubuntu", file=f)

İşimiz bittiğinde dosyayı kapatmayı unutmuyoruz. Böylece bütün bilgiler dosyaya yazılmışoluyor:
>>> f.close()

Oluşturduğumuz kişisel_bilgiler.txt adlı dosyayı açtığımızda, print() fonksiyonuna verdiğimizparametrelerin dosyaya yazdırıldığını görüyoruz.
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En başta da söylediğim gibi, bu bölümde henüz öğrenmediğimiz bazı şeylerle karşılaştık. Eğeryukarıda verilen örnekleri anlamakta zorlandıysanız hiç endişe etmenize gerek yok. Birkaçbölüm sonra burada anlattığımız şeyler size çocuk oyuncağı gibi gelecek. . .
6.4.4 flush

Şimdiye kadar print() fonksiyonunun sep, end ve file adlı özel birtakım parametreleriolduğunu öğrendik. print() fonksiyonunun bunların dışında başka bir özel parametresi dahabulunur. Bu parametrenin adı flush. İşte şimdi biz print() fonksiyonunun bu flush adlıparametresinden söz edeceğiz.
Bildiğiniz gibi, print() gibi bir komut verdiğimizde Python, yazdırmak istediğimiz bilgiyistandart çıktı konumuna gönderir. Ancak Python’da bazı işlemler standart çıktı konumunagönderilmeden önce bir süre tamponda bekletilir ve daha sonra bekleyen bu işlemler toplucastandart çıktı konumuna gönderilir. Peki ilk başta çok karmaşıkmış gibi görünen bu ifade neanlama geliyor?
Aslında siz bu olguya hiç yabancı değilsiniz. file parametresini anlatırken verdiğimiz şu örneğitekrar ele alalım:
>>> f = open("kişisel_bilgiler.txt", "w")

Bu komutla kişisel_bilgiler.txt adlı bir dosyayı yazma kipinde açtık. Şimdi bu dosyaya bazıbilgiler ekleyelim:
>>> print("Fırat Özgül", file=f)

Bu komutla kişisel_bilgiler.txt adlı dosyaya ‘Fırat Özgül’ diye bir satır eklemiş olduk.
Şimdi bilgisayarınızda oluşan bu kişisel_bilgiler.txt dosyasını açın. Gördüğünüz gibi dosyadahiçbir bilgi yok. Dosya şu anda boş görünüyor. Halbuki biz biraz önce bu dosyaya ‘Fırat Özgül’diye bir satır eklemiştik, değil mi?
Python bizim bu dosyaya eklemek istediğimiz satırı tampona kaydetti. Dosyaya yazmaişlemleri sona erdiğinde ise Python, tamponda bekleyen bütün bilgileri standart çıktıkonumuna (yani bizim durumumuzda f adlı değişkenin tuttuğu kişisel_bilgiler.txt adlı dosyaya)boşaltacak.
Dosyaya başka bilgiler de yazalım:
>>> print("Adana", file=f)
>>> print("Ubuntu", file=f)

Dosyaya yazacağımız şeyler bu kadar. Artık yazma işleminin sona erdiğini Python’a bildirmekiçin şu komutu veriyoruz:
>>> f.close()

Böylece dosyamızı kapatmış olduk. Şimdi kişisel_bilgiler.txt adlı dosyaya çift tıklayarak dosyayıtekrar açın. Orada ‘Fırat Özgül’, ‘Adana’ ve ‘Ubuntu’ satırlarını göreceksiniz.
Gördüğünüz gibi, gerçekten de Python dosyaya yazdırmak istediğimiz bütün verileri öncetamponda bekletti, daha sonra dosya kapatılınca tamponda bekleyen bütün verileri dosyayaboşalttı. İşte flush parametresi ile, bahsettiğimiz bu boşaltma işlemini kontrol edebilirsiniz.Şimdi dikkatlice inceleyin:
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>>> f = open("kişisel_bilgiler.txt", "w")

Dosyamızı oluşturduk. Şimdi bu dosyaya bazı bilgiler ekleyelim:
>>> print("Merhaba Dünya!", file=f, flush=True)

Gördüğünüz gibi, burada flush adlı yeni bir parametre kullandık. Bu parametreye verdiğimizdeğer True. Şimdi dosyaya çift tıklayarak dosyayı açın. Gördüğünüz gibi, henüz dosyayıkapatmadığımız halde bilgiler dosyaya yazıldı. Bu durum, tahmin edebileceğiniz gibi, flushparametresine True değeri vermemiz sayesindedir. Bu parametre iki değer alabilir: True veFalse. Bu parametrenin öntanımlı değeri False’tur. Yani eğer biz bu parametreye herhangibir değer belirtmezsek Python bu parametrenin değerini False olarak kabul edecek vebilgilerin dosyaya yazılması için dosyanın kapatılmasını bekleyecektir. Ancak bu parametreyeTrue değerini verdiğimizde ise veriler tamponda bekletilmeksizin standart çıktı konumunagönderilecektir.
Yazdığınız bir programda, yapmak istediğiniz işin niteliğine göre, bir dosyaya yazmakistediğiniz bilgilerin bir süre tamponda bekletilmesini veya hiç bekletilmeden doğrudandosyaya yazılmasını isteyebilirsiniz. İhtiyacınıza bağlı olarak da flush parametresinin değeriniTrue veya False olarak belirleyebilirsiniz.

6.5 Birkaç Pratik Bilgi

Buraya gelene kadar print() fonksiyonu ve bu fonksiyonun parametreleri hakkında epeysöz söyledik. Dilerseniz şimdi de, programcılık maceranızda işinize yarayacak, işlerinizikolaylaştıracak bazı ipuçları verelim.
6.5.1 Yıldızlı Parametreler

Şimdi size şöyle bir soru sormama izin verin: Acaba aşağıdaki gibi bir çıktıyı nasıl elde ederiz?
L.i.n.u.x

Aklınıza hemen şöyle bir cevap gelmiş olabilir:
>>> print("L", "i", "n", "u", "x", sep=".")

L.i.n.u.x

Yukarıdaki, gerçekten de doğru bir çözümdür. Ancak bu soruyu çözmenin çok daha basit biryolu var. Şimdi dikkatle bakın:
>>> print(*"Linux", sep=".")

L.i.n.u.x

Konuyu açıklamaya geçmeden önce bir örnek daha verelim:
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>>> print(*"Galatasaray")

G a l a t a s a r a y

Burada neler döndüğünü az çok tahmin ettiğinizi zannediyorum. Son örnekte de gördüğünüzgibi, “Galatasaray” karakter dizisinin başına eklediğimiz yıldız işareti; “Galatasaray” karakterdizisinin her bir öğesini parçalarına ayırarak, bunları tek tek print() fonksiyonuna yolluyor.Yani sanki print() fonksiyonunu şöyle yazmışız gibi oluyor:
>>> print("G", "a", "l", "a", "t", "a", "s", "a", "r", "a", "y")

G a l a t a s a r a y

Dediğimiz gibi, bir fonksiyona parametre olarak verdiğimiz bir karakter dizisinin başınaeklediğimiz yıldız işareti, bu karakter dizisini tek tek öğelerine ayırıp, bu öğeleri yine tek tek vesanki her bir öğe ayrı bir parametreymiş gibi o fonksiyona gönderdiği için doğal olarak yıldızişaretini ancak, birden fazla parametre alabilen fonksiyonlara uygulayabiliriz.
Örneğin len() fonksiyonu sadece tek bir parametre alabilir:
>>> len("Galatasaray")

11

Bu fonksiyonu birden fazla parametre ile kullanamayız:
>>> len("Galatasaray", "Fenerbahçe", "Beşiktaş")

Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>

TypeError: len() takes exactly one argument (3 given)

Hata mesajında da söylendiği gibi, len() fonksiyonu yalnızca tek bir parametre alabilirken,biz 3 parametre vermeye çalışmışız. . .
Dolayısıyla yıldızlı parametreleri len() fonksiyonuna uygulayamayız:
>>> len(*"Galatasaray")

Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>

TypeError: len() takes exactly one argument (11 given)

Bir parametrenin başına yıldız eklediğimizde, o parametreyi oluşturan bütün öğeler tek tekfonksiyona gönderildiği için, sanki len() fonksiyonuna 1 değil de, 11 ayrı parametre vermişizgibi bir sonuç ortaya çıkıyor.
Yıldızlı parametreleri bir fonksiyona uygulayabilmemiz için o fonksiyonun birden fazlaparametre alabilmesinin yanısıra, yapısının da yıldızlı parametre almaya uygun olmasıgerekir. Mesela open(), type() ve biraz önce bahsettiğimiz len() fonksiyonlarının yapısıyıldızlı parametre almaya uygun değildir. Dolayısıyla yıldızlı parametreleri her fonksiyonlabirlikte kullanamayız, ama print() fonksiyonu yıldızlı parametreler için son derece uygunbir fonksiyondur:
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>>> print(*"Galatasaray")

G a l a t a s a r a y

>>> print(*"TBMM", sep=".")

T.B.M.M

>>> print(*"abcçdefgğh", sep="/")

a/b/c/ç/d/e/f/g/ğ/h

Bu örneklerden de gördüğünüz gibi, print() fonksiyonuna verdiğimiz bir parametreninbaşına yıldız eklediğimizde, o parametre tek tek parçalarına ayrılıp print() fonksiyonunagönderildiği için, sonuç olarak sep parametresinin karakter dizisi öğelerine tek tekuygulanmasını sağlamış oluyoruz.
Hatırlarsanız sep parametresinin öntanımlı değerinin bir adet boşluk karakteri olduğunusöylemiştik. Yani aslında Python yukarıdaki ilk komutu şöyle görüyor:
>>> print(*"Galatasaray", sep=" ")

Dolayısıyla, yıldız işareti sayesinde “Galatasaray” adlı karakter dizisinin her bir öğesininarasına bir adet boşluk karakteri yerleştiriliyor. Bir sonraki “TBMM” karakter dizisinde ise, sepparametresinin değerini nokta işareti olarak değiştirdiğimiz için “TBMM” karakter dizisininher bir öğesinin arasına bir adet nokta işareti yerleştiriliyor. Aynı şekilde “abcçdefgğh”karakter dizisinin her bir öğesini tek tek print() fonksiyonuna yollayarak, sep parametresineverdiğimiz / işareti yardımıyla her öğenin arasına bu / işaretini yerleştirebiliyoruz.
Yıldızlı parametrelerle ilgili tek kısıtlama, bunların sayılarla birlikte kullanılamayacakolmasıdır:
>>> print(*2345)

Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>

TypeError: print() argument after * must be a sequence, not int

Çünkü yıldızlı parametreler ancak ve ancak dizi özelliği taşıyan veri tipleriyle birliktekullanılabilir. Mesela karakter dizileri bu türden bir veri tipidir. İlerde dizi özelliği taşıyan vebu sayede yıldızlı parametrelerle birlikte kullanılabilecek başka veri tiplerini de öğreneceğiz.
Yukarıda verdiğimiz örnekler bize yıldızlı parametrelerin son derece kullanışlı araçlarolduğunu gösteriyor. İleride de bu parametrelerden bol bol yararlanacağız. Biz şimdi bukonuyu burada kapatıp başka bir şeyden söz edelim.
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6.5.2 sys.stdout’u Kalıcı Olarak Değiştirmek

Önceki başlıklar altında verdiğimiz örneklerden de gördüğünüz gibi, print() fonksiyonununfile parametresi yardımıyla Python’ın standart çıktı konumunu geçici olarak değiştirebiliyoruz.Ama bazı durumlarda, yazdığınız programlarda, o programın işleyişi boyunca standart dışıbir çıktı konumu belirlemek isteyebilirsiniz. Yani standart çıktı konumunu geçici olarak değil,kalıcı olarak değiştirmeniz gerekebilir. Mesela yazdığınız programda bütün çıktıları bir dosyayayazdırmayı tercih edebilirsiniz. Elbette bu işlemi her defasında file parametresini, çıktılarıyazdırmak istediğiniz dosyanın adı olarak belirleyerek yapabilirsiniz. Tıpkı şu örnekte olduğugibi:
>>> f = open("dosya.txt", "w")
>>> print("Fırat Özgül", file=f)
>>> print("Adana", file=f)
>>> print("Ubuntu", file=f)
>>> f.close()

Gördüğünüz gibi, her defasında file parametresine f değerini vererek işimizi hallettik. Amabunu yapmanın daha pratik bir yöntemi var. Dilerseniz yazdığınız programın tüm işleyişiboyunca çıktıları başka bir konuma yönlendirebilirsiniz. Bunun için hem şimdiye kadaröğrendiğimiz, hem de henüz öğrenmediğimiz bazı bilgileri kullanacağız.
İlk önce şöyle bir kod yazalım:
>>> import sys

Bu kod yardımıyla sys adlı özel bir ‘modülü’ programımıza dahil etmiş, yani içe aktarmış olduk.Peki ‘modül’ nedir, ‘içe aktarmak’ ne demek?
Aslında biz bu ‘modül’ ve ‘içe aktarma’ kavramlarına hiç de yabancı değiliz. Önceki derslerde,pek üzerinde durmamış da olsak, biz Python’daki birkaç modülle zaten tanışmıştık. Meselaos adlı bir modül içindeki getcwd() adlı bir fonksiyonu kullanarak, o anda hangi dizindebulunduğumuzu öğrenebilmiştik:
>>> import os
>>> os.getcwd()

Aynı şekilde keyword adlı başka bir modül içindeki kwlist adlı değişkeni kullanarak, hangikelimelerin Python’da değişken adı olarak kullanılamayacağını da listeleyebilmiştik:
>>> import keyword
>>> keyword.kwlist

İşte şimdi de, os ve keywordmodüllerine ek olarak sys adlı bir modülden söz ediyoruz. Gelinisterseniz ötekimodülleri şimdilik bir kenara bırakıp, bu sys denenmodüle dikkatimizi verelim.
Dediğimiz gibi, sys modülü içinde pek çok önemli değişken ve fonksiyon bulunur. Ancak birmodül içindeki değişken ve fonksiyonları kullanabilmek için omodülü öncelikle programımızadahil etmemiz, yani içe aktarmamız gerekiyor. Bunu import komutuyla yapıyoruz:
>>> import sys

Artık sysmodülü içindeki bütün fonksiyon ve değişkenlere ulaşabileceğiz.
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sysmodülü içinde bulunan pek çok değişken ve fonksiyondan biri de stdout adlı değişkendir.Bu değişkenin değerine şöyle ulaşabilirsiniz:
>>> sys.stdout

Bu komut şuna benzer bir çıktı verir:
<_io.TextIOWrapper name='<stdout>' mode='w' encoding='cp1254'>

Bu çıktıdaki name=’<stdout>’ kısmına dikkat edin. Bu ifadeye birazdan geri döneceğiz. Bizşimdi başka bir şeyden söz edelim.
Hatırlarsanız etkileşimli kabuğu nasıl kapatabileceğimizi anlatırken, etkileşimli kabuktançıkmanın bir yolunun da şu komutları vermek olduğunu söylemiştik:
>>> import sys; sys.exit()

Bu komutu tek satırda yazmıştık, ama istersek şöyle de yazabiliriz elbette:
>>> import sys
>>> sys.exit()

Dedik ya, sysmodülü içinde pek çok değişken ve fonksiyon bulunur. Nasıl stdout sysmodülüiçindeki değişkenlerden biri ise, exit() de sysmodülü içinde bulunan fonksiyonlardan biridir.
Biz ‘modüller’ konusunu ilerleyen derslerde ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz. Şimdilikmodüllere ilişkin olarak yalnızca şunları bilelim yeter:
1. Python’da modüller import komutu ile içe aktarılır. Örneğin sys adlı modülü içe aktarmakiçin import sys komutunu veriyoruz.
2. Modüller içinde pek çok faydalı değişken ve fonksiyon bulunur. İşte bir modülü içeaktardığımızda, o modül içindeki bu değişken ve fonksiyonları kullanma imkanı elde ederiz.
3. sys modülü içindeki değişkenlere bir örnek stdout; fonksiyonlara örnekise exit() fonksiyonudur. Bir modül içindeki bu değişken ve fonksiyonlara‘modül_adı.değişken_ya_da_fonksiyon’ formülünü kullanarak erişebiliriz. Örneğin:

>>> sys.stdout
>>> sys.exit()

4. Hatırlarsanız bundan önce de, open() fonksiyonu ile dosya oluşturmayı anlatırken,oluşturulan dosyanın hangi dizinde olduğunu bulabilmek amacıyla, o anda içindebulunduğumuz dizini tespit edebilmek için şu kodları kullanmıştık:
>>> import os
>>> os.getcwd()

Burada da os adlı başka bir modül görüyoruz. İşte os da tıpkı sys gibi bir modüldür ve tıpkısys modülünde olduğu gibi, os modülünün de içinde pek çok yararlı değişken ve fonksiyonbulunur. getcwd() adlı fonksiyon da os modülü içinde yer alan ve o anda hangi dizin altındabulunduğumuzu gösteren bir fonksiyondur. Elbette, yine tıpkı sysmodülünde olduğu gibi, osmodülü içindeki bu yararlı değişken ve fonksiyonları kullanabilmek için de öncelikle bu osmodülünü içe aktarmamız, yani programımıza dahil etmemiz gerekiyor. osmodülünü import
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komutu aracılığıyla uygun bir şekilde içe aktardıktan sonra, modül içinde yer alan getcwd()adlı fonksiyona yine ‘modül_adı.fonksiyon’ formülünü kullanarak erişebiliyoruz.
Modüllere ilişkin şimdilik bu kadar bilgi yeter. Modülleri bir kenara bırakıp yolumuza devamedelim. . .
Eğer sys.exit() komutunu verip etkileşimli kabuktan çıktıysanız, etkileşimli kabuğa tekrargirin ve sysmodülünü yeniden içe aktarın:
>>> import sys

Not: Bir modülü aynı etkileşimli kabuk oturumu içinde bir kez içe aktarmak yeterlidir. Birmodülü bir kez içe aktardıktan sonra, o oturum süresince bu modül içindeki değişken vefonksiyonları kullanmaya devam edebilirsiniz. Ama tabii ki etkileşimli kabuğu kapatıp tekraraçtıktan sonra, bir modülü kullanabilmek için o modülü tekrar içe aktarmanız gerekir.
Şimdi şu kodu yazın:
>>> f = open("dosya.txt", "w")

Bu kodun anlamını biliyorsunuz. Burada dosya.txt adlı bir dosyayı yazma kipinde açmış olduk.Tahmin edebileceğiniz gibi, çıktılarımızı ekran yerine bu dosyaya yönlendireceğiz.
Şimdi de şöyle bir kod yazalım:
>>> sys.stdout = f

Bildiğiniz gibi, sys.stdout değeri Python’ın çıktıları hangi konuma vereceğini belirliyor. İştebiz burada sys.stdout’un değerini biraz önce oluşturduğumuz f adlı dosya ile değiştiriyoruz.Böylece Python bütün çıktıları f değişkeni içinde belirttiğimiz dosya.txt adlı dosyayagönderiyor.
Bu andan sonra yazacağınız her şey dosya.txt adlı dosyaya gidecektir:
>>> print("deneme metni", flush=True)

Gördüğünüz gibi, burada file parametresini kullanmadığımız halde çıktılarımız ekrana değil,dosya.txt adlı bir dosyaya yazdırıldı. Peki ama bu nasıl oldu? Aslında bunun cevabı çok basit:Biraz önce sys.stdout = f komutuyla sys.stdout’un değerini f değişkeninin tuttuğu dosya iledeğiştirdik. Bu işlemi yapmadan önce sys.stdout’un değeri şuydu hatırlarsanız:
<_io.TextIOWrapper name='<stdout>' mode='w' encoding='cp1254'>

Ama sys.stdout = f komutundan sonra her şey değişti. Kontrol edelim:
>>> print(sys.stdout, flush=True)

Elbette bu komuttan herhangi bir çıktı almadınız. Çıktının ne olduğunu görmek için dosya.txtadlı dosyayı açın. Orada şu satırı göreceksiniz:
<_io.TextIOWrapper name='dosya.txt' mode='w' encoding='cp1254'>

Gördüğünüz gibi, özgün stdout çıktısındaki name=’<stdout>’ değeri name=’dosya.txt’ olmuş.Dolayısıyla artık bütün çıktılar dosya.txt adlı dosyaya gidiyor. . .
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Bu arada, yukarıdaki çıktıda görünen name, mode ve encoding değerlerine şu şekildeulaşabilirsiniz:
>>> sys.stdout.name
>>> sys.stdout.mode
>>> sys.stdout.encoding

Burada sys.stdout.name komutu standart çıktı konumunun o anki adını verecektir.
sys.stdout.mode komutu ise standart çıktı konumunun hangi kipe sahip olduğunu gösterir.Standart çıktı konumu genellikle yazma kipinde (w) bulunur. sys.stdout.encoding kodu isestandart çıktı konumunun sahip olduğu kodlama biçimini gösterir. Kodlama biçimi, standartçıktı konumuna yazdıracağınız karakterlerin hangi kodlama biçimi ile kodlanacağını belirler.Kodlama biçimi Windows’ta genellikle ‘cp1254’, GNU/Linux’ta ise ‘utf-8’dir. Eğer bu kodlamabiçimi yanlış olursa, mesela dosyaya yazdıracağınız karakterler içindeki Türkçe harflerdüzgün görüntülenemez. Eğer burada söylediklerimiz size şu anda anlaşılmaz geliyorsa,söylediklerimizi dikkate almadan yolunuza devam edebilirsiniz. Birkaç bölüm sonra busöylediklerimiz size daha fazla şey ifade etmeye başlayacak nasıl olsa.
Peki standart çıktı konumunu eski haline döndürmek isterseniz ne yapacaksınız? Bunun içinetkileşimli kabuktan çıkıp tekrar girebilirsiniz. Etkileşimli kabuğu tekrar açtığınızda her şeyineski haline döndüğünü göreceksiniz. Aynı şekilde, eğer bu kodları bir program dosyasınayazmış olsaydınız, programınız kapandığında her şey eski haline dönecekti.
Peki standart çıktı konumunu, etkileşimli kabuktan çıkmadan veya programı kapatmadan eskihaline döndürmenin bir yolu var mı? Elbette var. Dikkatlice bakın:
>>> import sys
>>> f = open("dosya.txt", "w")
>>> sys.stdout, f = f, sys.stdout
>>> print("deneme", flush=True)
>>> f, sys.stdout = sys.stdout, f
>>> print("deneme")

deneme

Uyarı: Eğer yukarıdaki kodları çalıştıramıyorsanız, aynı etkileşimli kabuk oturumundaönceden verdiğiniz kodlar bu kodların doğru çıktı vermesini engelliyor olabilir. Bu sorunuaşmak için, etkileşimli kabuğu kapatıp tekrar açın ve yukarıdaki komutları tekrar verin.
Aslında burada anlayamayacağınız hiçbir şey yok. Burada yaptığımız şeyi geçen bölümlerdedeğişkenlerin değerini nasıl takas edeceğimizi anlatırken de yapmıştık. Hatırlayalım:
>>> osman = "Araştırma Geliştirme Müdürü"
>>> mehmet = "Proje Sorumlusu"
>>> osman, mehmet = mehmet, osman

Bu kodlarla Osman veMehmet’in unvanlarını birbiriyle takas etmiştik. İşte yukarıda yaptığımızşey de bununla aynıdır. sys.stdout, f = f, sys.stdout dediğimizde f değerini sys.stdout’a,sys.stdout’un değerini ise f’ye vermiş oluyoruz. f, sys.stdout = sys.stdout, f dediğimizdeise, bu işlemin tam tersini yaparak her şeyi eski haline getirmiş oluyoruz.
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Python’ın bize sunduğu bu kolaylıktan faydalanarak değişkenlerin değerini birbiriyle kolaycatakas edebiliyoruz. Eğer böyle bir kolaylık olmasaydı yukarıdaki kodları şöyle yazabilirdik:
>>> import sys
>>> f = open("dosya.txt", "w")
>>> özgün_stdout = sys.stdout
>>> sys.stdout = f
>>> print("deneme", flush=True)
>>> sys.stdout = özgün_stdout
>>> print("deneme")

deneme

Gördüğünüz gibi, sys.stdout’un değerini kaybetmemek için, sys.stdout değerini f adlı dosyayagöndermeden önce şu kod yardımıyla yedekliyoruz:
>>> özgün_stdout = sys.stdout

sys.stdout’un özgün değerini özgün_stdout değişkenine atadığımız için, bu değere sonradantekrar ulaşabileceğiz. Zaten yukarıdaki kodlardan da gördüğünüz gibi, sys.stdout’un özgündeğerine dönmek istediğimizde şu kodu yazarak isteğimizi gerçekleştirebiliyoruz:
>>> sys.stdout = özgün_stdout

Böylece stdout değeri eski haline dönmüş oluyor ve bundan sonra yazdırdığımız her şeyyeniden ekrana basılmaya başlıyor.
. . . ve böylece uzun bir bölümü daha geride bıraktık. Bu bölümde hem print() fonksiyonunubütün ayrıntılarıyla incelemiş olduk, hemde Python programlamadiline dair başka çok önemlikavramlardan söz ettik. Bu bakımdan bu bölüm bize epey şey öğretti. Artık öğrendiğimiz bubilgileri de küfemize koyarak başımız dik bir şekilde yola devam edebiliriz.
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BÖLÜM7

Kaçış Dizileri

Python’da karakter dizilerini tanımlayabilmek için tek, çift veya üç tırnak işaretlerindenfaydalandığımızı geçen bölümde öğrenmiştik. Python bir verinin karakter dizisi olupolmadığına bu tırnak işaretlerine bakarak karar verdiği için, tek, çift ve üç tırnak işaretleriPython açısından özel bir önem taşıyor. Zira Python’ın gözünde bir başlangıç tırnağı ile bitiştırnağı arasında yer alan her şey bir karakter dizisidir.
Örneğin ilk olarak bir “ işareti koyup ardından “elma şeklinde devam ettiğinizde, Python ilktırnağı gördükten sonra karakter dizisini tanımlayabilmek için ikinci bir tırnak işareti aramayabaşlar. Siz “elma” şeklinde kodunuzu tamamladığınızda ise Python bellekte “elma” adlı birkarakter dizisi oluşturur.
Bu noktada size şöyle bir soru sormama izin verin: Acaba tırnak işaretleri herhangi bir metiniçinde kaç farklı amaçla kullanılabilir?
İsterseniz bu sorunun cevabını örnekler üzerinde vermeye çalışalım:

Ahmet, “Bugün sinemaya gidiyorum,” dedi.
Burada tırnak işaretlerini, bir başkasının sözlerini aktarmak için kullandık.

‘book’ kelimesi Türkçede ‘kitap’ anlamına gelir.
Burada ise tırnak işaretlerini bazı kelimeleri vurgulamak için kullandık.
Bir de şuna bakalım:

Yarın Adana’ya gidiyorum.
Burada da tırnak işaretini, çekim eki olan ‘-(y)a’ ile özel isim olan ‘Adana’ kelimesini birbirindenayırmak için kesme işareti görevinde kullandık.
Şimdi yukarıda verdiğimiz ilk cümleyi bir karakter dizisi olarak tanımlamaya çalışalım:
>>> 'Ahmet, "Bugün sinemaya gidiyorum," dedi.'

Burada karakter dizisini tanımlamaya tek tırnak işareti ile başladık. Böylece Python bu karakterdizisini tanımlama işlemini bitirebilmek için ikinci bir tek tırnak işareti daha aramaya koyuldu
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ve aradığı tek tırnak işaretini cümlenin sonunda bularak, karakter dizisini düzgün bir şekildeoluşturabildi.
Dediğimiz gibi, Python’ın gözünde tırnak işaretleri bir karakter dizisini başka veri tiplerindenayırt etmeye yarayan bir ölçüttür. Ama biz insanlar, yukarıda verdiğimiz örnek cümlelerdende göreceğiniz gibi, programlama dillerinden farklı olarak, tırnak işaretlerini bir metin içindedaha farklı amaçlar için de kullanabiliyoruz.
Şimdi yukarıdaki karakter dizisini şöyle tanımlamaya çalıştığımızı düşünün:
>>> "Ahmet, "Bugün sinemaya gidiyorum," dedi."

İşte burada Python’ın çıkarları ile bizim çıkarlarımız birbiriyle çatıştı. Python karakterdizisini başlatan ilk çift tırnak işaretini gördükten sonra, karakter dizisini tanımlama işleminibitirebilmek için ikinci bir tırnak işareti daha aramaya koyuldu. Bu arayış sırasında da ‘Bugün’kelimesinin başındaki çift tırnak işaretini gördü ve karakter dizisinin şu olduğunu zannetti:
>>> "Ahmet, "

Buraya kadar bir sorun yok. Bu karakter dizisi Python’ın sözdizimi kurallarına uygun.
Karakter dizisi bu şekilde tanımlandıktan sonra Python cümlenin geri kalanını okumaya devamediyor ve herhangi bir tırnak işareti ile başlamayan ve kendisinden önce gelen öğedenherhangi bir virgül işareti ile ayrılmamış ‘Bugün’ kelimesini görüyor. Eğer bir kelime tırnakişareti ile başlamıyorsa bu kelime ya bir değişkendir ya da sayıdır. Ama ‘Bugün’ kelimesine bir değişken, ne de bir sayı olduğu, üstelik önceki öğeden de virgülle ayrılmadığı içinPython’ın hata vermekten başka çaresi kalmıyor. Çünkü biz burada ‘Bugün’ kelimesinin baştarafındaki çift tırnak işaretini karakter dizisi tanımlamak için değil, başkasının sözleriniaktarmak amacıyla kullandık. Ancak elbette bir programlama dili bizim amacımızın neolduğunu kestiremez ve hata mesajını suratımıza yapıştırır:
File "<stdin>", line 1

"Ahmet, "Bugün sinemaya gidiyorum," dedi."
^

SyntaxError: invalid syntax

Peki biz böyle bir durumda ne yapmalıyız?
Bu hatayı engellemek için karakter dizisini tanımlamaya çift tırnak yerine tek tırnakla ya da üçtırnakla başlayabiliriz:
>>> 'Ahmet, "Bugün sinemaya gidiyorum," dedi.'

. . . veya:
>>> """Ahmet, "Bugün sinemaya gidiyorum," dedi."""

Böylece karakter dizisini başlatan işaret ‘Bugün sinemaya gidiyorum,’ cümlesinin başındaki vesonundaki işaretlerden farklı olduğu için, Python okuma esnasında bu cümleye takılmaz vedoğru bir şekilde, karakter dizisini kapatan tırnak işaretini bulabilir.
Bu yöntem tamamen geçerli ve mantıklıdır. Ama eğer istersek, aynı karakter dizisini çifttırnakla tanımlayıp, yine de hata almayı engelleyebiliriz. Peki ama nasıl?
İşte burada ‘kaçış dizileri’ adı verilen birtakım araçlardan faydalanacağız.
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Peki nedir bu ‘kaçış dizisi’ denen şey?
Kaçış dizileri, Python’da özel anlam taşıyan işaret veya karakterleri, sahip oldukları bu özelanlam dışında bir amaçla kullanmamızı sağlayan birtakım araçlardır. Mesela yukarıda daörneklerini verdiğimiz gibi, tırnak işaretleri Python açısından özel anlam taşıyan işaretlerdir.Normalde Python bu işaretleri karakter dizilerini tanımlamak için kullanır. Ama eğer sizmesela bir metin içinde bu tırnak işaretlerini farklı bir amaçla kullanacaksanız Python’ıbu durumdan haberdar etmeniz gerekiyor. İşte kaçış dizileri, Python’ı böyle bir durumdanhaberdar etmemize yarayan araçlardır.
Python’da pek çok kaçış dizisi bulunur. Biz burada bu kaçış dizilerini tek tek inceleyeceğiz. Ohalde hemen işe koyulalım.

7.1 Ters Taksim (\)

Yukarıda verdiğimiz örneklerde, çift tırnakla gösterdiğimiz karakter dizilerinin içinde de çifttırnak işareti kullanabilmek için birkaç farklı yöntemden yararlanabildiğimizi öğrenmiştik.Buna göre, eğer bir karakter dizisi içinde çift tırnak işareti geçiyorsa, o karakter dizisini tektırnakla; eğer tek tırnak geçiyorsa da o karakter dizisini çift tırnakla tanımlayarak bu sorununüstesinden gelebiliyorduk. Ama daha önce de söylediğimiz gibi, ‘kaçış dizileri’ adı verilenbirtakım araçları kullanarak, mesela içinde çift tırnak geçen karakter dizilerini yine çift tırnaklatanımlayabiliriz.
Dilerseniz, kaçış dizisi kavramını açıklamaya geçmeden önce bununla ilgili birkaç örnekverelim. Bu sayede ne ile karşı karşıya olduğumuz, zihnimizde biraz daha belirginleşebilir:
>>> print('Yarın Adana\'ya gidiyorum.')

Yarın Adana'ya gidiyorum.

Bir örnek daha verelim:
>>> print("\"book\" kelimesi Türkçede \"kitap\" anlamına gelir.")

"book" kelimesi Türkçede "kitap" anlamına gelir.

Burada da cümle içinde çift tırnak işaretlerini kullandığımız halde, \ işaretleri sayesindekarakter dizilerini yine çift tırnakla tanımlayabildik.
Bir de şu örneğe bakalım:
>>> print("Python programlama dilinin adı \"piton\" yılanından gelmez")

Bütün bu örneklerde, karakter dizisini hem çift tırnakla tanımlayıp hem de karakter dizisiiçinde çift tırnak işaretlerini kullandığımız halde, herhangi bir hata almadığımızı görüyorsunuz.Yukarıdaki kodlarda hata almamızı önleyen şeyin \ işareti olduğu belli. Ama dilerseniz buişaretin, hata almamızı nasıl önlediğini anlatmadan önce son bir örnek daha verelim.
Hatırlarsanız önceki sayfalarda şöyle bir karakter dizisi ile karşılaşmıştık:
>>> print('İstanbul'un 5 günlük hava durumu tahmini')

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
File "<stdin>", line 1

print('İstanbul'un 5 günlük hava durumu tahmini')
^

SyntaxError: invalid syntax

Burada da ‘İstanbul’un’ kelimesi içinde geçen tırnak işareti nedeniyle karakter dizisini tektırnak kullanarak tanımlayamıyorduk. Bu karakter dizisini hatasız bir şekilde tanımlayabilmekiçin ya çift tırnak ya da üç tırnak kullanmamız gerekiyordu:
>>> print("İstanbul'un 5 günlük hava durumu tahmini")

İstanbul'un 5 günlük hava durumu tahmini

. . . veya:
>>> print("""İstanbul'un 5 günlük hava durumu tahmini""")

İstanbul'un 5 günlük hava durumu tahmini

Tıpkı önceki örneklerde olduğu gibi, yukarıdaki karakter dizisini de aslında tek tırnaklatanımlayıp hata oluşmasını önleyebiliriz. Hemen görelim:
>>> print('İstanbul\'un 5 günlük hava durumu tahmini')

İstanbul'un 5 günlük hava durumu tahmini

Bütün örneklerde \ işaretini kullandığımızı görüyorsunuz. İşte bu tür işaretlere Python’da kaçışdizisi (escape sequence) adı verilir. Bu işaretler karakter dizilerini tanımlarken oluşabilecekhatalardan kaçmamızı sağlar. Peki bu \ işareti nasıl oluyor da karakter dizisini tanımlarkenhata almamızı önlüyor? Gelin bu süreci adım adım tarif edelim:
Python bir karakter dizisi tanımladığımızda, karakter dizisini soldan sağa doğru okumayabaşlar. Mesela yukarıdaki örnekte ilk olarak karakter dizisini tanımlamaya tek tırnaklabaşladığımızı görür.
Python karakter dizisini başlatan bu tek tırnak işaretini gördüğü zaman, soldan sağa doğruilerleyerek karakter dizisini bitirecek olan tek tırnak işaretini aramaya başlar.
Soldan sağa doğru ilerlerken ‘İstanbul’un’ kelimesi içinde geçen kesme işaretini görür vekarakter dizisinin burada sona erdiğini düşünür. Ancak karakter dizisini sona erdiren işaretbu olmadığı için Python’ın hata vermekten başka çaresi kalmaz.
İşte biz ‘İstanbul’un’ kelimesi içinde geçen bu kesme işaretinin sol tarafına bir adet \ işaretiyerleştirerek Python’a, ‘Aradığın işaret bu değil. Sen karakter dizisini okumaya devam et. Birazsonra aradığın tırnağı bulacaksın!’ mesajı vermiş, yani orada tırnak işaretini farklı bir amaçlakullandığımız konusunda Python’ı bilgilendirmiş oluruz.
Şurada da aynı durum sözkonusu:
>>> print("Python programlama dilinin adı \"piton\" yılanından gelmez")

Tıpkı bir önceki örnekte olduğu gibi, burada da Python karakter dizisini soldan sağa doğruokumaya başlıyor, karakter dizisini başlatan çift tırnak işaretini görüyor ve bunun üzerinePython karakter dizisini bitirecek olan çift tırnak işaretini aramaya koyuluyor.
84 Bölüm 7. Kaçış Dizileri



Yazbel Python Belgeleri, Yayım 4.0.0

Karakter dizisini soldan sağa doğru okuduğu sırada, karakter dizisi içinde geçen ‘piton’kelimesini görüyor. Eğer burada bir önlem almazsak Python bu kelimenin başındaki çift tırnakişaretini, karakter dizisini sona erdiren tırnak olarak algılar ve durum aslında böyle olmadığıiçin de hata verir.
Bu hatayı önlemek için ‘piton’ kelimesinin başındaki çift tırnağın soluna bir adet \ işaretiyerleştirerek Python’a, ‘Aradığın tırnak bu değil!’ mesajı veriyoruz. Yani bir bakıma, \ adlı kaçışdizisi kendisini tırnak işaretine siper edip Python’ın bu tırnağı görmesine mani oluyor. . .
Bunun üzerine Python bu çift tırnak işaretini görmezden gelerek, soldan sağa doğru okumayadevam eder ve yol üzerinde ‘piton’ kelimesinin sonundaki çift tırnak işaretini görür. Eğerburada da bir önlem almazsak Python yine bir hata verecektir.
Tıpkı biraz önce yaptığımız gibi, bu tırnak işaretinin de soluna bir adet \ işareti yerleştirerekPython’a, ‘Aradığın tırnak bu da değil. Sen yine okumaya devam et!’ mesajı veriyoruz.
Bumesajı alan Python karakter dizisini soldan sağa doğru okumaya devam ediyor ve sonundakarakter dizisini bitiren çift tırnak işaretini bularak bize hatasız bir çıktı veriyor.
Böylece \ işareti üzerinden hem kaçış dizilerinin ne olduğunu öğrenmiş, hem de bu kaçışdizisinin nasıl kullanılacağına dair örnekler vermiş olduk. Ancak \ kaçış dizisinin yetenekleriyukarıdakilerle sınırlı değildir. Bu kaçış dizisini, uzun karakter dizilerini bölmek için dekullanabiliriz. Şimdi şu örneği dikkatlice inceleyin:
>>> print("Python 1990 yılında Guido Van Rossum \
... tarafından geliştirilmeye başlanmış, oldukça \
... güçlü ve yetenekli bir programlama dilidir.")

Python 1990 yılında Guido Van Rossum tarafından geliştirilmeye
başlanmış, oldukça güçlü ve yetenekli bir programlama dilidir.

Normal şartlar altında, bir karakter dizisini tanımlamaya tek veya çift tırnakla başlamışsak,karakter dizisinin kapanış tırnağını koymadan Enter tuşuna bastığımızda Python bize bir hatamesajı gösterir:
>>> print("Python 1990 yılında Guido Van Rossum

File "<stdin>", line 1
print("Python 1990 yılında Guido Van Rossum

^
SyntaxError: EOL while scanning string literal

İşte \ kaçış dizisi bizim burada olası bir hatadan kaçmamızı sağlar. Eğer Enter tuşunabasmadan önce bu işareti kullanırsak Python tıpkı üç tırnak işaretlerinde şahit olduğumuzgibi, hata vermeden bir alt satıra geçecektir. Bu sırada, yani \ kaçış dizisini koyup Enter tuşunabastığımızda >>> işaretinin . . . işaretine dönüştüğünü görüyorsunuz. Bu işaretin, Python’ınbize verdiği bir ‘Yazmaya devam et!’ mesajı olduğunu biliyorsunuz.
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7.2 Satır Başı (\n)

Python’daki en temel kaçış dizisi biraz önce örneklerini verdiğimiz \ işaretidir. Bu kaçış dizisibaşka karakterlerle birleşerek, farklı işlevlere sahip yeni kaçış dizileri de oluşturabilir. Aslındabu olguya yabancı değiliz. Önceki sayfalarda bu duruma bir örnek vermiştik. Hatırlarsanız
print() fonksiyonunu anlatırken end parametresinin ön tanımlı değerinin \n, yani satır başıkarakteri olduğunu söylemiştik.
Not: Satır başı karakterine ‘yeni satır karakteri’ dendiği de olur.
Satır başı karakterini ilk öğrendiğimizde bu karakteri anlatırken bazı örnekler de vermiştik:
>>> print("birinci satır\nikinci satır\nüçüncü satır")

birinci satır
ikinci satır
üçüncü satır

Gördüğünüz gibi, \n adlı kaçış dizisi, bir alt satıra geçilmesini sağlıyor. İşte aslında \n kaçışdizisi de, \ ile ‘n’ harfinin birleşmesinden oluşmuş bir kaçış dizisidir. Burada \ işaretinin görevi,‘n’ harfinin özel bir anlam kazanmasını sağlamaktır. \ işareti ile ‘n’ harfi birleştiğinde ‘satır başıkarakteri’ denen özel bir karakter dizisi ortaya çıkarıyor.
Gelin bu kaçış dizisi ile ilgili bir örnek verelim. Şimdi şu kodları dikkatlice inceleyin:
>>> başlık = "Türkiye'de Özgür Yazılımın Geçmişi"
>>> print(başlık, "\n", "-"*len(başlık), sep="")

Türkiye'de Özgür Yazılımın Geçmişi
----------------------------------

Burada, başlık adlı değişkenin tuttuğu “Türkiye’de Özgür Yazılımın Geçmişi” adlı karakterdizisinin altını çizdik. Dikkat ederseniz, başlığın altına koyduğumuz çizgiler başlığınuzunluğunu aşmıyor. Yazdığımız program, başlığın uzunluğu kadar çizgiyi başlığın altınaekliyor. Bu programda başlık ne olursa olsun, programımız çizgi uzunluğunu kendisiayarlayacaktır. Örneğin:
>>> başlık = "Python Programlama Dili"
>>> print(başlık, "\n", "-"*len(başlık), sep="")

Python Programlama Dili
-----------------------

>>> başlık = "Alışveriş Listesi"
>>> print(başlık, "\n", "-"*len(başlık), sep="")

Alışveriş Listesi
-----------------

Gelin isterseniz bu kodlardaki print() satırını şöyle bir inceleyelim. Kodumuz şu:
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>>> print(başlık, "\n", "-"*len(başlık), sep="")

Burada öncelikle başlık adlı değişkeni print() fonksiyonunun parantezleri içine yazdık.Böylece başlık değişkeninin değeri ekrana yazdırılacak.
print() fonksiyonunun ikinci parametresinin \n adlı kaçış dizisi olduğunu görüyoruz. Bu kaçışdizisini eklememiz sayesinde Python ilk parametreyi çıktı olarak verdikten sonra bir alt satırageçiyor. Bu parametrenin tam olarak ne işe yaradığını anlamak için, yukarıdaki satırı bir de oparametre olmadan çalıştırmayı deneyebilirsiniz:
>>> print(başlık, "-"*len(başlık), sep="")

Alışveriş Listesi-----------------

print() fonksiyonunun üçüncü parametresinin ise şu olduğunu görüyoruz: "-"*len(başlık).
İşte başlık değişkeninin altına gerekli sayıda çizgiyi çizen kodlar bunlardır. Burada len()fonksiyonunu nasıl kullandığımıza çok dikkat edin. Bu kod sayesinde başlık değişkenininuzunluğu (len(başlık)) sayısınca - işaretini ekrana çıktı olarak verebiliyoruz.
Yukarıdaki kodlarda print() fonksiyonunun son parametresi ise sep=”. Peki bu ne işe yarıyor?Her zaman olduğu gibi, bu kod parçasının ne işe yaradığını anlamak için programı bir de okodlar olmadan çalıştırmayı deneyebilirsiniz:
>>> print(başlık, "\n", "-"*len(başlık))

Alışveriş Listesi
-----------------

Gördüğünüz gibi, başlık değişkeninin tam altına gelmesi gereken çizgi işaretleri sağa kaymış.Bunun nedeni sep parametresinin öntanımlı değerinin bir adet boşluk karakteri olmasıdır.sep parametresinin öntanımlı değeri nedeniyle çizgilerin baş tarafına bir adet boşluk karakteriekleniyor çıktıda. O yüzden bu çizgiler sağa kaymış görünüyor. İşte biz yukarıdaki kodlarda sepparametresinin öntanımlı değerini değiştirip, boşluk karakteri yerine boş bir karakter dizisiyerleştiriyoruz. Böylece çizgiler çıktıda sağa kaymıyor.
Satır başı karakteri, programlama maceramız sırasında en çok kullanacağımız kaçışdizilerinden biri ve hatta belki de birincisidir. O yüzden bu kaçış dizisini çok iyi öğrenmenizitavsiye ederim.
Ayrıca bu kaçış dizisini (ve tabii öteki kaçış dizilerini) tanıyıp öğrenmeniz, yazacağınızprogramların selameti açısından da büyük önem taşır. Eğer bir karakter dizisi içinde geçenkaçış dizilerini ayırt edemezseniz Python size hiç beklemediğiniz çıktılar verebilir. Hattayazdığınız programlar kaçış dizilerini tanımıyor olmanızdan ötürü bir anda hata verip çökebilir.Peki ama nasıl?
Şimdi şu örneğe dikkatlice bakın:
Diyelim ki bilgisayarınızın ‘C:\’ dizinindeki ‘nisan’ adlı bir klasörün içinde yer alanmasraflar.txtadlı bir dosyayı yazdığınız bir program içinde kullanmanız gerekiyor. Mesela bu dosyayı, tamadresiyle birlikte kullanıcılarınıza göstermek istiyorsunuz.
İlk denememizi yapalım:
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>>> print("C:\nisan\masraflar.txt")

Buradan şöyle bir çıktı aldık:
C:
isan\masraflar.txt

Gördüğünüz gibi, bu çıktıyı normal yollardan vermeye çalıştığımızda Python bize hiç debeklemediğimiz bir çıktı veriyor. Peki ama neden?
Python’da karakter dizileri ile çalışırken asla aklımızdan çıkarmamamız gereken bir şey var:Eğer yazdığımız herhangi bir karakter dizisinin herhangi bir yerinde \ işaretini kullanmışsak,bu işaretten hemen sonra gelen karakterin ne olduğuna çok dikkat etmemiz gerekir. Çünküeğer dikkat etmezsek, farkında olmadan Python için özel anlam taşıyan bir karakter dizisioluşturmuş olabiliriz. Bu da kodlarımızın beklediğimiz gibi çalışmasını engeller.
Yukarıdaki sorunun kaynağını anlamak için "C:\nisan\masraflar.txt" adlı karakter dizisineçok dikkatlice bakın. Python bu karakter dizisinde bizim ‘\nisan’ olarak belirttiğimiz kısmınbaşındaki \n karakterlerini bir kaçış dizisi olarak algıladı. Çünkü \n adlı karakter dizisi, ‘satırbaşı kaçış dizisi’ adını verdiğimiz, Python açısından özel anlam taşıyan bir karakter dizisineişaret ediyor. Zaten yukarıdaki tuhaf görünen çıktıya baktığınızda da, bu kaçış dizisinin olduğunoktadan itibaren karakter dizisinin bölünüp yeni bir satıra geçildiğini göreceksiniz. İştebiz yukarıdaki örnekte alelade bir dizin adı belirttiğimizi zannederken aslında hiç farkındaolmadan bir kaçış dizisi üretmiş oluyoruz. Bu nedenle, daha önce de söylediğimiz gibi,karakter dizileri içinde farkında olarak veya olmayarak kullandığımız kaçış dizilerine karşıher zaman uyanık olmalıyız. Aksi takdirde, yukarıda olduğu gibi hiç beklemediğimiz çıktılarlakarşılaşabiliriz.
Esasen yukarıdaki problem bir dereceye kadar (ve yerine göre) ‘masum bir kusur’ olarakgörülebilir. Çünkü bu hata programımızın çökmesine yol açmıyor. Ama bir karakter dizisiiçindeki gizli kaçış dizilerini gözden kaçırmak, bazı durumlarda çok daha yıkıcı sonuçlara yolaçabilir. Mesela yukarıdaki sorunlu dizin adını ekrana yazdırmak yerine open() fonksiyonunukullanarak, bu karakter dizisi içinde belirttiğimizmasraflar.txt adlı dosyayı açmaya çalıştığımızıdüşünün:
>>> open("C:\nisan\masraflar.txt")

Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>

OSError: [Errno 22] Invalid argument: 'C:\nisan\\masraflar.txt'

Eğer sorunun gözden kaçan bir kaçış dizisinden kaynaklandığını farkedemezseniz, bu sorunuçözebilmek için saatlerinizi ve hatta günlerinizi harcamak zorunda kalabilirsiniz. Çünküyukarıdaki hata mesajı sorunun nedenine dair hiçbir şey söylemiyor. Ancak ve ancakyukarıdaki karakter dizisi içinde sinsice gizlenen bir \n kaçış dizisi olduğu gözünüze çarparsabu sorunu çözme yolunda bir adım atabilirsiniz.
Diyelim ki sorunun ‘\nisan’ ifadesinin başındaki \n karakterlerinin Python tarafından bir kaçışdizisi olarak algılanmasından kaynaklandığını farkettiniz. Peki bu sorunu nasıl çözeceksiniz?
Bu sorunun birkaç farklı çözüm yolu var. Biz şimdilik sadece ikisini göreceğiz. Bu bölümünsonuna vardığınızda öteki çözüm yolunu da öğrenmiş olacaksınız.
Yukarıdaki problemi, ilgili kaçış dizisi içindeki ters taksim işaretini çiftleyerek çözebilirsiniz:
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>>> open("C:\\nisan\masraflar")

Tabii tutarlılık açısından karakter dizisi içindeki bütün ters taksim işaretlerini çiftlemekmantıklıolacaktır:
>>> open("C:\\nisan\\masraflar")

Bunun dışında, bu örnek için, dizin adlarını ters taksim yerine düz taksim işaretiyle ayırmayıtercih edebilirsiniz:
>>> open("C:/nisan/masraflar")

Dediğimiz gibi, üçüncü (ve aslında daha kullanışlı olan) yöntemi biraz sonra inceleyeceğiz. Bizşimdilik kaçış dizilerini anlatmaya devam edelim.

7.3 Sekme (\t)

Python’da \ işareti sadece ‘n’ harfiyle değil, başka harflerle de birleşebilir. Örneğin \ işaretini‘t’ harfiyle birleştirerek yine özel bir anlam ifade eden bir kaçış dizisi elde edebiliriz:
>>> print("abc\tdef")

abc def

Burada \t adlı kaçış dizisi, “abc” ifadesinden sonra sanki Tab (sekme) tuşuna basılmış gibi biretki oluşturarak “def” ifadesini sağa doğru itiyor. Bir de şu örneğe bakalım:
>>> print("bir", "iki", "üç", sep="\t")

bir iki üç

Bir örnek daha:
>>> print(*"123456789", sep="\t")

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Gördüğünüz gibi, parametreler arasında belli aralıkta bir boşluk bırakmak istediğimizde \t adlıkaçış dizisinden yararlanabiliyoruz.
Tıpkı \n kaçış dizisinde olduğu gibi, karakter dizilerinde \t kaçış dizisinin varlığına karşı dauyanık olmalıyız:
>>> open("C:\nisan\masraflar\toplam_masraf.txt")

Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>

OSError: [Errno 22] Invalid argument: 'C:\nisan\\masraflar\toplam_masraf.txt'

Burada da \n ile yaşadığımız soruna benzer bir durum var. Biz toplam_masraf.txt adlıbir dosyaya atıfta bulunmaya çalışıyoruz, ama Python bu ifadenin başındaki ‘t’ harfinin,
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kendisinden önce gelen \ işareti ile birleşmesinden ötürü, bunu \t kaçış dizisi olarak algılıyorve ona göre davranıyor.
Belki yukarıdaki kodları şöyle yazarsak durumu anlamak daha kolay olabilir:
>>> print("C:\nisan\masraflar\toplam_masraf.txt")

C:
isan\masraflar oplam_masraf.txt

Gördüğünüz gibi, Python \n kaçış dizisini gördüğü noktada alt satırın başına geçiyor ve \t kaçışdizisini gördüğü noktada da önceki ve sonraki öğeler arasında bir sekme boşluğu bırakıyor.Bu durumu engellemek için ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz: Ya ters taksim işaretleriniçiftleyeceksiniz:
>>> print("C:\\nisan\\masraflar\\toplam_masraf.txt")

Ya da dizin adı ayracı olarak düz taksim işaretini kullanacaksınız:
>>> print("C:/nisan/masraflar/toplam_masraf.txt")

Daha önce de söylediğimiz gibi, üçüncü ve daha pratik olan yolu biraz sonra göreceğiz. Şimdiliksadece biraz sabır. . .

7.4 Zil Sesi (\a)

\ işaretinin birleştiğinde farklı bir anlam türettiği bir başka harf de ‘a’ harfidir. \ işareti ‘a’harfiyle birleşerek !bip! benzeri bir zil sesi üretilmesini sağlayabilir:
>>> print("\a")

!bip!

İsterseniz yukarıdaki komutu şu şekilde yazarak, kafa şişirme katsayısını artırabilirsiniz:
>>> print("\a" * 10)

Bu şekilde !bip! sesi 10 kez tekrar edilecektir. Ancak bu kaçış dizisi çoğunlukla sadeceWindowsüzerinde çalışacaktır. Bu kaçış dizisinin GNU/Linux üzerinde çalışma garantisi yoktur. Hattabu kaçış dizisi bütün Windows sistemlerinde dahi çalışmayabilir. Dolayısıyla bu kaçış dizisininişlevine bel bağlamak pek mantıklı bir iş değildir.
Tıpkı \n ve \t kaçış dizilerinde olduğu gibi bu kaçış dizisinin varlığına karşı da uyanık olmalıyız.Burada da mesela ‘C:\aylar’ gibi bir dizin adı tanımlamaya çalışırken aslında \a kaçış dizisinioluşturuyor olabilirsiniz farkında olmadan.
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7.5 Aynı Satır Başı (\r)

Bu kaçış dizisi, bir karakter dizisinde aynı satırın en başına dönülmesini sağlar. Bu kaçışdizisinin işlevini tanımına bakarak anlamak biraz zor olabilir. O yüzden dilerseniz bu kaçışdizisinin ne işe yaradığını bir örnek üzerinde göstermeye çalışalım:
>>> print("Merhaba\rZalim Dünya!")

Zalim Dünya!

Burada olan şey şu: Normal şartlar altında, print() fonksiyonu içine yazdığımız bir karakterdizisindeki bütün karakterler soldan sağa doğru tek tek ekrana yazdırılır:
>>> print("Merhaba Zalim Dünya!")

Merhaba Zalim Dünya!

Ancak eğer karakter dizisinin herhangi bir yerine \r adlı kaçış dizisini yerleştirirsek, bu kaçışdizisinin bulunduğu konumdan itibaren aynı satırın başına dönülecek ve \r kaçış dizisindensonra gelen bütün karakterler satır başındaki karakterlerin üzerine yazacaktır. Şu örnek dahaaçıklayıcı olabilir:
>>> print("Merhaba\rDünya")

Dünyaba

Burada, “Merhaba” karakter dizisi ekrana yazdırıldıktan sonra \r kaçış dizisinin etkisiyle satırbaşına dönülüyor ve bu kaçış dizisinden sonra gelen “Dünya” karakter dizisi “Merhaba”karakter dizisinin üzerine yazıyor. Tabii “Dünya” karakter dizisi içinde 5 karakter, “Merhaba”karakter dizisi içinde ise 7 karakter olduğu için, “Merhaba” karakter dizisinin son iki karakteri(“ba”) dışarda kalıyor. Böylece ortaya “Dünyaba” gibi bir şey çıkıyor.
Önceki kaçış dizilerinde olduğu gibi, bu kaçış dizisini de farkında olmadan karakter dizisi içindekullanırsanız beklemediğiniz çıktılar alırsınız:
>>> print("C:\ülke\türkiye\iller\rize\nüfus.txt")

izeülke ürkiye\iller
üfus.txt

Burada farkında olmadan sadece bir değil, üç kaçış dizisi birden oluşturduk!

7.6 Düşey Sekme (\v)

Eğer \ işaretini ‘v’ harfiyle birlikte kullanırsak düşey sekme denen şeyi elde ederiz. Hemen birörnek verelim:
>>> print("düşey\vsekme")

düşey
sekme
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Yalnız bu \v adlı kaçış dizisi her işletim sisteminde çalışmayabilir. Dolayısıyla, birdenfazla platform üzerinde çalışmak üzere tasarladığınız programlarınızda bu kaçış dizisinikullanmanızı önermem.

7.7 İmleç Kaydırma (\b)

\ kaçış dizisinin, biraraya geldiğinde özel bir anlam kazandığı bir başka harf de b’dir. \b kaçışdizisinin görevi, imleci o anki konumundan sola kaydırmaktır. Bu tanım pek anlaşılır değil. Oyüzden bir örnek verelim:
>>> print("yahoo.com\b")

Bu kodu çalıştırdığınızda herhangi bir değişiklik görmeyeceksiniz. Ama aslında en sondagördüğümüz \b kaçış dizisi, imleci bir karakter sola kaydırdı. Dikkatlice bakın:
>>> print("yahoo.com\b.uk")

Gördüğünüz gibi, \b kaçış dizisinin etkisiyle imleç bir karakter sola kaydığı için, ‘com’kelimesinin son harfi silindi ve bunun yerine \b kaçış dizisinden sonra gelen .uk karakterleriyerleştirildi. Dolayısıyla biz de şu çıktıyı aldık:
yahoo.co.uk

Bir örnek daha verelim. . .
Bildiğiniz gibi, print() fonksiyonu, kendisine verilen parametreler arasına birer boşlukyerleştirir:
>>> print('istihza', '.', 'com')

istihza . com

Biz bu öğeleri birbirine bitiştirmek için şöyle bir yol izleyebileceğimizi biliyoruz:
>>> print('istihza', '.', 'com', sep='')

istihza.com

İşte aynı etkiyi \b kaçış dizisini kullanarak da elde edebiliriz:
>>> print('istihza', '\b.', '\bcom')

istihza.com

Gördüğünüz gibi, \b kaçış dizisi, ‘.’ ve ‘com’ parametrelerinden önce imleci birer karakter solakaydırdığı için, parametreler arasındaki boşluk karakterleri ortadan kalktı.
Bu kaçış dizisini kullanarak şöyle gereksiz işler peşinde de koşabilirsiniz:
>>> print('istihza\b\b\bsn')

istisna
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Burada \b kaçış dizisini üst üste birkaç kez kullanarak imleci birkaç karakter sola kaydırdıkve ‘sn’ harflerini ‘hz’ harflerinin üzerine bindirdik. Böylece ‘istihza’ kelimesi ‘istisna’ kelimesinedönüşmüş oldu. . .
Daha fazla uzatmadan, bu kaçış dizisinin Python’da çok nadir kullanıldığı bilgisini vererekyolumuza devam edelim. . .

7.8 Küçük Unicode (\u)

Tıpkı bundan önceki kaçış dizileri gibi, karakter dizileri içindeki varlığı konusunda dikkatliolmamız gereken bir başka kaçış dizisi de \u adlı kaçış dizisidir. Eğer bu kaçış dizisini tanımazve dikkatli kullanmazsak, yazdığımız programlar tespit etmesi çok güç hatalar üretebilir.
Örneğin şöyle bir çıktı vermek istediğinizi düşünün:

Dosya konumu: C:\users\zeynep\gizli\dosya.txt
Bu çıktıyı normal yollardan vermeye çalışırsak Python bize bir hata mesajı gösterecektir:
>>> print("Dosya konumu: C:\users\zeynep\gizli\dosya.txt")

File "<stdin>", line 1
SyntaxError: (unicode error) 'unicodeescape' codec can't decode bytes in
position 16-18: truncated \uXXXX escape

Belki sağda solda ‘UNICODE’ diye bir şey duymuşsunuzdur. Eğer şimdiye kadar böyle birşey duymadıysanız veya duyduysanız bile ne olduğunu bilmiyorsanız hiç ziyanı yok. Birkaçbölüm sonra bunun ne anlama geldiğini bütün ayrıntılarıyla anlatacağız. Biz şimdilik sadeceşunu bilelim: UNICODE, karakterlerin, harflerin, sayıların ve bilgisayar ekranında gördüğümüzöteki bütün işaretlerin her biri için tek ve benzersiz bir numaranın tanımlandığı bir sistemdir.Bu sistemde, ‘kod konumu’ (code point) adı verilen bu numaralar özel bir şekilde gösterilir.Örneğin ‘ı’ harfi UNICODE sisteminde şu şekilde temsil edilir:
u+0131

Aynı şekilde ‘a’ harfi bu sistemde şu kod konumu ile gösterilir:
u+0061

Python programlama dilinde ise, yukarıdaki kod konumu düzeni şöyle gösterilir:
\\u0131

Gördüğünüz gibi, Python UNICODE sistemindeki her bir kod konumunu gösterebilmek için,önce \u şeklinde bir kaçış dizisi tanımlıyor, ardından UNICODE sisteminde + işaretinden sonragelen sayıyı bu kaçış dizisinin hemen sağına ekliyor. Gelin kendi kendimize birkaç denemeçalışması yapalım:
>>> '\u0130'

'İ'

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
>>> '\u0070'

'p'

>>> "\ufdsf"

File "<stdin>", line 1
SyntaxError: (unicode error) 'unicodeescape' codec can't decode bytes in
position 0-4: truncated \uXXXX escape

Gördüğünüz gibi, eğer \u kaçış dizisinden sonra doğru bir kod konumu belirtmezsek Pythonbize bir hata mesajı gösteriyor. . .
Bu hata mesajının, biraz önce print("Dosya konumu: C:\users\zeynep\gizli\dosya.txt")kodunu yazdıktan sonra aldığımız hata ile aynı olduğuna dikkat edin. Tıpkı \ufdsf örneğindeolduğu gibi, \users ifadesi de varolan bir UNICODE kod konumuna karşılık gelmediği için,Python’ın hata vermekten başka çaresi kalmıyor.
Biz bu örnekte ‘users’ kelimesini kullanmaya çalışıyoruz, ama ‘u’ harfinden hemen önce gelen\ kaçış dizisi nedeniyle, hiç farkında olmadan Python açısından önemli bir karakter dizisi (\u)meydana getirmiş oluyoruz. O yüzden, böyle can sıkıcı hatalarla karşılaşmamak için olası kaçışdizilerine karşı her zaman uyanık olmamız gerekiyor.
Peki biz bu kaçış dizisi yüzünden, yazdığımız programlarda Dosya konumu:C:\users\zeynep\gizli\dosya.txt”) gibi bir çıktı veremeyecek miyiz?
Verebileceğimizi ve bunun bir yolu yordamı olduğunu biliyorsunuz:
>>> print("Dosya konumu: C:\\users\\zeynep\\gizli\\dosya.txt")

Dosya konumu: C:\users\zeynep\gizli\dosya.txt

Gördüğünüz gibi, karakter dizisi içinde geçen bütün \ işaretlerini çiftleyerek sorunumuzuçözdük. Buradaki gibi bir sorunla karşılaşmamak için, dizin adlarını ayırırken ters taksim işaretiyerine düz taksim işaretini kullanmayı da tercih edebilirsiniz:
>>> print("Dosya konumu: C:/users/zeynep/gizli/dosya.txt")

Biraz sonra bu sorunu halletmenin üçüncü ve daha kolay bir yönteminden daha söz edeceğiz.Ama biz şimdilik bu kaçış dizisini bir kenara bırakıp başka bir kaçış dizisini incelemeye geçelim.

7.9 Büyük Unicode (\U)

Bu kaçış dizisi biraz önce gördüğümüz \u adlı kaçış dizisiyle hemen hemen aynı anlamagelir. Bu kaçış dizisi de, tıpkı \u gibi, UNICODE kod konumlarını temsil etmek için kullanılır.Ancak U ile gösterilen kod konumları u ile gösterilenlere göre biraz daha uzundur. Örneğin,hatırlarsanız u kaçış dizisini kullanarak ‘ı’ harfinin UNICODE kod konumunu şöyle temsilediyorduk:
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>>> '\u0131'

'ı'

Eğer aynı kod konumunu U adlı kaçış dizisi ile göstermek istersek şöyle bir şey yazmamızgerekir:
>>> '\U00000131'

Gördüğünüz gibi, burada \U kaçış dizisinden sonra gelen kısım toplam 8 haneli bir sayıdanoluşuyor. u kaçış dizisinde ise bu kısmı toplam 4 haneli bir sayı olarak yazıyorduk. İşte \ukaçış dizisi ile U kaçış dizisi arasındaki fark budur. u kaçış dizisi hakkında söylediğimiz ötekiher şey U kaçış dizisi için de geçerlidir.

7.10 Uzun Ad (\N)

UNICODE sistemi ile ilgili bir başka kaçış dizisi de \N adlı kaçış dizisidir.
Dediğimiz gibi, UNICODE sistemine ilişkin ayrıntılardan ilerleyen derslerde söz edeceğiz, amabu sistemle ilgili ufak bir bilgi daha verelim.
UNICODE sisteminde her karakterin tek ve benzersiz bir kod konumu olduğu gibi, tek vebenzersiz bir de uzun adı vardır. Örneğin ‘a’ harfinin UNICODE sistemindeki uzun adı şudur:
LATIN SMALL LETTER A

Bir karakterin UNICODE sistemindeki uzun adını öğrenmek için unicodedata adlı birmodüldenyararlanabilirsiniz:
>>> import unicodedata
>>> unicodedata.name('a')

LATIN SMALL LETTER A

>>> unicodedata.name('Ş')

LATIN CAPITAL LETTER S WITH CEDILLA

Bu arada, daha önce de söylediğimiz gibi, bu ‘modül’ kavramına şimdilik takılmayın. İlerdemodülleri ayrıntılı olarak inceleyeceğiz. Şimdilik unicodedata denen şeyin, (tıpkı daha önceörneklerini gördüğümüz os, sys ve keyword gibi) bir modül olduğunu ve bu modül içindekiname adlı bir fonksiyonu kullanarak, parantez içinde belirttiğimiz herhangi bir karakterinUNICODE sistemindeki uzun adını elde edebileceğimizi bilelim yeter.
İşte \N kaçış dizisi bu uzun isimleri, Python programlarımızda kullanma imkanı verir bize.Bu kaçış dizisini, karakterlerin UNICODE sistemindeki uzun adları ile birlikte kullanarak asılkarakterleri elde edebiliriz. Dikkatlice bakın:
>>> print("\N{LATIN SMALL LETTER A}")

a
(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
>>> print("\N{LATIN CAPITAL LETTER S WITH CEDILLA}")

Ş

>>> print("\Nisan")

File "<stdin>", line 1
SyntaxError: (unicode error) 'unicodeescape' codec can't decode bytes in
position 0-1: malformed \N character escape

Gördüğünüz gibi, herhangi bir karşılığı olmayan bir uzun ad belirttiğimizde Python bizebir hata mesajı gösteriyor. Çünkü Python \N kaçış dizisinin hemen ardından { işaretiningetirilmesini ve sonra daUNICODE sistemi dahilinde geçerli bir uzun ad belirtilmesini bekliyor.Yukarıdaki örnekte \N kaçış dizisinden sonra { işareti yok. Zaten \N kaçış dizisinin hemenardından gelen ‘isan’ ifadesi de doğru bir uzun ada işaret etmiyor. Dolayısıyla da Python’ınbize hata mesajı göstermekten başka çaresi kalmıyor. . .
\u, \U ve \N kaçış dizileri, UNICODE sistemi ile ilgili çalışmalar yapmak isteyen programcılariçin Python programlama dilinin sunduğu faydalı araçlardan yalnızca birkaçıdır. Ancak buaraçların sizin işinize yaramayacağını asla düşünmeyin. Zira \u, \U ve \N kaçış dizileri ile ilgiliyukarıdaki durum hiç beklemediğiniz bir anda sizi de vurabilir. Çünkü bu kaçış dizilerininoluşturduğu risk hiç de öyle nadir karşılaşılacak bir sorun değildir.
Bildiğiniz gibi Windows 7’de kullanıcının dosyalarını içeren dizin adı C:\Users\kullanıcı_adışeklinde gösteriliyor. Dolayısıyla Windows kullananlar UNICODE kaçış dizilerindenkaynaklanan bu tuzağa her an düşebilir. Ya da eğer adınız ‘u’ veya ‘n’ harfi ile başlıyorsayine bu tuzağa düşme ihtimaliniz epey yüksek olacak, C:\Users\umut veya C:\Users\Nihat gibibir dizin adı belirtirken çok dikkatli olmanız gerekecektir. Zira özellikle dosyalar üzerinde işlemyaparken, bu tür dizin adlarını sık sık kullanmak durumunda kalacaksınız. Bu yüzden, aleladebir kelime yazdığınızı zannederken hiç farkında olmadan bir kaçış dizisi tanımlıyor olmaihtimalini her zaman göz önünde bulundurmalı ve buna uygun önlemleri almış olmalısınız.

7.11 Onaltılı Karakter (\x)

‘x’ harfi de \ işareti ile birleştiğinde özel anlam kazanarak bir kaçış dizisi meydana getirir.
\x kaçış dizisini kullanarak, onaltılı (hexadecimal) sayma sistemindeki bir sayının karakterkarşılığını gösterebilirsiniz. Dikkatlice bakın:
>>> "\x41"

'A'

Onaltılı sayma sistemindeki 41 sayısı ‘A’ harfine karşılık gelir. Eğer hangi karakterlerinhangi sayılara karşılık geldiğini merak ediyorsanız https://ascii.cl/ adresindeki tabloyuinceleyebilirsiniz. Bu tabloda ‘hex’ sütunu altında gösterilen sayılar onaltılı sayılar olup,‘symbol’ sütununda gösterilen karakterlere karşılık gelirler. Örneğin ‘hex’ sütunundaki 4Esayısı ‘symbol’ sütunundaki ‘N’ harfine karşılık gelir. Bu durumu Python’la da teyit edebilirsiniz:
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>>>"\x4E"

N

Eğer sayılarla karakterler arasındaki bağlantının tam olarak ne olduğunu bilmiyorsanız hiçendişe etmeyin. Birkaç bölüm sonra sayılarla karakterler arasında nasıl bir bağ olduğunugayet ayrıntılı bir şekilde anlatacağız. Biz şimdilik yalnızca \x karakter dizisinin özel bir kaçışdizisine karşılık geldiğini ve bu kaçış dizisini karakter dizileri içinde kullanırken dikkatli olmamızgerektiğini bilelim yeter:
>>> print("C:\Users\Ayşe\xp_dosyaları")

File "<stdin>", line 1
SyntaxError: (unicode error) 'unicodeescape' codec can't decode bytes in
position 2-4: truncated \UXXXXXXXX escape

Gördüğünüz gibi, Python \x ifadesinden sonra onaltılı bir sayı belirtmenizi bekliyor. Halbukibiz burada \x ifadesini ‘xp_dosyaları’ adlı dizini gösterebilmek için kullanmıştık. Ama görünüşegöre yanlışlıkla Python için özel bir anlam ifade eden bir karakter dizisi oluşturmuşuz. . .

7.12 Etkisizleştirme (r)

Dediğimiz gibi, Python’daki en temel kaçış dizisi \ işaretidir. Bu işaret bazı başka harflerlebirleşerek yeni kaçış dizileri de oluşturabilir.
Python’da \ işaretinin dışında temel bir kaçış dizisi daha bulunur. Bu kaçış dizisi ‘r’ harfidir.Şimdi bu kaçış dizisinin nasıl kullanılacağını ve ne işe yaradığını inceleyelim:
Şöyle bir çıktı vermek istediğimizi düşünün:
Kurulum dizini: C:\aylar\nisan\toplam masraf

Bildiğimiz yoldan bu çıktıyı vermeye çalışırsak neler olacağını adınız gibi biliyorsunuz:
>>> print("Kurulum dizini: C:\aylar\nisan\toplam masraf")

Kurulum dizini: C:ylar
isan oplam masraf

Not: Eğer Windows üzerinde çalışıyorsanız bu komutu verdikten sonra bir !bip! sesi deduymuş olabilirsiniz. . .
Python tabii ki, karakter dizisi içinde geçen ‘\aylar’, ‘\nisan’, ve ‘\toplam masraf’ ifadelerininilk karakterlerini yanlış anladı! \a, \n ve \t gibi ifadeler Python’ın gözünde birer kaçış dizisi.Dolayısıyla Python \a karakterlerini görünce bir !bip! sesi çıkarıyor, \n karakterlerini görüncesatır başına geçiyor ve \t karakterlerini görünce de Tab tuşuna basılmış gibi bir tepki veriyor.Sonuç olarak da yukarıdaki gibi bir çıktı üretiyor.
Daha önce bu durumu şöyle bir kod yazarak engellemiştik:
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>>> print("Kurulum dizini: C:\\aylar\\nisan\\toplam masraf")

Kurulum dizini: C:\aylar\nisan\toplam masraf

Burada, \ işaretlerinin her birini çiftleyerek sorunun üstesinden geldik. Yukarıdaki yöntemdoğru ve kabul görmüş bir çözümdür. Ama bu sorunun üstesinden gelmenin çok daha basitve pratik bir yolu var. Bakalım:
>>> print(r"Kurulum dizini: C:\aylar\nisan\toplam masraf")

Kurulum dizini: C:\aylar\nisan\toplam masraf

Gördüğünüz gibi, karakter dizisinin baş kısmının dış tarafına bir adet r harfi yerleştirereksorunun üstesinden geliyoruz. Bu kaçış dizisinin, kullanım açısından öteki kaçış dizilerindenfarklı olduğuna dikkat edin. Öteki kaçış dizileri karakter dizisinin içinde yer alırken, bu kaçışdizisi karakter dizisinin dışına yerleştiriliyor.
Bu kaçış dizisinin tam olarak nasıl işlediğini görmek için dilerseniz bir örnek daha verelim:
>>> print("Kaçış dizileri: \, \n, \t, \a, \\, r")

Kaçış dizileri: \,
, , , \, r

Burada da Python bizim yapmak istediğimiz şeyi anlayamadı ve karakter dizisi içinde geçenkaçış dizilerini doğrudan ekrana yazdırmak yerine bu kaçış dizilerinin işlevlerini yerinegetirmesine izin verdi. Tıpkı biraz önceki örnekte olduğu gibi, istersek kaçış dizilerini çiftleyerekbu sorunu aşabiliriz:
>>> print("Kaçış dizileri: \\, \\n, \\t, \\a, \\\, r")

Kaçış dizileri: \, \n, \t, \a, \\, r

Ama tabii ki bunun çok daha kolay bir yöntemi olduğunu biliyorsunuz:
>>> print(r"Kaçış dizileri: \, \n, \t, \a, \\, r")

Kaçış dizileri: \, \n, \t, \a, \\, r

Gördüğünüz gibi, karakter dizisinin başına getirdiğimiz r kaçış dizisi, karakter dizisi içindegeçen kaçış dizilerinin işlevlerini yerine getirmesine engel olarak, istediğimiz çıktıyı eldeetmemizi sağlıyor.
Bu arada bu kaçış dizisini, daha önce öğrendiğimiz \r adlı kaçış dizisi ile karıştırmamaya dikkatediyoruz.
Python’daki bütün kaçış dizilerinden söz ettiğimize göre, konuyu kapatmadan önce önemli birayrıntıdan söz edelim.
Python’da karakter dizilerinin sonunda sadece çift sayıda \ işareti bulunabilir. Tek sayıda\ işareti kullanıldığında karakter dizisini bitiren tırnak işareti etkisizleşeceği için çakışmasorunu ortaya çıkar. Bu etkisizleşmeyi, karakter dizisinin başına koyduğunuz ‘r’ kaçış diziside engelleyemez. Yani:
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>>> print("Kaçış dizisi: \")

Bu şekilde bir tanımlama yaptığımızda Python bize bir hata mesajı gösterir. Çünkü kapanıştırnağının hemen öncesine yerleştirdiğimiz \ kaçış dizisi, Python’ın karakter dizisini kapatantırnak işaretini görmezden gelmesine yol açarak bu tırnağı etkisizleştiriyor. Böylece sankikarakter dizisini tanımlarken kapanış tırnağını hiç yazmamışız gibi bir sonuç ortaya çıkıyor:
>>> print("Kaçış dizisi: \")
File "<stdin>", line 1

print("Kaçış dizisi: \")
^

SyntaxError: EOL while scanning string literal

Üstelik bu durumu, r adlı kaçış dizisi de engelleyemiyor:
>>> print(r"Kaçış dizisi: \")
File "<stdin>", line 1

print(r"Kaçış dizisi: \")
^

SyntaxError: EOL while scanning string literal

Çözüm olarak birkaç farklı yöntemden yararlanabilirsiniz. Mesela karakter dizisinikapatmadan önce karakter dizisinin sonundaki \ işaretinin sağına bir adet boşluk karakteriyerleştirmeyi deneyebilirsiniz:
>>> print("Kaçış dizisi: \ ")

Veya kaçış dizisini çiftleyebilirsiniz:
>>> print("Kaçış dizisi: \\")

Ya da karakter dizisi birleştirme yöntemlerinden herhangi birini kullanabilirsiniz:
>>> print("Kaçış dizisi: " + "\\")
>>> print("Kaçış dizisi:", "\\")
>>> print("Kaçış dizisi: " "\\")

Böyle bir durumla ilk kez karşılaştığınızda bunun Python programlama dilinden kaynaklananbir hata olduğunu düşünebilirsiniz, ancak bu durum Python’ın resmi internet sitesinde ‘SıkçaSorulan Sorular’ bölümüne alınacak kadar önemli bir tasarım tercihidir: https://docs.python.org/2/faq/design.html#why-can-t-raw-strings-r-strings-end-with-a-backslash
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7.13 Sayfa Başı (\f)

\f artık günümüzde pek kullanılmayan bir kaçış dizisidir. Bu kaçış dizisinin görevi, özellikle eskiyazıcılarda, bir sayfanın sona erip yeni bir sayfanın başladığını göstermektir. Dolayısıyla eskimodel yazıcılar, bu karakteri gördükleri noktada mevcut sayfayı sona erdirip yeni bir sayfayageçer.
Bu kaçış dizisinin tam olarak ne işe yaradığını test etmek için şu kodları çalıştırın:
>>> f = open("deneme.txt", "w")
>>> print("deneme\fdeneme", file=f)
>>> f.close()

Şimdi bu kodlarla oluşturduğunuz deneme.txt adlı dosyayı LibreOffice veya Microsoft Wordgibi bir programla açın. ‘deneme’ satırlarının iki farklı sayfaya yazdırıldığını göreceksiniz. Buarada, eğer Microsoft Word dosyayı açarken bir hata mesajı gösterirse, o hata mesajına birkaçkez ‘tamam’ diyerek hata penceresini kapatın. Dosya normal bir şekilde açılacaktır.
Dediğimiz gibi, bu kaçış dizisi artık pek kullanılmıyor. Ama yine de bu kaçış dizisine karşıda uyanık olmalısınız. Çünkü bu kaçış dizisi de beklemediğiniz çıktılar almanıza yol açabilir.Mesela şu örneğe bir bakalım:
>>> "\fırat"

'\x0cırat'

Gördüğünüz gibi, siz aslında ‘\fırat’ yazmak isterken, Python bu kelimenin baş tarafındaki \fkarakter dizisini bir kaçış dizisi olarak değerlendirip ona göre bir çıktı verdi.
Bütün bu anlattıklarımızın ardından, kaçış dizilerinin, birleştirildikleri karakterlerin farklı biranlam yüklenmesini sağlayan birtakım işaretler olduğunu anlıyoruz. Örneğin \ işareti ‘ (tektırnak) işareti ile bir araya gelerek, tek tırnak işaretinin karakter dizisi tanımlama dışında başkabir anlam yüklenmesini sağlıyor. Aynı şekilde yine \ işareti “ (çift tırnak) işareti ile birleşerekçift tırnak işaretinin de karakter dizisi tanımlama dışında bir anlama kavuşmasını sağlıyor.Böylece tırnak işaretlerini karakter dizileri içinde rahatlıkla kullanabiliyoruz.
Ya da yine \ işareti ‘n’ harfi ile bir araya gelip, bu harfin satır başına geçilmesini sağlayan birkaçış dizisi oluşturmasını mümkün kılıyor. Veya aynı işaret ‘t’ harfiyle birleşip, öğeler arasındasekme oluşturulmasını sağlayabiliyor. Bu araçlar sayesinde ekrana yazdırdığımız bir metninakışını kontrol etme imkanına kavuşuyoruz.

7.14 Kaçış Dizilerine Toplu Bakış

Biraz sonra bu önemli konuyu kapatacağız. Ama dilerseniz kapatmadan önce, bu bölümdeöğrendiğimiz kaçış dizilerini şöyle bir topluca görelim:
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Kaçış Dizisi Anlamı\’ Karakter dizisi içinde tek tırnak işaretini kullanabilmemizi sağlar.\” Karakter dizisi içinde çift tırnak işaretini kullanabilmemizi sağlar.\\ Karakter dizisi içinde \ işaretini kullanabilmemizi sağlar.\n Yeni bir satıra geçmemizi sağlar.\t Karakterler arasında sekme boşluğu bırakmamızı sağlar.\u UNICODE kod konumlarını gösterebilmemizi sağlar.\U UNICODE kod konumlarını gösterebilmemizi sağlar.\N Karakterleri UNICODE adlarına göre kullanabilmemizi sağlar.\x Onaltılı sistemdeki bir sayının karakter karşılığını gösterebilmemizi sağlar.\a Destekleyen sistemlerde, kasa hoparlöründen bir ‘bip’ sesi verilmesini sağlar.\r Aynı satırın başına dönülmesini sağlar.\v Destekleyen sistemlerde düşey sekme oluşturulmasını sağlar.\b İmlecin sola doğru kaydırılmasını sağlar\f Yeni bir sayfaya geçilmesini sağlar.r Karakter dizisi içinde kaçış dizilerini kullanabilmemizi sağlar.
Kaçış dizileriyle ilgili son olarak şunu söyleyebiliriz: Kaçış dizileri, görmezden gelebileceğiniz,‘öğrenmesem de olur,’ diyebileceğiniz önemsiz birtakım işaretler değildir. Bu konu boyuncaverdiğimiz örneklerden de gördüğünüz gibi, kaçış dizileri, kullanıcıya göstereceğinizmetinlerinbiçimini doğrudan etkiliyor. Bütün bu örnekler, bu kaçış dizilerinin yersiz veya yanlışkullanılmasının ya da bunların bir metin içinde gözden kaçmasının, yazdığınız programlarınhata verip çökmesine, yani programınızın durmasına sebep olabileceğini de gösteriyor bize.
Böylece bir bölümü daha bitirmiş olduk. Artık Python’la ‘gerçek’ programlar yazmamızınönünde hiçbir engel kalmadı.
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BÖLÜM8

Programları Kaydetme ve Çalıştırma

Bu noktaya kadar bütün işlerimizi Python’ın etkileşimli kabuğu üzerinden hallettik. Her nekadar etkileşimli kabuk son derece kullanışlı bir ortam da olsa, bizim asıl çalışma alanımızdeğildir. Daha önce de dediğimiz gibi, etkileşimli kabuğu genellikle ufak tefek Python kodlarınıtest etmek için kullanacağız. Ama asıl programlarımızı tabii ki etkileşimli kabuğa değil,program dosyasına yazacağız.
Ne dedik? Özellikle küçük kod parçaları yazıp bunları denemek için etkileşimli kabukmükemmel bir ortamdır. Ancak kodlar çoğalıp büyümeye başlayınca bu ortam yetersizgelmeye başlayacaktır. Üstelik tabii ki yazdığınız kodları bir yere kaydedip saklamakisteyeceksiniz. İşte burada metin düzenleyiciler devreye girecek.
Python kodlarını yazmak için istediğiniz herhangi bir metin düzenleyiciyi kullanabilirsiniz.Hatta Notepad bile olur. Ancak Python kodlarını ayırt edip renklendirebilen bir metindüzenleyici ile yola çıkmak her bakımdan hayatınızı kolaylaştıracaktır.
Not: Python kodlarınızı yazmak için Microsoft Word veya OpenOffice.Org OOWriter gibi,belgeleri ikili (binary) düzende kaydeden programlar uygun değildir. Kullanacağınız metindüzenleyici, belgelerinizi düz metin (plain text) biçiminde kaydedebilmeli.
Biz bu bölümde farklı işletim sistemlerinde, metin düzenleyici kullanılarak Pythonprogramlarının nasıl yazılacağını ve bunların nasıl çalıştırılacağını tek tek inceleyeceğiz.
Daha önce de söylediğimiz gibi, hangi işletim sistemini kullanıyor olursanız olun, hemWindows hem de GNU/Linux başlığı altında yazılanları okumalısınız.
Dilerseniz önce GNU/Linux ile başlayalım:
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8.1 GNU/Linux

Eğer kullandığınız sistem GNU/Linux’ta Unity veya GNOME masaüstü ortamı ise başlangıçdüzeyi için Gedit adlı metin düzenleyici yeterli olacaktır.
Eğer kullandığınız sistem GNU/Linux’ta KDE masaüstü ortamı ise Kwrite veya Kate adlı metindüzenleyicilerden herhangi birini kullanabilirsiniz. Şu aşamada kullanım kolaylığı ve sadeliğinedeniyle Kwrite önerilebilir.
İşe yeni bir Gedit belgesi açarak başlayalım. Yeni bir Gedit belgesi açmanın en kolay yoluAlt+F2tuşlarına bastıktan sonra çıkan ekranda:
gedit

yazıp Enter düğmesine basmaktır.
Eğer Gedit yerine mesela Kwrite kullanıyorsanız, yeni bir Kwrite belgesi oluşturmak için Alt+F2tuşlarına bastıktan sonra:
kwrite

komutunu vermelisiniz. Elbette kullanacağınız metin düzenleyiciye, komut vermek yerine,dağıtımınızın menüleri aracılığıyla da ulaşabilirsiniz.
Python kodlarımızı, karşımıza çıkan bu boş metin dosyasına yazıp kaydedeceğiz.
Aslında kodları metin dosyasına yazmakla etkileşimli kabuğa yazmak arasında çok fazla farkyoktur. Dilerseniz hemen bir örnek vererek ne demek istediğimizi anlatmaya çalışalım:
1. Boş bir Gedit ya da Kwrite belgesi açıyoruz ve bu belgeye şu kodları eksiksiz bir şekildeyazıyoruz:
tarih = "02.01.2012"
gün = "Pazartesi"
vakit = "öğleden sonra"

print(tarih, gün, vakit, "buluşalım", end=".\n")

2. Bu kodları yazıp bitirdikten sonra dosyayı masaüstüne randevu.py adıyla kaydedelim.
3. Sonra işletim sistemimize uygun bir şekilde komut satırına ulaşalım.
4. Ardından komut satırı üzerinden masaüstüne gelelim. (Bunun nasıl yapılacağınıhatırlıyorsunuz, değil mi?)
5. Son olarak şu komutla programımızı çalıştıralım:
python3 randevu.py

Şöyle bir çıktı almış olmalıyız:
02.01.2012 Pazartesi öğleden sonra buluşalım.

Eğer bu çıktı yerine bir hata mesajı alıyorsanız bunun birkaç farklı sebebi olabilir:
1. Kodlarda yazım hatası yapmış olabilirsiniz. Bu ihtimali bertaraf etmek için yukarıdakikodlarla kendi yazdığınız kodları dikkatlice karşılaştırın.
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2. Kodlarınızı kaydettiğiniz randevu.py adlı dosyanın adını yanlış yazmış olabilirsiniz.Dolayısıyla python3 randevu.py komutu, var olmayan bir dosyaya atıfta bulunuyorolabilir.
3. python3 randevu.py komutunu verdiğiniz dizin konumu ile randevu.py dosyasınınbulunduğu dizin konumu birbirinden farklı olabilir. Yani siz randevu.py dosyasınımasaüstüne kaydetmişsinizdir, ama python3 randevu.py komutunu yanlışlıkla başkabir dizin altında veriyor olabilirsiniz. Bu ihtimali ortadan kaldırmak için, önceki derslerdeöğrendiğimiz yöntemleri kullanarak hangi dizin altında bulunduğunuzu kontrol edin.O anda içinde bulunduğunuz dizinin içeriğini listeleyerek, randevu.py dosyasınınorada görünüp görünmediğini kontrol edebilirsiniz. Eğer program dosyanız bu listedegörünmüyorsa, elbette python3 randevu.py komutu çalışmayacaktır.
4. Geçen derslerde anlattığımız şekilde Python3’ü kaynaktan root haklarıyla derlemenizerağmen, derleme sonrasında /usr/bin/ dizini altına python3 adlı bir sembolik bağoluşturmadığınız için python3 komutu çalışmıyor olabilir.
5. Eğer Python3’ü yetkisiz kullanıcı olarak derlediyseniz, $HOME/python/bin/ dizini altındahem python3 adlı bir sembolik bağ oluşturmuş, hem de $HOME/python/bin/ dizininiYOL’a (PATH) eklemiş olmanız gerekirken bunları yapmamış olabilirsiniz.
6. Asla unutmayın, Python’ın etkileşimli kabuğunu başlatmak için hangi komutukullanıyorsanız, randevu.py dosyasını çalıştırmak için de aynı komutu kullanacaksınız.Yani eğer Python’ın etkileşimli kabuğunu python3.7 gibi bir komutla çalıştırıyorsanız,programınızı da python3.7 randevu.py şeklinde çalıştırmanız gerekir. Aynı şekilde,eğer etkileşimli kabuğu mesela python (veya py3) gibi bir komutla çalıştırıyorsanız,programınızı da python randevu.py (veya py3 randevu.py) şeklinde çalıştırmalısınız.Neticede etkileşimli kabuğu çalıştırırken de, bir program dosyası çalıştırırken de aslındatemel olarak Python programlama dilini çalıştırmış oluyorsunuz. Python programınıçalıştırırken bir dosya adı belirtmezseniz, yani Python’ı başlatan komutu tek başınakullanırsanız etkileşimli kabuk çalışmaya başlar. Ama eğer Python’ı başlatan komutlabirlikte bir program dosyası ismi de belirtirseniz, o belirttiğiniz program dosyasıçalışmaya başlar.

Kodlarınızı düzgün bir şekilde çalıştırabildiğinizi varsayarak yolumuza devam edelim. . .
Gördüğünüz gibi, kod dosyamızı çalıştırmak için python3 komutundan yararlanıyoruz. Buarada tekrar etmekte fayda var: Python’ın etkileşimli kabuğunu çalıştırmak için hangikomutu kullanıyorsanız, dosyaya kaydettiğiniz programlarınızı çalıştırmak için de aynı komutukullanacaksınız.
Gelelim Windows kullanıcılarına. . .

8.2 Windows

Daha önce de söylediğimiz gibi, Python kodlarımızı yazmak için istediğimiz bir metindüzenleyiciyi kullanabiliriz. Hatta Notepad’i bile kullansak olur. Ancak Notepad’den biraz dahagelişmiş bir metin düzenleyici ile başlamak işinizi kolaylaştıracaktır.
Python programlama dilini öğrenmeye yeni başlayan Windows kullanıcıları için en uygunmetin düzenleyici IDLE’dır. Başlat > Tüm Programlar > Python3.7 > IDLE (Python GUI) yolunutakip ederek IDLE’a ulaşabilirsiniz.
IDLE’ı açtığınızda şöyle bir ekranla karşılaşacaksınız:
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Aslında bu ekran size bir yerlerden tanıdık geliyor olmalı. Dikkat ederseniz beyaz ekranın ensonunda bordo renkli bir >>> işareti var. Evet, tahmin ettiğiniz gibi, burası aslında Python’ınetkileşimli kabuğudur. Yani o siyah etkileşimli kabuk ekranında ne yapabilirseniz burada daaynı şeyi yapabilirsiniz. Dilerseniz kendi kendinize bazı denemeler yapın. Ama şu anda bizIDLE’ın bu özelliğini değil, metin düzenleyici olma özelliğini kullanacağız. O yüzden yolumuzadevam ediyoruz.
Not: Dediğimiz gibi, yukarıda görünen ekran aslında Python’ın etkileşimli kabuğudur.Dolayısıyla biraz sonra göstereceğimiz kodları buraya yazmayacağız. Python programlamadiline yeni başlayanların en sık yaptığı hatalardan biri de, kaydetmek istedikleri kodlarıyukarıda görünen ekrana yazmaya çalışmalarıdır. Unutmayın, Python’ın etkileşimli kabuğundane yapabiliyorsanız, IDLE’ı açtığınızda ilk karşınıza çıkan ekranda da onu yapabilirsiniz.Python’ın etkileşimli kabuğunda yazdığınız kodlar etkileşimli kabuğu kapattığınızda nasılkayboluyorsa, yukarıdaki ekrana yazdığınız kodlar da IDLE’ı kapattığınızda kaybolur. . .
Bir önceki ekranda sol üst köşede File [Dosya] menüsü görüyorsunuz. Oraya tıklayın ve menüiçindeki New Window [Yeni Pencere] düğmesine basın. Şöyle bir ekranla karşılaşacaksınız:

İşte Python kodlarımızı bu beyaz ekrana yazacağız. Şimdi bu ekrana şu satırları yazalım:
tarih = "02.01.2012"
gün = "Pazartesi"
vakit = "öğleden sonra"

print(tarih, gün, vakit, "buluşalım", end=".\n")

Bu noktadan sonra yapmamız gereken şey dosyamızı kaydetmek olacak. Bunun için File > Saveas yolunu takip ederek programımızı masaüstüne randevu.py adıyla kaydediyoruz.
Şu anda programımızı yazdık ve kaydettik. Artık programımızı çalıştırabiliriz. Bunun içinIDLE’da Run > Run Module yolunu takip etmeniz veya kısaca F5 tuşuna basmanız yeterliolacaktır. Bu iki yöntemden birini kullanarak programınızı çalıştırdığınızda şöyle bir çıktı eldeedeceksiniz:
02.01.2012 Pazartesi öğleden sonra buluşalım.

Tebrikler! İlk Python programınızı yazıp çalıştırdınız. . . Eğer çalıştıramadıysanız veyayukarıdaki çıktı yerine bir hata mesajı aldıysanız muhtemelen kodları yazarken yazımhatası yapmışsınızdır. Kendi yazdığınız kodları buradaki kodlarla dikkatlice karşılaştırıp tekrardeneyin.
Şimdi gelin isterseniz yukarıda yazdığımız kodları şöyle bir kısaca inceleyelim.
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Programımızda üç farklı değişken tanımladığımıza dikkat edin. Bu değişkenler tarih, gün vevakit adlı değişkenlerdir. Daha sonra bu değişkenleri birbiriyle birleştiriyoruz. Bunun için
print() fonksiyonundan nasıl yararlandığımızı görüyorsunuz. Ayrıca print() fonksiyonunukullanış biçimimize de dikkat edin. Buradaki end parametresinin anlamını ve bunun ne işeyaradığını artık gayet iyi biliyorsunuz. end parametresi yardımıyla cümlenin en sonuna biradet nokta yerleştirip, \n adlı kaçış dizisi yardımıyla da bir alt satıra geçiyoruz.
Böylece basit bir Python programının temel olarak nasıl yazılıp bir dosyaya kaydedileceğini vebu programın nasıl çalıştırılacağını öğrenmiş olduk.
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Çalışma Ortamı Tavsiyesi

Bu bölümde, Python programları geliştirirken rahat bir çalışma ortamı elde edebilmek içinyapmanız gerekenleri sıralayacağız. Öncelikle Windows kullanıcılarından başlayalım.

9.1 Windows Kullanıcıları

Windows’ta bir Python programı yazıp kaydettikten sonra bu programı komut satırındançalıştırabilmek için, MS-DOS’u açıp, öncelikle cd komutuyla programın bulunduğu dizineulaşmamız gerekir. İlgili dizine ulaştıktan sonra programımızı python program_adı komutuylaçalıştırabiliriz. Ancak bir süre sonra, programı çalıştırmak için her defasında programınbulunduğu dizine ulaşmaya çalışmak sıkıcı bir hal alacaktır. Ama bu konuda çaresiz değiliz.
Windows 7, istediğimiz dizin altında bir MS-DOS ekranı açabilmemiz için bize çok güzel birkolaylık sunuyor. Normal şartlar altında mesela masaüstünde bir MS-DOS ekranı açabilmekiçin şu yolu izlemeniz gerekiyor:
1. Windows logolu tuşa ve R tuşuna birlikte bas,
2. Açılan pencereye cmd yazıp Enter düğmesine bas,
3. Bu şekilde ulaştığın MS-DOS ekranında cd Desktop komutunu ver.

Bu üç adımla, MS-DOS ekranı üzerinden masaüstüne ulaşmış oluyoruz. Ama aslında bununçok daha kolay bir yolu var: Masaüstüne sağ tıklarken Shift tuşunu da basılı tutarsanız, sağ-tıkmenüsünde ‘Komut penceresini burada aç’ adlı bir satır görürsünüz. İşte bu satıra tıklayarak,MS-DOS komut satırını tek harekette masaüstü konumunda çalıştırabilirsiniz. Elbette buözellik sadece masaüstü için değil, bütün konumlar için geçerlidir. Yani bilgisayarınızdaherhangi bir yere sağ tıklarken Shift tuşunu da basılı tutarak o konumda bir MS-DOS penceresiaçabilirsiniz.
Ayrıca, herhangi bir klasör açıkken dosya tarayıcısının adres çubuğuna cmd yazıp Enterdüğmesine basarak da, o klasörün bulunduğu konumda bir komut ekranı açabilirsiniz.Örneğin eğer o anda önünüzde ‘İndirilenler’ (veya ‘Karşıdan Yüklenenler’) dizini
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açıksa, adres çubuğuna (aşağıdaki resimde kırmızı ile gösterilen bölge) cmd yazarakC:\Users\Kullanıcı\Downloads> konumunda bir komut ekranı açabilirsiniz.

İkinci olarak, çalışma kolaylığı açısından Windows’ta dosya uzantılarının her zamangörünmesini sağlamanızı da tavsiye ederim. Windows ilk kurulduğunda hiçbir dosyanınuzantısı görünmez. Yani mesela deneme.txt adlı bir dosyaWindows ilk kurulduğunda denemeşeklinde görünecektir. Bu durumda, bir dosyanın uzantısını değiştirmek istediğinizde bazısıkıntılar yaşarsınız. Örneğin, masaüstünde bir metin dosyası oluşturduğunuzu varsayalım.Diyelim ki amacınız bu dosyanın içine bir şeyler yazıp daha sonra mesela bu dosyanınuzantısını .bat veya .py yapmak olsun. Böyle bir durumda, dosya uzantılarını göremediğiniziçin, metin dosyasının uzantısını değiştirmeye çalıştığınızda deneme.bat.txt gibi bir dosya adıelde edebilirsiniz. Tabii ki bu dosya bir .bat dosyası değil, bir .txt, yani metin dosyasıdır.Dolayısıyla aslında dosya uzantısını değiştirememiş oluyorsunuz.
Yukarıdaki nedenlerden ötürü, ben size şu yolu takip ederek dosya uzantılarını her zamangörünür hale getirmenizi öneririm:
1. Başlat > Denetim Masası yolunu takip ederek denetim masasına ulaşın,
2. Denetim masasında ‘Görünüm ve Kişiselleştirme’ seçeneğine tıklayın,
3. Açılan menünün sağ tarafında ‘Klasör Seçenekleri’ satırına tıklayın,
4. Açılan pencerede ‘Görünüm’ sekmesine tıklayın,
5. ‘Gelişmiş Ayarlar’ listesinde ‘Bilinen dosya türleri için uzantıları gizle’ seçeneğininyanındaki onay işaretini kaldırın,
6. Uygula ve Tamam düğmelerine basarak bütün pencereleri kapatın,
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7. Artık bütün dosyalarınızın uzantısı da görüneceği için, uzantı değiştirme işlemlerini çokdaha kolay bir şekilde halledebilirsiniz.

9.2 GNU/Linux Kullanıcıları

Eğer KDE temelli bir GNU/Linux dağıtımı kullanıyorsanız, yazıp kaydettiğiniz Pythonprogramını barındıran dizin açıkken F4 tuşuna bastığınızda, komut satırı o dizin altındaaçılacaktır.
Unity ve GNOME kullanıcılarının ise benzer bir kolaylığa ulaşmak için nautilus-open-terminaladlı betiği sistemlerine kurmaları gerekiyor. Eğer Ubuntu kullanıyorsanız bu betiği şu komutlakurabilirsiniz:
sudo apt-get install nautilus-open-terminal

Bu betiği kurduktan sonra bilgisayarınızı yeniden başlatın veya şu komutu verin:
killall nautilus

Artık komut satırını hangi dizin altında başlatmak istiyorsanız o dizine sağ tıklayın. Menülerarasında Open in Terminal [Uçbirimde aç] adlı bir seçenek göreceksiniz. Buna tıkladığınızda odizin altında bir komut satırı penceresi açılacaktır.

9.3 Metin Düzenleyici Ayarları

Daha önce de söylediğimiz gibi, Python ile program yazmak için istediğiniz metin düzenleyiciyikullanabilirsiniz. Ama kodlarınızın kusursuz görünmesi ve hatasız çalışması için kullandığınızmetin düzenleyicide birtakım ayarlamalar yapmanız gerekir. İşte bu bölümde bu ayarlarınneler olduğunu göstereceğiz.
Eğer programlarınızı IDLE ile yazıyorsanız aslında bir şey yapmanıza gerek yok. IDLE Pythonile program yazmak üzere tasarlanmış bir düzenleyici olduğu için bu programın bütünayarları Python ile uyumludur. Ama eğer IDLE dışında bir metin düzenleyici kullanıyorsanızbu düzenleyicide temel olarak şu ayarları yapmanız gerekir:
1. Sekme genişliğini [TAB width] 4 olarak ayarlayın.
2. Girinti genişliğini [Indent width] 4 olarak ayarlayın.
3. Girintilemede sekme yerine boşluk kullanmayı tercih edin [Use spaces instead of tabs]
4. Tercih edilen kodlama biçimini [Preferred encoding] utf-8 olarak ayarlayın.

Özellikle son söylediğimiz ‘kodlama biçimi’ ayarı çok önemlidir. Bu ayarın yanlış olmasıhalinde, yazdığınız programı çalıştırmak istediğinizde şöyle bir hata alabilirsiniz:
SyntaxError: Non-UTF-8 code starting with '\xfe' in file deneme.py on line 1,
but no encoding declared; see http://python.org/dev/peps/pep-0263/ for details

Eğer yazdığınız bir program böyle bir hata mesajı üretiyorsa, ilk olarak metin düzenleyicinizinkodlama biçimi (encoding) ayarlarını kontrol edin. Metin düzenleyiciler genellikle tercih edilenkodlama biçimini aşağıdaki örnek resimde görüldüğü gibi, durum çubuğunda sürekli olarakgösterir.
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Ancak kodlama biçimi doğru bir şekilde utf-8 olarak ayarlanmış metin düzenleyicilerde,özellikle internet üzerinden kod kopyalanıp yapıştırılması sırasında bu ayar siz farkındaolmadan değişebilir. Böyle bir durumda da program çalışırken yukarıda bahsedilen hatayıalabilirsiniz. Dolayısıyla, programınızı yazdığınız metin düzenleyicinin kodlama ayarlarının sizfarkında olmadan değişme ihtimaline karşı uyanık olmanız gerekir.
Elbette piyasada yüzlerce metin düzenleyici olduğu için yukarıda bahsedilen ayarların hermetin düzenleyicide nasıl yapılacağını tek tek göstermemiz mümkün değil. Ancak iyi birmetin düzenleyicide yukarıdaki ayarların hepsi bulunur. Tek yapmanız gereken, bu ayarların,kullandığınız metin düzenleyicide nereden yapıldığını bulmak. Eğer kullandığınız metindüzenleyiciyi ayarlamakta zorlanıyorsanız, her zamanki gibi yazbel14 adresinde sıkıntınızı dilegetirebilirsiniz.
‘Kodlama biçimi’ kavramından söz etmişken, Python’la ilgili önemli bir konuya daha değinelim.En başta da söylediğimiz gibi, şu anda piyasada Python iki farklı seri halinde geliştiriliyor.Bunlardan birinin 2.x serisi, öbürünün de 3.x serisi olduğunu biliyoruz. Python’ın 2.x serisindeTürkçe karakterlerin gösterimi ile ilgili çok ciddi problemler vardı. Örneğin Python’ın 2.xserisinde şöyle bir kod yazamıyorduk:
print("Günaydın Şirin Baba!")

Bu kodu bir dosyaya kaydedip, Python’ın 2.x serisine ait bir sürümle çalıştırmak istediğimizdePython bize şöyle bir hata mesajı veriyordu:
SyntaxError: Non-ASCII character '\xc3' in file
test.py on line 1, but no encoding declared;
see http://www.python.org/peps/pep-0263.html for details

Bunun sebebi, Python’ın 2.x sürümlerinde ASCII adlı kodlama biçiminin kullanılıyor olmasıdır.Zaten hata mesajına baktığımızda da, Python’ın ASCII olmayan karakterlerin varlığındanşikayet ettiğini görüyoruz.
Yukarıdaki kodların çalışabilmesi için programımıza şöyle bir ekleme yapmamız gerekiyordu:
# -*- coding: utf-8 -*-
print("Günaydın Şirin Baba!")

Buradaki ilk satıra dikkat edin. Bu kodlarla yaptığımız şey, Python’ın ASCII adlı kodlama biçimiyerineUTF-8 adlı kodlama biçimini kullanmasını sağlamaktır. ASCII adlı kodlama biçimi Türkçekarakterleri gösteremez, ama UTF-8 adlı kodlama biçimi Türkçe karakterleri çok rahat birşekilde gösterebilir.
Not: Kodlama biçimlerinden, ileride ayrıntılı bir şekilde söz edeceğiz. O yüzden buanlattıklarımızda eğer anlamadığınız yerler olursa bunlara takılmanıza gerek yok.

14 https://forum.yazbel.com/
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Python’ın 3.x serisinin gelişi ile birlikte Python’da öntanımlı olarak ASCII yerineUTF-8 kodlamabiçimi kullanılmaya başlandı. Dolayısıyla yazdığımız programlara # -*- coding: utf-8 -*-satırını eklememize gerek kalmadı. Çünkü zaten Python UTF-8 kodlama biçimini öntanımlıolarak kendisi kullanıyor. Ama eğer UTF-8 dışında başka bir kodlama biçimine ihtiyaçduyarsanız yine bu satırdan yararlanabilirsiniz.
Örneğin GNU/Linux dağıtımlarının geleneksel olarak UTF-8 kodlama biçimi ile arasıiyidir. Dolayısıyla eğer GNU/Linux üzerinde Python programları geliştiriyorsanız busatırı hiç yazmadan bir ömür geçirebilirsiniz. Ama Windows işletim sistemleri UTF-8’idesteklemekle birlikte, bu destek GNU/Linux’taki kadar iyi değildir. Dolayısıyla zaman zamanWindows’ta UTF-8 dışında başka bir kodlama biçimini kullanmanız gerekebilir. Örneğinyazdığınız bir programda Türkçe karakterleri göremiyorsanız, programınızın ilk satırını şöyledüzenleyebilirsiniz:
# -*- coding: cp1254 -*-

Burada UTF-8 yerine cp1254 adlı kodlama biçimini kullanmış oluyoruz. Windows işletimsisteminde cp1254 adlı kodlama biçimi UTF-8’e kıyasla daha fazla desteklenir.

9.4 MS-DOS Komut Satırı Ayarları

Eğer yukarıda anlattığımız bütün ayarları doğru bir şekilde yapmanıza rağmen, özellikleMS-DOS komut satırında hala Türkçe karakterleri düzgün görüntüleyemiyorsanız,kullandığınız Windows sürümünün komut satırı, öntanımlı olarak Türkçe karakterlerigösteremeyen bir yazı tipine ayarlanmış olabilir. Dolayısıyla Türkçe karakterleri gösterebilmekiçin öncelikle uygun bir yazı tipi seçmeniz gerekir. Bunun için şu basamakları takip ediyoruz:
1. Komut satırını açıyoruz,
2. Açılan pencerenin başlık çubuğuna sağ tıklayarak, ‘özellikler’ menüsüne giriyoruz,
3. ‘Yazı tipi’ sekmesinde yazı tipi olarak ‘Lucida Console’u (veya varsa ‘Consolas’ı) seçiyoruz,
4. ‘Tamam’ düğmesine basıyoruz.
5. Eğer önünüze bir onay penceresi açılırsa, ‘Özellikleri aynı başlıkla ileride oluşturulacakpencereler için kaydet’ seçeneğini işaretleyip ‘Tamam’a bastıktan sonra çıkıyoruz.
6. Bu işlemin nasıl yapılacağını gösteren bir videoyu http://media.istihza.com/videos/ms-dos.swf adresinden izleyebilirsiniz.

Böylece MS-DOS komut satırı için Türkçe karakterleri gösterebilen bir yazı tipi belirlemişolduk. Ancak bu, Türkçe karakterleri düzgün görüntülemeye yetmeyebilir. Eğer Türkçekarakterler hala düzgün görünmüyorsa, kullandığınız sistemde MS-DOS’un dil kodlamasıTürkçe karakterleri görüntülemeye uygun olmayabilir. Türkçe karakterleri gösterebilen bir dilkodlaması belirlemek için komut satırında şu komutu verin:
chcp 1254

CP1254, Türkçe karakterleri de içeren bir dil kodlamasıdır. Bu komutu verdikten sonra artıkTürkçe karakterleri düzgün görüntüleyebiliyor olmanız lazım.
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9.5 Program Örnekleri

Yukarıda Python ve programlamaya ilişkin pek çok teknik bilgi verdik. Bunları öğrenmemiz,işlerimizi kuru kuruya ezberleyerek değil, anlayarak yapmamızı sağlaması açısından büyükönem taşıyordu. Ancak yukarıda pratiğe yönelik pek bir şey sunamadık. İşte bu bölümde pratikeksikliğimizi biraz olsun kapamaya dönük örnekler yapacağız.
Hatırlarsanız Python’la tanışmamızı sağlayan ilk örneğimiz ekrana basit bir “Merhaba ZalimDünya!” cümlesi yazdırmaktı. Bu ilk örneği etkileşimli kabukta verdiğimizi hatırlıyorsunuz:
>>> "Merhaba Zalim Dünya!"

Ama artık programlarımızı dosyaya kaydetmeyi öğrendiğimize göre bu kodları etkileşimlikabuğa yazmak yerine bir dosyaya yazmayı tercih edebiliriz. Bu sayede yazdığımız kodlarkalıcılık kazanacaktır.
Hemen bir deneme yapalım. Boş bir metin belgesi açıp oraya şu satırı yazalım:
"Merhaba Zalim Dünya!"

Şimdi de bu dosyayı daha önce anlattığımız şekilde masaüstüne deneme.py adıyla kaydedipprogramımızı çalıştıralım.
Ne oldu? Programınız hiçbir çıktı vermeden kapandı, değil mi?
Hemen hatırlayacağınız gibi, print() fonksiyonu içine alınmayan ifadelerin ekrana çıktıolarak verilebilmesi sadece etkileşimli kabuğa özgü bir durumdur. Programlarımızı dosyadançalıştırırken, print() fonksiyonu içine alınmayan ifadeler ekranda görünmeyecektir.Yukarıdaki örnek bu durumun bir göstergesidir. Dolayısıyla yukarıdaki ifadenin ekrana çıktıolarak verilebilmesi için o kodu şöyle yazmamız gerekiyor:
print("Merhaba Zalim Dünya!")

Programınızı bu şekilde tekrar çalıştırdığınızda şöyle bir çıktı alıyoruz:
Merhaba Zalim Dünya!

Bu oldukça basit bir örnekti. Şimdi biraz daha karmaşık bir örnek verelim.
Yine hatırlayacağınız gibi, önceki bölümlerden birinde aylık yol masrafımızı hesaplayan birprogram yazmıştık.
Orada elimizdeki verilerin şunlar olduğunu varsaymıştık:
1. Cumartesi-Pazar günleri çalışmıyoruz.
2. Dolayısıyla ayda 22 gün çalışıyoruz.
3. Evden işe gitmek için kullandığımız vasıtanın ücreti 1.5 TL
4. İşten eve dönmek için kullandığımız vasıtanın ücreti 1.4 TL

Elimizdeki bu bilgilere göre aylık yol masrafımızı hesaplamak için de şöyle bir formülüretmiştik:
masraf = gün sayısı x (gidiş ücreti + dönüş ücreti)
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Gelin şimdi yukarıdaki bilgileri kullanarak programımızı dosyaya yazalım:
gün = 22
gidiş_ücreti = 1.5
dönüş_ücreti = 1.4

masraf = gün * (gidiş_ücreti + dönüş_ücreti)

print(masraf)

Tıpkı öncekiler gibi, bu programı da masaüstüne deneme.py adıyla kaydedelim vekomut satırında masaüstünün bulunduğu konuma giderek python3 deneme.py komutuylaprogramımızı çalıştıralım. Programı çalıştırdığımızda şöyle bir çıktı alıyoruz:
63.8

Programımız gayet düzgün çalışıyor. Ancak gördüğünüz gibi, elde ettiğimiz çıktı çokyavan. Ama eğer isterseniz yukarıdaki programa daha profesyonel bir görünüm dekazandırabilirsiniz. Dikkatlice inceleyin:
gün = 22
gidiş_ücreti = 1.5
dönüş_ücreti = 1.4

masraf = gün * (gidiş_ücreti + dönüş_ücreti)

print("-"*30)
print("çalışılan gün sayısı\t:", gün)
print("işe gidiş ücreti\t:", gidiş_ücreti)
print("işten dönüş ücreti\t:", dönüş_ücreti)
print("-"*30)

print("AYLIK YOL MASRAFI\t:", masraf)

Bu defa programımız şöyle bir çıktı verdi:
------------------------------
çalışılan gün sayısı : 22
işe gidiş ücreti : 1.5
işten dönüş ücreti : 1.4
------------------------------
AYLIK YOL MASRAFI : 63.8

Gördüğünüz gibi, bu kodlar sayesinde kullanıcıya daha ayrıntılı bilgi vermiş olduk. Üstelik eldeettiğimiz çıktı daha şık görünüyor.
Yukarıdaki kodlarda şimdiye kadar öğrenmediğimiz hiçbir şey yok. Yukarıdaki kodlarıntamamını anlayabilecek kadar Python bilgimiz var. Bu kodlarda çok basit parçaları bir arayagetirerek istediğimiz çıktıyı nasıl elde ettiğimizi dikkatlice inceleyin. Mesela elde etmekistediğimiz çıktının görünüşünü güzelleştirmek için iki yerde şu satırı kullandık:
print("-"*30)
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Böylece 30 adet - işaretini yan yana basmış olduk. Bu sayede elde ettiğimiz çıktı daha derlitoplu bir görünüme kavuştu. Ayrıca kodlarımız içinde \t adlı kaçış dizisinden de yararlandık.Böylelikle ekrana basılan çıktılar alt alta düzgün bir şekilde hizalanmış oldu.
Bu arada, yukarıdaki kodlar sayesinde değişken kullanımının işlerimizi ne kadarkolaylaştırdığına da birebir tanık olduk. Eğer değişkenler olmasaydı yukarıdaki kodlarışöyle yazacaktık:
print("-"*30)
print("çalışılan gün sayısı\t:", 22)
print("işe gidiş ücreti\t:", 1.5)
print("işten dönüş ücreti\t:", 1.4)
print("-"*30)

print("AYLIK YOL MASRAFI\t:", 22 * (1.5 + 1.4))

Eğer günün birinde mesela çalışılan gün sayısı değişirse yukarıdaki kodların iki farklı yerindedeğişiklik yapmamız gerekecekti. Bu kodların çok büyük bir programın parçası olduğunudüşünün. Kodların içinde değer arayıp bunları tek tek değiştirmeye kalkışmanın ne kadarhataya açık bir yöntem olduğunu tahmin edebilirsiniz. Ama değişkenler sayesinde, sadecetek bir yerde değişiklik yaparak kodlarımızı güncel tutabiliriz. Mesela çalışılan gün sayısı 20’yedüşmüş olsun:
gün = 20
gidiş_ücreti = 1.5
dönüş_ücreti = 1.4

masraf = gün * (gidiş_ücreti + dönüş_ücreti)

print("-"*30)
print("çalışılan gün sayısı\t:", gün)
print("işe gidiş ücreti\t:", gidiş_ücreti)
print("işten dönüş ücreti\t:", dönüş_ücreti)
print("-"*30)

print("AYLIK YOL MASRAFI\t:", masraf)

Gördüğünüz gibi, sadece en baştaki gün adlı değişkenin değerini değiştirerek istediğimizsonucu elde ettik.
Kendiniz isterseniz yukarıdaki örnekleri çeşitlendirebilirsiniz.
Gördüğünüz gibi, Python’da az da olsa işe yarar bir şeyler yazabilmek için çok şeybilmemize gerek yok. Sırf şu ana kadar öğrendiklerimizi kullanarak bile ufak tefek programlaryazabiliyoruz.
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Yorum ve Açıklama Cümleleri

Python’la ilgili şimdiye kadar öğrendiğimiz bilgileri kullanarak yazabileceğimiz en karmaşıkprogramlardan biri herhalde şöyle olacaktır:
isim = "Fırat"
soyisim = "Özgül"
işsis = "Ubuntu"
şehir = "İstanbul"

print("isim : ", isim, "\n",
"soyisim : ", soyisim, "\n",
"işletim sistemi: ", işsis, "\n",
"şehir : ", şehir, "\n",
sep="")

Yukarıdaki kodları rahatlıkla anlayabildiğinizi zannediyorum. Ama isterseniz yine de bu kodlarısatır satır inceleyelim:
İlk olarak isim, soyisim, işsis ve şehir adında dört farklı değişken tanımladık. Bu değişkenlerindeğeri sırasıyla Fırat, Özgül, Ubuntu ve İstanbul.
Daha sonra da tanımladığımız bu değişkenleri belli bir düzen içinde kullanıcılarımızagösterdik, yani ekrana yazdırdık. Elbette bu iş için print() fonksiyonunu kullandık. Bildiğinizgibi, print() birden fazla parametre alabilen bir fonksiyondur. Yani print() fonksiyonununparantezleri içine istediğimiz sayıda öğe yazabiliriz.
Eğer print() fonksiyonunun yukarıdaki kullanımı ilk bakışta gözünüze anlaşılmazgöründüyse, fonksiyonda geçen ve ne işe yaradığını anlayamadığınız öğeleri, bir de çıkartarakyazmayı deneyebilirsiniz bu fonksiyonu.
Python’la yazılmış herhangi bir programın tam olarak nasıl işlediğini anlamanın en iyiyolu program içindeki kodlarda bazı değişiklikler yaparak ortaya çıkan sonucu incelemektir.Örneğin print() fonksiyonunda sep parametresinin değerini boş bir karakter dizisiyapmamızın nedenini anlamak için, fonksiyondaki bu sep parametresini kaldırıp, programıbir de bu şekilde çalıştırmayı deneyebilirsiniz.
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Yukarıdaki örnekte bütün öğeleri tek bir print() fonksiyonu içine yazdık. Ama tabii eğeristerseniz birden fazla print() fonksiyonu da kullanabilirsiniz. Şöyle:
isim = "Fırat"
soyisim = "Özgül"
işsis = "Ubuntu"
şehir = "İstanbul"

print("isim : ", isim)
print("soyisim : ", soyisim)
print("işletim sistemi: ", işsis)
print("şehir : ", şehir)

Yukarıdaki kodlarla ilgili birkaç noktaya daha dikkatinizi çekmek istiyorum:
Birincisi, gördüğünüz gibi kodları yazarken biraz şekil vererek yazdık. Bunun sebebi kodlarıngörünüş olarak anlaşılır olmasını sağlamak. Daha önce de dediğimiz gibi, Python’da doğru kodyazmak kadar, yazdığınız kodların anlaşılır olması da önemlidir. Bu sebepten, Python’la kodyazarken, mesela kodlarımızdaki her bir satırın uzunluğunun 79 karakteri geçmemesine özengösteriyoruz. Bunu sağlamak için, kodlarımızı yukarıda görüldüğü şekilde belli noktalardanbölmemiz gerekebilir.
Esasında yukarıdaki kodları şöyle de yazabilirdik:
isim = "Fırat"
soyisim = "Özgül"
işsis = "Ubuntu"
şehir = "İstanbul"

print("isim: ", isim, "\n", "soyisim: ", soyisim, "\n",
"işletim sistemi: ", işsis, "\n", "şehir: ", şehir, "\n", sep="")

Ancak bu şekilde kod yapısı biraz karmaşık görünüyor. Ayrıca parantez içindeki öğeleri yanyana yazdığımız için, isim:, soyisim:, işletim sistemi: ve şehir: ifadelerini alt alta düzgün birşekilde hizalamak da kolay olmayacaktır.
Belki bu basit kodlarda çok fazla dikkati çekmiyordur, ama özellikle büyük boyutluprogramlarda kodlarımızı hem yapı hem de görüntü olarak olabildiğince anlaşılır bir halegetirmek hem kodu okuyan başkaları için, hemde kendimiz için büyük önem taşır. Unutmayın,bir programı yazdıktan 5-6 ay sonra geri dönüp baktığınızda kendi yazdığınız kodlardan sizdahi hiçbir şey anlamadığınızı farkedebilirsiniz!
Bir program yazarken kodların olabildiğince okunaklı olmasını sağlamanın bir kaç yolu vardır.Biz bunlardan bazılarını yukarıda gördük. Ancak bir programı okunaklı hale getirmenin en iyiyolu kodlar içine bazı yorum cümleleri ekleyerek kodları açıklamaktır.
İşte bu bölümde, Python programlama dili ile yazdığımız kodlara nasıl yorum ve açıklamacümleleri ekleyeceğimizi inceleyeceğiz.
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10.1 Yorum İşareti

Programcılıkta en zor şey başkasının yazdığı kodları okuyup anlamaktır. Hatta yazılmış birprogramı düzeltmeye çalışmak, bazen o programı sıfırdan yazmaktan daha zor olabilir. Bununnedeni, program içindeki kodların ne işe yaradığını anlamanın zorluğudur. Programı yazan kişikendi düşünüşüne göre bir yol izlemiş ve programı geliştirirken karşılaştığı sorunları çözmekiçin kimi yerlerde enteresan çözümler üretmiş olabilir. Ancak kodlara dışarıdan bakan birisiiçin o programınmantık düzenini ve içindeki kodların tam olarak ne yaptığını anlamak bir haylizor olacaktır. Böyle durumlarda, kodları okuyan programcının en büyük yardımcısı, programıgeliştiren kişinin kodlar arasına eklediği notlar olacaktır. Tabii programı geliştiren kişi kodlarayorum ekleme zahmetinde bulunmuşsa. . .
Python’da yazdığımız kodları başkalarının da anlayabilmesini sağlamak için, programımızınyorumlarla desteklenmesi tavsiye edilir. Elbette programınızı yorumlarla desteklemesenizde programınız sorunsuz bir şekilde çalışacaktır. Ama programı yorumlarla desteklemek enazından nezaket gereğidir.
Ayrıca işin başka bir boyutu daha var. Sizin yazdığınız kodları nasıl başkaları okurkenzorlanıyorsa, kendi yazdığınız kodları okurken siz bile zorlanabilirsiniz. Özellikle uzun süredirilgilenmediğiniz eski programlarınızı gözden geçirirken böyle bir sorunla karşılaşabilirsiniz.Programın içindeki bir kod parçası, programın ilk yazılışının üzerinden 5-6 ay geçtiktensonra size artık hiçbir şey ifade etmiyor olabilir. Kodlara bakıp, ‘Acaba burada ne yapmayaçalışmışım?’ diye düşündüğünüz zamanlar da olacaktır. İşte bu tür sıkıntıları ortadankaldırmak veya en aza indirmek için kodlarımızın arasına açıklayıcı notlar ekleyeceğiz.
Python’da yorumlar # işareti ile gösterilir. Mesela bu bölümün ilk başında verdiğimiz kodlarıyorumlarla destekleyelim:
isim = "Fırat"
soyisim = "Özgül"
işsis = "Ubuntu" #işletim sistemi
şehir = "İstanbul"

#isim, soyisim, işsis ve şehir adlı değişkenleri
#alt alta, düzgün bir şekilde ekrana basıyoruz.
#Uygun yerlerde alt satıra geçebilmek için "\n"
#adlı kaçış dizisini kullanıyoruz.
print("isim : ", isim, "\n",

"soyisim : ", soyisim, "\n",
"işletim sistemi: ", işsis, "\n",
"şehir : ", şehir, "\n",
sep="") #parametreler arasında boşluk bırakmıyoruz.

Burada dikkat edeceğimiz nokta her yorum satırının başına# işaretini koymayı unutmamaktır.
Yazdığımız yorumlar Python’a hiç bir şey ifade etmez. Python bu yorumları tamamengörmezden gelecektir. Bu yorumlar bilgisayardan ziyade kodları okuyan kişi için bir anlamtaşır.
Elbette yazdığınız yorumların ne kadar faydalı olacağı, yazdığınız yorumların kalitesinebağlıdır. Dediğimiz gibi, yerli yerinde kullanılmış yorumlar bir programın okunaklılığını artırır,ama her tarafı yorumlarla kaplı bir programı okumak da bazen hiç yorum girilmemiş birprogramı okumaktan daha zor olabilir! Dolayısıyla Python’da kodlarımıza yorum eklerken
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önemli olan şey, kaş yapmaya çalışırken göz çıkarmamaktır. Yani yorumlarımızı, bir kodunokunaklılığını artırmaya çalışırken daha da bozmayacak şekilde yerleştirmeye dikkat etmeliyiz.

10.2 Yorum İşaretinin Farklı Kullanımları

Yukarıda yorum (#) işaretini kullanarak, yazdığımız Python kodlarını nasıl açıklayacağımızıöğrendik. Python’da yorum işaretleri çoğunlukla bu amaç için kullanılır. Yani kodlarıaçıklamak, bu kodları hem kendimiz hem de kodları okuyan başkaları için daha anlaşılır halegetirmek için. . . Ama Python’da # işareti asıl amacının dışında bazı başka amaçlara da hizmetedebilir.
10.2.1 Etkisizleştirme Amaçlı

Dediğimiz gibi, yorum işaretinin birincil görevi, tabii ki, kodlara açıklayıcı notlar eklememizisağlamaktır. Ama bu işaret başka amaçlar için de kullanılabilir. Örneğin, diyelim ki yazdığımızprograma bir özellik eklemeyi düşünüyoruz, ama henüz bu özelliği yeni sürüme eklemekistemiyoruz. O zaman şöyle bir şey yapabiliriz:
isim = "Fırat"
soyisim = "Özgül"
işsis = "Ubuntu"
şehir = "İstanbul"
#uyruğu = "T.C"

print("isim : ", isim, "\n",
"soyisim : ", soyisim, "\n",
"işletim sistemi: ", işsis, "\n",
"şehir : ", şehir, "\n",
#"uyruğu : ", uyruğu, "\n",
sep="")

Burada, programa henüz eklemek istemediğimiz bir özelliği, yorum içine alarak şimdilik iptalediyoruz yani etkisizleştiriyoruz (İngilizcede bu yorum içine alma işlemine comment outdeniyor). Python yorum içinde bir kod bile yer alsa o kodları çalıştırmayacaktır. Çünkü Python# işareti ile başlayan satırların içeriğini görmez (#!/usr/bin/env python3 ve # -*- coding:
utf-8 -*- satırları hariç).
Peki eklemek istemediğimiz özelliği yorum içine almaktansa doğrudan silsek olmaz mı?Elbette olur. Ama programın daha sonraki bir sürümüne ilave edeceğimiz bir özelliği yorumiçine almak yerine silecek olursak, vakti geldiğinde o özelliği nasıl yaptığımızı hatırlamaktazorlanabiliriz! Hatta bir süre sonra programımıza hangi özelliği ekleyeceğimizi dahi unutmuşolabiliriz. ‘Hayır, ben hafızama güveniyorum!’ diyorsanız karar sizin.
Yorum içine alarak iptal ettiğiniz bu kodları programa ekleme vakti geldiğinde yapacağınıztek şey, kodların başındaki # işaretlerini kaldırmak olacaktır. Hatta bazı metin düzenleyicilerbu işlemi tek bir tuşa basarak da gerçekleştirme yeteneğine sahiptir. Örneğin IDLE ileçalışıyorsanız, yorum içine almak istediğiniz kodları fare ile seçtikten sonra Alt+3 tuşlarınabasarak ilgili kodları yorum içine alabilirsiniz. Bu kodları yorumdan kurtarmak için ise ilgilialanı seçtikten sonra Alt+4 tuşlarına basmanız yeterli olacaktır (yorumdan kurtarma işlemineİngilizcede uncomment diyorlar).
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10.2.2 Süsleme Amaçlı

Bütün bunların dışında, isterseniz yorum işaretini kodlarınızı süslemek için dahikullanabilirsiniz:
#######################################################
#~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~#
# FALANCA v.1 #
# Yazan: Keramet Su #
# Lisans: GPL v2 #
#~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~#
#######################################################

isim = "Fırat"
soyisim = "Özgül"
işsis = "Ubuntu"
şehir = "İstanbul"

print("isim : ", isim, "\n",
"soyisim : ", soyisim, "\n",
"işletim sistemi: ", işsis, "\n",
"şehir : ", şehir, "\n",
sep="")

Yani kısaca, Python’un görmesini, çalıştırmasını istemediğimiz her şeyi yorum içine alabiliriz.Unutmamamız gereken tek şey, yorumların yazdığımız programların önemli bir parçasıolduğu ve bunları mantıklı, makul bir şekilde kullanmamız gerektiğidir.
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BÖLÜM11

Kullanıcıdan Bilgi Almak

Şimdiye kadar Python programlama dili ile ilgili epey bilgi edindik. Ama muhtemelen burayakadar öğrendiklerimiz sizi heyecanlandırmaktan bir hayli uzaktı. Zira şu ana kadar hep tekyönlü bir programlama faaliyeti yürüttük.
Mesela şimdiye kadar öğrendiklerimizi kullanarak ancak şöyle bir program yazabildik:
isim = "Mübeccel"

print("Merhaba", isim, end="!\n")

Bu programı çalıştırdığımızda şöyle bir çıktı alacağımızı biliyorsunuz:
Merhaba Mübeccel!

Bu programın ne kadar sıkıcı olduğunu herhalde söylemeye gerek yok. Bu programdaisim değişkenini doğrudan kendimiz yazdığımız için programımız hiçbir koşulda MerhabaMübeccel dışında bir çıktı veremez. Çünkü bu program, tek yönlü bir programlama faaliyetininürünüdür.
Halbuki bu değişkenin değerini kendimiz yazmasak, bu değeri kullanıcıdan alsak ne hoşolurdu, değil mi?
Python’da kullanıcıdan herhangi bir veri alıp, yazdığımız programları tek taraflı olmaktankurtarmak için input() adlı bir fonksiyondan faydalanıyoruz.
İşte biz bu bölümde, programcılık maceramızı bir üst seviyeye taşıyacak çok önemli bir araçolan bu input() fonksiyonunu derinlemesine inceleyeceğiz. Ama bu bölümde sadece bufonksiyonu ele almayacağız elbette. Burada kullanıcıdan veri almanın yanısıra, aldığımız buveriyi nasıl dönüştüreceğimizi ve bu veriyi, yazdığımız programlarda nasıl kullanacağımızı daderin derin inceleyeceğiz.
İlkin input() fonksiyonunu anlatarak yola koyulalım.
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11.1 input() Fonksiyonu

input() da daha önce öğrendiğimiz type(), len() ve print() gibi bir fonksiyondur. Esasındabiz bu fonksiyonu ilk kez burada görmüyoruz. Windows ve GNU/Linux kullanıcıları, yazdıklarıbir programı çift tıklayarak çalıştırabilmek için bu fonksiyonu kullandıklarını hatırlıyorolmalılar. Mesela şu programı ele alalım:
#!/usr/bin/env python3

kartvizit = """
İstihza Anonim Şirketi
Fırat Özgül
Tel: 0212 123 23 23
Faks: 0212 123 23 24
e.posta: kistihza@yahoo.com
"""

print(kartvizit)

Bu programı yazıp kaydettikten sonra bu programın simgesi üzerine çift tıkladığımızda siyahbir komut ekranının çok hızlı bir şekilde açılıp kapandığını görürüz. Aslında programımızçalışıyor, ama programımız yapması gereken işi yaptıktan hemen sonra kapandığı için bizprogram penceresini görmüyoruz.
Programımızın çalıştıktan sonra hemen kapanmamasını sağlamak için son satıra bir input()fonksiyonu yerleştirmemiz gerektiğini biliyoruz:
#!/usr/bin/env python3

kartvizit = """
İstihza Anonim Şirketi
Fırat Özgül
Tel: 0212 123 23 23
Faks: 0212 123 23 24
e.posta: kistihza@yahoo.com
"""

print(kartvizit)

input()

Bu sayede programımız kullanıcıdan bir giriş bekleyecek ve o girişi alana kadar dakapanmayacaktır. Programı kapatmak için Enter düğmesine basabiliriz.
input() bir fonksiyondur dedik. Henüz fonksiyon kavramının ayrıntılarını öğrenmemiş olsakda, şimdiye kadar pek çok fonksiyon gördüğümüz için artık bir fonksiyonla karşılaştığımızdabunun nasıl kullanılacağını az çok tahmin edebiliyoruz. Tıpkı düşündüğünüz ve yukarıdakiörnekten de gördüğünüz gibi, birer fonksiyon olan type(), print(), len() ve open()fonksiyonlarını nasıl kullanıyorsak input() fonksiyonunu da öyle kullanacağız.
Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan örnek bir program yazalım:
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isim = input("İsminiz nedir? ")

print("Merhaba", isim, end="!\n")

Bu programı kaydedip çalıştırdığınızda, sorulan soruya verdiğiniz cevaba göre çıktı farklıolacaktır. Örneğin eğer bu soruya ‘Niyazi’ cevabını vermişseniz çıktınız Merhaba Niyazi!şeklinde olacaktır.
Görüyorsunuz ya, tıpkı daha önce gördüğümüz fonksiyonlarda olduğu gibi, input()fonksiyonunda da parantez içine bir parametre yazıyoruz. Bu fonksiyona verilen parametre,kullanıcıdan veri alınırken kullanıcıya sorulacak soruyu gösteriyor. Gelin isterseniz bir örnekdaha yapalım elimizin alışması için:
yaş = input("Yaşınız: ")

print("Demek", yaş, "yaşındasın.")
print("Genç mi yoksa yaşlı mı olduğuna karar veremedim.")

input() fonksiyonunun ne kadar kullanışlı bir araç olduğu ortada. Bu fonksiyon sayesinde,şimdiye kadar tek sesli bir şekilde yürüttüğümüz programcılık faaliyetlerimizi çok sesli birhale getirebileceğiz. Mesela önceki bölümlerden birinde yazdığımız, daire alanı hesaplayanprogramı hatırlarsınız. O zaman henüz dosyalarımızı kaydetmeyi ve input() fonksiyonunuöğrenmediğimiz için o programı etkileşimli kabukta şu şekilde yazmıştık:
>>> çap = 16
>>> yarıçap = çap / 2
>>> pi = 3.14159
>>> alan = pi * (yarıçap * yarıçap)
>>> alan

201.06176

Ama artık hem dosyalarımızı kaydetmeyi biliyoruz, hem de input() fonksiyonunu öğrendik.Dolayısıyla yukarıdaki programı şu şekilde yazabiliriz:
#Kullanıcıdan dairenin çapını girmesini istiyoruz.
çap = input("Dairenin çapı: ")

#Kullanıcının verdiği çap bilgisini kullanarak
#yarıçapı hesaplayalım. Buradaki int() fonksiyonunu
#ilk kez görüyoruz. Biraz sonra bunu açıklayacağız
yarıçap = int(çap) / 2

#pi sayımız sabit
pi = 3.14159

#Yukarıdaki bilgileri kullanarak artık
#dairenin alanını hesaplayabiliriz
alan = pi * (yarıçap * yarıçap)

#Son olarak, hesapladığımız alanı yazdırıyoruz
(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
print("Çapı", çap, "cm olan dairenin alanı: ", alan, "cm2'dir")

Gördüğünüz gibi, input() fonksiyonunu öğrenmemiz sayesinde artık yavaş yavaş işe yararprogramlar yazabiliyoruz.
Ancak burada, daha önce öğrenmediğimiz bir fonksiyon dikkatinizi çekmiş olmalı. Bufonksiyonun adı int(). Bu yeni fonksiyon dışında, yukarıdaki bütün kodları anlayabilecekkadar Python bilgisine sahibiz.
int() fonksiyonunun ne işe yaradığını anlamak için isterseniz ilgili satırı yarıçap = çap / 2şeklinde yazarak çalıştırmayı deneyin bu programı.
Dediğim gibi, eğer o satırdaki int() fonksiyonunu kaldırarak programı çalıştırdıysanız şunabenzer bir hata mesajı almış olmalısınız:
Traceback (most recent call last):
File "deneme.py", line 8, in <module>

yarıçap = çap / 2
TypeError: unsupported operand type(s) for /: 'str' and 'int'

Gördüğünüz gibi programımız bölme işlemini yapamadı. Buradan anlıyoruz ki, bu int()fonksiyonu programımızdaki aritmetik işlemin düzgün bir şekilde yapılabilmesini sağlıyor.Gelelim bu fonksiyonun bu işlevi nasıl yerine getirdiğini incelemeye.

11.2 Tip Dönüşümleri

Bir önceki bölümün sonunda verdiğimiz örnek programda int() adlı bir fonksiyon görmüş,bu fonksiyonu anlatmayı o zaman ertelemiştik. Çok gecikmeden, bu önemli fonksiyonun neişe yaradığını öğrenmemiz gerekiyor. İsterseniz bir örnek üzerinden gidelim.
Diyelim ki kullanıcıdan aldığı sayının karesini hesaplayan bir program yazmak istiyoruz.Öncelikle şöyle bir şey deneyelim:
sayı = input("Lütfen bir sayı girin: ")

#Girilen sayının karesini bulmak için sayı değişkeninin 2.
#kuvvetini alıyoruz. Aynı şeyi pow() fonksiyonu ile de
#yapabileceğimizi biliyorsunuz. Örn.: pow(sayı, 2)
print("Girdiğiniz sayının karesi: ", sayı ** 2)

Bu kodları çalıştırdığımız zaman, programımız kullanıcıdan bir sayı girmesini isteyecek, ancakkullanıcı bir sayı girip Enter tuşuna bastığında şöyle bir hata mesajıyla karşılaşacaktır:
Traceback (most recent call last):
File "test.py", line 5, in <module>

print("Girdiğiniz sayının karesi: ", sayı ** 2)
TypeError: unsupported operand type(s) for ** or pow(): 'str' and 'int'

Hatamesajına baktığınızda, ‘TypeError’ ifadesinden, bunun veri tipine ilişkin bir hata olduğunutahmin edebilirsiniz. Eğer İngilizce biliyorsanız yukarıdaki hata mesajının anlamını rahatlıkla
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çıkarabilirsiniz. İngilizce bilmeseniz de en sondaki ‘str’ ve ‘int’ kelimeleri size karakter dizisi vesayı adlı veri tiplerini hatırlatacaktır. Demek ki ortada veri tiplerini ilgilendiren bir sorun var. . .
Peki burada tam olarak neler dönüyor?
Hatırlayacaksınız, geçen derslerden birinde len() fonksiyonunu anlatırken şöyle bir şeysöylemiştik:

Biz henüz kullanıcıdan nasıl veri alacağımızı bilmiyoruz. Ama şimdilik şunusöyleyebiliriz: Python’da kullanıcıdan herhangi bir veri aldığımızda, bu veri bize birkarakter dizisi olarak gelecektir.
Gelin isterseniz yukarıda anlattığımız durumu teyit eden bir program yazalım:
#Kullanıcıdan herhangi bir veri girmesini istiyoruz
sayı = input("Herhangi bir veri girin: ")

#Kullanıcının girdiği verinin tipini bir
#değişkene atıyoruz
tip = type(sayı)

#Son olarak kullanıcının girdiği verinin tipini
#ekrana basıyoruz.
print("Girdiğiniz verinin tipi: ", tip)

Bu programı çalıştırdığımızda ne tür bir veri girersek girelim, girdiğimiz verinin tipi str, yanikarakter dizisi olacaktır. Demek ki gerçekten de, kullanıcıdan veri almak için kullandığımız
input() fonksiyonu bize her koşulda bir karakter dizisi veriyormuş.
Geçen derslerde şöyle bir şey daha söylemiştik:

Python’da, o anda elinizde bulunan bir verinin hangi tipte olduğunu bilmek sonderece önemlidir. Çünkü bir verinin ait olduğu tip, o veriyle neler yapıp neleryapamayacağınızı belirler.
Şu anda karşı karşıya olduğumuz durum da buna çok güzel bir örnektir. Eğer o anda elimizdebulunan verinin tipini bilmezsek tıpkı yukarıda olduğu gibi, o veriyi programımızda kullanmayaçalışırken programımız hata verir ve çöker.
Her zaman üstüne basa basa söylediğimiz gibi, aritmetik işlemler yalnızca sayılarlayapılır. Karakter dizileri ile herhangi bir aritmetik işlem yapılamaz. Dolayısıyla, input()fonksiyonundan gelen veri bir karakter dizisi olduğu için ve biz de programımızda girilensayının karesini hesaplamak amacıyla bu fonksiyondan gelen verinin 2. kuvvetini, yani karesinihesaplamaya çalıştığımız için programımız hata verecektir.
Yukarıdaki programda neler olup bittiğini daha iyi anlayabilmek için Python’ın etkileşimlikabuğunda şu işlemleri yapabiliriz:
>>> "23" ** 2

Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>

TypeError: unsupported operand type(s) for ** or pow(): 'str' and 'int'

Gördüğünüz gibi, programımızdan aldığımız hata ile yukarıdaki hata tamamen aynı (hatamesajlarında bizi ilgilendiren kısım en son satırdır). Tıpkı burada olduğu gibi, hata veren
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programda da ‘Lütfen bir sayı girin: ‘ sorusuna örneğin 23 cevabını verdiğimizde programımızaslında "23" ** 2 gibi bir işlem yapmaya çalışıyor. Bir karakter dizisinin kuvvetini hesaplamakmümkün olmadığı, kuvvet alma işlemi yalnızca sayılarla yapılabileceği için de hata vermektenbaşka çaresi kalmıyor.
Ancak bazen öyle durumlarla karşılaşırsınız ki, programınız hiçbir hata vermez, ama eldeedilen sonuç aslında tamamen beklentinizin dışındadır. Mesela şu basit örneği inceleyelim:
sayı1 = input("Toplama işlemi için ilk sayıyı girin: ")
sayı2 = input("Toplama işlemi için ikinci sayıyı girin: ")

print(sayı1, "+", sayı2, "=", sayı1 + sayı2)

Bu kodları çalıştırdığımızda şöyle bir manzarayla karşılaşırız:

input() fonksiyonunun alttan alta neler çevirdiğini bu örnek yardımıyla çok daha iyianladığınızı zannediyorum. Gördüğünüz gibi yukarıdaki program herhangi bir hata vermedi.Ama beklediğimiz çıktıyı da vermedi. Zira biz programımızın iki sayıyı toplamasını istiyorduk.O ise kullanıcının girdiği sayıları yan yana yazmakla yetindi. Yani bir aritmetik işlem yapmakyerine, verileri birbiriyle bitiştirdi. Çünkü, dediğim gibi, input() fonksiyonunun kullanıcıdanaldığı şey bir karakter dizisidir. Dolayısıyla bu fonksiyon yukarıdaki gibi bir durumla karşılaştığızaman karakter dizileri arasında bir birleştirme işlemi gerçekleştirir. Tıpkı ilk derslerimizdeetkileşimli kabukta verdiğimiz şu örnekte olduğu gibi:
>>> "23" + "23"

2323

Bu son örnekten ayrıca şunu çıkarıyoruz: Yazdığınız bir programın herhangi bir hatavermemesi o programın doğru çalıştığı anlamına gelmeyebilir. Dolayısıyla bu tür durumlarakarşı her zaman uyanık olmanızda fayda var.
Peki yukarıdaki gibi durumlarla karşılaşmamak için ne yapacağız?
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İşte bu noktada devreye tip dönüştürücü adını verdiğimiz birtakım fonksiyonlar girecek.
11.2.1 int()

Dediğimiz gibi, input() fonksiyonundan gelen veri her zaman bir karakter dizisidir. Dolayısıylabu fonksiyondan gelen veriyle herhangi bir aritmetik işlem yapabilmek için öncelikle bu veriyibir sayıya dönüştürmemiz gerekir. Bu dönüştürme işlemi için int() adlı özel bir dönüştürücüfonksiyondan yararlanacağız. Gelin isterseniz Python’ın etkileşimli kabuğunda bu fonksiyonlabir kaç deneme yaparak bu fonksiyonun ne işe yaradığını ve nasıl kullanıldığını anlamayaçalışalım. Zira etkileşimli kabuk bu tür deneme işlemleri için biçilmiş kaftandır:
>>> karakter_dizisi = "23"
>>> sayı = int(karakter_dizisi)
>>> print(sayı)

23

Burada öncelikle “23” adlı bir karakter dizisi tanımladık. Ardından da int() fonksiyonunukullanarak bu karakter dizisini bir tamsayıya (integer) dönüştürdük. İsminden de anlayacağınızgibi int() fonksiyonu İngilizce integer (tamsayı) kelimesinin kısaltmasıdır ve bu fonksiyonungörevi bir veriyi tamsayıya dönüştürmektir.
Ancak burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Herhangi bir verinin sayıyadönüştürülebilmesi için o verinin sayı değerli bir veri olması gerekir. Örneğin “23”, sayıdeğerli bir karakter dizisidir. Ama mesela “elma” sayı değerli bir karakter dizisi değildir. Buyüzden “elma” karakter dizisi sayıya dönüştürülemez:
>>> karakter_dizisi = "elma"
>>> sayı = int(karakter_dizisi)

Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>

ValueError: invalid literal for int() with base 10: 'elma'

Gördüğünüz gibi, sayı değerli olmayan bir veriyi sayıya dönüştürmeye çalıştırdığımızda Pythonbize bir hata mesajı gösteriyor. Yazdığımız programlarda bu duruma özellikle dikkat etmemizgerekiyor.
Şimdi bu bölümün başında yazdığımız ve hata veren programımıza dönelim yine:
sayı = input("Lütfen bir sayı girin: ")

print("Girdiğiniz sayının karesi: ", sayı ** 2)

Bu kodların hata vereceğini biliyoruz. Ama artık, öğrendiğimiz int() dönüştürücüsünükullanarak programımızı hata vermeyecek şekilde yeniden yazabiliriz:
veri = input("Lütfen bir sayı girin: ")

#input() fonksiyonundan gelen karakter dizisini
#sayıya dönüştürüyoruz.
sayı = int(veri)

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
print("Girdiğiniz sayının karesi: ", sayı ** 2)

Artık programımız hatasız bir şekilde çalışıyor.
Bir de öteki örneğimizi ele alalım:
sayı1 = input("Toplama işlemi için ilk sayıyı girin: ")
sayı2 = input("Toplama işlemi için ikinci sayıyı girin: ")

print(sayı1, "+", sayı2, "=", sayı1 + sayı2)

Bu kodların beklediğimiz çıktıyı vermeyeceğini biliyoruz. Ama eğer bu kodları şöyle yazarsakişler değişir:
v1 = input("Toplama işlemi için ilk sayıyı girin: ")
v2 = input("Toplama işlemi için ikinci sayıyı girin: ")

sayı1 = int(v1) #v1 adlı karakter dizisini sayıya dönüştürüyoruz.
sayı2 = int(v2) #v2 adlı karakter dizisini sayıya dönüştürüyoruz.

print(sayı1, "+", sayı2, "=", sayı1 + sayı2)

Gördüğünüz gibi, input() fonksiyonundan gelen karakter dizilerini sayıya dönüştürerekistediğimiz çıktıyı alabiliyoruz.
11.2.2 str()

Python’daki tip dönüştürücüleri elbette sadece int() fonksiyonuyla sınırlı değildir.Gördüğünüz gibi, int() fonksiyonu sayı değerli verileri (mesela karakter dizilerini) tamsayıya dönüştürüyor. Bunun bir de tersi mümkündür. Yani karakter dizisi olmayan verilerikarakter dizisine dönüştürmemiz de mümkündür. Bu işlem için str() adlı başka bir tipdönüştürücüden yararlanıyoruz:
>>> sayı = 23
>>> kardiz = str(sayı)
>>> print(kardiz)

23

>>> print(type(kardiz))

<class 'str'>

Gördüğünüz gibi, bir tam sayı olan 23’ü str() adlı bir fonksiyondan yararlanarak karakterdizisi olan “23” ifadesine dönüştürdük. Son satırda da, elde ettiğimiz şeyin bir karakter dizisiolduğundan emin olmak için type() fonksiyonunu kullanarak verinin tipini denetledik.
Yukarıdaki örneklerden gördüğümüz gibi, aritmetik işlemler yapmak istediğimizde karakterdizilerini sayıya çevirmemiz gerekiyor. Peki acaba hangi durumlarda bunun tersini yapmamız,yani sayıları karakter dizilerine çevirmemiz gerekir? Python bilginiz ve tecrübeniz arttıkça
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bunların hangi durumlar olduğunu kendiniz de göreceksiniz. Mesela biz daha şimdiden,sayıları karakter dizisine çevirmemiz gereken bir durumla karşılaştık. Hatırlarsanız, len()fonksiyonunu anlatırken, bu fonksiyonun sayılarla birlikte kullanılamayacağını söylemiştik:
>>> len(12343423432)

Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>

TypeError: object of type 'int' has no len()

Peki ya yazdığınız programda bir sayının kaç haneden oluştuğunu hesaplamanız gerekirsene yapacaksınız? Yani mesela yukarıdaki sayının 11 haneli olduğunu bilmeniz gerekiyorsa neolacak?
İşte böyle bir durumda str() fonksiyonundan yararlanabilirsiniz:
>>> sayı = 12343423432
>>> kardiz = str(sayı)
>>> len(kardiz)

11

Bildiğiniz gibi, len() fonksiyonu, şu ana kadar öğrendiğimiz veri tipleri içinde sadecekarakter dizileri üzerinde işlem yapabiliyor. Biz de bu yüzden, sayımızın kaç haneli olduğunuöğrenebilmek için, öncelikle bu sayıyı bir karakter dizisine çeviriyoruz. Daha sonra da eldeettiğimiz bu karakter dizisini len() fonksiyonuna parametre olarak veriyoruz. Böylece sayınınkaç haneli olduğu bilgisini elde etmiş oluyoruz.
Bu arada elbette yukarıdaki işlemi tek satırda da halledebilirsiniz:
>>> len(str(12343423432))

11

Bu şekilde iç içe geçmiş fonksiyonlar yazdığımızda, Python fonksiyonları içten dışa doğrutek tek değerlendirecektir. Mesela yukarıdaki örnekte Python önce str(12343423432)ifadesini değerlendirecek ve çıkan sonucu len() fonksiyonuna gönderecektir. İç içe geçmişfonksiyonları yazarken dikkat etmemiz gereken önemli bir nokta da, açtığımız her bir parantezitek tek kapatmayı unutmamaktır.
11.2.3 float()

Hatırlarsanız ilk bölümlerde sayılardan söz ederken tamsayıların (integer) dışında kayannoktalı sayıların (float) da olduğundan söz etmiştik. İşte eğer bir tamsayıyı veya sayı değerlibir karakter dizisini kayan noktalı sayıya dönüştürmek istersek float() adlı başka birdönüştürücüden yararlanacağız:
>>> a = 23
>>> type(a)

<class 'int'>

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
>>> float(a)

23.0

Gördüğünüz gibi, 23 tamsayısı, float() fonksiyonu sayesinde 23.0’a yani bir kayan noktalısayıya dönüştü.
Aynı şeyi, sayı değerli karakter dizileri üzerine uygulamak da mümkündür:
>>> b = "23"
>>> type(b)

<class 'str'>

>>> float(b)

23.0

11.2.4 complex()

Sayılardan söz ederken, eğer matematikle çok fazla içli dışlı değilseniz pekkarşılaşmayacağınız, ‘karmaşık sayı’ adlı bir sayı türünden de bahsetmiştik. Karmaşıksayılar Python’da ‘complex’ ifadesiyle gösteriliyor. Mesela şunun bir karmaşık sayı olduğunubiliyoruz:
>>> 12+0j

Kontrol edelim:
>>> type(12+0j)

<class 'complex'>

İşte eğer herhangi bir sayıyı karmaşık sayıya dönüştürmeniz gerekirse complex() adlı birfonksiyondan yararlanabilirsiniz. Örneğin:
>>> complex(15)

(15+0j)

Böylece Python’daki bütün sayı dönüştürücüleri öğrenmiş olduk.
Gelin isterseniz, bu bölümde anlattığımız konuları şöyle bir tekrar ederek bilgilerimizisağlamlaştırmaya çalışalım.
>>> a = 56

Bu sayı bir tamsayıdır. İngilizce olarak ifade etmek gerekirse, integer. Bunun bir tamsayıolduğunu şu şekilde teyit edebileceğimizi gayet iyi biliyorsunuz:
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>>> type(a)

<class 'int'>

Burada aldığımız <class int> çıktısı, bize a değişkeninin tuttuğu sayının bir tamsayı olduğunusöylüyor. ‘int’ ifadesi, integer (tamsayı) kelimesinin kısaltmasıdır.
Bir de şu sayıya bakalım:
>>> b = 34.5
>>> type(b)

<class 'float'>

Bu çıktı ise bize 34.5 sayısının bir kayan noktalı sayı olduğunu söylüyor. float kelimesi Floatsveya Floating Point Number ifadesinin kısaltmasıdır. Yani ‘kayan noktalı sayı’ demektir.
Bu arada, bu type() adlı fonksiyonu sadece sayılara değil, başka şeylere deuygulayabileceğimizi biliyorsunuz. Mesela bir örnek vermek gerekirse:
>>> meyve = "karpuz"
>>> type(meyve)

<class 'str'>

Gördüğünüz gibi, type() fonksiyonu bizemeyve adlı değişkenin değerinin bir ‘str’ yani stringyani karakter dizisi olduğunu bildirdi.
Bu veri tipleri arasında, bazı özel fonksiyonları kullanarak dönüştürme işlemi yapabileceğimiziöğrendik. Mesela:
>>> sayı = 45

sayı adlı değişkenin tuttuğu verinin değeri bir tamsayıdır. Biz bu tamsayıyı kayan noktalı sayıyadönüştürmek istiyoruz. Yapacağımız işlem çok basit:
>>> float(sayı)

45.0

Gördüğünüz gibi, 45 adlı tamsayıyı, 45.0 adlı bir kayan noktalı sayıya dönüştürdük. Şimdi
type(45.0) komutu bize <class ‘float’> çıktısını verecektir.
Eğer kayan noktalı bir sayıyı tamsayıya çevirmek istersek şu komutu veriyoruz. Mesela kayannoktalı sayımız, 56.5 olsun:
>>> int(56.5)

56

Yukarıdaki örneği tabii ki şöyle de yazabiliriz:
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>>> a = 56.5
>>> int(a)

56

Dönüştürme işlemini sayılar arasında yapabileceğimiz gibi, sayılar ve karakter dizileri arasındada yapabiliriz. Örneğin şu bir karakter dizisidir:
>>> nesne = "45"

Yukarıdaki değeri tırnak içinde belirttiğimiz için bu değer bir karakter dizisidir. Şimdi bunu birtamsayıya çevireceğiz:
>>> int(nesne)

45

Dilersek, aynı karakter dizisini kayan noktalı sayıya da çevirebiliriz:
>>> float(nesne)

45.0

Hatta bir sayıyı karakter dizisine de çevirebiliriz. Bunun için string (karakter dizisi) kelimesininkısaltması olan str ifadesini kullanacağız:
>>> s = 6547
>>> str(s)

'6547'

Bir örnek de kayan noktalı sayılarla yapalım:
>>> s = 65.7
>>> str(s)

'65.7'

Yalnız şunu unutmayın: Bir karakter dizisinin sayıya dönüştürülebilmesi için o karakterdizisinin sayı değerli olması lazım. Yani “45” değerini sayıya dönüştürebiliriz. Çünkü “45”değeri, tırnaklardan ötürü bir karakter dizisi de olsa, neticede sayı değerli bir karakter dizisidir.Ama mesela “elma” karakter dizisi böyle değildir. Dolayısıyla, şöyle bir maceraya girişmek bizihüsrana uğratacaktır:
>>> nesne = "elma"
>>> int(nesne)

Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>

ValueError: invalid literal for int() with base 10: 'elma'

Gördüğünüz gibi, Python böyle bir işlem denemesi karşısında hata veriyor. . .
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Bu bölümde pek çok yeni şey öğrendik. Bu bölümün en önemli getirisi input() fonksiyonunuöğrenmemiz oldu. Bu fonksiyon sayesinde kullanıcıyla iletişim kurmayı başardık. Artıkkullanıcıdan veri alıp, bu verileri programlarımız içinde işleyebiliyoruz.
Yine bu bölümde dikkatinizi çektiğimiz başka bir konu da sayılar ve karakter dizileri arasındakiilişkiydi. input() fonksiyonuyla elde edilen çıktının bir karakter dizisi olduğunu öğrendik.Bildiğimiz gibi, aritmetik işlemler ancak sayılar arasında yapılabilir. Dolayısıyla input()fonksiyonuyla gelen karakter dizisini bir sayıyla çarpmaya kalkarsak hata alıyoruz. Buradayapmamız gereken şey, elimizdeki verileri dönüştürmek. Yani input() fonksiyonundan gelenkarakter dizisini bir sayıyla çarpmak istiyorsak, öncelikle aldığımız karakter dizisini sayıyadönüştürmemiz gerekiyor. Dönüştürme işlemleri için kullandığımız fonksiyonlar şunlardı:

int() Sayı değerli bir karakter dizisini veya kayan noktalı sayıyı tamsayıya (integer)çevirir.
float() Sayı değerli bir karakter dizisini veya tamsayıyı kayan noktalı sayıya (float)çevirir.
str() Bir tamsayı veya kayan noktalı sayıyı karakter dizisine (string) çevirir.
complex() Herhangi bir sayıyı veya sayı değerli karakter dizisini karmaşık sayıya(complex) çevirir.

Ayrıca bu bölümde öğrendiklerimiz, şöyle önemli bir tespitte bulunmamıza da olanak tanıdı:
Her tamsayı ve/veya kayan noktalı sayı bir karakter dizisine dönüştürülebilir. Amaher karakter dizisi tamsayıya ve/veya kayan noktalı sayıya dönüştürülemez.

Örneğin, 5654 gibi bir tamsayıyı veya 543.34 gibi bir kayan noktalı sayıyı str() fonksiyonuyardımıyla karakter dizisine dönüştürebiliriz:
>>> str(5654)
>>> str(543.34)

“5654” karakter dizisini int() fonksiyonu ile tamsayıya, float() fonksiyonu ile de bir kayannoktalı sayıya dönüştürebiliriz:
>>> int("5654")
>>> float("5654")

veya “543.34” gibi bir karakter dizisini float() fonksiyonu yardımıyla kayan noktalı sayıyadönüştürebiliriz:
>>> float("543.34")

Ancak “543.34” karakter dizisini int() fonksiyonu ile birlikte kullanırsak hata alırız, çünkü 543.34bir tamsayı olamaz. Eğer amacımız “543.34” karakter dizisini sayısal değer gibi düşünüp aşağıyuvarlamak olsaydı şöyle bir şey yapabilirdik:
>>> x = float("543.34")
>>> x
543.34
>>> int(x)
543
>>>
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Aşağı değil de yukarı yuvarlamak istersek en son elde ettiğimiz 543 değerine bir eklemekyeterli olurdu.
Ama “elma” gibi bir karakter dizisini ne int() ne de float() fonksiyonuyla tamsayıya veyakayan noktalı sayıya dönüştürebiliriz! Çünkü “elma” verisi sayı değerli değildir.
Bu bölümü kapatmadan önce, dilerseniz şimdiye kadar öğrendiklerimizi de içeren örnek birprogram yazalım. Bu program, Python maceramız açısından bize yeni kapılar da açacak.
Önceki derslerimizin birinde verdiğimiz doğalgaz faturası hesaplayan programı hatırlarsınız.İşte artık input() fonksiyonu sayesinde bu doğalgaz faturası hesaplama programını da dahailginç bir hale getirebiliriz:
#Her bir ayın kaç gün çektiğini tanımlıyoruz
ocak = mart = mayıs = temmuz = ağustos = ekim = aralık = 31
nisan = haziran = eylül = kasım = 30
şubat = 28

#Doğalgazın vergiler dahil metreküp fiyatı
birimFiyat = 0.79

#Kullanıcı ayda ne kadar doğalgaz tüketmiş?
aylıkSarfiyat = input("Aylık doğalgaz sarfiyatınızı metreküp olarak giriniz: ")

#Kullanıcı hangi aya ait faturasını öğrenmek istiyor?
dönem = input("""Hangi aya ait faturayı hesaplamak istersiniz?
(Lütfen ay adını tamamı küçük harf olacak şekilde giriniz)\n""")

#Yukarıdaki input() fonksiyonundan gelen veriyi
#Python'ın anlayabileceği bir biçime dönüştürüyoruz
ay = eval(dönem)

#Kullanıcının günlük doğalgaz sarfiyatı
günlükSarfiyat = int(aylıkSarfiyat) / ay

#Fatura tutarı
fatura = birimFiyat * günlükSarfiyat * ay

print("günlük sarfiyatınız: \t", günlükSarfiyat, " metreküp\n",
"tahmini fatura tutarı: \t", fatura, " TL", sep="")

Burada yine bilmediğimiz bir fonksiyonla daha karşılaştık. Bu fonksiyonun adı eval(). Birazsonra eval() fonksiyonunu derinlemesine inceleyeceğiz. Ama bu fonksiyonu anlatmayageçmeden önce dilerseniz yukarıdaki kodları biraz didikleyelim.
İlk satırların ne işe yaradığını zaten biliyorsunuz. Bir yıl içindeki bütün ayların kaç gün çektiğinigösteren değişkenlerimizi tanımladık. Burada her bir değişkeni tek tek tanımlamak yerinedeğişkenleri topluca tanımladığımıza dikkat edin. İsteseydik tabii ki yukarıdaki kodları şöylede yazabilirdik:
#Her bir ayın kaç gün çektiğini tanımlıyoruz
ocak = 31
şubat = 28

(sonraki sayfaya devam)

11.2. Tip Dönüşümleri 133



Yazbel Python Belgeleri, Yayım 4.0.0

(önceki sayfadan devam)
mart = 31
nisan = 30
mayıs = 31
haziran = 30
temmuz = 31
ağustos = 31
eylül = 30
ekim = 31
kasım = 30
aralık = 31

#Doğalgazın vergiler dahil m3 fiyatı
birimFiyat = 0.79

#Kullanıcı ayda ne kadar doğalgaz tüketmiş?
aylıkSarfiyat = input("Aylık doğalgaz sarfiyatınızı m3 olarak giriniz: ")

#Kullanıcı hangi aya ait faturasını öğrenmek istiyor?
dönem = input("""Hangi aya ait faturayı hesaplamak istersiniz?
(Lütfen ay adını tamamı küçük harf olacak şekilde giriniz)\n""")

#Yukarıdaki input() fonksiyonundan gelen veriyi
#Python'ın anlayabileceği bir biçime dönüştürüyoruz
ay = eval(dönem)

#Kullanıcının günlük doğalgaz sarfiyatı
günlükSarfiyat = int(aylıkSarfiyat) / ay

#Fatura tutarı
fatura = birimFiyat * günlükSarfiyat * ay

print("günlük sarfiyatınız: \t", günlükSarfiyat, " metreküp\n",
"tahmini fatura tutarı: \t", fatura, " TL", sep="")

Ama tabii ki, değişkenleri tek tek tanımlamak yerine topluca tanımlamak, daha az kodyazmanızı sağlamasının yanısıra, programınızın çalışma performansı açısından da daha iyidir.Yani değişkenleri bu şekilde tanımladığınızda programınız daha hızlı çalışır.
Programımızı incelemeye devam edelim. . .
Değişkenleri tanımladıktan sonra doğalgazın vergiler dahil yaklaşık birim fiyatını da birdeğişken olarak tanımladık. 0.79 değerini zaten birkaç bölüm önce hesaplayıp bulduğumuziçin, aynı işlemleri tekrar programımıza eklememize gerek yok. Doğrudan nihai değeriprogramımıza yazsak yeter. . .
Birim fiyatı belirledikten sonra kullanıcıya aylık doğalgaz sarfiyatını soruyoruz. Kullanıcının budeğeri m3 olarak girmesini bekliyoruz. Elbette bu veriyi kullanıcıdan alabilmek için input()fonksiyonunu kullanıyoruz.
Daha sonra kullanıcıya hangi aya ait doğalgaz faturasını ödemek istediğini soruyoruz. Bubilgi, bir sonraki satırda günlük doğalgaz sarfiyatını hesaplarken işimize yarayacak. Çünkükullanıcının girdiği ayın çektiği gün sayısına bağlı olarak günlük sarfiyat değişecektir. Günlük
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sarfiyatı hesaplamak için aylık sarfiyatı, ilgili ayın çektiği gün sayısına bölüyoruz. Bu aradabir önceki satırda dönem değişkenini eval() adlı bir fonksiyonla birlikte kullandığımızıgörüyorsunuz. Bunu biraz sonra inceleyeceğiz. O yüzden bu satırları atlayıp son satıra gelelim.
Son satırda print() fonksiyonunu kullanarak, kullanıcıdan aldığımız verileri düzgün birşekilde kendisine gösteriyoruz. Programımız kullanıcıya günlük doğalgaz sarfiyatını veay sonunda karşılaşacağı tahmini fatura tutarını bildiriyor. print() fonksiyonu içindekullandığımız kaçış dizilerine özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. Burada düzgün bir çıktıelde etmek için \t ve \n adlı kaçış dizilerinden nasıl yararlandığımızı görüyorsunuz. Bu kaçışdizilerinin buradaki işlevini tam olarak anlayabilmek için, bu kodları bir de bu kaçış dizileriolmadan yazmayı deneyebilirsiniz.
Bu bilgileri, önemlerinden ötürü aklımızda tutmaya çalışalım. Buraya kadar anlatılan konularhakkında zihnimizde belirsizlikler varsa veya bazı noktaları tam olarak kavrayamadıysak,şimdiye kadar öğrendiğimiz konuları tekrar gözden geçirmemiz bizim için epey faydalıolacaktır. Zira bundan sonraki bölümlerde, yeni bilgilerin yanısıra, buraya kadar öğrendiğimizşeyleri de yoğun bir şekilde pratiğe dökeceğiz. Bundan sonraki konuları takip edebilmemizaçısından, buraya kadar verdiğimiz temel bilgileri iyice sindirmiş olmak işimizi bir haylikolaylaştıracaktır.

11.3 eval() ve exec() Fonksiyonları

Bir önceki bölümün son örnek programında eval() adlı bir fonksiyonla karşılaşmıştık.İşte şimdi bu önemli fonksiyonun ne işe yaradığını anlamaya çalışacağız. Ancak eval()fonksiyonunu anlatmaya başlamadan önce şu uyarıyı yapalım:
eval() ŞEYTANİ GÜÇLERİ OLAN BİR FONKSİYONDUR!

Bunun neden böyle olduğunu hem biz anlatacağız, hem de zaten bu fonksiyonu tanıdıkçaneden eval()’e karşı dikkatli olmanız gerektiğini kendiniz de anlayacaksınız.
Dilerseniz işe basit bir eval() örneği vererek başlayalım:
print("""
Basit bir hesap makinesi uygulaması.

İşleçler:

+ toplama
- çıkarma
* çarpma
/ bölme

Yapmak istediğiniz işlemi yazıp ENTER
tuşuna basın. (Örneğin 23 ve 46 sayılarını
çarpmak için 23 * 46 yazdıktan sonra
ENTER tuşuna basın.)
""")

veri = input("İşleminiz: ")
hesap = eval(veri)

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
print(hesap)

İngilizcede evaluate diye bir kelime bulunur. Bu kelime, ‘değerlendirmeye tabi tutmak, işlemesokmak, işlemek’ gibi anlamlar taşır. İşte eval() fonksiyonundaki eval kelimesi bu evaluatekelimesinin kısaltmasıdır. Yani bu fonksiyonun görevi, kendisine verilen karakter dizilerinideğerlendirmeye tabi tutmak ya da işlemektir. Peki bu tam olarak ne anlama geliyor?
Aslında yukarıdaki örnek programı çalıştırdığımızda bu sorunun yanıtını kendi kendimizeverebiliyoruz. Bu programı çalıştırarak, “İşleminiz: “ ifadesinden sonra, örneğin, 45 * 76 yazıpEnter tuşuna basarsak programımız bize 3420 çıktısı verecektir. Yani programımız hesapmakinesi işlevini yerine getirip 45 sayısı ile 76 sayısını çarpacaktır. Dolayısıyla, yukarıdakiprogramı kullanarak her türlü aritmetik işlemi yapabilirsiniz. Hatta bu program, son derecekarmaşık aritmetik işlemlerin yapılmasına dahi müsaade eder.
Peki programımız bu işlevi nasıl yerine getiriyor? İsterseniz kodların üzerinden tek tek geçelim.
Öncelikle programımızın en başına kullanım kılavuzuna benzer bir metin yerleştirdik ve bumetni print() fonksiyonu yardımıyla ekrana bastık.
Daha sonra kullanıcıdan alacağımız komutları veri adlı bir değişkene atadık. Tabii ki kullanıcıylailetişimi her zaman olduğu gibi input() fonksiyonu yardımıyla sağlıyoruz.
Ardından, kullanıcıdan gelen veriyi eval() fonksiyonu yardımıyla değerlendirmeye tabitutuyoruz. Yani kullanıcının girdiği komutları işleme sokuyoruz. Örneğin, kullanıcı 46 / 2 gibibir veri girdiyse, biz eval() fonksiyonu yardımıyla bu 46 / 2 komutunu işletiyoruz. Bu işleminsonucunu da hesap adlı başka bir değişken içinde depoluyoruz.
Eğer burada eval() fonksiyonunu kullanmazsak, programımız, kullanıcının girdiği 45 * 76komutunu hiçbir işleme sokmadan dümdüz ekrana basacaktır. Yani:
print("""
Basit bir hesap makinesi uygulaması.

İşleçler:

+ toplama
- çıkarma
* çarpma
/ bölme

Yapmak istediğiniz işlemi yazıp ENTER
tuşuna basın. (Örneğin 23 ve 46 sayılarını
çarpmak için 23 * 46 yazdıktan sonra
ENTER tuşuna basın.)
""")

veri = input("İşleminiz: ")

print(veri)

Eğer programımızı yukarıdaki gibi, eval() fonksiyonu olmadan yazarsak, kullanıcımız 45 *
76 gibi bir komut girdiğinde alacağı cevap dümdüz bir 45 * 76 çıktısı olacaktır. İşte eval()
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fonksiyonu, kullanıcının girdiği her veriyi bir Python komutu olarak algılar ve bu veriyi işlemesokar. Yani 45 * 76 gibi bir şey gördüğünde, bu şeyi doğrudan ekrana yazdırmak yerine,işlemin sonucu olan 3420 sayısını verir.
eval() fonksiyonunun, yukarıda anlattığımız özelliklerini okuduktan sonra, ‘Ne güzel birfonksiyon! Her işimi görür bu!’ dediğinizi duyar gibiyim. Ama aslında durum hiç de öyle değil.Neden mi?
print("""
Basit bir hesap makinesi uygulaması.

İşleçler:

+ toplama
- çıkarma
* çarpma
/ bölme

Yapmak istediğiniz işlemi yazıp ENTER
tuşuna basın. (Örneğin 23 ve 46 sayılarını
çarpmak için 23 * 46 yazdıktan sonra
ENTER tuşuna basın.)
""")

veri = input("İşleminiz: ")
hesap = eval(veri)

print(hesap)

Şimdi yukarıdaki programı tekrar çalıştırın ve “İşleminiz: “ ifadesinden sonra şu cevabı verin:
print("Merhaba Python!")

Bu komut şöyle bir çıktı vermiş olmalı:
Merhaba Python!
None

Not: Buradaki None değerini görmezden gelin. Bunu fonksiyonlar konusunu anlatırkeninceleyeceğiz.
Gördüğünüz gibi, yazdığımız program, kullanıcının girdiği Python komutunun işletilmesinesebep oldu. Bu noktada, ‘Eee, ne olmuş!’ demiş olabilirsiniz. Gelin bir de şuna bakalım. Şimdiprogramı tekrar çalıştırıp şu cevabı verin:
open("deneme.txt", "w")

Bu cevap, bilgisayarınızda deneme.txt adlı bir dosya oluşturulmasına sebep oldu. Belkifarkındasınız, belki farkında değilsiniz, ama aslında şu anda kendi yazdığınız programsizin kontrolünüzden tamamen çıktı. Siz aslında bir hesap makinesi programı yazmıştınız.Ama eval() fonksiyonu nedeniyle kullanıcıya rastgele Python komutlarını çalıştırma imkanı
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verdiğiniz için programınız sadece aritmetik işlemleri hesaplamak için kullanılmayabilir. Böylebir durumda kötü niyetli (ve bilgili) bir kullanıcı size çok büyük zarar verebilir. Meselakullanıcının, yukarıdaki programa şöyle bir cevap verdiğini düşünün:
__import__("os").system("dir")

Burada anlamadığınız şeyleri şimdilik bir kenara bırakıp, bu komutun sonuçlarına odaklanın.Gördüğünüz gibi, yukarıdaki programa bu cevabı vererek mevcut dizin altındaki bütündosyaları listeleyebildik. Yani programımız bir anda amacını aştı. Artık bu aşamadan sonrabu programı şeytani bir amaca yönelik olarak kullanmak tamamen programı kullanan kişiyekalmış. . . Bu programın, bir web sunucusu üzerinde çalışan bir uygulama olduğunu ve buprogramı kullananların yukarıdaki gibimasumane bir şekilde dizin içindeki dosyaları listeleyenbir komut yerine, dizin içindeki dosyaları ve hatta sabit disk üzerindeki her şeyi silen bir komutyazdığını düşünün. . . Yanlış yazılmış bir program yüzünden bütün verilerinizi kaybetmenizişten bile değildir. (Bahsettiğim o, ‘bütün sabit diski silen komutu’ kendi sisteminizdevermemeniz gerektiğini söylememe gerek yok, değil mi?)
Eğer SQL Injection kavramını biliyorsanız, yukarıdaki kodların yol açtığı güvenlik açığınıgayet iyi anlamış olmalısınız. Zaten internet üzerinde yaygın bir şekilde kullanılan ve websitelerini hedef alan SQL Injection tarzı saldırılar da aynı mantık üzerinden gerçekleştiriliyor.SQL Injection metoduyla bir web sitesine saldıran cracker’lar, o web sitesini programlayankişinin (çoğunlukla farkında olmadan) kullanıcıya verdiği rastgele SQL komutu işletme yetkisinikötüye kullanarak gizli ve özel bilgileri ele geçirebiliyorlar. Örneğin SQL Injection metodukullanılarak, bir web sitesine ait veritabanının içeriği tamamen silinebilir. Aynı şekilde,yukarıdaki eval() fonksiyonu da kullanıcılarınıza rastgele Python komutlarını çalıştırmayetkisi verdiği için kötü niyetli bir kullanıcının programınıza sızmasına yol açabilecekpotansiyele sahiptir.
Peki eval() fonksiyonunu asla kullanmayacak mıyız? Elbette kullanacağız. Bu fonksiyonunkullanımını gerektiren durumlarla da karşılaşabilirsiniz. Ama şunu asla aklınızdan çıkarmayın:
eval() fonksiyonu her ne kadar son derece yetenekli ve güçlü bir araç da olsa yanlışellerde yıkıcı sonuçlar doğurabilir. Program yazarken, eğer eval() kullanmanızı gerektirenbir durumla karşı karşıya olduğunuzu düşünüyorsanız, bir kez daha düşünün. eval() ile eldeedeceğiniz etkiyi muhtemelen başka ve çok daha iyi yöntemlerle de elde edebilirsiniz. Üstelikperformans açısından eval() pek iyi bir tercih değildir, çünkü bu fonksiyon (çoğu durumdafarketmeseniz de) aslında yavaş çalışır. O yüzden, eval() fonksiyonunu kullanacağınız zaman,bunun artı ve eksilerini çok iyi tartın: Bu fonksiyonu kullanmak size ne kazandırıyor, nekaybettiriyor?
Ayrıca eval() fonksiyonu kullanılacağı zaman, kullanıcıdan gelen veri bu fonksiyonaparametre olarak verilmeden önce sıkı bir kontrolden geçirilir. Yani kullanıcının girdiği veri
eval() aracılığıyla doğrudan değerlendirmeye tabi tutulmaz. Araya bir kontrol mekanizmasıyerleştirilir. Örneğin, yukarıdaki hesap makinesi programında kullanıcının gireceği verilerisadece sayılar ve işleçlerle sınırlandırabilirsiniz. Yani kullanıcınızın, izin verilen değerler haricibir değer girmesini engelleyebilirsiniz. Bu durumu somutlaştırmak için şöyle bir diyagramçizebiliriz:

Yukarıdaki diyagram eval() fonksiyonunun yanlış uygulanış biçimini gösteriyor. Gördüğünüz
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gibi, veri doğrudan eval() fonksiyonuna gidiyor ve çıktı olarak veriliyor. Böyle bir durumda,
eval() fonksiyonu kullanıcıdan gelen verinin ne olduğuna bakmadan, veriyi doğrudan komutolarak değerlendirip işleteceği için programınızı kullanıcının insafına terketmiş oluyorsunuz.
Aşağıdaki diyagram ise eval() fonksiyonunun doğru uygulanış biçimini gösteriyor:

Burada ise, veri eval() fonksiyonuna ulaşmadan önce kontrolden geçiriliyor. Eğer veri ancakkontrol aşamasından geçerse eval() fonksiyona ulaşabilecek ve oradan da çıktı olarakverilebilecektir. Böylece kullanıcıdan gelen komutları süzme imkanına sahip oluyoruz.
Gördüğünüz gibi, Python eval() gibi bir fonksiyon yardımıyla karakter dizileri içindegeçen Python kodlarını ayıklayıp bunları çalıştırabiliyor. Bu sayede, mesela bize input()fonksiyonu aracılığıyla gelen bir karakter dizisi içindeki Python kodlarını işletme imkanınasahip olabiliyoruz. Bu özellik, dikkatli kullanıldığında, işlerinizi epey kolaylaştırabilir.
Python’da eval() fonksiyonuna çok benzeyen exec() adlı başka bir fonksiyon daha bulunur.
eval() ile yapamadığımız bazı şeyleri exec() ile yapabiliriz. Bu fonksiyon yardımıyla, karakterdizileri içindeki çok kapsamlı Python kodlarını işletebilirsiniz.
Örneğin eval() fonksiyonu bir karakter dizisi içindeki değişken tanımlama işlemini yerinegetiremez. Yani eval() ile şöyle bir şey yapamazsınız:
>>> eval("a = 45")

Ama exec() ile böyle bir işlem yapabilirsiniz:
>>> exec("a = 45")

Böylece a adlı bir değişken tanımlamış olduk. Kontrol edelim:
>>> print(a)

45

eval() ve exec() fonksiyonları özellikle kullanıcıdan alınan verilerle doğrudan işlemyapmak gereken durumlarda işinize yarar. Örneğin bir hesap makinesi yaparken eval()fonksiyonundan yararlanabilirsiniz.
Aynı şekilde mesela insanlara Python programlama dilini öğreten bir program yazıyorsanız
exec() fonksiyonunu şöyle kullanabilirsiniz:
d1 = """

Python'da ekrana çıktı verebilmek için print() adlı bir
fonksiyondan yararlanıyoruz. Bu fonksiyonu şöyle kullanabilirsiniz:

>>> print("Merhaba Dünya") (sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
Şimdi de aynı kodu siz yazın!

>>> """

girdi = input(d1)

exec(girdi)

d2 = """

Gördüğünüz gibi print() fonksiyonu, kendisine
parametre olarak verilen değerleri ekrana basıyor.

Böylece ilk dersimizi tamamlamış olduk. Şimdi bir
sonraki dersimize geçebiliriz."""

print(d2)

Burada exec() ile yaptığımız işi eval() ile de yapabiliriz. Ama mesela eğer bir sonrakiderste ‘Python’da değişkenler’ konusunu öğretecekseniz, eval() yerine exec() fonksiyonunukullanmak durumunda kalabilirsiniz.
eval() fonksiyonunu anlatırken güvenlik ile ilgili olarak söylediğimiz her şey exec()fonksiyonu için de geçerlidir. Dolayısıyla bu iki fonksiyonu çok dikkatli bir şekilde kullanmanızve bu fonksiyonların doğurduğu güvenlik açığının bilincinde olmanız gerekiyor.
Henüz Python bilgilerimiz çok kısıtlı olduğu için eval() ve exec() fonksiyonlarını bütünayrıntılarıyla inceleyemiyoruz. Ama bilgimiz arttıkça bu fonksiyonların ne kadar güçlü (vetehlikeli) araçlar olduğunu siz de göreceksiniz.

11.4 format() Metodu

Python programlama dili içindeki çok temel bazı araçları incelediğimize göre, bu noktadaPython’daki küçük ama önemli bir konuya değinelim bu bölümü kapatmadan önce.
İnternette dolaşırken mutlaka şuna benzer bir sayfayla karşılaşmış olmalısınız:

Burada belli ki adres çubuğuna fdkgd.com diye bir URL yazmışız, ama böyle bir internet adresiolmadığı için, kullandığımız internet tarayıcısı bize şöyle bir mesaj vermiş:
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Hata! Google Chrome fdkgd.com sitesini bulamadı

Şimdi de dadasdaf.com adresini arayalım. . .
Yine böyle bir adres olmadığı için, bu defa tarayıcımız bize şöyle bir uyarı gösterecek:
Hata! Google Chrome dadasdaf.com sitesini bulamadı

Gördüğünüz gibi, hata mesajlarında değişen tek yer, aradığımız sitenin adresi. Yani internettarayıcımız bu hata için şöyle bir taslağa sahip:
Hata! Google Chrome ... sitesini bulamadı

Burada . . . ile gösterdiğimiz yere, bulunamayan URL yerleştiriliyor. Peki böyle bir şeyi Pythonprogramlama dili ile nasıl yapabiliriz?
Çok basit:
#Öncelikle kullanıcıdan bir internet adresi girmesini istiyoruz
url = input("Lütfen ulaşmak istediğiniz sitenin adresini yazın: ")

#Şimdi de bu adresin bulunamadığı konusunda kullanıcıyı bilgilendiriyoruz
print("Hata! Google Chrome", url, "sitesini bulamadı")

Gördüğünüz gibi, şimdiye kadar öğrendiğimiz bilgileri kullanarak böyle bir programı rahatlıklayazabiliyoruz.
Peki ya biz kullanıcının girdiği internet adresini mesela tırnak içinde göstermek istersek neolacak? Yani örneğin şöyle bir çıktı vermek istersek:
Hata! Google Chrome 'fdsfd.com' sitesini bulamadı

Bunun için yine karakter dizisi birleştirme yönteminden yararlanabilirsiniz:
#Öncelikle kullanıcıdan bir internet adresi girmesini istiyoruz
url = input("Lütfen ulaşmak istediğiniz sitenin adresini yazın: ")

#Şimdi de bu adresin bulunamadığı konusunda kullanıcıyı bilgilendiriyoruz
print("Hata! Google Chrome", "'" + url + "'", "sitesini bulamadı")

Burada, + işaretlerini kullanarak, kullanıcının girdiği adresin sağına ve soluna birer tırnakişaretini nasıl yerleştirdiğimize dikkat edin.
Gördüğünüz gibi bu yöntem işe yarıyor, ama ortaya çıkan karakter dizisi de oldukça karmaşıkgörünüyor. İşte bu tür ‘karakter dizisi biçimlendirme’ işlemleri için Python bize çok faydalı biraraç sunuyor. Bu aracın adı format().
Bu aracı şöyle kullanıyoruz:
#Öncelikle kullanıcıdan bir internet adresi girmesini istiyoruz
url = input("Lütfen ulaşmak istediğiniz sitenin adresini yazın: ")

#Şimdi de bu adresin bulunamadığı konusunda kullanıcıyı bilgilendiriyoruz
print("Hata! Google Chrome {} sitesini bulamadı".format(url))
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Bir de bulunamayan internet adresini tırnak içine alalım:
print("Hata! Google Chrome '{} ' sitesini bulamadı".format(url))

Görüyorsunuz ya, biraz önce karakter dizisi birleştirme yöntemini kullanarakgerçekleştirdiğimiz işlemi, çok daha basit bir yolla gerçekleştirme imkanı sunuyor bizebu format() denen araç. . .
Peki format() nasıl çalışıyor?
Bunu anlamak için şu basit örneklere bir bakalım:
>>> print("{} ve {} iyi bir ikilidir".format("Python", "Django"))

'Python ve Django iyi bir ikilidir'

>>> print("{} {} 'yi seviyor!".format("Ali", "Ayşe"))

'Ali Ayşe'yi seviyor!'

>>> print("{} {} yaşında bir {} dur".format("Ahmet", "18", "futbolcu"))

'Ahmet 18 yaşında bir futbolcudur'

Elbette bu örnekleri şöyle de yazabilirdik:
>>> metin = "{} ve {} iyi bir ikilidir"
>>> metin.format("Python", "Django")

'Python ve Django iyi bir ikilidir'

>>> metin = "{} {} 'yi seviyor!"
>>> metin.format("Ali", "Ayşe")

'Ali Ayşe'yi seviyor!'

>>> metin = "{} {} yaşında bir {} dur"
>>> metin.format("Ahmet", "18", "futbolcu")

'Ahmet 18 yaşında bir futbolcudur'

Burada taslak metni doğrudan format() metoduna parametre olarak vermeden önce birdeğişkene atadık. Böylece bu metni daha kolay bir şekilde kullanabildik.
Bu örneklerin, format() denen aracı anlamak konusunda size epey fikir verdiğinizannediyorum. Ama isterseniz bu aracın ne olduğunu ve nasıl çalıştığını daha ayrıntılı olarakincelemeye geçmeden önce başka bir örnek daha verelim.
Varsayalım ki kullanıcıdan aldığı bilgiler doğrultusunda, özel bir konu üzerine dilekçeoluşturan bir program yazmak istiyorsunuz.
Dilekçe taslağımız şu şekilde olsun:
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tarih:

T.C.
... ÜNİVERSİTESİ
... Fakültesi Dekanlığına

Fakülteniz ..........Bölümü ......... numaralı öğrencisiyim. Ekte sunduğum
belgede belirtilen mazeretim gereğince ....... Eğitim-Öğretim Yılı .........
yarıyılında öğrenime ara izni (kayıt dondurma) istiyorum.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

İmza

Ad-Soyadı :
T.C. Kimlik No. :
Adres :
Tel. :
Ekler :

Amacınız bu dilekçedeki boşluklara gelmesi gereken bilgileri kullanıcıdan alıp, eksiksiz birdilekçe ortaya çıkarmak.
Kullanıcıdan bilgi alma kısmı kolay. input() fonksiyonunu kullanarak gerekli bilgilerikullanıcıdan alabileceğimizi biliyorsunuz:
tarih = input("tarih: ")
üniversite = input("üniversite adı: ")
fakülte = input("fakülte adı: ")
bölüm = input("bölüm adı: ")
öğrenci_no = input("öğrenci no. :")
öğretim_yılı = input("öğretim yılı: ")
yarıyıl = input("yarıyıl: ")
ad = input("öğrencinin adı: ")
soyad = input("öğrencinin soyadı: ")
tc_kimlik_no = input("TC Kimlik no. :")
adres = input("adres: ")
tel = input("telefon: ")
ekler = input("ekler: ")

Bilgileri kullanıcıdan aldık. Peki ama bu bilgileri dilekçe taslağı içindeki boşluklara nasılyerleştireceğiz?
Şu ana kadar öğrendiğimiz print() fonksiyonunu ve \t ve \n gibi kaçış dizilerini kullanarakistediğiniz çıktıyı elde etmeyi deneyebilirsiniz. Ama denediğinizde siz de göreceksiniz ki,bu tür yöntemleri kullanarak yukarıdaki dilekçe taslağını doldurmak inanılmaz zor ve vakitalıcı olacaktır. Halbuki bunların hiçbirine gerek yok. Çünkü Python bize bu tür durumlardakullanılmak üzere çok pratik bir araç sunuyor. Şimdi çok dikkatlice inceleyin şu kodları:
dilekçe = """

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
tarih: {}

T.C.
{} ÜNİVERSİTESİ
{} Fakültesi Dekanlığına

Fakülteniz {} Bölümü {} numaralı öğrencisiyim. Ekte sunduğum belgede
belirtilen mazeretim gereğince {} Eğitim-Öğretim Yılı {} .
yarıyılında öğrenime ara izni (kayıt dondurma) istiyorum.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

İmza

Ad : {}
Soyad : {}
T.C. Kimlik No. : {}
Adres : {}
Tel. : {}
Ekler : {}
"""

tarih = input("tarih: ")
üniversite = input("üniversite adı: ")
fakülte = input("fakülte adı: ")
bölüm = input("bölüm adı: ")
öğrenci_no = input("öğrenci no. :")
öğretim_yılı = input("öğretim yılı: ")
yarıyıl = input("yarıyıl: ")
ad = input("öğrencinin adı: ")
soyad = input("öğrencinin soyadı: ")
tc_kimlik_no = input("TC Kimlik no. :")
adres = input("adres: ")
tel = input("telefon: ")
ekler = input("ekler: ")

print(dilekçe.format(tarih, üniversite, fakülte, bölüm,
öğrenci_no, öğretim_yılı, yarıyıl,
ad, soyad, tc_kimlik_no,
adres, tel, ekler))

Bu kodlara (ve bundan önceki örneklere) bakarak birkaç tespitte bulunalım:
1. Taslak metinde kullanıcıdan alınacak bilgilerin olduğu yerlere birer {} işareti yerleştirdik.
2. Taslaktaki eksiklikleri tamamlayacak verileri input() fonksiyonu yardımıyla kullanıcıdantek tek aldık.

144 Bölüm 11. Kullanıcıdan Bilgi Almak



Yazbel Python Belgeleri, Yayım 4.0.0

3. Son olarak, print() fonksiyonu yardımıyla metni tam bir şekilde ekrana çıktı olarakverdik.
Şimdi son tespitimizi biraz açıklayalım. Gördüğünüz gibi, print() fonksiyonu içinde
dilekçe.format() gibi bir yapı var. Burada dilekçe değişkenine nokta işareti ile bağlanmış
format() adlı, fonksiyon benzeri bir araç görüyoruz. Bu araca teknik dilde ‘metot’ adı verilir.
format() metodunun parantezleri içinde ise, kullanıcıdan alıp birer değişkene atadığımızveriler yer alıyor.
Dilerseniz yukarıda olan biteni daha net anlayabilmek için bu konunun başına verdiğimizörneklere geri dönelim.
İlk olarak şöyle bir örnek vermiştik:
#Öncelikle kullanıcıdan bir internet adresi girmesini istiyoruz
url = input("Lütfen ulaşmak istediğiniz sitenin adresini yazın: ")

#Şimdi de bu adresin bulunamadığı konusunda kullanıcıyı bilgilendiriyoruz
print("Hata! Google Chrome {} sitesini bulamadı".format(url))

Burada kullanıcının gireceği internet adresinin yerini tutması için {} işaretlerindenyararlanarak şöyle bir karakter dizisi oluşturduk:
"Hata! Google Chrome {} sitesini bulamadı"

Gördüğünüz gibi, {} işareti karakter dizisi içinde URL’nin geleceği yeri tutuyor. Bu {} işaretininyerine neyin geleceğini format()metodunun parantezleri içinde belirtiyoruz. Dikkatlice bakın:
print("Hata! Google Chrome {} sitesini bulamadı".format(url))

Elbette eğer istersek yukarıdaki örneği şöyle de yazabilirdik:
url = input("Lütfen ulaşmak istediğiniz sitenin adresini yazın: ")

#Kullanıcıya gösterilecek hata için bir taslak metin oluşturuyoruz
hata_taslağı = "Hata! Google Chrome {} sitesini bulamadı"

print(hata_taslağı.format(url))

Burada hata metnini içeren karakter dizisini doğrudan format()metoduna bağlamak yerine,bunu bir değişkene atayıp, format()metodunu bu değişkene bağladık.
Bunun dışında şu örnekleri de vermiştik:
>>> metin = "{} ve {} iyi bir ikilidir"
>>> metin.format("Python", "Django")

'Python ve Django iyi bir ikilidir

>>> metin = "{} {} 'yi seviyor!"
>>> metin.format("Ali", "Ayşe")

'Ali Ayşe'yi seviyor!'

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
>>> metin = "{} {} yaşında bir {} dur"
>>> metin.format("Ahmet", "18", "futbolcu")

'Ahmet 18 yaşında bir futbolcudur'

Burada da, gördüğüz gibi, öncelikle bir karakter dizisi tanımlıyoruz. Bu karakter dizisiiçindeki değişken değerleri ise {} işaretleri ile gösteriyoruz. Daha sonra format() metodunualıp bu karakter dizisine bağlıyoruz. Karakter dizisi içindeki {} işaretleri ile gösterdiğimizyerlere gelecek değerleri de format() metodunun parantezleri içinde gösteriyoruz. Yalnızburada şuna dikkat etmemiz lazım: Karakter dizisi içinde kaç tane {} işareti varsa, format()metodunun parantezleri içinde de o sayıda değer olması gerekiyor.
Bu yapının, yazdığımız programlarda işimizi ne kadar kolaylaştıracağını tahmin edebilirsiniz.Kısa karakter dizilerinde pek belli olmayabilir, ama özellikle çok uzun ve boşluklu karakterdizilerini biçimlendirirken format() metodunun hayat kurtardığına kendiniz de şahitolacaksınız.
İlerleyen derslerimizde format() metodunu ve karakter dizisi biçimlendirme konusunu çokdaha ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz. Ancak yukarıda verdiğimiz bilgiler format()metodunuverimli bir şekilde kullanabilmenizi sağlamaya yetecek düzeydedir.
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Koşullu Durumlar

Artık Python programlama dilinde belli bir noktaya geldik sayılır. Ama eğer farkettiyseniz, yinede elimizi kolumuzu bağlayan, istediğimiz şeyleri yapmamıza engel olan bir şeyler var. İştebu bölümde, Python programlama dilinde hareket alanımızı bir hayli genişletecek araçlarıtanıyacağız.
Aslında sadece bu bölümde değil, bu bölümü takip eden her bölümde, hareket alanımızıkısıtlayan duvarları tek tek yıktığımıza şahit olacaksınız. Özellikle bu bölümde inceleyeceğimiz‘koşullu durumlar’ konusu, tabir yerindeyse, Python’da boyut atlamamızı sağlayacak.
O halde hiç vakit kaybetmeden yola koyulalım. . .
Şimdiye kadar öğrendiğimiz Python bilgilerini kullanarak şöyle bir program yazabileceğimizibiliyorsunuz:
yaş = 15

print("""Programa hoşgeldiniz!

Programımızı kullanabilmek için en az
13 yaşında olmalısınız.""")

print("Yaşınız: ", yaş)

Burada yaptığımız şey çok basit. Öncelikle, değeri 15 olan, yaş adlı bir değişken tanımladık.Daha sonra, programımızı çalıştıran kullanıcılar için bir hoşgeldinmesajı hazırladık. Son olarakda yaş değişkeninin değerini ekrana yazdırdık.
Bu programın özelliği tek sesli bir uygulama olmasıdır. Yani bu programda kullanıcıylaherhangi bir etkileşim yok. Burada bütün değerleri/değişkenleri programcı olarak kendimizbelirliyoruz. Bu programın ne kadar yavan olduğunu herhalde söylemeye gerek yok.
Ancak yine önceki derslerde öğrendiğimiz input() fonksiyonu yardımıyla yukarıdakiprogramın üzerindeki yavanlığı bir nebze de olsa atabilir, bu programı rahatlıkla çok sesli birhale getirebilir, yani kullanıcıyla etkileşim içine girebiliriz.
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Yukarıdaki tek sesli uygulamayı, input() fonksiyonunu kullanarak çok sesli bir hale nasılgetireceğimizi gayet iyi bildiğinize eminim:
print("""Programa hoşgeldiniz!

Programımızı kullanabilmek için en az
13 yaşında olmalısınız.""")

print("Lütfen yaşınızı girin.\n")

yaş = input("Yaşınız: \t")

print("Yaşınız: ", yaş)

Tıpkı bir önceki uygulamada olduğu gibi, burada da yaptığımız şey çok basit. İlk örnekteyaş değişkeninin değerini kendimiz elle yazmıştık. İkinci örnekte ise bu yaş değişkeninikullanıcıdan alıyoruz ve tıpkı ilk örnekte olduğu gibi, bu değişkenin değerini ekranayazdırıyoruz.
Bu arada, yukarıdaki uygulamada yer verdiğimiz \n ve \t adlı kaçış dizileri de artık sizin içinoldukça tanıdık. \n kaçış dizisi yardımıyla bir alt satıra geçtiğimizi, \t adlı kaçış dizisi yardımıylada bir sekmelik boşluk bıraktığımızı biliyorsunuz.
Gördüğünüz gibi, şu ana kadar öğrendiklerimizle ancak kullanıcıdan gelen yaş bilgisiniekrana yazdırabiliyoruz. Öğrendiğimiz input() fonksiyonu bize kullanıcıdan bilgi alma imkanısağlıyor. Ama kullanıcıdan gelen bu bilgiyi şimdilik ancak olduğu gibi kullanabiliyoruz. Yanimesela yukarıdaki örneği dikkate alarak konuşacak olursak, kullanıcının yaşı eğer 13’ünüzerindeyse onu programa kabul edecek, yok eğer 13 yaşın altındaysa da programdanatacak bir mekanizma üretemiyoruz. Yapabildiğimiz tek şey, kullanıcının girdiği veriyi ekranayazdırmak.
Yukarıda verdiğimiz örneklerle nereye varmaya çalıştığımızı az çok tahmin etmişsinizdir.Dikkat ederseniz yukarıda sözünü ettiğimiz şey koşullu bir durum. Yani aslında yapmakistediğimiz şey, kullanıcının yaşını denetleyip, onun programa kabul edilmesini 13 yaşındanbüyük olma koşuluna bağlamak.
İsterseniz tam olarak neden bahsettiğimizi anlayabilmek için, birkaç vaka örneği verelim.
Diyelim ki Google’ın Gmail hizmeti aracılığıyla bir e.posta hesabı aldınız. Bu hesaba gireceğinizzamanGmail size bir kullanıcı adı ve parola sorar. Siz de kendinize ait kullanıcı adını ve parolayısayfadaki kutucuklara yazarsınız. Eğer yazdığınız kullanıcı adı ve parola doğruysa hesabınızaerişebilirsiniz. Ama eğer kullanıcı adınız ve parolanız doğru değilse hesabınıza erişemezsiniz.Yani e.posta hesabınıza erişmeniz, kullanıcı adı ve parolayı doğru girme koşuluna bağlıdır.
Ya da şu vaka örneğini düşünelim: Diyelim ki Pardus’ta komut satırı aracılığıyla güncellemeişlemi yapacaksınız. sudo pisi up komutunu verdiğiniz zaman güncellemelerin listesi sizebildirilecek, bu güncellemeleri yapmak isteyip istemediğiniz sorulacaktır. Eğer evet cevabıverirseniz güncelleme işlemi başlar. Ama eğer hayır cevabı verirseniz güncelleme işlemibaşlamaz. Yani güncelleme işleminin başlaması kullanıcının evet cevabı vermesi koşulunabağlıdır.
İşte bu bölümde biz bu tür koşullu durumlardan söz edeceğiz.
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12.1 Koşul Deyimleri

Hiç kuşkusuz, koşula bağlı durumlar Python’daki en önemli konulardan biridir. Girişbölümünde bahsettiğimiz koşullu işlemleri yapabilmek için ‘koşul deyimleri’ adı verilenbirtakım araçlardan yararlanacağız. Gelin şimdi bu araçların neler olduğunu görelim.
12.1.1 if

Python programlama dilinde koşullu durumları belirtmek için üç adet deyimdenyararlanıyoruz:
• if

• elif

• else

İsterseniz önce if deyimi ile başlayalım. . .
Eğer daha önceden herhangi bir programlamadilini az da olsa kurcalama fırsatınız olduysa, birprogramlama dilinde if deyimlerinin ne işe yaradığını az çok biliyorsunuzdur. Daha öncedenhiç programcılık deneyiminiz olmamışsa da ziyanı yok. Zira bu bölümde if deyimlerinin neişe yaradığını ve nerelerde kullanıldığını enine boyuna tartışacağız.
İngilizce bir kelime olan ‘if’, Türkçede ‘eğer’ anlamına gelir. Anlamından da çıkarabileceğimizgibi, bu kelime bir koşul bildiriyor. Yani ‘eğer bir şey falanca ise. . . ’ ya da ‘eğer bir şeyfilanca ise. . . ’ gibi. . . İşte biz Python’da bir koşula bağlamak istediğimiz durumları if deyimiaracılığıyla göstereceğiz.
Gelin isterseniz bu deyimi nasıl kullanacağımıza dair ufacık bir örnek vererek işe başlayalım:
Öncelikle elimizde şöyle bir değişken olsun:
n = 255

Yukarıda verdiğimiz değişkenin değerinin bir karakter dizisi değil, aksine bir sayı olduğunugörüyoruz. Şimdi bu değişkenin değerini sorgulayalım:
if n > 10:

Burada sayının 10’dan büyük olup olmadığına bakıyoruz.
Burada gördüğümüz > işaretinin ne demek olduğunu açıklamaya gerek yok sanırım. Hepimizinbildiği ‘büyüktür’ işareti Python’da da aynen bildiğimiz şekilde kullanılıyor. Mesela ‘küçüktür’demek isteseydik, < işaretini kullanacaktık. İsterseniz hemen şurada araya girip bu işaretleriyeniden hatırlayalım:

İşleç Anlamı> büyüktür< küçüktür>= büyük eşittir<= küçük eşittir== eşittir!= eşit değildir
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Gördüğünüz gibi hiçbiri bize yabancı gelecek gibi değil. Yalnızca en sondaki ‘eşittir’ (==) ve‘eşit değildir’ (!=) işaretleri biraz değişik gelmiş olabilir. Burada ‘eşittir’ işaretinin = olmadığınadikkat edin. Python’da = işaretini değer atama işlemleri için kullanıyoruz. == işaretini ise ikiadet değerin birbirine eşit olup olmadığını denetlemek için. . . Mesela:
>>> a = 26

Burada değeri 26 olan a adlı bir değişken belirledik. Yani a değişkenine değer olarak 26 sayısınıatadık. Ayrıca burada, değer atama işleminin ardından Enter tuşuna bastıktan sonra Pythonhiçbir şey yapmadan bir alt satıra geçti. Bir de şuna bakalım:
>>> a == 26

True

Burada ise yaptığımız şey a değişkeninin değerinin 26 olup olmadığını sorgulamak a == 26komutunu verdikten sonra Python bize True diye bir çıktı verdi. Bu çıktının anlamını birazsonra öğreneceğiz. Ama şimdi isterseniz konuyu daha fazla dağıtmayalım. Biz şimdilik sadece= ve == işaretlerinin birbirinden tamamen farklı anlamlara geldiğini bilelim yeter.
Ne diyorduk?
if n > 10:

Bu ifadeyle Python’a şöyle bir şey demiş oluyoruz:
Eğer n sayısının değeri 10’dan büyükse. . .

Burada kullandığımız işaretlere dikkat edin. En sonda bir adet : işaretinin olduğunu gözdenkaçırmıyoruz. Bu tür işaretler Python için çok önemlidir. Bunları yazmayı unutursak Pythongözümüzün yaşına bakmayacaktır.
Dedik ki, if n > 10: ifadesi, ‘eğer n değişkeninin değeri 10’dan büyükse. . . ’ anlamına gelir. Buifadenin eksik olduğu apaçık ortada. Yani belli ki bu cümlenin bir de devamı olması gerekiyor.O halde biz de devamını getirelim:
if n > 10:

print("sayı 10'dan büyüktür!")

Burada çok önemli bir durumla karşı karşıyayız. Dikkat ederseniz, ikinci satırı ilk satıragöre girintili yazdık. Elbette bunu şirinlik olsun diye yapmadık. Python programlama dilindegirintiler çok büyük önem taşır. Hatta ne kadarlık bir girinti verdiğiniz bile önemlidir.Eğer Python kodlarına duyarlı bir metin düzenleyici kullanıyorsanız, kullandığınız metindüzenleyici çoğu durumda sizin yerinize uygun bir şekilde girintilemeyi yapacaktır. MeselaIDLE adlı geliştirme ortamını kullananlar, ilk satırdaki : işaretini koyup Enter tuşunabastıklarında otomatik olarak girinti verildiğini farkedeceklerdir. Eğer kullandığınız metindüzenleyici, satırları otomatik olarak girintilemiyorsa sizin bu girintileme işlemini elleyapmanız gerekecektir. Yalnız elle girintilerken, ne kadar girinti vereceğimize dikkat etmeliyiz.Genel kural olarak 4 boşlukluk bir girintileme uygun olacaktır. Girintileme işlemini klavyedekisekme (Tab) tuşuna basarak da yapabilirsiniz. Ama aynı program içinde sekmelerle boşluklarıkarıştırmayın. Yani eğer girintileme işlemini klavyedeki boşluk (Space) tuşuna basarakyapıyorsanız, program boyunca aynı şekilde yapın. (Ben size girinti verirken Tab tuşu yerineSpace tuşunu kullanmanızı tavsiye ederim). Kısaca söylemek gerekirse; Python’da girintileme
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ve girintilemede tutarlılık çok önemlidir. Özellikle büyük programlarda, girintilemeleraçısından tutarsızlık gösterilmesi programın çalışmamasına sebep olabilir.
Not: Python’da girintileme konusuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi için:http://www.istihza.com/blog/python-ve-metin-duzenleyiciler.html15 (arşiv linki)
Eğer yukarıdaki if bloğunu bir metin düzenleyici içine değil de doğrudan etkileşimli kabuğayazmışsanız bazı şeyler dikkatinizi çekmiş olmalı. Etkileşimli kabukta if sayı > 10: satırınıyazıp Enter tuşuna bastığınızda şöyle bir görüntüyle karşılaşmış olmalısınız:
>>> if n > 10:
...

Dikkat ederseniz, >>> işareti, . . . işaretine dönüştü. Eğer bu noktada herhangi bir şeyyazmadan Enter tuşuna basacak olursanız Python size şöyle bir hata mesajı verecektir:
File "<stdin>", line 2

^
IndentationError: expected an indented block

Hatamesajında da söylendiği gibi, Python bizden girintilenmiş bir blok beklerken, biz onun bubeklentisini karşılamamışız. Dolayısıyla bize yukarıdaki hata mesajını göstermiş. . . . işaretinigördükten sonra yapmamız gereken şey, dört kez boşluk (Space) tuşuna basarak girintioluşturmak ve if bloğunun devamını yazmak olmalıydı. Yani şöyle:
>>> if n > 10:
... print("sayı 10'dan büyüktür!")
...

Gördüğünüz gibi, print() fonksiyonunu yazıp Enter tuşuna bastıktan sonra yine . . . işaretinigördük. Python burada bizden yeni bir satır daha bekliyor. Ama bizim yazacak başka birkodumuz olmadığı için tekrar Enter tuşuna basıyoruz ve nihai olarak şöyle bir görüntü eldeediyoruz:
>>> if n > 10:
... print("sayı 10'dan büyüktür!")
...
sayı 10'dan büyüktür!
>>>

Demek ki 250 sayısı 10’dan büyükmüş! Ne büyük bir buluş! Merak etmeyin, daha çok şeyöğrendikçe daha mantıklı programlar yazacağız. Burada amacımız işin temelini kavramak.Bunu da en iyi, (çok mantıklı olmasa bile) basit programlar yazarak yapabiliriz.
Şimdi metin düzenleyicimizi açarak daha mantıklı şeyler yazmaya çalışalım. Zira yukarıdakiörnekte değişkeni kendimiz belirlediğimiz için, bu değişkenin değerini if deyimleri yardımıyladenetlemek pek akla yatkın görünmüyor. Ne de olsa değişkenin değerinin ne olduğunubiliyoruz. Dolayısıyla bu değişkenin 10 sayısından büyük olduğunu da biliyoruz! Bunu ifdeyimiyle kontrol etmek çok gerekli değil. Ama şimdi daha makul bir iş yapacağız. Değişkenibiz belirlemek yerine kullanıcıya belirleteceğiz:

15 http://web.archive.org/web/20161122123704/http://www.istihza.com/blog/python-ve-metin-duzenleyiciler.html
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sayı = int(input("Bir sayı giriniz: "))

if sayı > 10:
print("Girdiğiniz sayı 10'dan büyüktür!")

if sayı < 10:
print("Girdiğiniz sayı 10'dan küçüktür!")

if sayı == 10:
print("Girdiğiniz sayı 10'dur!")

Gördüğünüz gibi, art arda üç adet if bloğu kullandık. Bu kodlara göre, eğer kullanıcının girdiğisayı 10’dan büyükse, ilk if bloğu işletilecek; eğer sayı 10’dan küçükse ikinci if bloğu işletilecek;eğer sayı 10’a eşit ise üçüncü if bloğu işletilecektir. Peki ya kullanıcı muziplik yapıp sayıyerine harf yazarsa ne olacak? Böyle bir ihtimal için programımıza herhangi bir denetleyiciyerleştirmedik. Dolayısıyla eğer kullanıcı sayı yerine harf girerse programımız hata verecek,yani çökecektir. Bu tür durumlara karşı nasıl önlem alacağımızı ilerleyen derslerimizdegöreceğiz. Biz şimdilik bildiğimiz yolda yürüyelim.
Yukarıdaki örnekte input() ile gelen karakter dizisini, int() fonksiyonu yardımıyla birsayıya dönüştürdüğümüze dikkat edin. Kullanıcıdan gelen veriyi büyüklük-küçüklük ölçütünegöre inceleyeceğimiz için, gelen veriyi bir sayıya dönüştürmemiz gerekiyor. Bunu da int()fonksiyonu ile yapabileceğimizi biliyorsunuz.
Elbette yukarıdaki dönüştürme işlemini şöyle de yapabilirdik:
sayı = input("Bir sayı giriniz: ")
sayı = int(sayı)

Burada önce input() fonksiyonuyla veriyi aldık, daha sonra bu veriyi ayrı bir yerde sayıyadönüştürüp tekrar sayı adlı değişkene atadık.
if deyimlerini kullanıcı adı veya parola denetlerken de kullanabiliriz. Mesela şöyle bir programtaslağı yazabiliriz:
print("""
Dünyanın en gelişmiş e.posta hizmetine
hoşgeldiniz. Yalnız hizmetimizden
yararlanmak için önce sisteme giriş
yapmalısınız.
""")

parola = input("Parola: ")

if parola == "12345678":
print("Sisteme Hoşgeldiniz!")

Gördüğünüz gibi, programın başında üç tırnak işaretlerinden yararlanarak uzun bir metnikullanıcıya gösterdik. Bu bölümü, kendiniz göze hoş gelecek bir şekilde süsleyebilirsiniz de.Eğer kullanıcı, kendisine parola sorulduğunda cevap olarak “12345678” yazarsa kullanıcıyısisteme alıyoruz.
Yukarıdaki örnekte, kullanıcının girdiği parola “12345678” ise kendisine “Sisteme Hoşgeldiniz!”
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mesajını gösteriyoruz. Mantık olarak bunun tersini yapmak da mümkündür. Yani:
if parola != "12345678":

print("Ne yazık ki yanlış parola girdiniz!")

Burada ise bir önceki örneğin mantığını ters çevirdik. Önceki örnekte parola değişkeni“12345678” adlı karakter dizisine eşitse (if parola == "12345678") bir işlem yapıyorduk.Yukarıdaki örnekte ise parola değişkeni “12345678” adlı karakter dizisine eşit değilse (if
parola != "12345678") bir işlem yapıyoruz.
Bu iki örneğin de aslında aynı kapıya çıktığını görüyorsunuz. Tek değişiklik, kullanıcıyagösterilen mesajlardadır.
Böylece Python’daki koşullu durumlar üzerindeki incelememizin ilk ve en önemli aşamasınıgeride bırakmış olduk. Dikkat ettiyseniz if deyimi sayesinde programlarımıza karar vermeyiöğrettik. Bu deyim yardımıyla, kullanıcıdan aldığımız herhangi bir verinin niteliği üzerindekapsamlı bir karar verme işlemi yürütebiliyoruz. Yani artık programlarımız kullanıcıdan alınanveriyi olduğu gibi kabul etmekle yetinmiyor. Kullanıcının girdiği verinin ne olduğuna bağlıolarak programlarımızın farklı işlemler yapmasını da sağlayabiliyoruz.
Daha önce de söylediğimiz gibi, if deyimi dışında Python’da koşullu durumları ifade etmekiçin kullandığımız, elif ve else adlı iki deyim daha vardır. Bunlar if ile birlikte kullanılırlar.Gelin isterseniz bu iki deyimden, adı elif olana bakalım.
12.1.2 elif

Python’da, if deyimleriyle birlikte kullanılan ve yine koşul belirten bir başka deyim de elifdeyimidir. Buna şöyle bir örnek verebiliriz:
yaş = int(input("Yaşınız: "))

if yaş == 18:
print("18 iyidir!")

elif yaş < 0:
print("Yok canım, daha neler!...")

elif yaş < 18:
print("Genç bir kardeşimizsin!")

elif yaş > 18:
print("Eh, artık yaş yavaş yavaş kemale eriyor!")

Yukarıdaki örneği şöyle yazmayı da deneyebilirsiniz:
yaş = int(input("Yaşınız: "))

if yaş == 18:
print("18 iyidir!")

if yaş < 0:
print("Yok canım, daha neler!...")

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
if yaş < 18:

print("Genç bir kardeşimizsin!")

if yaş > 18:
print("Eh, artık yaş yavaş yavaş kemale eriyor!")

Bu iki programın da aynı işlevi gördüğünü düşünebilirsiniz. Ancak ilk bakışta pek belli olmasada, aslında yukarıdaki iki program birbirinden farklı davranacaktır. Örneğin ikinci programdaeğer kullanıcı eksi değerli bir sayı girerse hem if yaş < 0 bloğu, hem de if yaş < 18 bloğuçalışacaktır. İsterseniz yukarıdaki programı çalıştırıp, cevap olarak eksi değerli bir sayı verin.Ne demek istediğimiz gayet net anlaşılacaktır.
Bu durum if ile elif arasındaki çok önemli bir farktan kaynaklanır. Buna göre if bize olasıbütün sonuçları listeler, elif ise sadece doğru olan ilk sonucu verir. Bu soyut tanımlamayıbiraz daha somutlaştıralım:
a = int(input("Bir sayı giriniz: "))

if a < 100:
print("verdiğiniz sayı 100'den küçüktür.")

if a < 50:
print("verdiğiniz sayı 50'den küçüktür.")

if a == 100:
print("verdiğiniz sayı 100'dür.")

if a > 100:
print("verdiğiniz sayı 100'den büyüktür.")

if a > 150:
print("verdiğiniz sayı 150'den büyüktür.")

Yukarıdaki kodları çalıştırdığımızda, doğru olan bütün sonuçlar listelenecektir. Yani meselakullanıcı 40 sayısını girmişse, ekrana verilecek çıktı şöyle olacaktır:
verdiğiniz sayı 100'den küçüktür.
verdiğiniz sayı 50'den küçüktür.

Burada 40 sayısı hem 100’den, hem de 50’den küçük olduğu için iki sonuç da çıktı olarakverilecektir. Ama eğer yukarıdaki kodları şöyle yazarsak:
a = int(input("Bir sayı giriniz: "))

if a < 100:
print("verdiğiniz sayı 100'den küçüktür.")

elif a < 50:
print("verdiğiniz sayı 50'den küçüktür.")

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
elif a == 100:

print("verdiğiniz sayı 100'dür.")

elif a > 150:
print("verdiğiniz sayı 150'den büyüktür.")

elif a > 100:
print("verdiğiniz sayı 100'den büyüktür.")

Kullanıcının 40 sayısını girdiğini varsaydığımızda, bu defa programımımız yalnızca şu çıktıyıverecektir:
verdiğiniz sayı 100'den küçüktür.

Gördüğünüz gibi, elif deyimlerini kullandığımız zaman, ekrana yalnızca doğru olan ilk sonuçveriliyor. Yukarıda 40 sayısı hem 100’den hem de 50’den küçük olduğu halde, Python busayının 100’den küçük olduğunu görür görmez sonucu ekrana basıp, öteki koşul bloklarınıincelemeyi bırakıyor. if deyimlerini arka arkaya sıraladığımızda ise, Python bütün olasılıklarıtek tek değerlendirip, geçerli olan bütün sonuçları ekrana döküyor.
Bir sonraki bölümde else deyimini öğrendiğimiz zaman, elif’in tam olarak ne işe yaradığınıçok daha iyi anlamanızı sağlayacak bir örnek vereceğiz.
Not: Şimdiye kadar verdiğimiz örneklerden de rahatlıkla anlayabileceğiniz gibi, ilk koşulbloğunda asla elif deyimi kullanılamaz. Bu deyimin kullanılabilmesi için kendisinden önceen az bir adet if bloğu olmalıdır. Yani Python’da koşullu durumları ifade ederken ilk koşulbloğumuz her zaman if deyimi ile başlamalıdır.
elif’i de incelediğimize göre, koşul bildiren deyimlerin sonuncusuna göz atabiliriz: else
12.1.3 else

Şimdiye kadar Python’da koşul bildiren iki deyimi öğrendik. Bunlar if ve elif idi. Bu bölümdeise koşul deyimlerinin sonuncusu olan else deyimini göreceğiz. Öğrendiğimiz şeyleri şöyle birgözden geçirecek olursak, temel olarak şöyle bir durumla karşı karşıya olduğumuzu görürüz:
if falanca:

bu işlemi yap

if filanca:
şu işlemi yap

Veya şöyle bir durum:
if falanca:

bu işlemi yap

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
elif filanca:

şu işlemi yap

if ile elif arasındaki farkı biliyoruz. Eğer if deyimlerini art arda sıralayacak olursak, Pythondoğru olan bütün sonuçları listeleyecektir. Ama eğer if deyiminden sonra elif deyiminikullanırsak, Python doğru olan ilk sonucu listelemekle yetinecektir.
Bu bölümde göreceğimiz else deyimi, yukarıdaki tabloya bambaşka bir boyut kazandırıyor.Dikkat ederseniz şimdiye kadar öğrendiğimiz deyimleri kullanabilmek için ilgili bütündurumları tanımlamamız gerekiyordu. Yani:
eğer böyle bir durum varsa:

bunu yap

eğer şöyle bir durum varsa:
şunu yap

eğer filancaysa:
şöyle git

eğer falancaysa:
böyle gel

gibi. . .
Ancak her durum için bir if bloğu yazmak bir süre sonra yorucu ve sıkıcı olacaktır. İşte bunoktada devreye else deyimi girecek. else’in anlamı kabaca şudur:

Eğer yukarıdaki koşulların hiçbiri gerçekleşmezse. . .
Gelin isterseniz bununla ilgili şöyle bir örnek verelim:
soru = input("Bir meyve adı söyleyin bana:")

if soru == "elma":
print("evet, elma bir meyvedir...")

elif soru == "karpuz":
print("evet, karpuz bir meyvedir...")

elif soru == "armut":
print("evet, armut bir meyvedir...")

else:
print(soru, "gerçekten bir meyve midir?")

Eğer kullanıcı soruya ‘elma’, ‘karpuz’ veya ‘armut’ cevabı verirse, evet, . . . bir meyvedir çıktısıverilecektir. Ama eğer kullanıcı bu üçü dışında bir cevap verirse, . . . gerçekten birmeyvemidir?çıktısını görürüz. Burada else deyimi, programımıza şu anlamı katıyor:
Eğer kullanıcı yukarıda belirlenen meyve adlarından hiç birini girmez, bunlarınyerine bambaşka bir şey yazarsa, o zaman else bloğu içinde belirtilen işlemigerçekleştir.
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Dikkat ederseniz yukarıdaki kodlarda if deyimlerini art arda sıralamak yerine ilk if’ten sonra
elif ile devam ettik. Peki şöyle bir şey yazarsak ne olur?
soru = input("Bir meyve adı söyleyin bana:")

if soru == "elma":
print("evet, elma bir meyvedir...")

if soru == "karpuz":
print("evet, karpuz bir meyvedir...")

if soru == "armut":
print("evet, armut bir meyvedir...")

else:
print(soru, "gerçekten bir meyve midir?")

Bu kodlar beklediğiniz sonucu vermeyecektir. İsterseniz yukarıdaki kodları çalıştırıp ne demekistediğimizi daha iyi anlayabilirsiniz. Eğer yukarıda olduğu gibi if deyimlerini art arda sıralarve son olarak da bir else bloğu tanımlarsak, ekrana ilk bakışta anlamsız gibi görünen bir çıktıverilecektir:
evet, elma bir meyvedir...
elma gerçekten bir meyve midir?

Burada olan şey şu:
Soruya ‘elma’ cevabını verdiğimizi düşünelim. Bu durumda, Python ilk olarak ilk if bloğunudeğerlendirecek ve soruya verdiğimiz cevap ‘elma’ olduğu için evet, elma bir meyvedir. . .çıktısını verecektir.
if ile elif arasındaki farkı anlatırken, hatırlarsanız art arda gelen if bloklarında Python’ınolası bütün sonuçları değerlendireceğini söylemiştik. İşte burada da böyle bir durum sözkonusu. Gördüğünüz gibi, ilk if bloğundan sonra yine bir if bloğu geliyor. Bu nedenle Pythonolası bütün sonuçları değerlendirebilmek için blokları okumaya devam edecek ve sorununcevabı ‘karpuz’ olmadığı için ikinci if bloğunu atlayacaktır.
Sonraki blok yine bir if bloğu olduğu için Python kodları okumaya devam ediyor. Ancaksorunun cevabı ‘armut’ da olmadığı için, Python sonraki if bloğunu da geçiyor ve böylece
else bloğuna ulaşıyor.
Yukarıda verdiğimiz örnekteki gibi art arda if deyimlerinin sıralanıp en sona else deyimininyerleştirildiği durumlarda else deyimi sadece bir önceki if deyimini dikkate alarak işlemyapar. Yani yukarıdaki örnekte kullanıcının verdiği cevap ‘armut’ olmadığı için else deyimininolduğu blok çalışmaya başlar. Yukarıdaki örneğe ‘armut’ cevabını verirseniz ne demekistediğimi biraz daha iyi anlayabilirsiniz. ‘armut’ cevabı verilmesi durumunda sadece if soru
== "armut" ifadesinin olduğu blok çalışır, else bloğu ise çalışmaz. Çünkü dediğim gibi, eğer
else bloğundan önce art arda gelen if blokları varsa, else deyimi yalnızca kendisinden öncekison if bloğunu dikkate alır ve sanki yukarıdaki örnek şöyleymiş gibi davranır:
if soru == "armut":

print("evet, armut bir meyvedir...")

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
else:

print(soru, "gerçekten bir meyve midir?")

Bu tür durumlarda else deyimi bir önceki if bloğundan önce gelen bütün if bloklarınıgörmezden gelir ve böylece şu anlamsız görünen çıktı elde edilir:
evet, elma bir meyvedir...
elma gerçekten bir meyve midir?

Sözün özü, kullanıcının cevabı ‘elma’ olduğu için, yukarıdaki çıktıda yer alan ilk cümle ilk ifbloğunun çalışması sonucu ekrana basılıyor. İkinci cümle ise else bloğundan bir önceki ifbloğu kullanıcının cevabıyla uyuşmadığı için ekrana basılıyor.
Yalnız bu dediğimizden, else ifadesi if ile birlikte kullanılmaz, anlamı çıkarılmamalı. Meselaşöyle bir örnek yapılabilir:
soru = input("Programdan çıkmak istediğinize emin misiniz? \
Eminseniz 'e' harfine basın : ")

if soru == "e":
print("Güle güle!")

else:
print("Peki, biraz daha sohbet edelim!")

Burada eğer kullanıcının cevabı ‘e’ ise if bloğu işletilecek, eğer cevap ‘e’ dışında herhangi birşey ise else bloğu çalışacaktır. Gayet mantıklı bir süreç. Ama eğer yukarıdaki örneğe bir ifbloğu daha eklerseniz işler beklediğiniz gibi gitmez:
soru = input("Programdan çıkmak istediğinize emin misiniz? \
Eminseniz 'e' harfine basın : ")

if soru == "e":
print("Güle güle!")

if soru == "b":
print("Kararsız kaldım şimdi!")

else:
print("Peki, biraz daha sohbet edelim!")

Bu soruya ‘e’ cevabı verdiğimizi düşünelim. Bu cevap ilk if bloğuyla uyuşuyor ve böyleceekrana Güle güle! çıktısı veriliyor. İlk if bloğundan sonra tekrar bir if bloğu daha geldiği içinPython bütün olasılıkları değerlendirmek amacıyla blokları okumaya devam ediyor ve cevap‘b’ olmadığı için ikinci if bloğunu atlıyor ve böylece else bloğuna ulaşıyor. Bir önceki örnektede söylediğimiz gibi, else bloğu art arda gelen if blokları gördüğünde sadece bir önceki ifbloğunu dikkate aldığı ve kullanıcının cevabı da ‘b’ olmadığı için ekrana Peki, biraz daha sohbetedelim! çıktısını veriyor ve ilk bakışta tuhaf görünen şöyle bir çıktı üretiyor:
Güle güle!
Peki, biraz daha sohbet edelim!
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Dolayısıyla, eğer programınızda bir else bloğuna yer verecekseniz, ondan önce gelen koşulludurumların ilkini if ile sonrakileri ise elif ile bağlayın. Yani:
if koşul_1:

sonuç_1

elif koşul_2:
sonuç_2

elif koşul_3:
sonuç_3

else:
sonuç_4

Ama eğer else bloğundan önce sadece tek bir koşul bloğu yer alacaksa bunu if ile bağlayın.Yani:
if koşul_1:

sonuç_1

else:
sonuç_2

Programlarımızın doğru çalışması ve istediğimiz sonucu verebilmesi için bu tür ayrıntılaraolabildiğince dikkat etmemiz gerekiyor. Neticede koşullu durumlar mantıkla ilgilidir.Dolayısıyla koşullu durumlarla muhatap olurken mantığınızı hiçbir zaman devre dışıbırakmamalısınız.
Bir önceki bölümde elif deyiminin tam olarak ne işe yaradığını anlamamızı sağlayacak birörnek vereceğimizi söylemiştik. Şimdi bu örneğe bakalım:
boy = int(input("boyunuz kaç cm?"))

if boy < 170:
print("boyunuz kısa")

elif boy < 180:
print("boyunuz normal")

else:
print("boyunuz uzun")

Yukarıda yedi satırla hallettiğimiz işi sadece if deyimleriyle yapmaya çalışırsanız bunun nekadar zor olduğunu göreceksiniz. Diyelim ki kullanıcı ‘165’ cevabını verdi. Python bu 165sayısının 170’ten küçük olduğunu görünce boyunuz kısa cevabını verecek, öteki satırlarıdeğerlendirmeyecektir. 165 sayısı, elif ile gösterdiğimiz koşullu duruma da uygun olduğuhalde (165 < 180), koşul ilk blokta karşılandığı için ikinci blok değerlendirmeye alınmayacaktır.
Kullanıcının ‘175’ cevabını verdiğini varsayalım: Python 175 sayısını görünce önce ilk koşulabakacak, verilen 175 sayısının ilk koşulu karşılamadığını görecektir (175 > 170). BununüzerinePython kodları incelemeye devam edecek ve elif bloğunu değerlendirmeye alacaktır. 175sayısının 180’den küçük olduğunu görünce de çıktı olarak boyunuz normal cevabını verecektir.
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Peki ya kullanıcı ‘190’ cevabını verirse ne olacak? Python yine önce ilk if bloğuna bakacakve 190 cevabının bu bloğa uymadığını görecektir. Dolayısıyla ilk bloğu bırakıp ikinci bloğabakacaktır. 190 cevabının bu bloğa da uymadığını görünce, bir sonraki bloğu değerlendirmeyealacaktır. Bir sonraki blokta ise else deyimimiz var. Bu bölümde öğrendiğimiz gibi, elsedeyimi, ‘eğer kullanıcının cevabı yukarıdaki koşulların hiçbirine uymazsa bu bloğu çalıştır,’anlamına geliyor. Kullanıcının girdiği 190 cevabı ne birinci ne de ikinci bloktaki koşula uyduğuiçin, normal bir şekilde else bloğu işletilecek, dolayısıyla da ekrana boyunuz uzun çıktısıverilecektir.
Böylece Python’da if, elif ve else deyimlerini incelemiş olduk. Ancak tabii ki bu deyimlerleişimiz henüz bitmedi. Elimizdeki bilgiler şimdilik bu deyimleri ancak bu kadar incelememizeyetiyor, ama ilerleyen sayfalarda bazı başka araçları da bilgi dağarcığımıza kattıktan sonra budeyimlerin daha farklı yönlerini öğrenme imkanına kavuşacağız.

12.2 Örnek Uygulama

Önceki derslerimizde len() fonksiyonunu anlatırken şöyle bir program tasarısındanbahsetmiştik hatırlarsanız:
Diyelim ki sisteme kayıt için kullanıcı adı ve parola belirlenmesini isteyen birprogram yazıyorsunuz. Yazacağınız bu programda, belirlenebilecek kullanıcı adı veparolanın toplam uzunluğu 40 karakteri geçmeyecek.

O zaman henüz koşullu durumları öğrenmemiş olduğumuz için, yukarıda bahsettiğimizprogramın ancak şu kadarlık kısmını yazabilmiştik:
kullanıcı_adı = input("Kullanıcı adınız: ")
parola = input("Parolanız : ")

toplam_uzunluk = len(kullanıcı_adı) + len(parola)

Burada yapabildiğimiz tek şey, kullanıcıdan kullanıcı adı ve parola bilgilerini alıp, bu bilgilerinkarakter uzunluğunu ölçebilmekti. Ama artık koşullu durumları öğrendiğimize göre buprogramı eksiksiz olarak yazabiliriz. Şu kodları dikkatlice inceleyin:
kullanıcı_adı = input("Kullanıcı adınız: ")
parola = input("Parolanız : ")

toplam_uzunluk = len(kullanıcı_adı) + len(parola)

mesaj = "Kullanıcı adı ve parolanız toplam {} karakterden oluşuyor!"

print(mesaj.format(toplam_uzunluk))

if toplam_uzunluk > 40:
print("Kullanıcı adınız ile parolanızın ",

"toplam uzunluğu 40 karakteri geçmemeli!")
else:

print("Sisteme hoşgeldiniz!")

Burada öncelikle kullanıcıdan kullanıcı adı ve parola bilgilerini alıyoruz. Daha sonra dakullanıcıdan gelen bu bilgilerin toplam karakter uzunluğunu hesaplıyoruz. Bunun için len()
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fonksiyonundan yararlanmamız gerektiğini hatırlıyor olmalısınız.
Eğer toplam uzunluk 40 karakterden fazla ise, if bloğunda verilenmesajı gösteriyoruz. Bunundışındaki bütün durumlarda ise else bloğunu devreye sokuyoruz.
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BÖLÜM13

İşleçler

Bu bölümde, aslında pek de yabancısı olmadığımız ve hatta önceki derslerimizde üstünkörü deolsa değindiğimiz bir konuyu çok daha ayrıntılı bir şekilde ele alacağız. Burada anlatacağımızkonu size yer yer sıkıcı gelebilir. Ancak bu konuyu hakkıyla öğrenmenizin, programcılıkmaceranız açısından hayati önemde olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim.
Gelelim konumuza. . .
Bu bölümün konusu işleçler. Peki nedir bu ‘işleç’ denen şey?
İngilizce’de operator adı verilen işleçler, sağında ve solunda bulunan değerler arasında birilişki kuran işaretlerdir. Bir işlecin sağında ve solunda bulunan değerlere ise işlenen (operand)adı veriyoruz.
Not: Türkçede işleç yerine operatör, işlenen yerine de operant dendiğine tanık olabilirsiniz.
Biz bu bölümde işleçleri altı başlık altında inceleyeceğiz:
1. Aritmetik İşleçler
2. Karşılaştırma İşleçleri
3. Bool İşleçleri
4. Değer Atama İşleçleri
5. Aitlik İşleçleri
6. Kimlik İşleçleri

Gördüğünüz gibi, işlememiz gereken konu çok, gitmemiz gereken yol uzun. O halde hiç vakitkaybetmeden, aritmetik işleçlerle yolculuğumuza başlayalım.
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13.1 Aritmetik İşleçler

Dedik ki, sağında ve solunda bulunan değerler arasında bir ilişki kuran işaretlere işleç(operator) adı verilir. Önceki derslerimizde temel işleçlerin bazılarını öğrenmiştik. İstersenizbunları şöyle bir hatırlayalım:
+ toplama- çıkarma* çarpma/ bölme** kuvvet

Bu işleçlere aritmetik işleçler adı verilir. Aritmetik işleçler; matematikte kullanılan ve sayılarlaaritmetik işlemler yapmamızı sağlayan yardımcı araçlardır.
Dilerseniz bu tanımı bir örnekle somutlaştıralım:
>>> 45 + 33

78

Burada 45 ve 33 değerlerine işlenen (operand) adı verilir. Bu iki değer arasında yer alan +işareti ise bir işleçtir (operator). Dikkat ederseniz + işleci 45 ve 33 adlı işlenenler arasında birtoplama ilişkisi kuruyor.
Bir örnek daha verelim:
>>> 23 * 46

1058

Burada da 23 ve 46 değerleri birer işlenendir. Bu iki değer arasında yer alan * işareti ise,işlenenler arasında bir çarpma ilişkisi kuran bir işleçtir.
Ancak bir noktaya özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. Daha önceki derslerimizde dedeğindiğimiz gibi, + ve * işleçleri Python’da birden fazla anlama gelir. Örneğin yukarıdakiörnekte + işleci, işlenenler arasında bir toplama ilişkisi kuruyor. Ama aşağıdaki durum birazfarklıdır:
>>> "istihza" + ".com"

'istihza.com'

Burada + işleci işlenenler (“istihza” ve “.com”) arasında bir birleştirme ilişkisi kuruyor.
Tıpkı + işlecinde olduğu gibi, * işleci de Python’da birden fazla anlama gelir. Bu işlecin, çarpmailişkisi kurma işlevi dışında tekrar etme ilişkisi kurma işlevi de vardır. Yani:
>>> "hızlı " * 2

'hızlı hızlı '

. . . veya:
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>>> "-" * 30

'------------------------------'

Burada * işlecinin, sayılar arasında çarpma işlemi yapmak dışında bir görev üstlendiğinigörüyoruz.
Python’da bu tür farklar, yazacağınız programın sağlıklı çalışabilmesi açısından büyük önemtaşır. O yüzden bu tür farklara karşı her zaman uyanık olmamız gerekiyor.
+ ve * işleçlerinin aksine / ve - işleçleri ise işlenenler arasında sadece bölme ve çıkarma ilişkisikurar. Bu işleçler tek işlevlidir:
>>> 25 / 4

6.25

>>> 10 - 5

5

Önceki derslerde gördüğümüz ve yukarıda da tekrar ettiğimiz dört adet temel aritmetik işleceşu iki aritmetik işleci de ekleyelim:
% modülüs// taban bölme

İlk önce modülüsün ne olduğunu ve ne işe yaradığını anlamaya çalışalım.
Şu bölme işlemine bir bakın:

Burada 02 sayısı bölme işleminin kalanıdır. İşte modülüs denen işleç de bölme işlemindenkalan bu değeri gösterir. Yani:
>>> 30 % 4

2

Gördüğünüz gibi modülüs işleci (%) gerçekten de bölme işleminden kalan sayıyı gösteriyor. . .Peki bu bilgi ne işimize yarar?
Mesela bu bilgiyi kullanarak bir sayının tek mi yoksa çift mi olduğunu tespit edebiliriz:
sayı = int(input("Bir sayı girin: "))

if sayı % 2 == 0:
(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
print("Girdiğiniz sayı bir çift sayıdır.")

else:
print("Girdiğiniz sayı bir tek sayıdır.")

Eğer bir sayı 2’ye bölündüğünde kalan değer 0 ise o sayı çifttir. Aksi halde o sayı tektir. Mesela:
>>> 14 % 2

0

Gördüğünüz gibi, bir çift sayı olan 14’ü 2’ye böldüğümüzde kalan sayı 0 oluyor. Çünkü çiftsayılar 2’ye tam bölünürler.
Bir de şuna bakalım:
>>> 15 % 2

1

Bir tek sayı olan 15 ise 2’ye bölündüğünde kalan sayı 1 oluyor. Yani 15 sayısı 2’ye tambölünmüyor. Bu bilgiden yola çıkarak 15 sayısının bir tek sayı olduğunu söyleyebiliyoruz.
Bir sayının tek mi yoksa çift mi olduğunu tespit etme işlemini küçümsememenizi tavsiyeederim. Bir sayının tek mi yoksa çift mi olduğu bilgisinin, arayüz geliştirirken dahi işinizeyarayacağından emin olabilirsiniz.
Elbette modülüs işlecini bir sayının yalnızca 2’ye tam bölünüp bölünmediğini denetlemekiçin kullanmıyoruz. Bu işleci kullanarak herhangi bir sayının herhangi bir sayıya tam bölünüpbölünmediğini de denetleyebilirsiniz. Örneğin:
>>> 45 % 4

1

>>> 36 % 9

0

Bu bilgiyi kullanarak mesela şöyle bir program yazabilirsiniz:
bölünen = int(input("Bir sayı girin: "))
bölen = int(input("Bir sayı daha girin: "))

şablon = "{} sayısı {} sayısına tam".format(bölünen, bölen)

if bölünen % bölen == 0:
print(şablon, "bölünüyor!")

else:
print(şablon, "bölünmüyor!")

Programımız, kullanıcının girdiği ilk sayının ikinci sayıya tam bölünüp bölünmediğinihesaplıyor ve sonuca göre kullanıcıyı bilgilendiriyor. Bu kodlarda özellikle şu satıra dikkat edin:
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if bölünen % bölen == 0:
...

Programımızın temelini bu kod oluşturuyor. Çünkü bir sayının bir sayıya tam bölünüpbölünmediğini bu kodla belirliyoruz. Eğer bir sayı başka bir sayıya bölündüğünde kalan değer,yani modülüs 0 ise, o sayı öbür sayıya tam bölünüyor demektir.
Ayrıca bir sayının son basamağını elde etmek için demodülüsten yararlanabilirsiniz. Herhangibir tamsayı 10’a bölündüğünde kalan (yani modülüs), bölünen sayının son basamağı olacaktır:
>>> 65 % 10

5

>>> 543 % 10

3

Programlama tecrübeniz arttıkça, aslındamodülüsün ne kadar faydalı bir araç olduğunu kendigözlerinizle göreceksiniz.
Modülüs işlecini örnekler eşliğinde ayrıntılı bir şekilde incelediğimize göre sıra geldi tabanbölme işlecini açıklamaya. . .
Öncelikle şu örneği inceleyelim:
>>> 5 / 2

2.5

Burada, bildiğimiz bölme işlecini (/) kullanarak basit bir bölme işlemi yaptık. Elde ettiğimizsonuç doğal olarak 2.5.
Matematikte bölme işleminin sonucunun kesirli olması durumuna ‘kesirli bölme’ adı verilir.Bunun tersi ise tamsayılı bölme veya taban bölmedir. Eğer herhangi bir sebeple kesirli bölmeişlemi değil de taban bölme işlemi yapmanız gerekirse // işlecinden yararlanabilirsiniz:
>>> 5 // 2

2

Gördüğünüz gibi, // işleci sayesinde bölme işleminin sonucu kesirli değil, tamsayı olarak eldeediliyor.
Yukarıda yaptığımız taban bölme işlemi şununla aynı anlama gelir:
>>> int(5 / 2)

2

Daha açık ifade etmemiz gerekirse:
>>> a = 5 / 2
>>> a

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
2.5

>>> int(a)

2

Burada olan şu: 5 / 2 işleminin sonucu bir kayan noktalı sayıdır (2.5). Bunu şu şekilde teyitedebiliriz:
>>> a = 5 / 2
>>> type(a)

<class 'float'>

Buradaki float çıktısının floating point number, yani kayan noktalı sayı anlamına geldiğinibiliyorsunuz.
Bu kayan noktalı sayının sadece tabanını elde etmek için bu sayıyı tamsayıya (integer)çevirmemiz yeterli olacaktır. Yani:
>>> int(a)

2

Bu arada yeri gelmişken round() adlı bir gömülü fonksiyondan bahsetmeden geçmeyelim.Eğer bir sayının değerini yuvarlamanız gerekirse round() fonksiyonundan yararlanabilirsiniz.Bu fonksiyon şöyle kullanılır:
>>> round(2.55)

3

Gördüğünüz gibi, round() fonksiyonuna parametre olarak bir sayı veriyoruz. Bu fonksiyon dabize o sayının yuvarlanmış halini döndürüyor. Bu fonksiyonu kullanarak yuvarlanacak sayınınnoktadan sonraki hassasiyetini de belirleyebilirsiniz. Örneğin:
>>> round(2.55, 1)

2.5

Burada ikinci parametre olarak 1 sayısını verdiğimiz için, noktadan sonraki bir basamakgörüntüleniyor. Bir de şuna bakalım:
>>> round(2.68, 1)

2.7

Burada da yuvarlama işlemi yapılırken noktadan sonra bir basamak korunuyor. Eğer 1 sayısıyerine 2 sayısını kullanırsanız, yukarıdaki örnek şu çıktıyı verir:
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>>> round(2.68, 2)

2.68

round() fonksiyonunun çalışma prensibini anlamak için kendi kendinize örnekleryapabilirsiniz.
Şimdiye kadar öğrendiğimiz ve yukarıdaki tabloda andığımız bir başka aritmetik işleç dekuvvet işleci (**) idi. Mesela bu işleci kullanarak bir sayının karesini hesaplayabileceğimizibiliyorsunuz:
>>> 25 ** 2

625

Bir sayının 2. kuvveti o sayının karesidir. Bir sayının 0.5. kuvveti ise o sayının kareköküdür:
>>> 625 ** 0.5

25.0

Bu arada, eğer karekökün kayan noktalı sayı cinsinden olması hoşunuza gitmediyse, bu sayıyı
int() fonksiyonu ile tam sayıya çevirebileceğinizi biliyorsunuz:
>>> int(625 ** 0.5)

25

Kuvvet hesaplamaları için ** işlecinin yanısıra pow() adlı bir fonksiyondan dayararlanabileceğimizi öğrenmiştik:
>>> pow(25, 2)

625

Bildiğiniz gibi pow() fonksiyonu aslında toplam üç parametre alabiliyor:
>>> pow(25, 2, 5)

0

Bu işlemin şununla aynı anlama geliyor:
>>> (25 ** 2) % 5

0

Yani pow(25, 2, 5) gibi bir komut verdiğimizde, 25 sayısının 2. kuvvetini alıp, elde ettiğimizsayının 5’e bölünmesinden kalan sayıyı hesaplamış oluyoruz.
Böylece aritmetik işleçleri tamamlamış olduk. Artık karşılaştırma işleçlerini inceleyebiliriz.
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13.2 Karşılaştırma İşleçleri

Adından da anlaşılacağı gibi, karşılaştırma işleçleri, işlenenler (operands) arasında birkarşılaştırma ilişkisi kuran işleçlerdir. Bu işleçleri şöyle sıralayabiliriz:
== eşittir!= eşit değildir> büyüktür< küçüktür>= büyük eşittir<= küçük eşittir

Bu işleçlerin hiçbiri size yabancı değil, zira bunların hepsini aslında daha önceki derslerdeverdiğimiz örneklerde kullanmıştık. Burada da bunlarla ilgili basit bir örnek vererek yolumuzadevam edelim:
parola = "xyz05"

soru = input("parolanız: ")

if soru == parola:
print("doğru parola!")

elif soru != parola:
print("yanlış parola!")

Burada soru değişkeniyle kullanıcıdan alınan verinin, programın başında tanımladığımızparola değişkeninin değerine eşit olup olmadığını sorguluyoruz. Buna göre, eğer kullanıcıdangelen veri parolayla eşleşiyorsa (if soru == parola), kullanıcıyı parolanın doğru olduğukonusunda bilgilendiriyoruz (print("doğru parola!")). Ama eğer kullanıcıdan gelen veriparolayla eşleşmiyorsa (elif soru != parola), o zaman da kullanıcıya parolanın yanlışolduğunu bildiriyoruz (print("yanlış parola!")).
Yukarıdaki örnekte == (eşittir) ve != (eşit değildir) işleçlerinin kullanımını örneklendirdik. Ötekikarşılaştırma işleçlerinin de nasıl kullanıldığını biliyorsunuz. Basit bir örnek verelim:
sayı = input("sayı: ")

if int(sayı) <= 100:
print("sayı 100 veya 100'den küçük")

elif int(sayı) >= 100:
print("sayı 100 veya 100'den büyük")

Böylece karşılaştırma işleçlerini de incelemiş olduk. O halde gelelim bool işleçlerine. . .
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13.3 Bool İşleçleri

Bu bölümde bool işleçlerinden söz edeceğiz, ancak bool işleçlerine geçmeden önce biraz boolkavramından bahsetmemiz yerinde olacaktır.
Nedir bu bool denen şey?
Bilgisayar bilimi iki adet değer üzerine kuruludur: 1 ve 0. Yani sırasıyla True ve False. Bilgisayarbiliminde herhangi bir şeyin değeri ya True, ya da False’tur. İşte bu True ve False olarak ifadeedilen değerlere bool değerleri adı verilir (George Boole adlı İngiliz matematikçi ve filozofunadından). Türkçe olarak söylemek gerekirse, True değerinin karşılığı Doğru, False değerininkarşılığı ise Yanlış’tır.
Örneğin:
>>> a = 1

Burada a adlı bir değişken tanımladık. Bu değişkenin değeri 1. Şimdi bu değişkenin değerinisorgulayalım:
>>> a == 1 #a değeri 1'e eşit mi?

True

Gördüğünüz gibi, a == 1 sorgusu True (Doğru) çıktısı veriyor. Çünkü a değişkeninin değerigerçekten de 1. Bir de şunu deneyelim:
>>> a == 2

False

Burada da a değişkeninin değerinin 2 sayısına eşdeğer olup olmadığını sorguladık. adeğişkeninin değeri 2 olmadığı için de Python bize False (Yanlış) çıktısı verdi.
Gördüğünüz gibi, bool işleçleri herhangi bir ifadenin doğruluğunu veya yanlışlığını sorgulamakiçin kullanılabiliyor. Buna göre, eğer bir sorgulamanın sonucu doğru ise True, eğer yanlış iseFalse çıktısı alıyoruz.
Bool işleçleri sadece yukarıda verdiğimiz örneklerdeki gibi, salt bir doğruluk-yanlışlıksorgulamaya yarayan araçlar değildir. Bilgisayar biliminde her şeyin bir bool değeri vardır.Bununla ilgili genel kuralımız şu: 0 değeri ve boş veri tipleri False’tur. Bunlar dışında kalan herşey ise True’dur.
Bu durumu bool() adlı özel bir fonksiyondan yararlanarak teyit edebiliriz:
>>> bool(3)

True

>>> bool("elma")

True

>>> bool(" ")
(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
True

>>> bool(" ")

True

>>> bool("fdsdfsdg")

True

>>> bool("0")

True

>>> bool(0)

False

>>> bool("")

False

Gördüğünüz gibi, gerçekten de 0 sayısının ve boş karakter dizilerinin bool değeri False’tur.Geri kalan her şey ise True’dur.
Not: 0’ın bir sayı, “0”’ın ise bir karakter dizisi olduğunu unutmayın. Sayı olan 0’ın bool değeriFalse’tur, ama karakter dizisi olan “0”’ın değeri True’dur.
Yukarıdaki örneklere göre, içinde herhangi bir değer barındıran karakter dizileri (0 hariç) Trueçıktısı veriyor. Burada söylediğimiz şey bütün veri tipleri için geçerlidir. Eğer herhangi bir veritipi herhangi bir değer içermiyorsa o veri tipi False çıktısı verir.
Peki bu bilgi bizim ne işimize yarar? Yani mesela boş veri tiplerinin False, içinde bir veribarındıran veri tiplerinin ise True olması bizim için neden bu kadar önemli? Bunu birazdanaçıklayacağız. Ama önce isterseniz, bool değerleri ile ilgili çok önemli bir konuya değinelim.
Belki kendiniz de farketmişsinizdir; bool değerleri Python’da koşul belirten if, elif ve elsedeyimlerinin de temelini oluşturur. Şu örneği ele alalım mesela:
isim = input("İsminiz: ")

if isim == "Ferhat":
print("Ne güzel bir isim bu!")

else:
print(isim, "ismini pek sevmem!")

Burada if isim == "Ferhat" dediğimizde, aslında Python’a şu emri vermiş oluyoruz:
Eğer isim == "Ferhat" ifadesi True ise. . .
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Bunu teyit etmek için şöyle bir kod yazabilirsiniz:
isim = input("İsminiz: ")

print(isim == "Ferhat")

Eğer burada kullanıcı ‘Ferhat’ ismini girecek olursa programımız True çıktısı verir. Ama eğerkullanıcı başka bir isim girerse bu kez False çıktısını alırız. İşte koşul bildiren deyimler,karar verme görevini, kendilerine verilen ifadelerin bool değerlerine bakarak yerine getirir.Dolayısıyla yukarıdaki örneği şu şekilde Türkçeye çevirebiliriz:
Eğer isim == "Ferhat" ifadesinin bool değeri True ise, Ne güzel bir isim bu! çıktısıver! Ama eğer isim == "Ferhat" ifadesinin bool değeri True dışında herhangi birşey ise (yani False ise), . . . ismini pek sevmem! çıktısı ver!

Koşul bildiren deyimlerle bool değerleri arasındaki ilişkiyi daha iyi anlamak için bir örnek dahaverelim:
Hatırlarsanız içi boş veri tiplerinin bool değerinin her zaman False olacağını söylemiştik. Yani:
>>> a = ""

>>> bool(a)

False

Herhangi bir değere sahip veri tiplerinin bool değeri ise her zaman True olur (0 hariç):
>>> a = "gdfg"

>>> bool(a)

True

İçi boş veri tiplerinin bool değerinin her zaman False olacağı bilgisini kullanarak şöyle biruygulama yazabiliriz:
kullanıcı = input("Kullanıcı adınız: ")

if bool(kullanıcı) == True:
print("Teşekkürler!")

else:
print("Kullanıcı adı alanı boş bırakılamaz!")

Burada şöyle bir emir verdik:
“Eğer kullanıcı değişkeninin bool değeri True ise Teşekkürler! çıktısı ver! DeğilseKullanıcı adı alanı boş bırakılamaz! uyarısını göster!

Eğer kullanıcı, kullanıcı adına herhangi bir şey yazdıktan sonra Enter tuşuna basarsa kullanıcıdeğişkeni, kullanıcının girdiği değeri gösterecek ve böylece bool(kullanıcı) komutu Trueçıktısı verecektir. Bu sayede de kodlarımızın içindeki if bloğu çalışmaya başlayacaktır.
Ama eğer kullanıcı, kullanıcı adını yazmadan Enter tuşuna basarsa, kullanıcı değişkeni boşkalacağı için (yani kullanıcı = "" gibi bir durum ortaya çıkacağı için) bool(kullanıcı)
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komutu False çıktısı verecek ve böylece else bloğu çalışacaktır.
Yalnız bu noktada şöyle bir uyarı yapalım. Yukarıdaki komutlar sözdizimi açısından tamamendoğru olsa da, etrafta yukarıdakine benzer bir kullanımı pek görmezsiniz. Aynı iş için genellikleşöyle bir şeyler yazılır:
kullanıcı = input("Kullanıcı adınız: ")

if kullanıcı:
print("Teşekkürler!")

Gördüğünüz gibi, if bool(kullanıcı) == True: kodunu if kullanıcı: şeklindekısaltabiliyoruz. Bu ikisi tamamen aynı anlama gelir. Yani ikisi de ‘kullanıcı değişkenininbool değeri True ise. . . ’ demektir.
Bool kavramına aşinalık kazandığımıza göre şimdi bool işleçlerini incelemeye başlayabiliriz.
Bool işleçleri, bool değerlerinden birini elde etmemizi sağlayan işleçlerdir. Bu işleçlerşunlardır:

and
or
not

Eğer mantık dersleri aldıysanız bu işleçler size hiç yabancı gelmeyecektir. Eğer lisede mantıkdersleri almadıysanız veya aldığınız derslerden hiçbir şey hatırlamıyorsanız, yine de ziyanı yok.Biz burada bu işleçleri bütün ayrıntılarıyla inceleyeceğiz.
Önce and ile başlayalım. . .
Türkçe söylemek gerekirse and ‘ve’ anlamına gelir. Peki bu and ne işimize yarar? Çok basit birörnek verelim:
Hatırlarsanız geçen bölümde koşullu durumlara örnek verirken şöyle bir durumdanbahsetmiştik:

Diyelim ki Google’ın Gmail hizmeti aracılığıyla bir e.posta hesabı aldınız. Bu hesabagireceğiniz zaman Gmail size bir kullanıcı adı ve parola sorar. Siz de kendinizeait kullanıcı adını ve parolayı sayfadaki kutucuklara yazarsınız. Eğer yazdığınızkullanıcı adı ve parola doğruysa hesabınıza erişebilirsiniz. Ama eğer kullanıcıadınız ve parolanız doğru değilse hesabınıza erişemezsiniz. Yani e.posta hesabınızaerişmeniz, kullanıcı adı ve parolayı doğru girme koşuluna bağlıdır.
Burada çok önemli bir nokta var. Kullanıcının Gmail sistemine girebilmesi için hem kullanıcıadını hem de parolayı doğru yazması gerekiyor. Yani kullanıcı adı veya paroladan herhangibiri yanlış ise sisteme giriş mümkün olmayacaktır.
Yukarıdaki durumu taklit eden bir programı, şu ana kadar olan bilgilerimizi kullanarak şöyleyazabiliyoruz:
kullanıcı_adı = input("Kullanıcı adınız: ")
parola = input("Parolanız: ")

if kullanıcı_adı == "aliveli":
if parola == "12345678":

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
print("Programa hoşgeldiniz")

else:
print("Yanlış kullanıcı adı veya parola!")

else:
print("Yanlış kullanıcı adı veya parola!")

Burada yeni bir bilgiyle daha karşılaşıyoruz. Gördüğünüz gibi, burada if deyimlerini iç içekullandık. Python’da istediğiniz kadar iç içe geçmiş if deyimi kullanabilirsiniz. Ancak yazdığınızbir programda eğer üçten fazla iç içe if deyimi kullandıysanız, benimsediğiniz yöntemiyeniden gözden geçirmenizi tavsiye ederim. Çünkü iç içe geçmiş if deyimleri bir süre sonraanlaşılması güç bir kod yapısı ortaya çıkarabilir. Neyse. . . Biz konumuza dönelim.
Yukarıdaki yazdığımız programda kullanıcının sisteme giriş yapabilmesi için hem kullanıcıadını hem de parolayı doğru girmesi gerekiyor. Kullanıcı adı ve paroladan herhangi biriyanlışsa sisteme girişe izin verilmiyor. Ancak yukarıdaki yöntem dolambaçlıdır. Halbuki aynıişlevi yerine getirmenin, Python’da çok daha kolay bir yolu var. Bakalım:
kullanıcı_adı = input("Kullanıcı adınız: ")
parola = input("Parolanız: ")

if kullanıcı_adı == "aliveli" and parola == "12345678":
print("Programa hoşgeldiniz")

else:
print("Yanlış kullanıcı adı veya parola!")

Burada and işlecini nasıl kullandığımızı görüyorsunuz. Bu işleci kullanarak iki farklı ifadeyibirbirine bağladık. Böylece kullanıcının sisteme girişini hem kullanıcı adının hem de parolanındoğru olması koşuluna dayandırdık.
Peki and işlecinin çalışma mantığı nedir? Dediğim gibi, and Türkçede ‘ve’ anlamına geliyor. Buişleci daha iyi anlayabilmek için şu cümleler arasındaki farkı düşünün:

a. Toplantıya Ali ve Veli katılacak.
b. Toplantıya Ali veya Veli katılacak.

İlk cümlede ‘ve’ bağlacı kullanıldığı için, bu cümlenin gereğinin yerine getirilebilmesi, hemAli’nin hem de Veli’nin toplantıya katılmasına bağlıdır. Sadece Ali veya sadece Veli’nintoplantıya katılması durumunda bu cümlenin gereği yerine getirilememiş olacaktır.
İkinci cümlede ise toplantıya Ali ve Veli’den herhangi birisinin katılması yeterlidir. Toplantıyasadece Ali’nin katılması, sadece Veli’nin katılması veya her ikisinin birden katılması, bucümlenin gereğinin yerine getirilebilmesi açısından yeterlidir.
İşte Python’daki and işleci de aynı bu şekilde işler. Şu örneklere bir bakalım:
>>> a = 23
>>> b = 10
>>> a == 23

True
(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
>>> b == 10

True

>>> a == 23 and b == 10

True

Burada değeri 23 olan bir adet a değişkeni ve değeri 10 olan bir adet b değişkeni tanımladık.Daha sonra bu iki değişkenin değerini tek tek sorguladık ve bunların gerçekten de sırasıyla 23ve 10 sayısına eşit olduğunu gördük. Son olarak da bunları and işleci ile birbirine bağlayaraksorguladık. a değişkeninin değeri 23, b değişkeninin değeri de 10 olduğu için, yani and ilebağlanan her iki önerme de True çıktısı verdiği için a == 23 and b == 10 ifadesi True değeriverdi.
Bir de şuna bakalım:
>>> a = 23
>>> b = 10
>>> a == 23

True

>>> b == 54

False

>>> a == 23 and b == 54

False

Burada ise a değişkenin değeri 23’tür. Dolayısıyla a == 23 ifadesi True çıktısı verir. Ancak bdeğişkeninin değeri 54 değildir. O yüzden de b == 54 komutu False çıktısı verir. Gördüğünüzgibi, and işleci ile bağlanan önermelerden herhangi biri False olduğunda çıktımız da Falseoluyor. Unutmayın: and işlecinin True çıktısı verebilmesi için bu işleç tarafından bağlanan heriki önermenin de True olması gerekir. Eğer önermelerden biri bile True değilse çıktı da Trueolmayacaktır.
Tahmin edebileceğiniz gibi, and işleci en yaygın if deyimleriyle birlikte kullanılır. Meselayukarıda kullanıcıdan kullanıcı adı ve parola alırken de bu and işlecinden yararlanmıştık.
Gelelim or işlecine. . .
Tıpkı and gibi bir bool işleci olan or’un Türkçede karşılığı ‘veya’dır. Yukarıda ‘Toplantıya Aliveya Veli katılacak.’ cümlesini tartışırken aslında bu or kelimesinin anlamını açıklamıştık.Hatırlarsanız and işlecinin True çıktısı verebilmesi için bu işleçle bağlanan bütün önermelerinTrue değerine sahip olması gerekiyordu. or işlecinin True çıktısı verebilmesi için ise or işleciylebağlanan önermelerden herhangi birinin True çıktısı vermesi yeterli olacaktır. Söylediğimiz buşeyleri birkaç örnek üzerinde somutlaştıralım:
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>>> a = 23
>>> b = 10
>>> a == 23

True

>>> b == 10

True

>>> a == 11

False

>>> a == 11 or b == 10

True

Gördüğünüz gibi, a == 11 ifadesinin bool değeri False olduğu halde, b == 10 ifadesinin booldeğeri True olduğu için a == 11 or b == 10 ifadesi True değerini veriyor.
and ve or işleçlerini öğrendiğimize göre, bir sınavdan alınan notların harf karşılıklarınıgösteren bir uygulama yazabiliriz:
x = int(input("Notunuz: "))

if x > 100 or x < 0:
print("Böyle bir not yok")

elif x >= 90 and x <= 100:
print("A aldınız.")

elif x >= 80 and x <= 89:
print("B aldınız.")

elif x >= 70 and x <= 79:
print("C aldınız.")

elif x >= 60 and x <= 69:
print("D aldınız.")

elif x >= 0 and x <= 59:
print("F aldınız.")

Bu programda eğer kullanıcı 100’den büyük ya da 0’dan küçük bir sayı girerse Böyle birnot yok uyarısı alacaktır. 0-100 arası notlarda ise, her bir not aralığına karşılık gelen harfgörüntülecektir. Eğer isterseniz yukarıdaki kodları şu şekilde de kısaltabilirsiniz:
x = int(input("Notunuz: "))

if x > 100 or x < 0:
(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
print("Böyle bir not yok")

elif x >= 90 <= 100:
print("A aldınız.")

elif x >= 80 <= 89:
print("B aldınız.")

elif x >= 70 <= 79:
print("C aldınız.")

elif x >= 60 <= 69:
print("D aldınız.")

elif x >= 0 <= 59:
print("F aldınız.")

Gördüğünüz gibi, and x kısımlarını çıkardığımızda da bir önceki kodlarla aynı anlamıyakalayabiliyoruz.
Hatta yukarıdaki kodları şöyle de yazabilirsiniz:
x = int(input("Notunuz: "))

if x > 100 or x < 0:
print("Böyle bir not yok")

#90 sayısı x'ten küçük veya x'e eşit,
#x sayısı 100'den küçük veya 100'e eşit ise,
#Yani x, 90 ile 100 arasında bir sayı ise
elif 90 <= x <= 100:

print("A aldınız.")

#80 sayısı x'ten küçük veya x'e eşit,
#x sayısı 89'dan küçük veya 89'a eşit ise,
#Yani x, 80 ile 89 arasında bir sayı ise
elif 80 <= x <= 89:

print("B aldınız.")

elif 70 <= x <= 79:
print("C aldınız.")

elif 60 <= x <= 69:
print("D aldınız.")

elif 0 <= x <= 59:
print("F aldınız.")

Bu kodlar bir öncekiyle aynı işi yapar. Yorumlardan da göreceğiniz gibi, bu iki kod arasındasadece mantık farkı var.
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Hatta, daha da ileri giderek aynı kodu çok daha basit hale getirmek isterseniz, aşağıdaki kodabakabilirsiniz.:
x = int(input("Notunuz: "))

if x > 100 or x < 0:
print("Böyle bir not yok")

elif x >= 90:
print("A aldınız.")

elif x >= 80:
print("B aldınız.")

elif x >= 70:
print("C aldınız.")

elif x >= 60:
print("D aldınız.")

elif x >= 0:
print("F aldınız.")

Son bool işlecimiz not. Bu kelimenin İngilizce’deki anlamı ‘değil’dir. Bu işleci şöyle kullanıyoruz:
>>> a = 23
>>> not a

False

>>> a = ""
>>> not a

True

Bu işleç, özellikle kullanıcı tarafından bir değişkene veri girilip girilmediğini denetlemek içinkullanılabilir. Örneğin:
parola = input("parola: ")

if not parola:
print("Parola boş bırakılamaz!")

Eğer kullanıcı herhangi bir parola belirlemeden doğrudan Enter tuşuna basacak olursaparola değişkeninin değeri boş bir karakter dizisi olacaktır. Yani parola = "". Boş veritiplerinin bool değerinin False olacağını biliyoruz. Dolayısıyla, yukarıdaki gibi bir örnekte,kullanıcı parolayı boş geçtiğinde not parola kodu True verecek ve böylece ekrana “Parolaboş bırakılamaz!” karakter dizisi yazdırılacaktır. Eğer yukarıdaki örneğin mantığını kavramaktazorluk çekiyorsanız şu örnekleri incelemenizi öneririm:
>>> parola = ""

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
>>> bool(parola)

False

>>> bool(not parola)

True

>>> parola = "1243"
>>> bool(parola)

True

>>> bool(not parola)

False

Aslında yukarıdaki örneklerde şuna benzer sorular sormuş gibi oluyoruz:
>>> parola = ""
>>> bool(parola) #parola boş bırakılmamış, değil mi?

>>> False #Hayır, parola boş bırakılmış.

>>> bool(not parola) #parola boş bırakılmış, değil mi?

>>> True #Evet, parola boş bırakılmış

Kendi kendinize pratik yaparak bu işlecin görevini daha iyi anlayabilirsiniz.
Böylece kısmen çetrefilli bir konu olan bool işleçlerini de geride bırakmış olduk. Sırada değeratama işleçleri var.

13.4 Değer Atama İşleçleri

Bu noktaya kadar yaptığımız çalışmalarda sadece tek bir değer atama işleci gördük. Bu işleç =işlecidir. Adından da anlaşılacağı gibi, bu işlecin görevi bir değişkene değer atamaktır. Mesela:
>>> a = 23

Burada = işleci a değişkenine 23 değerini atama işlevi görüyor.
Python’daki tek değer atama işleci elbette = değildir. Bunun dışında başka değer atamaişleçleri de bulunur. Tek tek inceleyelim:
+= işleci

Bu işlecin ne işe yaradığını anlamak için şöyle bir örnek düşünün:
>>> a = 23
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a değerine mesela 5 ekleyip bu değeri 28’e eşitlemek için ne yapmamız lazım? Tabii ki şunu:
>>> a = a + 5
>>> print(a)

28

Burada yaptığımız şey çok basit: a değişkeninin taşıdığı değere 5 ilave ediyoruz ve daha sonrabu değeri tekrar a değişkenine atıyoruz. Aynı işlemi çok daha kolay bir şekilde de yapabiliriz:
>>> a += 5
>>> print(a)

28

Bu kod, yukarıdakiyle tamamen aynı anlama gelir. Ama bir önceki koda göre çok dahaverimlidir. Çünkü a += 5 kodunda Python a değişkeninin değerini sadece bir kez kontrol ettiğiiçin, işlemi a = a + 5 koduna göre daha hızlı yapacaktır.
-= işleci

Bir önceki += işleci toplama işlemi yapıp, ortaya çıkan değeri tekrar aynı değişkene atıyordu.-= işleci de buna benzer bir işlem gerçekleştirir:
>>> a = 23
>>> a -= 5
>>> print(a)

18

Yukarıdaki kullanım şununla tamamen aynıdır:
>>> a = 23
>>> a = a - 5
>>> print(a)

18

Ancak tıpkı += işlecinde olduğu gibi, -= işleci de alternatifine göre daha hızlı çalışan bir araçtır.
/= işleci

Bu işlecin çalışma mantığı da yukarıdaki işleçlerle aynıdır:
>>> a = 30
>>> a /= 3
>>> print(a)

10

Yukarıdaki işlem de şununla tamamen aynıdır:
>>> a = 30
>>> a = a / 3

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
>>> print(a)

10

*= işleci

Bu da ötekiler gibi, çarpma işlemi yapıp, bu işlemin sonucunu aynı değişkene atar:
>>> a = 20
>>> a *= 2
>>> print(a)

40

Bu işlecin eşdeğeri de şudur:
>>> a = 20
>>> a = a * 2
>>> print(a)

40

%= işleci

Bu işlecimiz ise bölme işleminden kalan sayıyı aynı değişkene atar:
>>> a = 40
>>> a %= 3
>>> print(a)

1

Bu işleç de şuna eşdeğerdir:
>>> a = 40
>>> a = a % 3
>>> print(a)

1

**= işleci

Bu işlecin ne yaptığını tahmin etmek zor değil. Bu işlecimiz, bir sayının kuvvetini hesapladıktansonra çıkan değeri aynı değişkene atıyor:
>>> a = 12
>>> a **= 2
>>> print(a)

144

Eşdeğeri:
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>>> a = 12
>>> a = a ** 2
>>> print(a)

144

//= işleci

Değer atama işleçlerinin sonuncusu olan //= işlecinin görevi ise taban bölme işlemininsonucunu aynı değişkene atamaktır:
>>> a = 5
>>> a //= 2
>>> print(a)

2

Eşdeğeri:
>>> a = 5
>>> a = a // 2
>>> print(a)

2

Bu işleçler arasından, özellikle += ve -= işleçleri işinize bir hayli yarayacak.
Bu arada eğer bu işleçleri kullanırken mesela +=mi yoksa =+mı yazacağınızı karıştırıyorsanız,şöyle düşünebilirsiniz:
>>> a = 5
>>> a += 5
>>> print(a)

10

Burada, değeri 5 olan bir a değişkenine 5 daha ekleyip, çıkan sonucu tekrar a değişkenineatadık. Böylece değeri 10 olan bir a değişkeni elde ettik. += işlecinin doğru kullanımı yukarıdakigibidir. Bir de yukarıdaki örneği şöyle yazmayı deneyelim:
>>> a = 5
>>> a =+ 5
>>> print(a)

5

Burada + işleci ile = işlecinin yerini değiştirdik.
a =+ 5 satırına dikkatlice bakın. Aslında burada yaptığımız şeyin a = +5 işlemi olduğunu,yani a değişkenine +5 gibi bir değer verdiğimizi göreceksiniz. Durum şu örnekte daha netgörünecektir:

182 Bölüm 13. İşleçler



Yazbel Python Belgeleri, Yayım 4.0.0

>>> a = 5
>>> a =- 5
>>> print(a)
>>> -5

Gördüğünüz gibi, a =- 5 yazdığımızda, aslında yaptığımız şey a değişkenine -5 değerinivermekten ibarettir. Yani a = -5.
:= işleci

Not: Walrus operatörü olarak da bilinen bu işleç, Python’un 3.8 versiyonu ile eklenmiştir.Bundan önceki versiyonlarda bulunmamaktadır ve çalışmayacaktır. SyntaxError hatasıverecektir.
Bu işleç biraz garip gözüküyor olabilir. Ne yaptığını bakarak kestirmek de biraz zor. En iyisi birörnekle başlayalım:
giriş = len(input("Adın ne? "))

if giriş < 4:
print("Adın kısaymış.")

elif giriş < 6:
print("Adın biraz uzunmuş.")

else:
print("Çok uzun bir adın var.")

Gördüğünüz gibi girilen karakter dizisinin uzunluğuna göre ekrana bir çıktı yazdırmaktayız.Python3.8’e sahipseniz vereceğimiz örnekleri kendiniz de deneyebilirsiniz. Bir de := işleci ilebu kodu nasıl yazabileceğimize bakalım:
if ( giriş := len(input("Adın ne? ")) ) < 4:

print("Adın kısaymış.")
elif giriş < 6:

print("Adın biraz uzunmuş.")
else:

print("Çok uzun bir adın var.")

Burada girişdeğişkenine değer atamayı if ifadesinin içinde yaptık. Normalde böyle bir işlemi
= ile yapamazdık:
>>> if ( giriş = len(input("Adın ne? ")) ) < 4:

SyntaxError: invalid syntax

Fark edebileceğiniz gibi walrus operatörü bizi bir satır fazladan yazmaktan kurtardı.Kullanıcıdan alınan bilginin giriş değişkenine nasıl atandığına dikkat edin. girişdeğişkeninden sonra := işlecini kullanıyoruz ve aynı zamanda değişken atamasını yaptığımızbölümün tamamını parantez içine alıyoruz. Peki bu parantezi koymaz isek ne olur? Gelin birörnek ile de onu deneyelim:
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if giriş := len(input("Adın ne? ")) < 4:
print(giriş)

Eğer bu kodu çalıştırsanız ekrana True yazıldığını veya hiçbir şey yazılmadığını görebilirsiniz.Oysa önceki parantez kullandığımız kodda giriş değişkeni bir int’di. Bu örneğimizde iseilk önce len(input("Adın ne? ")) < 4 kısmı çalışıyor ve bunun sonucu daha sonra girişdeğişkenimize atanıyor. Bu yüzden giriş değişkenimiz True veya False, yani bir bool oluyor.Eğer giriş değişkeni True olursa ekrana yazılıyor, ancak eğer False olursa ekrana yazılmıyor.Çünkü if ifadesinin değeri de False oluyor. if ifadesinin kontrol ettiği yer len(input("Adın
ne? ")) < 4 kısmı olduğu için if deyiminin içine girilmiyor.
Çok önemli bir işleç olmayabilir ama bazen aynı fonksiyonu iki defa çağırmak yerine bir defaçağırmak gibi kolaylıklar sağlamaktadır. Bu konu ile alakalı daha fazla örnek için buraya16bakabilirsiniz

13.5 Aitlik İşleçleri

Aitlik işleçleri, bir karakter dizisi ya da sayının, herhangi bir veri tipi içinde bulunupbulunmadığını sorgulamamızı sağlayan işleçlerdir.
Python’da bir tane aitlik işleci bulunur. Bu işleç de in işlecidir. Bu işleci şöyle kullanıyoruz:
>>> a = "abcd"
>>> "a" in a

True

>>> "f" in a

False

Gördüğünüz gibi, in adlı bu işleç, bir öğenin, veri tipi içinde bulunup bulunmadığını sorguluyor.Eğer bahsedilen öğe, veri tipi içinde geçiyorsa True çıktısı, eğer geçmiyorsa False çıktısıalıyoruz.
Henüz bu in işlecini verimli bir şekilde kullanmamızı sağlayacak araçlardan yoksunuz. Ancakbirkaç sayfa sonra öğreneceğimiz yeni araçlarla birlikte bu işleci çok daha düzgün ve verimlibir şekilde kullanabilecek duruma geleceğiz.

13.6 Kimlik İşleçleri

Python’da her şeyin (ya da başka bir deyişle her nesnenin) bir kimlik numarası (identity) vardır.Kabaca söylemek gerekirse, bu kimlik numarası denen şey esasında o nesnenin bellektekiadresini gösterir.
Peki bir nesnenin kimlik numarasına nasıl ulaşırız?

16 https://forum.yazbel.com/t/walrus-operator/4612
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Python’da bu işi yapmamızı sağlayacak id() adlı bir fonksiyon bulunur (İngilizcedeki identity(kimlik) kelimesinin kısaltması). Şimdi bir örnek üzerinde bu id() fonksiyonunu nasılkullanacağımıza bakalım:
>>> a = 100
>>> id(a)

137990748

Çıktıda gördüğümüz 137990748 sayısı a değişkeninin tuttuğu 100 sayısının kimlik numarasınıgösteriyor.
Bir de şu örneklere bakalım:
>>> a = 50
>>> id(a)

505494576

>>> kardiz = "Elveda Zalim Dünya!"
>>> id(kardiz)

14461728

Gördüğünüz gibi, Python’daki her nesnenin kimliği eşşiz, tek ve benzersizdir.
Yukarıda verdiğimiz ilk örnekte bir a değişkeni tanımlayıp bunun değerini 100 olarak belirlemişve id(a) komutuyla da bu nesnenin kimlik numarasına ulaşmıştık. Yani:
>>> a = 100
>>> id(a)
137990748

Bir de şu örneğe bakalım:
>>> b = 100
>>> id(b)

137990748

Gördüğünüz gibi, Python a ve b değişkenlerinin değeri için aynı kimlik numarasını gösterdi.Bu demek oluyor ki, Python iki adet 100 sayısı için bellekte iki farklı nesne oluşturmuyor. İlkkullanımda önbelleğine aldığı sayıyı, ikinci kez ihtiyaç olduğunda bellekten alıp kullanıyor. Butür bir önbellekleme mekanizmasının gerekçesi performansı artırmaktır.
Ama bir de şu örneklere bakalım:
>>> a = 1000
>>> id(a)

15163440

>>> b = 1000
(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
>>> id(b)

14447040

>>> id(1000)

15163632

Bu defa Python a değişkeninin tuttuğu 1000 sayısı, b değişkeninin tuttuğu 1000 sayısı ve tekbaşına yazdığımız 1000 sayısı için farklı kimlik numaraları gösterdi. Bu demek oluyor ki, Pythona değişkeninin tuttuğu 1000 sayısı için, b değişkeninin tuttuğu 1000 sayısı için ve doğrudangirdiğimiz 1000 sayısı için bellekte üç farklı nesne oluşturuyor. Yani bu üç adet 1000 sayısıPython açısından birbirinden farklı. . .
Yukarıdaki durumu görebileceğimiz başka bir yöntem de Python’daki is adlı kimlik işlecinikullanmaktır. Deneyelim:
>>> a is 1000

False

>>> b is 1000

False

Gördüğünüz gibi, Python False (Yanlış) çıktısını suratımıza bir tokat gibi çarptı. . . Peki bu neanlama geliyor?
Bu şu anlama geliyor: Demek ki görünüşte aynı olan iki nesne aslında birbirinin aynıolmayabiliyor. Bunun neden bu kadar önemli olduğunu ilerleyen derslerde çok daha iyianlayacağız.
Yukarıdaki durumun bir başka yansıması daha vardır. Özellikle Python’a yeni başlayıp dabu dilde yer alan is işlecini öğrenenler, bu işlecin == işleciyle aynı işleve sahip olduğuyanılgısına kapılabiliyor ve is işlecini kullanarak iki nesne arasında karşılaştırma işlemiyapmaya kalkışabiliyor.
Ancak Python’da is işlecini kullanarak iki nesne arasında karşılaştırma yapmak güvenli değildir.Yani is ve == işleçleri birbirleriyle aynı işlevi görmez. Bu iki işleç nesnelerin farklı yönlerinisorgular: is işleci nesnelerin kimliklerine bakıp o nesnelerin aynı nesneler olup olmadığınıkontrol ederken, == işleci nesnelerin içeriğine bakarak o nesnelerin aynı değere sahip olupolmadıklarını sorgular. Bu iki tanım arasındaki ince farka dikkat edin.
Yani:
>>> a is 1000

False

Ama:
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>>> a == 1000

True

Burada is işleci a değişkeninin tuttuğu veri ile 1000 sayısının aynı kimlik numarasına sahipolup olmadığını sorgularken, == işleci a değişkeninin tuttuğu verinin 1000 olup olmadığınıdenetliyor. Yani is işlecinin yaptığı şey kabaca şu oluyor:
>>> id(a) == id(1000)

False

Şimdiye kadar denediğimiz örnekler hep sayıydı. Şimdi isterseniz bir de karakter dizilerinindurumuna bakalım:
>>> a = "python"
>>> a is "python"

True

Burada True çıktısını aldık. Bir de == işleci ile bir karşılaştırma yapalım:
>>> a == "python"

True

Bu da normal olarak True çıktısı veriyor. Ama şu örneğe bakarsak:
>>> a = "python güçlü ve kolay bir programlama dilidir"
>>> a is "python güçlü ve kolay bir programlama dilidir"

False

Ama:
>>> a == "python güçlü ve kolay bir programlama dilidir"

True

is ve == işleçlerinin nasıl da farklı sonuçlar verdiğini görüyorsunuz. Çünkü bunlardanbiri nesnelerin kimliğini sorgularken, öbürü nesnelerin içeriğini sorguluyor. Ayrıca buradadikkatimizi çekmesi gereken başka bir nokta da “python” karakter dizisinin önbelleğe alınıpgerektiğinde tekrar tekrar kullanılıyorken, “python güçlü ve kolay bir programlama dilidir”karakter dizisinin ise önbelleğe alınmıyor olmasıdır. Aynı karakter dizisinin tekrar kullanılmasıgerektiğinde Python bunun için bellekte yeni bir nesne daha oluşturuyor.
Peki neden Python, örneğin, 100 sayısını ve “python” karakter dizisini önbelleklerken 1000sayısını ve “python güçlü ve kolay bir programlama dilidir” karakter dizisini önbelleğe almıyor.Sebebi şu: Python kendi iç mekanizmasının işleyişi gereğince ‘ufak’ nesneleri önbelleğealırken ‘büyük’ nesneler için her defasında yeni bir depolama işlemi yapıyor. Peki ufak vebüyük kavramlarının ölçütü nedir? İsterseniz Python açısından ufak kavramının sınırının neolabileceğini şöyle bir kod yardımıyla sorgulayabiliriz:
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>>> for k in range(-1000, 1000):
... for v in range(-1000, 1000):
... if k is v:
... print(k)

Not: Burada henüz öğrenmediğimiz şeyler var. Bunları birkaç bölüm sonra ayrıntılı bir şekildeinceleyeceğiz.
Bu kod -1000 ve 1000 aralığındaki iki sayı grubunu karşılaştırıp, kimlikleri aynı olan sayılarıekrana döküyor. Yani bir bakıma Python’un hangi sayıya kadar önbellekleme yaptığınıgösteriyor. Buna göre -5 ile 257 arasında kalan sayılar Python tarafından ufak olarakdeğerlendiriliyor ve önbelleğe alınıyor. Bu aralığın dışında kalan sayılar için ise bellekte herdefasında ayrı bir nesne oluşturuluyor.
Burada aldığımız sonuca göre şöyle bir denetleme işlemi yapalım:
>>> a = 256
>>> a is 256

True

>>> a = 257
>>> a is 257

False

>>> a = -5
>>> a is -5

True

>>> a = -6
>>> a is -6

False

Böylece Python’daki kimlik işleçlerini de incelemiş olduk. Belki programcılık maceranızboyunca id() fonksiyonunu hiç kullanmayacaksınız, ancak bu fonksiyonun arkasındakimantığı anlamak, Python’ın kimi yerlerde alttan alta neler çevirdiğini çok daha kolaykavramanızı sağlayacaktır.
Not: https://web.archive.org/web/20161121150306/http://forum.ceviz.net/t/sozluklerin-dinamik-olarak-kopyalanmasi-ve-clear-isleci.81605/ adresindeki tartışmayabakınız.
Böylece Python’daki bütün işleçleri ayrıntılı bir şekilde incelemiş olduk. Dilerseniz şimdi bukonuyla ilgili birkaç uygulama örneği yapalım.
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13.7 Uygulama Örnekleri

13.7.1 Basit Bir Hesap Makinesi

Şu ana kadar Python’da pek çok şey öğrendik. Bu öğrendiğimiz şeylerle artık kısmen yararlıbazı programlar yazabiliriz. Elbette henüz yazacağımız programlar pek yetenekli olamayacakolsa da, en azından bize öğrendiklerimizle pratik yapma imkanı sağlayacak. Bu bölümde,
if, elif, else yapılarını ve öğrendiğimiz temel aritmetik işleçleri kullanarak çok basit birhesap makinesi yapmayı deneyeceğiz. Bu arada, bu derste yeni şeyler öğrenerek ufkumuzuve bilgimizi genişletmeyi de ihmal etmeyeceğiz.
İsterseniz önce kullanıcıya bazı seçenekler sunarak işe başlayalım:
giriş = """
(1) topla
(2) çıkar
(3) çarp
(4) böl
(5) karesini hesapla
(6) kare kök hesapla
"""

print(giriş)

Burada kullanıcıya bazı seçenekler sunduk. Bu seçenekleri ekrana yazdırmak için üç tırnakişaretlerinden yararlandığımıza dikkat edin. Birden fazla satıra yayılmış bu tür ifadeleri enkolay üç tırnak işaretleri yardımıyla yazdırabileceğimizi biliyorsunuz artık.
Biz burada bütün seçenekleri tek bir değişken içine yerleştirdik. Esasında her bir seçenekiçin ayrı bir değişken tanımlamak da mümkündür. Yani aslında yukarıdaki kodları şöyle deyazabiliriz:
seçenek1 = "(1) topla"
seçenek2 = "(2) çıkar"
seçenek3 = "(3) çarp"
seçenek4 = "(4) böl"
seçenek5 = "(5) karesini hesapla"
seçenek6 = "(6) karekök hesapla"

print(seçenek1, seçenek2, seçenek3, seçenek4, seçenek5)

Yalnız burada dikkat ederseniz, seçenekler hep yan yana diziliyor. Eğer programınızdayukarıdaki şekli kullanmak isterseniz, bu seçeneklerin yan yana değil de, alt alta görünmesinisağlamak için, önceki derslerimizde öğrendiğimiz sep parametresini kullanabilirsiniz:
seçenek1 = "(1) topla"
seçenek2 = "(2) çıkar"
seçenek3 = "(3) çarp"
seçenek4 = "(4) böl"
seçenek5 = "(5) karesini hesapla"
seçenek6 = "(6) karekök hesapla"

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
print(seçenek1, seçenek2, seçenek3, seçenek4, seçenek5, seçenek6, sep="\n")

Burada sep parametresinin değeri olarak \n kaçış dizisini belirlediğimize dikkat edin. \n kaçışdizisinin ne işe yaradığını hatırlıyorsunuz. Bu dizi, satır başına geçmemizi sağlıyordu. Burada,ayraç olarak satır başı kaçış dizisini belirlediğimiz için her bir seçenek yan yana değil, alt altagörünecektir. Elbette sep parametresi için istediğiniz değeri belirleyebilirsiniz. Mesela herbir seçeneği satır başı işaretiyle ayırmak yerine, çift tire gibi bir işaretle ayırmayı da tercihedebilirsiniz:
print(seçenek1, seçenek2, seçenek3, seçenek4, seçenek5, sep="--")

Programınızda nasıl bir giriş paragrafı belirleyeceğiniz konusunda özgürsünüz. Gelin istersenizbiz birinci şekille yolumuza devam edelim:
giriş = """
(1) topla
(2) çıkar
(3) çarp
(4) böl
(5) karesini hesapla
(6) karekök hesapla
"""

print(giriş)

Burada giriş adlı bir değişken oluşturduk. Bu değişkenin içinde barındırdığı değerikullanıcıların görebilmesi için print() fonksiyonu yardımıyla bu değişkeni ekranayazdırıyoruz. Devam edelim:
soru = input("Yapmak istediğiniz işlemin numarasını girin: ")

Bu kod yardımıyla kullanıcıya bir soru soruyoruz. Kullanıcıdan yapmasını istediğimiz şey,yukarıda belirlediğimiz giriş seçenekleri içinden bir sayı seçmesi. Kullanıcı 1, 2, 3, 4, 5veya 6 seçeneklerinden herhangi birini seçebilir. Kullanıcıyı, seçtiği numaranın karşısındayazan işleme yönlendireceğiz. Yani mesela eğer kullanıcı klavyedeki 1 tuşuna basarsa hesapmakinemiz toplama işlemi yapacaktır. 2 tuşu ise kullanıcıyı çıkarma işlemine yönlendirir. . .
input() fonksiyonunu işlediğimiz bölümde, bu fonksiyonun değer olarak her zaman birkarakter dizisi (string) verdiğini söylemiştik. Yukarıdaki kodun çıktısı da doğal olarak birkarakter dizisi olacaktır. Bizim şu aşamada kullanıcıdan karakter dizisi almamızın bir sakıncasıyok. Çünkü kullanıcının gireceği 1, 2, 3, 4, 5 veya 6 değerleriyle herhangi bir aritmetik işlemyapmayacağız. Kullanıcının gireceği bu değerler, yalnızca bize onun hangi işlemi yapmakistediğini belirtecek. Dolayısıyla input() fonksiyonunu yukarıdaki şekilde kullanıyoruz.
İsterseniz şimdiye kadar gördüğümüz kısma topluca bakalım:
giriş = """
(1) topla
(2) çıkar
(3) çarp

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
(4) böl
(5) karesini hesapla
(6) karekök hesapla
"""

print(giriş)

soru = input("Yapmak istediğiniz işlemin numarasını girin: ")

Bu kodları çalıştırdığımızda, ekranda giriş paragrafımız görünecek ve kullanıcıya, yapmakistediği işlemin ne olduğu sorulacaktır. Henüz kodlarımız eksik olduğu için, kullanıcı hangisayıyı girerse girsin, programımız hiç bir iş yapmadan kapanacaktır. O halde yolumuza devamedelim:
if soru == "1":

Böylece ilk if deyimimizi tanımlamış olduk. Buradaki yazım şekline çok dikkat edin. Bukodlarla Python’a şu emri vermiş oluyoruz:
Eğer soru adlı değişkenin değeri 1 ise, yani eğer kullanıcı klavyede 1 tuşunabasarsa. . .

if deyimlerinin en sonuna : işaretini koymayı unutmuyoruz. Python’a yeni başlayanlarınen çok yaptığı hatalardan birisi, sondaki bu : işaretini koymayı unutmalarıdır. Bu işaretbize çok ufak bir ayrıntıymış gibi görünse de Python için manevi değeri çok büyüktür!Python’un bize öfkeli mesajlar göstermesini istemiyorsak bu işareti koymayı unutmayacağız.Bu arada, burada == işaretini kullandığımıza da dikkat edin. Bunun ne anlama geldiğiniönceki derslerimizde öğrenmiştik. Bu işaret, iki şeyin aynı değere sahip olup olmadığınısorgulamamızı sağlıyor. Biz burada soru adlı değişkenin değerinin 1 olup olmadığınısorguladık. soru değişkeninin değeri kullanıcı tarafından belirleneceği için henüz budeğişkenin değerinin ne olduğunu bilmiyoruz. Bizim programımızda kullanıcı klavyeden 1,2, 3, 4, 5 veya 6 değerlerinden herhangi birini seçebilir. Biz yukarıdaki kod yardımıyla, eğerkullanıcı klavyede 1 tuşuna basarsa ne yapılacağını belirleyeceğiz. O halde devam edelim:
if soru == "1":

sayı1 = int(input("Toplama işlemi için ilk sayıyı girin: "))
sayı2 = int(input("Toplama işlemi için ikinci sayıyı girin: "))
print(sayı1, "+", sayı2, "=", sayı1 + sayı2)

Böylece ilk if bloğumuzu tanımlamış olduk.
if deyimimizi yazdıktan sonra ne yaptığımız çok önemli. Buradaki girintileri, programımızgüzel görünsün diye yapmıyoruz. Bu girintilerin Python için bir anlamı var. Eğer bugirintileri vermezsek programımız çalışmayacaktır. Eğer Python kodlarına duyarlı bir metindüzenleyici kullanıyorsanız, : işaretini koyup Enter tuşuna bastıktan sonra otomatik olarakgirinti verilecektir. Eğer kullandığınız metin düzenleyici size böyle bir kolaylık sunmuyorsaEnter tuşuna bastıktan sonra klavyedeki boşluk (SPACE) tuşunu kullanarak dört vuruşlukbir girinti oluşturabilirsiniz. Bu girintiler, ilk satırda belirlediğimiz if deyimiyle gösterilecekişlemlere işaret ediyor. Dolayısıyla burada yazılan kodları Pythoncadan Türkçeye çevirecekolursak şöyle bir şey elde ederiz:
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eğer sorunun değeri '1' ise:
Toplama işlemi için ilk sayı girilsin. Bu değere 'sayı1' diyelim.
Sonra ikinci sayı girilsin. Bu değere de 'sayı2' diyelim.
En son, 'sayı1', '+' işleci, 'sayı2', '=' işleci ve 'sayı1 + sayı2'
ekrana yazdırılsın...

Gelin isterseniz buraya kadar olan bölümü yine topluca görelim:
giriş = """
(1) topla
(2) çıkar
(3) çarp
(4) böl
(5) karesini hesapla
(6) karekök hesapla
"""

print(giriş)

soru = input("Yapmak istediğiniz işlemin numarasını girin: ")

if soru == "1":
sayı1 = int(input("Toplama işlemi için ilk sayıyı girin: "))
sayı2 = int(input("Toplama işlemi için ikinci sayıyı girin: "))
print(sayı1, "+", sayı2, "=", sayı1 + sayı2)

Bu kodları çalıştırıp, klavyede 1 tuşuna bastığımızda, bizden bir sayı girmemiz istenecektir.İlk sayımızı girdikten sonra bize tekrar bir sayı girmemiz söylenecek. Bu emre de uyup Entertuşuna basınca, girdiğimiz bu iki sayının toplandığını göreceğiz. Fena sayılmaz, değil mi?
Şimdi programımızın geri kalan kısmını yazıyoruz. İşin temelini kavradığımıza göre birdenfazla kod bloğunu aynı anda yazabiliriz:
elif soru == "2":

sayı3 = int(input("Çıkarma işlemi için ilk sayıyı girin: "))
sayı4 = int(input("Çıkarma işlemi için ikinci sayıyı girin: "))
print(sayı3, "-", sayı4, "=", sayı3 - sayı4)

elif soru == "3":
sayı5 = int(input("Çarpma işlemi için ilk sayıyı girin: "))
sayı6 = int(input("Çarpma işlemi için ikinci sayıyı girin: "))
print(sayı5, "x", sayı6, "=", sayı5 * sayı6)

elif soru == "4":
sayı7 = int(input("Bölme işlemi için ilk sayıyı girin: "))
sayı8 = int(input("Bölme işlemi için ikinci sayıyı girin: "))
print(sayı7, "/", sayı8, "=", sayı7 / sayı8)

elif soru == "5":
sayı9 = int(input("Karesini hesaplamak istediğiniz sayıyı girin: "))
print(sayı9, "sayısının karesi =", sayı9 ** 2)

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
elif soru == "6":

sayı10 = int(input("Karekökünü hesaplamak istediğiniz sayıyı girin: "))
print(sayı10, "sayısının karekökü = ", sayı10 ** 0.5)

Bunlarla birlikte kodlarımızın büyük bölümünü tamamlamış oluyoruz. Bu bölümdeki tek fark,ilk if bloğunun aksine, burada elif bloklarını kullanmış olmamız. Eğer burada bütün blokları
if kullanarak yazarsanız, biraz sonra kullanacağımız else bloğu her koşulda çalışacağı içinbeklentinizin dışında sonuçlar elde edersiniz.
Yukarıdaki kodlarda az da olsa farklılık gösteren tek yer son iki elif bloğumuz. Esasındaburadaki fark da pek büyük bir fark sayılmaz. Neticede tek bir sayının karesini ve karekökünühesaplayacağımız için, kullanıcıdan yalnızca tek bir giriş istiyoruz.
Şimdi de son bloğumuzu yazalım. Az evvel çıtlattığımız gibi, bu son blok bir else bloğu olacak:
else:

print("Yanlış giriş.")
print("Aşağıdaki seçeneklerden birini giriniz:", giriş)

Çok basit bir else bloğu ile işimizi bitirdik. Bu bloğun ne işe yaradığını biliyorsunuz:
Eğer kullanıcının girdiği değer yukarıdaki bloklardan hiç birine uymuyorsa bu elsebloğunu işlet!

gibi bir emir vermiş oluyoruz bu else bloğu yardımıyla. Mesela kullanıcımız 1, 2, 3, 4, 5 veya6 seçeneklerini girmek yerine 7 yazarsa, bu blok işletilecek.
Gelin isterseniz son kez kodlarımızı topluca bir görelim:
giriş = """
(1) topla
(2) çıkar
(3) çarp
(4) böl
(5) karesini hesapla
(6) karekök hesapla
"""

print(giriş)

soru = input("Yapmak istediğiniz işlemin numarasını girin: ")

if soru == "1":
sayı1 = int(input("Toplama işlemi için ilk sayıyı girin: "))
sayı2 = int(input("Toplama işlemi için ikinci sayıyı girin: "))
print(sayı1, "+", sayı2, "=", sayı1 + sayı2)

elif soru == "2":
sayı3 = int(input("Çıkarma işlemi için ilk sayıyı girin: "))
sayı4 = int(input("Çıkarma işlemi için ikinci sayıyı girin: "))
print(sayı3, "-", sayı4, "=", sayı3 - sayı4)

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
elif soru == "3":

sayı5 = int(input("Çarpma işlemi için ilk sayıyı girin: "))
sayı6 = int(input("Çarpma işlemi için ikinci sayıyı girin: "))
print(sayı5, "x", sayı6, "=", sayı5 * sayı6)

elif soru == "4":
sayı7 = int(input("Bölme işlemi için ilk sayıyı girin: "))
sayı8 = int(input("Bölme işlemi için ikinci sayıyı girin: "))
print(sayı7, "/", sayı8, "=", sayı7 / sayı8)

elif soru == "5":
sayı9 = int(input("Karesini hesaplamak istediğiniz sayıyı girin: "))
print(sayı9, "sayısının karesi =", sayı9 ** 2)

elif soru == "6":
sayı10 = int(input("Karekökünü hesaplamak istediğiniz sayıyı girin: "))
print(sayı10, "sayısının karekökü = ", sayı10 ** 0.5)

else:
print("Yanlış giriş.")
print("Aşağıdaki seçeneklerden birini giriniz:", giriş)

Genel olarak baktığımızda, bütün programın aslında basit bir ‘if, elif, else’ yapısındanibaret olduğunu görüyoruz. Ayrıca bu kodlardaki simetriye de dikkatinizi çekmek isterim.Gördüğünüz gibi her ‘paragraf’ bir if, elif veya else bloğundan oluşuyor ve her blok kendiiçinde girintili bir yapı sergiliyor. Temel olarak şöyle bir şeyle karşı karşıyayız:
Eğer böyle bir durum varsa:

şöyle bir işlem yap

Yok eğer şöyle bir durum varsa:
böyle bir işlem yap

Eğer bambaşka bir durum varsa:
şöyle bir şey yap

Böylelikle şirin bir hesapmakinesine sahip olmuş olduk! Hesapmakinemiz pek yetenekli değil,ama olsun. . . Henüz bildiklerimiz bunu yapmamıza müsaade ediyor. Yine de başlangıçtan bunoktaya kadar epey yol katettiğimizi görüyorsunuz.
Şimdi bu programı çalıştırın ve neler yapabildiğine göz atın. Bu arada kodları da iyice inceleyin.Programı yeterince anladıktan sonra, program üzerinde kendinize göre bazı değişiklikleryapın, yeni özellikler ekleyin. Eksikliklerini, zayıf yönlerini bulmaya çalışın. Böylece bu derstenazami faydayı sağlamış olacaksınız.
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13.7.2 Sürüme Göre İşlem Yapan Program

Bildiğiniz gibi, şu anda piyasada iki farklı Python serisi bulunuyor: Python2 ve Python3. Dahaönce de söylediğimiz gibi, Python’ın 2.x serisi ile çalışan bir program Python’ın 3.x serisi ilemuhtemelen çalışmayacaktır. Aynı şekilde bunun tersi de geçerlidir. Yani 3.x ile çalışan birprogram 2.x ile büyük ihtimalle çalışmayacaktır.
Bu durum, yazdığınız programların farklı Python sürümleri ile çalıştırılma ihtimaline karşıbazı önlemler almanızı gerektirebilir. Örneğin yazdığınız bir programda kullanıcılarınızdanbeklentiniz, programınızı Python’ın 3.x sürümlerinden biri ile çalıştırmaları olabilir. Eğerprogramınız Python’ın 2.x sürümlerinden biri ile çalıştırılırsa kullanıcıya bir uyarı mesajıgöstermek isteyebilirsiniz.
Hatta yazdığınız bir program, aynı serinin farklı sürümlerinde dahi çalışmayı engelleyeceközellikler içeriyor olabilir. Örneğin print() fonksiyonunun flush adlı parametresi dile 3.3sürümü ile birlikte eklendi. Dolayısıyla bu parametreyi kullanan bir program, kullanıcının 3.3veya daha yüksek bir Python sürümü kullanmasını gerektirir. Böyle bir durumda, programınızıçalıştıran Python sürümünün en düşük 3.3 olmasını temin etmeniz gerekir.
Peki bunu nasıl yapacaksınız?
Burada aklınızda ilk olarak, kodlarınıza #!/usr/bin/env python3.3 veya #! python3.3 gibibir satır eklemek gelmiş olabilir. Ama unutmayın, bu çözüm ancak kısıtlı bir işlevselliksunabilir. Programımıza böyle bir satır eklediğimizde, programımızın Python’ın 3.3 sürümüile çalıştırılması gerektiğini belirtiyoruz. Ama 3.3 dışı bir sürümle çalıştırıldığında ne olacağınıbelirtmiyoruz. Böyle bir durumda, eğer programımız 3.3 dışı bir sürümle çalıştırılırsaçökecektir. Bizim burada daha kapsamlı ve esnek bir çözüm bulmamız gerekiyor.
Hatırlarsanız önceki derslerden birinde sys adlı bir modülden söz etmiştik. Bildiğiniz gibi,bu modül içinde pek çok yararlı değişken ve fonksiyon bulunuyor. Önceki derslerimizde, bumodül içinde bulunan exit() fonksiyonu ile stdout ve version değişkenlerini gördüğümüzühatırlıyor olmalısınız. sys modülü içinde bulunan exit() fonksiyonunun programdançıkmamızı sağladığını, stdout değişkeninin standart çıktı konumubilgisini tuttuğunu ve versiondeğişkeninin de kullandığımız Python sürümü hakkında bilgi verdiğini biliyoruz. İşte yukarıdabahsettiğimiz programda da bu sysmodülünden yararlanacağız.
Bu iş için, version değişkenine çok benzeyen version_info adlı bir değişkeni kullanacağız.
Bu değişkenin nasıl kullanıldığına etkileşimli kabukta beraberce bakalım. . .
sys modülü içindeki araçları kullanabilmek için öncelikle bu modülü içe aktarmamızgerektiğini biliyorsunuz:
>>> import sys

Şimdi de bu modül içindeki version_info adlı değişkene erişelim:
>>> sys.version_info

Bu komut bize şöyle bir çıktı verir:
sys.version_info(major=|major3|, minor=|minor3|, micro=|micro3|, releaselevel='final', serial=0)

Gördüğünüz gibi, bu değişken de bize tıpkı version adlı değişken gibi, kullandığımız Pythonsürümü hakkında bilgi veriyor.
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Ben yukarıdaki komutu Python3’te verdiğinizi varsaydım. Eğer yukarıdaki komutu Python3yerine Python2’de verseydik şöyle bir çıktı alacaktık:
sys.version_info(major=|major2|, minor=|minor2|, micro=|micro2|, releaselevel='final', serial=0)

version_info ve versiondeğişkenlerinin verdikleri çıktının birbirlerinden farklı yapıda olduğunadikkat edin. version değişkeni, version_info değişkeninden farklı olarak şöyle bir çıktı verir:
'3.7.0 (default, 22.01.2022, 12:24:55)
[GCC 4.4.7 20120313 (Red Hat 4.4.7-3)] on linux'

version_info değişkeninin verdiği çıktı bizim şu anda yazmak istediğimiz programa dahauygun. Bunun neden böyle olduğunu biraz sonra siz de anlayacaksınız.
Gördüğünüz gibi, version_info değişkeninin çıktısında major ve minor gibi bazı değerler var.Çıktıdan da rahatlıkla anlayabileceğiniz gibi, major, kullanılan Python serisinin ana sürümnumarasını; minor ise alt sürüm numarasını verir. Çıktıda bir de micro adlı bir değer var. Buda kullanılan Python serisinin en alt sürüm numarasını verir.
Bu değere şu şekilde erişiyoruz:
>>> sys.version_info.major

Öteki değerlere de aynı şekilde ulaşıyoruz:
>>> sys.version_info.minor
>>> sys.version_info.micro

İşte bu çıktılardakimajor (ve yerine göre bununla birlikteminor vemicro) değerini kullanarak,programımızın hangi Python sürümü ile çalıştırılması gerektiğini kontrol edebiliriz. Şimdiprogramımızı yazalım:
import sys

_2x_metni = """
Python'ın 2.x sürümlerinden birini kullanıyorsunuz.
Programı çalıştırabilmek için sisteminizde Python'ın
3.x sürümlerinden biri kurulu olmalı."""

_3x_metni = "Programa hoşgeldiniz."

if sys.version_info.major < 3:
print(_2x_metni)

else:
print(_3x_metni)

Gelin isterseniz öncelikle bu kodları biraz inceleyelim.
İlk olarak modülümüzü içe aktarıyoruz. Bu modül içindeki araçları kullanabilmemiz için bunuyapmamız şart:
import sys

Ardından Python’ın 2.x sürümlerinden herhangi birini kullananlar için bir uyarı metnioluşturuyoruz:
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_2x_metni = """
Python'ın 2.x sürümlerinden birini kullanıyorsunuz.
Programı çalıştırabilmek için sisteminizde Python'ın
3.x sürümlerinden biri kurulu olmalı."""

Bildiğiniz gibi Python’da değişken adları bir sayıyla başlamaz. O yüzden değişken ismininbaşına bir tane alt çizgi işareti koyduğumuza dikkat edin.
Bu da Python3 kullanıcıları için:
_3x_metni = "Programa hoşgeldiniz."

Artık sürüm kontrolü kısmına geçebiliriz. Eğer major parametresinin değeri 3’ten küçükse_2x_metnini yazdırıyoruz. Bunun dışındaki bütün durumlar için ise _3x_metnini basıyoruz:
if sys.version_info.major < 3:

print(_2x_metni)
else:

print(_3x_metni)

Gördüğünüz gibi, kullanılan Python sürümünü kontrol etmek ve eğer program istenmeyen birPython sürümüyle çalıştırılıyorsa ne yapılacağını belirlemek son derece kolay.
Yukarıdaki çok basit bir kod parçası olsa da bize Python programlama diline ve bu dilin farklısürümlerine dair son derece önemli bazı bilgiler veriyor.
Eğer bu programı Python’ın 3.x sürümlerinden biri ile çalıştırdıysanız şu çıktıyı alacaksınız:
Programa hoşgeldiniz.

Ama eğer bu programı Python’ın 2.x sürümlerinden biri ile çalıştırdıysanız, beklentinizinaksine, şöyle bir hata mesajı alacaksınız:
File "test.py", line 5

SyntaxError: Non-ASCII character '\xc4' in file test.py on line 6, but no
encoding declared; see http://www.python.org/peps/pep-0263.html for details

Biz _2x_metni adlı değişkenin ekrana basılmasını beklerken Python bize bir hata mesajıgösterdi. Aslında siz bu hatamesajına hiç yabancı değilsiniz. Bunu daha önce de görmüştünüz.Hatırlarsanız önceki derslerimizde karakter kodlamalarından bahsederken, Python’ın 2.xsürümlerinde öntanımlı karakter kodlamasının ASCII olduğundan söz etmiştik. Bu yüzdenprogramlarımızda Türkçe karakterleri kullanırken bazı ilave işlemler yapmamız gerekiyordu.
Burada ilk olarak karakter kodlamasını UTF-8 olarak değiştirmemiz gerekiyor. Bunun nasılyapılacağını biliyorsunuz. Programımızın ilk satırına şu kodu ekliyoruz:
# -*- coding: utf-8 -*-

Bu satır Python3 için gerekli değil. Çünkü Python3’te öntanımlı karakter kodlaması zatenUTF-8. Ama Python2’de öntanımlı karakter kodlaması ASCII. O yüzden Python2 kullanıcılarınıda düşünerek UTF-8 kodlamasını açıkça belirtiyoruz. Böylece programımızın Python’ın 2.xsürümlerinde Türkçe karakterler yüzünden çökmesini önlüyoruz.
Ama burada bir problem daha var. Programımız Türkçe karakterler yüzünden çökmüyorçökmemesine ama, bu defa da Türkçe karakterleri düzgün göstermiyor:
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Python'Ä±n 2.x sÃ¼rÃ¼mlerinden birini kullanÄ±yorsunuz.
ProgramÄ± Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rabilmek iÃ§in sisteminizde Python'Ä±n
3.x sÃ¼rÃ¼mlerinden biri kurulu olmalÄ±.

Programımızı Python’ın 2.x sürümlerinden biri ile çalıştıranların uyarı mesajını düzgün birşekilde görüntüleyebilmesini istiyorsanız, Türkçe karakterler içeren karakter dizilerinin enbaşına bir ‘u’ harfi eklemelisiniz. Yani _2x_metni adlı değişkeni şöyle yazmalısınız:
_2x_metni = u"""
Python'ın 2.x sürümlerinden birini kullanıyorsunuz.
Programı çalıştırabilmek için sisteminizde Python'ın
3.x sürümlerinden biri kurulu olmalı."""

Bu karakter dizisinin en başına bir ‘u’ harfi ekleyerek bu karakter dizisini ‘unicode’olarak tanımlamış olduk. Eğer ‘unicode’ kavramını bilmiyorsanız endişe etmeyin. İlerdebu kavramdan bolca söz edeceğiz. Biz şimdilik, içinde Türkçe karakterler geçen karakterdizilerinin Python2 kullanıcıları tarafından düzgün görüntülenebilmesi için başlarına bir ‘u’harfi eklenmesi gerektiğini bilelim yeter.
Eğer siz bir Windows kullanıcısıysanız ve bütün bu işlemlerden sonra bile Türkçe karakterleridüzgün görüntüleyemiyorsanız, bu durum muhtemelen MS-DOS komut satırının kullandığıyazı tipinin Türkçe karakterleri gösterememesinden kaynaklanıyordur. Bu problemi çözmekiçin MS-DOS komut satırının başlık çubuğuna sağ tıklayıp ‘özellikler’ seçeneğini seçerek yazıtipini ‘Lucida Console’ olarak değiştirin. Bu işlemin ardından da komut satırında şu komutuverin:
chcp 1254

Böylece Türkçe karakterleri düzgün görüntüleyebilirsiniz.
Not: MS-DOS’taki Türkçe karakter problemi hakkında daha ayrıntılı bilgiiçin https://web.archive.org/web/20150516030259/http://www.istihza.com/py2/python-programlarini-kaydetmek.html#ms-dos-ta-turkce-karakter-problemi adresindekimakalemizi inceleyebilirsiniz.
Şimdiye kadar anlattıklarımızdan öğrendiğiniz gibi, sys modülü içinde sürüm denetlemeyeyarayan iki farklı değişken var. Bunlardan biri version, öbürü ise version_info.
Python3’te bu değişkenlerin şu çıktıları verdiğiniz biliyoruz:
version:
'3.7.0 (default, 22.01.2022, 12:24:55)
[GCC 4.4.7 20120313 (Red Hat 4.4.7-3)] on linux'

version_info:
sys.version_info(major=|major3|, minor=|minor3|, micro=|micro3|, releaselevel='final', serial=0)

Gördüğünüz gibi, çıktıların hem yapıları birbirinden farklı, hem de verdikleri bilgiler arasındabazı farklar da var. Mesela version değişkeni, kullandığımız Python sürümünün hangi tarih vesaatte, hangi işletim sistemi üzerinde derlendiği bilgisini de veriyor. Ancak kullanılan Pythonsürümünün ne olduğunu tespit etmek konusunda version_info biraz daha pratik görünüyor.Bu değişkenin bize major, minor ve micro gibi parametreler aracılığıyla sunduğu sayı değerli
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verileri işleçlerle birlikte kullanarak bu sayılar üzerinde aritmetik işlemler yapıp, kullanılanPython sürümünü kontrol edebiliyoruz.
version değişkeni bize bir karakter dizisi verdiği için, bu değişkenin değerini kullanarakherhangi bir aritmetik işlem yapamıyoruz. Mesela version_info değişkeniyle yukarıdayaptığımız büyüktür-küçüktür sorgulamasını version değişkeniyle tabii ki yapamayız.
Yukarıdaki örnekte seriler arası sürüm kontrolünü nasıl yapacağımızı gördük. Bunun içinkullandığımız kod şuydu:
if sys.version_info.major < 3:

...

Burada kullanılan Python serisinin 3.x’ten düşük olduğu durumları sorguladık. Peki aynıserinin farklı sürümlerini denetlemek istersek ne yapacağız? Mesela Python’ın 3.2 sürümünüsorgulamak istersek nasıl bir kod kullanacağız?
Bunun için şöyle bir şey yazabiliriz:
if sys.version_info.major == 3 and sys.version_info.minor == 2:

...

Gördüğünüz gibi burada version_info değişkeninin hemmajor hem deminor parametrelerinikullandık. Ayrıca hem ana sürüm, hemde alt sürüm için belli bir koşul talep ettiğimizden ötürüand adlı Bool işlecinden de yararlandık. Çünkü koşulun gerçekleşmesi, ana sürümün 3 ve altsürümün 2 olmasına bağlı.
Yukarıdaki işlem için version değişkenini de kullanabilirdik. Dikkatlice bakın:
if "3.2" in sys.version:

...

Bildiğiniz gibi, version değişkeni Python’ın 3.x sürümlerinde şuna benzer bir çıktı veriyor:
'3.7.0 (default, 22.01.2022, 12:24:55)
[GCC 4.4.7 20120313 (Red Hat 4.4.7-3)] on linux'

İşte biz burada in işlecini kullanarak, version değişkeninin verdiği karakter dizisi içinde ‘3.2’diye bir ifade aradık.
Bu konuyu daha iyi anlamak için kendi kendinize bazı denemeler yapmanızı tavsiye ederim.Ne kadar çok örnek kod yazarsanız, o kadar çok tecrübe kazanırsınız.

13.7. Uygulama Örnekleri 199



BÖLÜM14

Döngüler (Loops)

Şimdiye kadar öğrendiklerimiz sayesinde Python’la ufak tefek programlar yazabilecek düzeyegeldik. Mesela öğrendiğimiz bilgiler yardımıyla bir önceki bölümde çok basit bir hesapmakinesi yazabilmiştik. Yalnız o hesapmakinesinde farkettiyseniz çok önemli bir eksiklik vardı.Hesap makinemizle hesap yaptıktan sonra programımız kapanıyor, yeni hesap yapabilmekiçin programı yeniden başlatmamız gerekiyordu.
Hesap makinesi programındaki sorun, örneğin, aşağıdaki program için de geçerlidir:
tuttuğum_sayı = 23

bilbakalım = int(input("Aklımdan bir sayı tuttum. Bil bakalım kaç tuttum? "))

if bilbakalım == tuttuğum_sayı:
print("Tebrikler! Bildiniz...")

else:
print("Ne yazık ki tuttuğum sayı bu değildi...")

Burada tuttuğum_sayı adlı bir değişken belirledik. Bu değişkenin değeri 23. Kullanıcıdantuttuğumuz sayıyı tahmin etmesini istiyoruz. Eğer kullanıcının verdiği cevap tuttuğum_sayıdeğişkeninin değeriyle aynıysa (yani 23 ise), ekrana ‘Tebrikler!. . . ’ yazısı dökülecektir. Aksihalde ‘Ne yazık ki. . . ’ cümlesi ekrana dökülecektir.
Bu program iyi, hoş, ama çok önemli bir eksiği var. Bu programı yalnızca bir kezkullanabiliyoruz. Yani kullanıcı yalnızca bir kez tahminde bulunabiliyor. Eğer kullanıcı birkez daha tahminde bulunmak isterse programı yeniden çalıştırması gerekecek. Bunun hiçiyi bir yöntem olmadığı ortada. Halbuki yazdığımız bir program, ilk çalışmanın ardındankapanmasa, biz bu programı tekrar tekrar çalıştırabilsek, programımız sürekli olarak başadönse ve program ancak biz istediğimizde kapansa ne iyi olurdu değil mi? Yani meselayukarıdaki örnekte kullanıcı bir sayı tahmin ettikten sonra, eğer bu sayı bizim tuttuğumuzsayıyla aynı değilse, kullanıcıya tekrar tahmin etme fırsatı verebilsek çok hoş olurdu. . .
Yukarıda açıklamaya çalıştığımız süreç, yani bir sürecin tekrar tekrar devam etmesi Python’da

200



Yazbel Python Belgeleri, Yayım 4.0.0

‘döngü’ (loop) olarak adlandırılır.
İşte bu bölümde, programlarımızın sürekli olarak çalışmasını nasıl sağlayabileceğimizi, yaniprogramlarımızı bir döngü içine nasıl sokabileceğimizi öğreneceğiz.
Python’da programlarımızı tekrar tekrar çalıştırabilmek için döngü adı verilen bazı ifadelerdenyararlanacağız.
Python’da iki tane döngü bulunur: while ve for
Dilerseniz işe while döngüsü ile başlayalım.

14.1 while Döngüsü

İngilizce bir kelime olan while, Türkçede ‘. . . iken, . . . olduğu sürece’ gibi anlamlara gelir.Python’da while bir döngüdür. Bir önceki bölümde söylediğimiz gibi, döngüler sayesindeprogramlarımızın sürekli olarak çalışmasını sağlayabiliriz.
Bu bölümde Python’da while döngüsünün ne olduğunu ve ne işe yaradığını anlamayaçalışacağız. Öncelikle while döngüsünün temellerini kavrayarak işe başlayalım.
Basit bir while döngüsü kabaca şuna benzer:
a = 1

while a == 1:

Burada a adlı bir değişken oluşturduk. Bu değişkenin değeri 1. Bir sonraki satırda ise while a
== 1: gibi bir ifade yazdık. En başta da söylediğimiz gibiwhile kelimesi, ‘. . . iken, olduğu sürece’gibi anlamlar taşıyor. Python programlama dilindeki anlamı da buna oldukça yakındır. Burada
while a == 1 ifadesi programımıza şöyle bir anlam katıyor:

a değişkeninin değeri 1 olduğu sürece. . .
Gördüğünüz gibi cümlemiz henüz eksik. Yani belli ki bunun bir de devamı olacak. Ayrıca
while ifadesinin sonundaki : işaretinden anladığımız gibi, bundan sonra gelecek satır girintiliyazılacak. Devam edelim:
a = 1

while a == 1:
print("bilgisayar çıldırdı!")

Burada Python’a şu emri vermiş olduk:
a değişkeninin değeri 1 olduğu sürece, ekrana ‘bilgisayar çıldırdı!’ yazısını dök!

Bu programı çalıştırdığımızda Python verdiğimiz emre sadakatle uyacak ve a değişkeninindeğeri 1 olduğumüddetçe de bilgisayarımızın ekranına ‘bilgisayar çıldırdı!’ yazısını dökecektir.Programımızın içinde a değişkeninin değeri 1 olduğu ve bu değişkenin değerini değiştirecekherhangi bir şey bulunmadığı için Python hiç sıkılmadan ekrana ‘bilgisayar çıldırdı!’ yazısınıbasmaya devam edecektir. Eğer siz durdurmazsanız bu durum sonsuza kadar devam edebilir.Bu çılgınlığa bir son vermek için klavyenizde Ctrl+C veya Ctrl+Z tuşlarına basarak programıdurmaya zorlayabilirsiniz.
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Burada programımızı sonsuz bir döngüye sokmuş olduk (infinite loop). Esasında sonsuzdöngüler genellikle bir program hatasına işaret eder. Yani çoğu durumda programcınınarzu ettiği şey bu değildir. O yüzden doğru yaklaşım, döngüye soktuğumuz programlarımızıdurduracak bir ölçüt belirlemektir. Yani öyle bir kod yazmalıyız ki, a değişkeninin 1 olan değeribir noktadan sonra artık 1 olmasın ve böylece o noktaya ulaşıldığında programımız dursun.Kullanıcının Ctrl+C tuşlarına basarak programı durdurmak zorunda kalması pek hoş olmuyor.Gelin isterseniz bu soyut ifadeleri biraz somutlaştıralım.
Öncelikle şu satırı yazarak işe başlıyoruz:
a = 1

Burada normal bir şekilde a değişkenine 1 değerini atadık. Şimdi devam ediyoruz:
a = 1

while a < 10:

while ile verdiğimiz ilk örnekte while a == 1 gibi bir ifade kullanmıştık. Bu ifade;
a’nın değeri 1 olduğu müddetçe. . .

gibi bir anlama geliyordu.
while a < 10 ifadesi ise;

a’nın değeri 10’dan küçük olduğu müddetçe. . .
anlamına gelir. İşte burada programımızın sonsuz döngüye girmesini engelleyecek bir ölçütkoymuş olduk. Buna göre, a değişkeninin şimdiki değeri 1’dir. Biz, a’nın değeri 10’dan küçükolduğu müddetçe bir işlem yapacağız. Devam edelim:
a = 1

while a < 10:
print("bilgisayar yine çıldırdı!")

Ne oldu? İstediğimizi elde edemedik, değil mi? Programımız yine sonsuz döngüye girdi. Busonsuz döngüyü kırmak için Ctrl+C (veya Ctrl+Z)’ye basmamız gerekecek yine. . .
Sizce buradaki hata nereden kaynaklandı? Yani neyi eksik yaptık da programımız sonsuzdöngüye girmekten kurtulamadı? Aslında bunun cevabı çok basit. Biz yukarıdaki kodlarıyazarak Python’a şu emri vermiş olduk:

a’nın değeri 10’dan küçük olduğumüddetçe ekrana ‘bilgisayar yine çıldırdı!’ yazısınıbas!
a değişkeninin değeri 1. Yani 10’dan küçük. Dolayısıyla Python’ın ekrana o çıktıyı basmasınıengelleyecek herhangi bir şey yok. . .
Şimdi bu problemi nasıl aşacağımızı görelim:
a = 1

while a < 10:
a += 1
print("bilgisayar yine çıldırdı!")
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Burada a += 1 satırını ekledik kodlarımızın arasına. += işlecini anlatırken söylediğimiz gibi,bu satır, a değişkeninin değerine her defasında 1 ekliyor ve elde edilen sonucu tekrar adeğişkenine atıyor. En sonunda a’nın değeri 10’a ulaşınca da, Python ekrana ‘bilgisayar yineçıldırdı!’ cümlesini yazmayı bırakıyor. Çünkü while döngüsü içinde belirttiğimiz ölçüte göre,programımızın devamedebilmesi için adeğişkeninin değerinin 10’dan küçük olması gerekiyor.a’nın değeri 10’a ulaştığı anda bu ölçüt bozulacaktır. Gelin isterseniz bu kodları Python’ın nasılalgıladığına bir bakalım:
1. Python öncelikle a = 1 satırını görüyor ve a’nın değerini 1 yapıyor.
2. Daha sonra a’nın değeri 10’dan küçük olduğu müddetçe. . . (while a < 10) satırınıgörüyor.
3. Ardından a’nın değerini, 1 artırıyor (a += 1) ve a’nın değeri 2 oluyor.
4. a’nın değeri (yani 2) 10’dan küçük olduğu için Python ekrana ilgili çıktıyı veriyor.
5. İlk döngüyü bitiren Python başa dönüyor ve a’nın değerinin 2 olduğunu görüyor.
6. a’nın değerini yine 1 artırıyor ve a’yı 3 yapıyor.
7. a’nın değeri hâlâ 10’dan küçük olduğu için ekrana yine ilgili çıktıyı veriyor.
8. İkinci döngüyü de bitiren Python yine başa dönüyor ve a’nın değerinin 3 olduğunugörüyor.
9. Yukarıdaki adımları tekrar eden Python, a’nın değeri 9 olana kadar ilerlemeye devamediyor.
10. a’nın değeri 9’a ulaştığında Python a’nın değerini bir kez daha artırınca bu değer 10’aulaşıyor.
11. Python a’nın değerinin artık 10’dan küçük olmadığını görüyor ve programdan çıkıyor.

Yukarıdaki kodları şöyle yazarsak belki durum daha anlaşılır olabilir:
a = 1

while a < 10:
a += 1
print(a)

Burada Python’un arkada ne işler çevirdiğini daha net görebiliyoruz. Kodlarımız içineeklediğimiz while döngüsü sayesinde Python her defasında a değişkeninin değerini kontrolediyor ve bu değer 10’dan küçük olduğu müddetçe a değişkeninin değerini 1 artırıp, yenideğeri ekrana basıyor. Bu değişkenin değeri 10’a ulaştığında ise, bu değerin artık 10’dan küçükolmadığını anlayıp bütün işlemleri durduruyor.
Gelin isterseniz bu while döngüsünü daha önce yazdığımız hesap makinemize uygulayalım:
giriş = """
(1) topla
(2) çıkar
(3) çarp
(4) böl
(5) karesini hesapla
(6) karekök hesapla

(sonraki sayfaya devam)

14.1. while Döngüsü 203



Yazbel Python Belgeleri, Yayım 4.0.0

(önceki sayfadan devam)
"""

print(giriş)

anahtar = 1

while anahtar == 1:
soru = input("Yapmak istediğiniz işlemin numarasını girin (Çıkmak için q):

→˓")

if soru == "q":
print("çıkılıyor...")
anahtar = 0

elif soru == "1":
sayı1 = int(input("Toplama işlemi için ilk sayıyı girin: "))
sayı2 = int(input("Toplama işlemi için ikinci sayıyı girin: "))
print(sayı1, "+", sayı2, "=", sayı1 + sayı2)

elif soru == "2":
sayı3 = int(input("Çıkarma işlemi için ilk sayıyı girin: "))
sayı4 = int(input("Çıkarma işlemi için ikinci sayıyı girin: "))
print(sayı3, "-", sayı4, "=", sayı3 - sayı4)

elif soru == "3":
sayı5 = int(input("Çarpma işlemi için ilk sayıyı girin: "))
sayı6 = int(input("Çarpma işlemi için ikinci sayıyı girin: "))
print(sayı5, "x", sayı6, "=", sayı5 * sayı6)

elif soru == "4":
sayı7 = int(input("Bölme işlemi için ilk sayıyı girin: "))
sayı8 = int(input("Bölme işlemi için ikinci sayıyı girin: "))
print(sayı7, "/", sayı8, "=", sayı7 / sayı8)

elif soru == "5":
sayı9 = int(input("Karesini hesaplamak istediğiniz sayıyı girin: "))
print(sayı9, "sayısının karesi =", sayı9 ** 2)

elif soru == "6":
sayı10 = int(input("Karekökünü hesaplamak istediğiniz sayıyı girin: "))
print(sayı10, "sayısının karekökü = ", sayı10 ** 0.5)

else:
print("Yanlış giriş.")
print("Aşağıdaki seçeneklerden birini giriniz:", giriş)

Burada ilave olarak şu satırları görüyorsunuz:
anahtar = 1

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
while anahtar == 1:

soru = input("Yapmak istediğiniz işlemin numarasını girin (Çıkmak için q):
→˓")

if soru == "q":
print("çıkılıyor...")
anahtar = 0

Bu kodlarda yaptığımız şey aslında çok basit. Öncelikle değeri 1 olan anahtar adlı bir değişkentanımladık. Bir alt satırda ise, programımızın sürekli olarak çalışmasını sağlayacak olan
while döngümüzü yazıyoruz. Programımız, anahtar değişkeninin değeri 1 olduğu müddetçeçalışmaya devam edecek. Daha önce de dediğimiz gibi, eğer bu anahtar değişkeninin değeriniprogramın bir noktasında değiştirmezsek programımız sonsuza kadar çalışmaya devamedecektir. Çünkü biz programımızı anahtar değişkeninin değeri 1 olduğu sürece çalışmayaayarladık. İşte programımızın bu tür bir sonsuz döngüye girmesini önlemek için bir ifbloğu oluşturuyoruz. Buna göre, eğer kullanıcı klavyede q tuşuna basarsa programımız önceçıkılıyor. . . çıktısı verecek, ardından da anahtar değişkeninin 1 olan değerini 0 yapacaktır.Böylece artık anahtar’ın değeri 1 olmayacağı için programımız çalışmaya son verecektir.
Buradakimantığın ne kadar basit olduğunu görmenizi isterim. Önce bir değişken tanımlıyoruz,ardından bu değişkenin değeri aynı kaldığı müddetçe programımızı çalışmaya ayarlıyoruz. Budöngüyü kırmak için de başta tanımladığımız o değişkene başka bir değer atıyoruz. Buradaanahtar değişkenine atadığımız 1 ve 0 değerleri tamamen tesadüfidir. Yani siz bu değerleriistediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Mesela yukarıdaki kodları şöyle de yazabilirsiniz:
anahtar = "hoyda bre!"

#anahtar'ın değeri 'hoyda bre!' olduğu müddetçe aşağıdaki bloğu
#çalıştırmaya devam et.
while anahtar == "hoyda bre!":

soru = input("Yapmak istediğiniz işlemin numarasını girin (Çıkmak için q):
→˓")

if soru == "q":
print("çıkılıyor...")
anahtar = "dur yolcu!"
#anahtar'ın değeri artık 'hoyda bre!' değil, 'dur yolcu'
#olduğu için döngüden çık ve böylece programı sona erdirmiş ol.

Gördüğünüz gibi, amaç herhangi bir değişkene herhangi bir değer atamak ve o değer aynıkaldığı müddetçe programın çalışmaya devam etmesini sağlamak. Kurduğumuz bu döngüyükırmak için de o değişkene herhangi başka bir değer atamak. . .
Yukarıda verdiğimiz son örnekte önce anahtar adlı bir değişken atayıp, while döngüsününişleyişini bu değişkenin değerine göre yapılandırdık. Ama aslında yukarıdaki kodları çok dahabasit bir şekilde de yazabiliriz. Dikkatlice bakın:
while True:

soru = input("Yapmak istediğiniz işlemin numarasını girin (Çıkmak için q):
→˓") (sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
if soru == "q":

print("çıkılıyor...")
break

Bu yapıyı hesap makinemize uygulayalım:
giriş = """
(1) topla
(2) çıkar
(3) çarp
(4) böl
(5) karesini hesapla
(6) karekök hesapla
"""

print(giriş)

while True:
soru = input("Yapmak istediğiniz işlemin numarasını girin (Çıkmak için q):

→˓")

if soru == "q":
print("çıkılıyor...")
break

elif soru == "1":
sayı1 = int(input("Toplama işlemi için ilk sayıyı girin: "))
sayı2 = int(input("Toplama işlemi için ikinci sayıyı girin: "))
print(sayı1, "+", sayı2, "=", sayı1 + sayı2)

elif soru == "2":
sayı3 = int(input("Çıkarma işlemi için ilk sayıyı girin: "))
sayı4 = int(input("Çıkarma işlemi için ikinci sayıyı girin: "))
print(sayı3, "-", sayı4, "=", sayı3 - sayı4)

elif soru == "3":
sayı5 = int(input("Çarpma işlemi için ilk sayıyı girin: "))
sayı6 = int(input("Çarpma işlemi için ikinci sayıyı girin: "))
print(sayı5, "x", sayı6, "=", sayı5 * sayı6)

elif soru == "4":
sayı7 = int(input("Bölme işlemi için ilk sayıyı girin: "))
sayı8 = int(input("Bölme işlemi için ikinci sayıyı girin: "))
print(sayı7, "/", sayı8, "=", sayı7 / sayı8)

elif soru == "5":
sayı9 = int(input("Karesini hesaplamak istediğiniz sayıyı girin: "))
print(sayı9, "sayısının karesi =", sayı9 ** 2)

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
elif soru == "6":

sayı10 = int(input("Karekökünü hesaplamak istediğiniz sayıyı girin: "))
print(sayı10, "sayısının karekökü = ", sayı10 ** 0.5)

else:
print("Yanlış giriş.")
print("Aşağıdaki seçeneklerden birini giriniz:", giriş)

Bu yapı sayesinde anahtar gibi bir değişken atama zorunluluğundan kurtulmuş olduk.Yukarıdaki kodların nasıl çalıştığını açıklayalım:
while True ifadesi şöyle bir anlama gelir:

True olduğu müddetçe. . .
Peki ne True olduğu müddetçe? Burada neyin True olması gerektiğini belirtmediğimiz için,aslında bu kod parçası şu anlama geliyor:

Aksi belirtilmediği sürece çalışmaya devam et!
Eğer yukarıdaki açıklamayı biraz bulanık bulduysanız şu örneği inceleyebilirsiniz:
while True:

print("Bilgisayar çıldırdı!")

Bu kodları çalıştırdığınızda ekrana sürekli olarak Bilgisayar çıldırdı! çıktısı verilecektir. Budöngüden çıkabilmek için Ctrl+C tuşlarına basmanız gerekiyor. Yukarıdaki kodların sonsuzdöngüye girmesinin sorumlusu while True satırıdır. Çünkü burada biz Python’a;
Aksi belirtilmediği sürece çalışmaya devam et!

emri veriyoruz. Python da bu emrimizi sadakatle yerine getiriyor. Böyle bir durumdasonsuz döngüyü engellemek için programımızın bir yerinde Python’a bu döngüden çıkmasınısağlayacak bir emir vermemiz gerekiyor. Biz hesap makinesi programımızda bu döngüyü şuşekilde kırdık:
if soru == "q":

print("çıkılıyor...")
break

Dikkat ederseniz burada break adlı yeni bir araç görüyoruz. Bu aracın tam olarak ne işeyaradığını ilerleyen sayfalarda inceleyeceğiz. Şimdilik yalnızca şunu bilelim: break kelimesiİngilizce’de ‘kırmak, koparmak, bozmak’ gibi anlamlara gelir. Bu aracın yukarıdaki görevidöngüyü ‘kırmak’tır. Dolayısıyla kullanıcı klavyede q tuşuna bastığında, while True ifadesi ileçalışmaya başlayan döngü kırılacak ve programımız sona erecektir.
Bu yapıyı daha iyi anlayabilmek için şöyle basit bir örnek daha verelim:
#Aksi belirtilmediği sürece kullanıcıya
#aşağıdaki soruyu sormaya devam et!
while True:

soru = input("Nasılsınız, iyi misiniz?")

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
#Eğer kullanıcı 'q' tuşuna basarsa...
if soru == "q":

break #döngüyü kır ve programdan çık.

Görüyorsunuz, aslında mantık gayet basit:
Bir döngü oluştur ve bu döngüden çıkmak istediğinde, programın bir yerinde budöngüyü sona erdirecek bir koşul meydan getir.

Bu mantığı yukarıdaki örneğe şu şekilde uyguladık:
while True: ifadesi yardımıyla bir döngü oluştur ve kullanıcı bu döngüden çıkmakistediğinde (yani q tuşuna bastığında), döngüyü kır ve programı sona erdir.

Gelin isterseniz bu konuyu daha net kavramak için bir örnek daha verelim:
tekrar = 1

while tekrar <= 3:
tekrar += 1
input("Nasılsınız, iyi misiniz?")

Burada programımız kullanıcıya üç kez ‘Nasılsınız, iyi misiniz?’ sorusunu soracak ve ardındankapanacaktır. Bu kodlarda while döngüsünü nasıl kullandığımıza dikkat edin. Aslındaprogramın mantığı çok basit:
1. Öncelikle değeri 1 olan tekrar adlı bir değişken tanımlıyoruz.
2. Bu değişkenin değeri 3’e eşit veya 3’ten küçük olduğu müddetçe (while tekrar <= 3)değişkenin değerine 1 ekliyoruz (tekrar += 1).
3. Başka bir deyişle bool(tekrar <= 3) ifadesi True olduğumüddetçe değişkenin değerine1 ekliyoruz.
4. tekrar değişkenine her 1 ekleyişimizde kullanıcıya ‘Nasılsınız, iyi misiniz?’ sorusunusoruyoruz (input("Nasılsınız, iyi misiniz?")).
5. tekrar değişkeninin değeri 3’ü aştığında bool(tekrar <= 3) ifadesi artık False değeriverdiği için programımız sona eriyor.

Yukarıdaki uygulamada Python’ın alttan alta neler çevirdiğini daha iyi görmek için buuygulamayı şöyle yazmayı deneyin:
tekrar = 1

while tekrar <= 3:
print("tekrar: ", tekrar)
tekrar += 1
input("Nasılsınız, iyi misiniz?")
print("bool değeri: ", bool(tekrar <= 3))

Daha önce de dediğimiz gibi, bir Python programının nasıl çalıştığını anlamanın en iyiyolu, program içinde uygun yerlere print() fonksiyonları yerleştirerek arka planda hangikodların hangi çıktıları verdiğini izlemektir. İşte yukarıda da bu yöntemi kullandık. Yani tekrar
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değişkenininin değerini ve bool(tekrar <= 3) ifadesinin çıktısını ekrana yazdırarak arkatarafta neler olup bittiğini canlı canlı görme imkanına kavuştuk.
Yukarıdaki programı çalıştırdığımızda şuna benzer çıktılar görüyoruz:
tekrar: 1
Nasılsınız, iyi misiniz? evet
bool değeri: True
tekrar: 2
Nasılsınız, iyi misiniz? evet
bool değeri: True
tekrar: 3
Nasılsınız, iyi misiniz? evet
bool değeri: False

Gördüğünüz gibi, tekrar değişkeninin değeri her döngüde 1 artıyor. tekrar <= 3 ifadesininbool değeri, tekrar adlı değişkenin değeri 3’ü aşana kadar hep True olacaktır. Bu değişkenindeğeri 3’ü aştığı anda tekrar <= 3 ifadesinin bool değeri False’a dönüyor ve böylece whiledöngüsü sona eriyor.
Peki size şöyle bir soru sorsam: Acaba while döngüsünü kullanarak 1’den 100’e kadar olanaralıktaki çift sayıları nasıl bulursunuz?
Çok basit:
a = 0

while a < 100:
a += 1
if a % 2 == 0:

print(a)

Gördüğünüz gibi, while döngüsünün içine bir adet if bloğu yerleştirdik.
Yukarıdaki kodları şu şekilde Türkçeye çevirebiliriz:

a değişkeninin değeri 100’den küçük olduğu müddetçe a değişkeninin değerini1 artır. Bu değişkenin değerini her artırışında yeni değerin 2’ye tam bölünüpbölünmediğini kontrol et. Eğer a modülüs 2 değeri 0 ise (if a % 2 == 0), yania’nın değeri bir çift sayı ise, bu değeri ekrana yazdır.
Gördüğünüz gibi, while döngüsü son derece kullanışlı bir araçtır. Üstelik kullanımı da sonderece kolaydır. Bu döngüyle bol bol pratik yaparak bu döngüyü rahatça kullanabilecekduruma gelebilirsiniz.
En başta da söylediğimiz gibi, Python’da while dışında bir de for döngüsü vardır. En az whilekadar önemli bir döngü olan for döngüsünün nasıl kullanıldığını anlamaya çalışalım şimdi de.
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14.2 for Döngüsü

Etrafta yazılmış Python programlarının kaynak kodlarını incelediğinizde, içinde for döngüsügeçmeyen bir program kolay kolay bulamazsınız. Belki while döngüsünün kullanılmadığıprogramlar vardır. Ancak for döngüsü Python’da o kadar yaygındır ve o kadar geniş birkullanım alanına sahiptir ki, hemen hemen bütün Python programları bu for döngüsündenen az bir kez yararlanır.
Peki nedir bu for döngüsü denen şey?
for da tıpkı while gibi bir döngüdür. Yani tıpkı while döngüsünde olduğu gibi,programlarımızın birden fazla sayıda çalışmasını sağlar. Ancak for döngüsü while döngüsünegöre biraz daha yeteneklidir. while döngüsü ile yapamayacağınız veya yaparken çokzorlanacağınız şeyleri for döngüsü yardımıyla çok kolay bir şekilde halledebilirsiniz.
Yalnız, söylediğimiz bu cümleden, for döngüsünün while döngüsüne bir alternatif olduğusonucunu çıkarmayın. Evet, while ile yapabildiğiniz bir işlemi for ile de yapabilirsiniz çoğuzaman, ama bu döngülerin, belli vakalar için tek seçenek olduğu durumlar da vardır. Zira buiki döngünün çalışma mantığı birbirinden farklıdır.
Şimdi gelelim for döngüsünün nasıl kullanılacağına. . .
Dikkatlice bakın:
tr_harfler = "şçöğüİı"

for harf in tr_harfler:
print(harf)

Burada öncelikle tr_harfler adlı bir değişken tanımladık. Bu değişken Türkçeye özgü harfleritutuyor. Daha sonra bir for döngüsü kurarak, tr_harfler adlı değişkenin her bir öğesini tek tekekrana yazdırdık.
Peki bu for döngüsünü nasıl kurduk?
for döngülerinin söz dizimi şöyledir:
for değişken_adı in değişken:

yapılacak_işlem

Bu söz dizimini Türkçe olarak şöyle ifade edebiliriz:
değişken içindeki her bir öğeyi değişken_adı olarak adlandır:

ve bu öğelerle bir işlem yap.

Bu soyut yapıları kendi örneğimize uygulayarak durumu daha net anlamaya çalışalım:
tr_harfler adlı değişken içindeki her bir öğeyi harf olarak adlandır:

ve harf olarak adlandırılan bu öğeleri ekrana yazdır.

Yukarıdaki örnekte bir for döngüsü yardımıyla tr_harfler adlı değişken içindeki her bir öğeyiekrana yazdırdık. Esasında for döngüsünün yeteneklerini düşündüğümüzde bu örnek pekheyecan verici değil. Zira aynı işi aslında print() fonksiyonu ile de yapabilirdik:
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tr_harfler = "şçöğüİı"
print(*tr_harfler, sep="\n")

Aslında bu işlemi while ile de yapmak mümkün (Bu kodlardaki, henüz öğrenmediğimiz kısmışimdilik görmezden gelin):
tr_harfler = "şçöğüİı"
a = 0

while a < len(tr_harfler):
print(tr_harfler[a], sep="\n")
a += 1

while döngüsü kullanıldığında işi uzattığımızı görüyorsunuz. Dediğimiz gibi, for döngüsü
while döngüsüne göre biraz daha yeteneklidir ve while ile yapması daha zor (veya uzun)olan işlemleri for döngüsü ile çok daha kolay bir şekilde yapabiliriz. Ayrıca for döngüsüile while döngüsünün çalışma mantıkları birbirinden farklıdır. for döngüsü, üzerinde döngükurulabilecek veri tiplerinin her bir öğesinin üzerinden tek tek geçer ve bu öğelerin her biriüzerinde bir işlem yapar. while döngüsü ise herhangi bir ifadenin bool değerini kontrol ederve bu değerin bool değeri False olana kadar, belirlenen işlemi yapmayı sürdürür.
Bu arada, biraz önce ‘üzerinde döngü kurulabilecek veri tipleri’ diye bir kavramdan söz ettik.Örneğin karakter dizileri, üzerinde döngü kurulabilecek bir veri tipidir. Ama sayılar öyledeğildir. Yani sayılar üzerinde döngü kuramayız. Mesela:
>>> sayılar = 123456789
>>> for sayı in sayılar:
... print(sayı)
...
Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>

TypeError: 'int' object is not iterable

Buradaki hata mesajından da göreceğiniz gibi int (tam sayı) türündeki nesneler üzerindedöngü kuramıyoruz. Hata mesajında görünen not iterable (üzerinde döngü kurulamaz)ifadesiyle kastedilen de budur.
Gelin isterseniz for döngüsü ile bir örnek daha vererek durumu iyice anlamaya çalışalım:
sayılar = "123456789"

for sayı in sayılar:
print(int(sayı) * 2)

Burada sayılar adlı değişkenin her bir öğesini sayı olarak adlandırdıktan sonra, int()fonksiyonu yardımıyla bu öğeleri tek tek sayıya çevirdik ve her bir öğeyi 2 ile çarptık.
for döngüsünün mantığını az çok anlamış olmalısınız. Bu döngü bir değişken içindeki her biröğeyi tek tek ele alıp, iki nokta üst üste işaretinden sonra yazdığımız kod bloğunu bu öğeleretek tek uyguluyor.
for kelimesi İngilizcede ‘için’ anlamına gelir. Döngünün yapısı içinde geçen in ifadesini detanıyorsunuz. Biz bu ifadeyi ‘Aitlik İşleçleri’ konusunu işlerken de görmüştük. Hatırlarsanızin işleci bir öğenin bir veri tipi içinde bulunup bulunmadığını sorguluyordu. Mesela:
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>>> a = "istihza.com"
>>> "h" in a

True

“h” öğesi “istihza.com” adlı karakter dizisi içinde geçtiği için "h" in a kodu True çıktısı veriyor.Bir de şuna bakın:
>>> "b" in a

False

“b” öğesi “istihza.com” karakter dizisi içinde bulunmuyor. Dolayısıyla "b" in a sorgulamasıFalse çıktısı veriyor.
in kelimesi İngilizcede ‘içinde’ anlamına geliyor. Dolayısıyla for falanca in filanca:yazdığımızda aslında şöyle bir şey demiş oluyoruz:

filanca içinde falanca adını verdiğimiz her bir öğe için. . .
Yani şu kod:
for s in "istihza":

print(s)

Şu anlama geliyor:
“istihza” karakter dizisi içinde s adını verdiğimiz her bir öğe için: s öğesiniekrana basma işlemi gerçekleştir!

Ya da şu kod:
sayılar = "123456789"

for i in sayılar:
if int(i) > 3:

print(i)

Şu anlama geliyor:
sayılar değişkeni içinde i adını verdiğimiz her bir öğe için:

eğer sayıya dönüştürülmüş i değeri 3’ten büyükse: i öğesini ekranabasma işlemi gerçekleştir!
Yukarıdaki temsili kodların Türkçesi bozuk olsa da for döngüsünün çalışma mantığınıanlamaya yardımcı olacağını zannediyorum. Ama yine de, eğer bu döngünün mantığınıhenüz kavrayamadıysanız hiç endişe etmeyin. Zira bu döngüyü oldukça sık bir biçimdekullanacağımız için, siz istemeseniz de bu döngü kafanızda yer etmiş olacak.
Bu for döngüsünü biraz daha iyi anlayabilmek için son bir örnek yapalım:
tr_harfler = "şçöğüİı"

parola = input("Parolanız: ")
(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
for karakter in parola:

if karakter in tr_harfler:
print("parolada Türkçe karakter kullanılamaz")

Bu program, kullanıcıya bir parola soruyor. Eğer kullanıcının girdiği parola içinde Türkçekarakterlerden herhangi biri varsa kullanıcıyı Türkçe karakter kullanmaması konusundauyarıyor. Buradaki for döngüsünü nasıl kurduğumuzu görüyorsunuz. Aslında burada şuTürkçe cümleyi Pythonca’ya çevirmiş olduk:
parola değişkeni içinde karakter adını verdiğimiz her bir öğe için:

eğer karakter değişkeni tr_harfler adlı değişken içinde geçiyorsa:‘parolada Türkçe karakter kullanılamaz’ uyarısını göster!
Burada kullandığımız for döngüsü sayesinde kullanıcının girdiği parola adlı değişken içindekibütün karakterlere tek tek bakıp, eğer bakılan karakter tr_harfler adlı değişken içinde geçiyorsakullanıcıyı uyarıyoruz.
Aslında for döngüsüyle ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar değil. Ama henüz bu döngüylekullanılan önemli araçları tanımıyoruz. Gerçi zaten bu döngüyü bundan sonra sık sıkkullandığımızı göreceksiniz.
Gelin isterseniz yeni bir konuya geçmeden önce döngülerle ilgili ufak bir örnek verelim:
Örneğin kullanıcıya bir parola belirletirken, belirlenecek parolanın 8 karakterden uzun, 3karakterden kısa olmamasını sağlayalım:
while True:

parola = input("Bir parola belirleyin: ")

if not parola:
print("parola bölümü boş geçilemez!")

elif len(parola) > 8 or len(parola) < 3:
print("parola 8 karakterden uzun 3 karakterden kısa olmamalı")

else:
print("Yeni parolanız", parola)
break

Burada öncelikle, programınızın sürekli olarak çalışmasını sağlamak için bir while döngüsüoluşturduk. Buna göre, aksi belirtilmedikçe (while True) programımız çalışmaya devamedecek.
while döngüsünü kurduktan sonra kullanıcıya bir parola soruyoruz (parola = input("Bir
parola belirleyin: "))
Eğer kullanıcı herhangi bir parola belirlemeden doğrudan Enter tuşuna basarsa, yani paroladeğişkeninin bool değeri False olursa (if not parola), kullanıcıya ‘parola bölümü boşgeçilemez!’ uyarısı veriyoruz.
Eğer kullanıcı tarafından belirlenen parolanın uzunluğu 8 karakterden fazlaysa ya da 3karakterden kısaysa, ‘parola 8 karakterden uzun 3 karakterden kısa olmamalı’ uyarısıveriyoruz.
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Yukarıdaki koşullar harici durumlar için ise (else), belirlenen yeni parolayı kullanıcıya gösteripdöngüden çıkıyoruz (break).
Bu arada, hatırlarsanız eval() fonksiyonunu anlatırken şöyle bir örnek vermiştik:
print("""
Basit bir hesap makinesi uygulaması.

İşleçler:

+ toplama
- çıkarma
* çarpma
/ bölme

Yapmak istediğiniz işlemi yazıp ENTER
tuşuna basın. (Örneğin 23 ve 46 sayılarını
çarpmak için 23 * 46 yazdıktan sonra
ENTER tuşuna basın.)
""")

veri = input("İşleminiz: ")
hesap = eval(veri)

print(hesap)

Bu programdaki eksiklikleri ve riskleri biliyorsunuz. Böyle bir program yazdığınızda, eval()fonksiyonunu kontrolsüz bir şekilde kullandığınız için önemli bir güvenlik açığına sebep olmuşoluyorsunuz. Gelin isterseniz bu derste öğrendiğimiz bilgileri de kullanarak yukarıdaki eval()fonksiyonu için basit bir kontrol mekanizması kuralım:
izinli_karakterler = "0123456789+-/*= "

print("""
Basit bir hesap makinesi uygulaması.

İşleçler:

+ toplama
- çıkarma
* çarpma
/ bölme

Yapmak istediğiniz işlemi yazıp ENTER
tuşuna basın. (Örneğin 23 ve 46 sayılarını
çarpmak için 23 * 46 yazdıktan sonra
ENTER tuşuna basın.)
""")

while True:
veri = input("İşleminiz: ")

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
if veri == "q":

print("çıkılıyor...")
break

for s in veri:
if s not in izinli_karakterler:

print("Neyin peşindesin?!")
quit()

hesap = eval(veri)

print(hesap)

Burada öncelikle programımızı bir while döngüsü içine aldık. Böylece programımızın nezaman sona ereceğini kendimiz belirleyebileceğiz. Buna göre eğer kullanıcı klavyede ‘q’ tuşunabasarsa while döngüsü sona erecek.
Bu programda bizi özellikle ilgilendiren kısım şu:
izinli_karakterler = "0123456789+-/*= "

for s in veri:
if s not in izinli_karakterler:

print("Neyin peşindesin?!")
quit()

hesap = eval(veri)

Gördüğünüz gibi, ilk olarak izinli_karakterler adlı bir değişken tanımladık. Program içindekullanılmasına izin verdiğimiz karakterleri bu değişken içine yazıyoruz. Buna göre kullanıcıyalnızca 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 sayılarını, +, -, /, * ve = işleçlerini, ayrıca boşluk karakterini(’ ‘) kullanabilecek.
Kullanıcının girdiği veri üzerinde bir for döngüsü kurarak, veri içindeki her bir karakterinizinli_karakterler değişkeni içinde yer alıp almadığını denetliyoruz. İzin verilen karakterlerdışında herhangi bir karakterin girilmesi Neyin peşindesin?! çıktısının verilip programdantamamen çıkılmasına (quit()) yol açacaktır.
Eğer kullanıcı izinli karakterleri kullanarak bir işlem gerçekleştirmişse hesap = eval(veri)kodu aracılığıyla, kullanıcının yaptığı işlemi eval() fonksiyonuna gönderiyoruz.
Böylece eval() fonksiyonunu daha güvenli bir hale getirebilmek için basit bir kontrolmekanizmasının nasıl kurulabileceğini görmüş olduk. Kurduğumuz kontrol mekanizmasınınesası, kullanıcının girebileceği veri türlerini sınırlamaya dayanıyor. Böylece kullanıcı meselaşöyle tehlikeli bir komut giremiyor:
__import__("os").system("dir")

Çünkü bu komutu yazabilmesi için gereken karakterler izinli_karakterler değişkeni içindetanımlı değil. Kullanıcı yalnızca basit bir hesap makinesinde kullanılabilecek olan sayıları veişleçleri girebiliyor.
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14.3 İlgili Araçlar

Elbette döngüler tek başlarına bir şey ifade etmezler. Döngülerle işe yarar kodlaryazabilmemiz için bazı araçlara ihtiyacımız var. İşte bu bölümde döngüleri daha verimlikullanmamızı sağlayacak bazı fonksiyon ve deyimlerden söz edeceğiz. İlk olarak range() adlıbir fonksiyondan bahsedelim.
14.3.1 range Fonksiyonu

range kelimesi İngilizcede ‘aralık’ anlamına gelir. Biz Python’da range() fonksiyonunu belli biraralıkta bulunan sayıları göstermek için kullanıyoruz. Örneğin:
>>> for i in range(0, 10):
... print(i)
...
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Gördüğünüz gibi, range(0, 10) kodu sayesinde ve for döngüsünü de kullanarak, 0 ile 10 (10hariç) aralığındaki sayıları ekrana yazdırdık.
Yukarıdaki kodda range() fonksiyonuna 0 ve 10 olmak üzere iki adet parametre verdiğimizigörüyorsunuz. Burada 0 sayısı, aralıktaki ilk sayıyı, 10 sayısı ise aralıktaki son sayıyı gösteriyor.Yani range() fonksiyonunun formülü şöyledir:
range(ilk_sayı, son_sayı)

Bu arada, range(ilk_sayı, son_sayı) kodunun verdiği çıktıya ilk_sayının dahil olduğuna,ama son_sayının dahil olmadığına dikkat edin.
Eğer range() fonksiyonunun ilk parametresi 0 olacaksa, bu parametreyi belirtmesek deolur. Yani mesela 0’dan 10’a kadar olan sayıları listeleyeceksek range() fonksiyonunu şöyleyazmamız yeterli olacaktır:
>>> for i in range(10):
... print(i)

range() fonksiyonunun ilk_sayı parametresi verilmediğinde Python ilk parametreyi 0 olarakalır. Yani range(10) gibi bir kodu Python range(0, 10) olarak algılar. Elbette, eğer aralıktakiilk sayı 0’dan farklı olacaksa bu sayıyı açık açık belirtmek gerekir:
>>> for i in range(3, 20):
... print(i)

216 Bölüm 14. Döngüler (Loops)



Yazbel Python Belgeleri, Yayım 4.0.0

Burada 3’ten itibaren 20’ye kadar olan sayılar ekrana dökülecektir.
Hatırlarsanız, biraz önce, kullanıcının 3 karakterden kısa, 8 karakterden uzun parolabelirlemesini engelleyen bir uygulama yazmıştık. O uygulamayı range() fonksiyonunukullanarak da yazabiliriz:
while True:

parola = input("parola belirleyin: ")

if not parola:
print("parola bölümü boş geçilemez!")

elif len(parola) in range(3, 8): #eğer parolanın uzunluğu 3 ile 8 karakter
#aralığında ise...
print("Yeni parolanız", parola)
break

else:
print("parola 8 karakterden uzun 3 karakterden kısa olmamalı")

Bu fonksiyonu kullanarak bir döngünün kaç kez çalışacağını da belirleyebilirsiniz. Aşağıdakikodları dikkatlice inceleyin:
for i in range(3):

parola = input("parola belirleyin: ")
if not parola:

print("parola bölümü boş geçilemez!")

elif len(parola) in range(3, 8):
print("Yeni parolanız", parola)
break

elif i == 2:
print("parolayı 3 kez yanlış girdiniz.",
"Lütfen 30 dakika sonra tekrar deneyin!")

else:
print("parola 8 karakterden uzun 3 karakterden kısa olmamalı")

Burada if i == 2 kodu sayesinde for döngüsü içinde belirttiğimiz i adlı değişkenin değeri 2olduğu anda ‘parolayı 3 kez yanlış girdiniz. . . ’ uyarısı gösterilecektir. Daha önce de birkaç yerdeifade ettiğimiz gibi, eğer yukarıdaki kodların çalışma mantığını anlamakta zorlanıyorsanız,programın uygun yerlerine print() fonksiyonu yerleştirerek arka planda Python’ın nelerçevirdiğini daha net görebilirsiniz. Örneğin:
for i in range(3):

print(i)
parola = input("parola belirleyin: ")
if not parola:

print("parola bölümü boş geçilemez!")

elif len(parola) in range(3, 8):
(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
print("Yeni parolanız", parola)
break

elif i == 2:
print("parolayı 3 kez yanlış girdiniz.",
"Lütfen 30 dakika sonra tekrar deneyin!")

else:
print("parola 8 karakterden uzun 3 karakterden kısa olmamalı")

Gördüğünüz gibi, i değişkeninin başlangıçtaki değeri 0. Bu değer her döngüde 1 artıyor ve budeğişkenin değeri 2 olduğu anda if i == 2 bloğu devreye giriyor.
range() fonksiyonunun yetenekleri yukarıda anlattıklarımızla sınırlı değildir. Bu fonksiyonunbazı başka maharetleri de bulunur. Hatırlarsanız yukarıda bu fonksiyonun formülünü şöylevermiştik:
range(ilk_sayı, son_sayı)

Buna göre range() fonksiyonu iki parametre alıyor. Ama aslında bu fonksiyonun üçüncü birparametresi daha vardır. Buna göre formülümüzü güncelleyelim:
range(ilk_sayı, son_sayı, atlama_değeri)

Formüldeki son parametre olan atlama_değeri, aralıktaki sayıların kaçar kaçar ilerleyeceğinigösterir. Yani:
>>> for i in range(0, 10, 2):
... print(i)
...

0
2
4
6
8

Gördüğünüz gibi, son parametre olarak verdiğimiz 2 sayısı sayesinde 0’dan 10’a kadar olansayılar ikişer ikişer atlayarak ekrana dökülüyor.
Bu arada, bir şey dikkatinizi çekmiş olmalı:
range() fonksiyonu üç farklı parametre alan bir fonksiyon. Eğer ilk parametre 0 olacaksa buparametreyi belirtmek zorunda olmadığımızı biliyoruz. Yani:
>>> range(10)

Python bu kodu range(0, 10) olarak algılayıp buna göre değerlendiriyor. Ancak eğer
range() fonksiyonunda üçüncü parametreyi de kullanacaksak, yani range(0, 10, 2) gibibir komut vereceksek, üç parametrenin tamamını da belirtmemiz gerekiyor. Eğer buradabütün parametreleri belirtmezsek Python hangi sayının hangi parametreye karşılık geldiğinianlayamaz. Yani mesela 0’dan 10’a kadar olan sayıları ikişer ikişer atlayarak ekrana dökmekiçin şöyle bir şey yazmaya çalıştığımızı düşünün:
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>>> for i in range(10, 2):
... print(i)

Burada Python ne yapmaya çalıştığınızı anlayamaz. Parantez içinde ilk değer olarak 10, ikincideğer olarak ise 2 yazdığınız için, Python bu 10 sayısını başlangıç değeri; 2 sayısını ise bitişdeğeri olarak algılayacaktır. Dolayısıyla da Python bu durumda sizin 10’dan 2’ye kadar olansayıları listelemek istediğinizi zannedecek, range() fonksiyonuyla bu şekilde geriye doğrusayamayacağımız için de boş bir çıktı verecektir. Bu yüzden, Python’un şaşırmaması içinyukarıdaki örneği şu şekilde yazmalıyız:
>>> for i in range(0, 10, 2):
... print(i)

Kısacası, eğer range() fonksiyonunun kaçar kaçar sayacağını da belirtmek istiyorsak, paranteziçinde, gerekli bütün parametreleri belirtmeliyiz.
Gördüğünüz gibi, range() fonksiyonunu kullanarak belirli bir aralıktaki sayıları alabiliyoruz.Peki bu sayıları tersten alabilir miyiz? Elbette:
>>> for i in range(10, 0, -1):
... print(i)
...
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Burada range() fonksiyonunu nasıl yazdığımıza çok dikkat edin. Sayıları tersten alacağımıziçin, ilk parametre 10, ikinci parametre ise 0. Üçüncü parametre olarak ise eksi değerli bir sayıveriyoruz. Eğer sayıları hem tersten, hem demesela 3’er 3’er atlayarak yazmak isterseniz şöylebir komut verebilirsiniz:
>>> for i in range(10, 0, -3):
... print(i)
...
10
7
4
1

Bu arada, etkileşimli kabukta range(10) gibi bir komut verdiğinizde range(0, 10) çıktısıaldığınızı görüyorsunuz. Bu çıktı, verdiğimiz komutun 0 ile 10 arası sayıları elde etmemizisağlayacağını belirtiyor, ama bu sayıları o anda bize göstermiyor. Daha önce verdiğimizörneklerden de anlaşılacağı gibi, 0-10 aralığındaki sayıları görebilmek için range(10)ifadesi üzerinde bir for döngüsü kurmamız gerekiyor. range(10) ifadesinin taşıdığısayıları görebilmek için for döngüsü kurmak tek seçenek değildir. Bu işlem için yıldızlı
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parametrelerden de yararlanabiliriz. print() fonksiyonunu incelediğimiz derste yıldızlıparametrelerin nasıl kullanıldığını göstermiştik. Dilerseniz şimdi bu parametre tipini range()fonksiyonuna nasıl uygulayabileceğimizi görelim:
>>> print(*range(10))

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

print() fonksiyonunun sep parametresi yardımıyla bu çıktıyı istediğiniz gibidüzenleyebileceğinizi biliyorsunuz. Mesela çıktıdaki sayıları birbirlerinden virgülle ayırmakiçin şöyle bir komut verebiliyoruz:
>>> print(*range(10), sep=", ")

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Böylece range() fonksiyonunu enine boyuna incelemiş ve bu fonksiyonun ne işe yaradığını,nasıl kullanılacağını anlamamızı sağlayan örnekler vermiş olduk. Artık başka bir konuyugeçebiliriz.
14.3.2 pass Deyimi

pass kelimesi İngilizcede ‘geçmek, pas geçmek’ gibi anlamlara gelir. Python’daki kullanımıda bu anlama oldukça yakındır. Biz bu deyimi Pyhon’da ‘görmezden gel, hiçbir şey yapma’anlamında kullanacağız.
Dilerseniz pass deyimini tarif etmeye çalışmak yerine bu deyimi bir örnek üzerinde açıklamayaçalışalım.
Hatırlarsanız yukarıda şöyle bir örnek vermiştik:
while True:

parola = input("parola belirleyin: ")

if not parola:
print("parola bölümü boş geçilemez!")

elif len(parola) in range(3, 8): #eğer parolanın uzunluğu 3 ile 8 karakter
#aralığında ise...
print("Yeni parolanız", parola)
break

else:
print("parola 8 karakterden uzun 3 karakterden kısa olmamalı")

Burada mesela eğer kullanıcı parolayı boş bırakırsa ‘parola bölümü boş geçilemez!’ uyarısıgösteriyoruz. Şimdi o if bloğunu şöyle yazdığımızı düşünün:
while True:

parola = input("parola belirleyin: ")

if not parola:
(sonraki sayfaya devam)

220 Bölüm 14. Döngüler (Loops)



Yazbel Python Belgeleri, Yayım 4.0.0

(önceki sayfadan devam)
pass

elif len(parola) in range(3, 8): #eğer parolanın uzunluğu 3 ile 8 karakter
#aralığında ise...
print("Yeni parolanız", parola)
break

else:
print("parola 8 karakterden uzun 3 karakterden kısa olmamalı")

Burada, eğer kullanıcı parolayı boş bırakırsa programımız hiçbir şey yapmadan yoluna devamedecektir. Yani burada pass deyimi yardımıyla programımıza şu emri vermiş oluyoruz:
Eğer kullanıcı parolayı boş geçerse görmezden gel. Hiçbir şey yapmadan yolunadevam et!

Başka bir örnek daha verelim:
while True:

sayı = int(input("Bir sayı girin: "))

if sayı == 0:
break

elif sayı < 0:
pass

else:
print(sayı)

Burada eğer kullanıcı 0 sayısını girerse programımız sona erer (break deyimini biraz sonrainceleyeceğiz). Eğer kullanıcı 0’dan küçük bir sayı girerse, yani kullanıcının girdiği sayı eksideğerli ise, pass deyimininin etkisiyle programımız hiçbir şey yapmadan yoluna devameder. Bu koşulların dışındaki durumlarda ise programımız kullanıcının girdiği sayıları ekranayazdıracaktır.
Yukarıda anlatılan durumların dışında, pass deyimini kodlarınız henüz taslak aşamasındaolduğu zaman da kullanabilirsiniz. Örneğin, diyelim ki bir kod yazıyorsunuz. Programıngidişatına göre, bir noktada yapmanız gereken bir işlem var, ama henüz ne yapacağınızakarar vermediniz. Böyle bir durumda pass deyiminden yararlanabilirsiniz. Mesela birtakım
if deyimleri yazmayı düşünüyor olun:
if .....:

böyle yap

elif .....:
şöyle yap

else:
pass

Burada henüz else bloğunda ne yapılacağına karar vermemiş olduğunuz için, oraya bir pass
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koyarak durumu şimdilik geçiştiriyorsunuz. Program son haline gelene kadar oraya bir şeyleryazmış olacaksınız.
Sözün özü, pass deyimlerini, herhangi bir işlem yapılmasının gerekli olmadığı durumlar içinkullanıyoruz. İlerde işe yarar programlar yazdığınızda, bu pass deyiminin göründüğündendaha faydalı bir araç olduğunu anlayacaksınız.
14.3.3 break Deyimi

Python’da break özel bir deyimdir. Bu deyim yardımıyla, devam eden bir süreci kesintiyeuğratabiliriz. Bu deyimin kullanıldığı basit bir örnek verelim:
>>> while True:
... parola = input("Lütfen bir parola belirleyiniz:")
... if len(parola) < 5:
... print("Parola 5 karakterden az olmamalı!")
... else:
... print("Parolanız belirlendi!")
... break

Burada, eğer kullanıcının girdiği parolanın uzunluğu 5 karakterden azsa, Parola 5 karakterdenaz olmamalı! uyarısı gösterilecektir. Eğer kullanıcı 5 karakterden uzun bir parola belirlemişse,kendisine ‘Parolanız belirlendi!’ mesajını gösterip, break deyimi yardımıyla programdançıkıyoruz.
Gördüğünüz gibi, break ifadesinin temel görevi bir döngüyü sona erdirmek. Buradananlayacağımız gibi, break ifadesinin her zaman bir döngü içinde yer alması gerekiyor. Aksihalde Python bize şöyle bir hata verecektir:
SyntaxError: 'break' outside loop

Yani:
SözDizimiHatası: ``break`` döngü dışında ..

14.3.4 continue Deyimi

continue ilginç bir deyimdir. İsterseniz continue deyimini anlatmaya çalışmak yerine bununlailgili bir örnek verelim:
while True:

s = input("Bir sayı girin: ")
if s == "iptal":

break

if len(s) <= 3:
continue

print("En fazla üç haneli bir sayı girebilirsiniz.")

Burada eğer kullanıcı klavyede iptal yazarsa programdan çıkılacaktır. Bunu;
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if s == "iptal":
break

satırıyla sağlamayı başardık.
Eğer kullanıcı tarafından girilen sayı üç haneli veya daha az haneli bir sayı ise, continueifadesinin etkisiyle:
>>> print("En fazla üç haneli bir sayı girebilirsiniz.")

satırı es geçilecek ve döngünün en başına gidilecektir.
Eğer kullanıcının girdiği sayıdaki hane üçten fazlaysa ekrana:
En fazla üç haneli bir sayı girebilirsiniz.

cümlesi yazdırılacaktır.
Dolayısıyla buradan anladığımıza göre, continue deyiminin görevi kendisinden sonra gelenher şeyin es geçilip döngünün başına dönülmesini sağlamaktır. Bu bilgiye göre, yukarıdakiprogramda eğer kullanıcı, uzunluğu üç karakterden az bir sayı girerse continue deyimininetkisiyle programımız döngünün en başına geri gidiyor. Ama eğer kullanıcı, uzunluğu üçkarakterden fazla bir sayı girerse, ekrana ‘En fazla üç haneli bir sayı girebilirsiniz,’ cümlesininyazdırıldığını görüyoruz.
14.3.5 else Deyimi

Biz else deyimini koşullu durumlarda da görmüştük, ancak else deyimi döngüler ile dekullanılabilmektedir. Tabii döngüler ile kullanıldığında farklı bir işi üstlenmektedir. else deyimidöngüler ile birlikte kullanılırken break deyimi ile birlikte bir anlam kazanır. Şöyle bir kodumuzolduğunu varsayalım:
for i in range(5):

print(i)
else:

print("else çalıştı.")

Kodumuzu kaydedip çalıştırdığımızda bu çıktıyı alıyoruz:
1
2
3
4
else çalıştı.
>>>

Peki şimdi else ifadesi ne işe yaradı? Aslında pek de işe yaramadı, else ifadesini yazmadanda aynı çıktıları alabilirdik. Dediğimiz gibi Python’da else ifadesi döngüler ile birliktekullanılacaksa break ifadesi ile birlikte bir anlam kazanır. Eğer döngü break ifadesi kullanılaraksonlandırıldı ise else çalışmaz, döngü break ifadesi ile sonlandırılmadı ise else bölümüçalışır. Yukarıdaki örneğimizde zaten break deyimi bulunmadığı için else bölümü çalıştı. Şimdiçalışmayacağı bir örnek verelim:
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a = 0
while True:

a += 1
print(a)
if a==3:

break
else:

print("else çalıştı.")

Şimdi programımızı çalıştırdığımızda şu sonucu almaktayız:
1
2
3

Gördüğünüz gibi a değişkenimiz 3 olduğunda döngümüz break ifadesi ile kırılıyor ve buyüzden else çalışmıyor. else ifadesini hem for hem de while döngüsü ile kullanabileceğimiziunutmayalım.
Şimdi bu konu ile ilgili işe yarar bir örnek verelim. Bir karakter dizimiz var ve 'a' harfinin budizide bulunup bulunmadığını kontrol etmek istiyoruz. Eğer bulunuyorsa ekrana bunubelirtenbir yazı yazacağız:
karater_dizisi = "Merhaba Dünya"
for harf in karater_dizisi:

if harf == 'a':
print("a harfi bulundu.")

Ancak bu programı çalıştırdığımızda şöyle bir sonuçla karşılaşıyoruz:
a harfi bulundu.
a harfi bulundu.
a harfi bulundu.
>>>

Gördüğünüz gibi her 'a' harfi için bir defa a harfi bulundu. yazılıyor. Eğer biz bir defa 'a'harfine rastladığımızda döngüden çıkmak istiyorsak bunu şu şekilde yazabiliriz:
karater_dizisi = "Merhaba Dünya"
for harf in karater_dizisi:

if harf == 'a':
print("a harfi bulundu.")
break

Kodumuzu çalıştırıyoruz:
a harfi bulundu.
>>>

Peki şimdi 'a' harfinin bulunmadığı durumda da a harfi bulunmadı. yazmak istersek bununasıl yaparız? Bazı değişkenler oluşturup if ifadesi ile bunu yapmak mümkündür ancak elseifadesi ile de bu işi hemen halledebiliyoruz:
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karater_dizisi = "Bu yAzıdA küçük A yok."
for harf in karater_dizisi:

if harf == 'a':
print("a harfi bulundu.")
break

else:
print("a harfi bulunmadı.")

Kodumuzu çalıştırdığımızda break ifadesi hiç çalışmadığı için else ifadesinin çalıştığınıgörebiliriz:
a harfi bulunmadı.
>>>

Evet, else ifadesi de Python’da döngüler ile bu şekilde kullanılabiliyor. Peki olmasa da olurmuydu? Olurdu. else ifadesinin bu kullanım şekli de Python’daki çoğu kolaylıklardan birisadece. . .
Konu ile alakalı daha çok örnek için buraya17 bakabilirsiniz.

14.4 Örnek Uygulamalar

Python programlama dilinde döngülerin neye benzediğini öğrendik. Bu bölümde ayrıcadöngülerle birlikte kullanabileceğimiz başka araçları da tanıdık. Şimdi dilerseniz buöğrendiklerimizi pekiştirmek için birkaç ufak çalışma yapalım.
14.4.1 Karakter Dizilerinin İçeriğini Karşılaştırma

Diyelim ki elinizde şöyle iki farklı metin var:
ilk_metin = "asdasfddgdhfjfdgdşfkgjdfklgşjdfklgjdfkghdfjghjklsdhajlsdhjkjhkhjjh"
ikinci_metin = "sdfsuıdoryeuıfsjkdfhdjklghjdfklruseldhfjlkdshfljskeeuf"

Siz burada, ilk_metin adlı değişken içinde bulunan, ama ikinci_metin adlı değişken içindebulunmayan öğeleri ayıklamak istiyorsunuz. Yani bu iki metnin içeriğini karşılaştırıp, farklıöğeleri bulmayı amaçlıyorsunuz. Bu işlem için, bu bölümde öğrendiğimiz döngülerden vedaha önce öğrendiğimiz başka araçlardan yararlanabilirsiniz. Şimdi dikkatlice bakın:
ilk_metin = "asdasfddgdhfjfdgdşfkgjdfklgşjdfklgjdfkghdfjghjklsdhajlsdhjkjhkhjjh"
ikinci_metin = "sdfsuıdoryeuıfsjkdfhdjklghjdfklruseldhfjlkdshfljskeeuf"

for s in ilk_metin:
if not s in ikinci_metin:

print(s)

Bu kodları bir dosyaya kaydedip çalıştırdığımızda şu çıktıyı alıyoruz:
17 https://forum.yazbel.com/t/while-else-ve-for-else/4439

14.4. Örnek Uygulamalar 225

https://forum.yazbel.com/t/while-else-ve-for-else/4439


Yazbel Python Belgeleri, Yayım 4.0.0

a
a
ş
ş
a

Demek ki ilk_metin adlı değişkende olup da ikinci_metin adlı değişkende olmayan öğelerbunlarmış. . .
Bu kodlarda anlayamayacağınız hiçbir şey yok. Ama dilerseniz biz yine de bu kodları tek tekinceleyelim.
İlk olarak değişkenlerimizi tanımladık:
ilk_metin = "asdasfddgdhfjfdgdşfkgjdfklgşjdfklgjdfkghdfjghjklsdhajlsdhjkjhkhjjh"
ikinci_metin = "sdfsuıdoryeuıfsjkdfhdjklghjdfklruseldhfjlkdshfljskeeuf"

Amacımız ilk_metin’de olan, ama ikinci_metin’de olmayan öğeleri görmek. Bunun içinilk_metin’deki öğeleri tek tek ikinci_metin’deki öğelerle karşılaştırmamız gerekiyor. Tahminedebileceğiniz gibi, bir metnin bütün öğelerine tek tek bakabilmenin en iyi yolu fordöngülerini kullanmaktır. O halde döngümüzü yazalım:
for s in ilk_metin: #ilk_metin'deki, 's' adını verdiğimiz bütün öğeler için

if not s in ikinci_metin: #eğer 's' adlı bu öğe ikinci_metin'de yoksa
print(s) #'s' adlı öğeyi ekrana bas

Gördüğünüz gibi, döngüleri (for), bool işleçlerini (not) ve aitlik işleçlerini (in) kullanarak,istediğimiz şeyi rahatlıkla yapabiliyoruz. Burada kullandığımız if deyimi, bir önceki satırda
for döngüsü ile üzerinden geçtiğimiz öğeleri süzmemizi sağlıyor. Burada temel olarak şu üçişlemi yapıyoruz:
1. ilk_metin içindeki bütün öğelerin üzerinden geçiyoruz,
2. Bu öğeleri belli bir ölçüte göre süzüyoruz,
3. Ölçüte uyan öğeleri ekrana basıyoruz.

Elbette yukarıda yaptığımız işlemin tersini yapmak da mümkündür. Biz yukarıdaki kodlardailk_metin’de olan, ama ikinci_metin’de olmayan öğeleri süzdük. Eğer istersek ikinci_metin’deolan, ama ilk_metin’de olmayan öğeleri de süzebiliriz. Mantığımız yine aynı:
ilk_metin = "asdasfddgdhfjfdgdşfkgjdfklgşjdfklgjdfkghdfjghjklsdhajlsdhjkjhkhjjh"
ikinci_metin = "sdfsuıdoryeuıfsjkdfhdjklghjdfklruseldhfjlkdshfljskeeuf"

for s in ikinci_metin: #ikinci_metin'deki, 's' adını verdiğimiz bütün öğeler␣
→˓için

if not s in ilk_metin: #eğer 's' adlı bu öğe ilk_metin'de yoksa
print(s) #'s' adlı öğeyi ekrana bas

Bu da bize şu çıktıyı veriyor:
u
ı
o

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
r
y
e
u
ı
r
u
e
e
e
u

Gördüğünüz gibi, yaptığımız tek şey, ilk_metin ile ikinci_metin’in yerlerini değiştirmek oldu.Kullandığımız mantık ise değişmedi.
Bu arada, yukarıdaki çıktıda bizi rahatsız eden bir durum var. Çıktıda bazı harfler birbirinitekrar ediyor. Aslında temel olarak sadece şu harfler var:
u
ı
o
r
y
e

Amametin içinde bazı harfler birden fazla sayıda geçtiği için, doğal olarak çıktıda da bu harflerbirden fazla sayıda görünüyor. Ama tabii ki, eğer biz istersek farklı olan her harften yalnızcabir tanesini çıktıda görmeyi de tercih edebiliriz. Bunun için şöyle bir kod yazabiliriz:
ilk_metin = "asdasfddgdhfjfdgdşfkgjdfklgşjdfklgjdfkghdfjghjklsdhajlsdhjkjhkhjjh"
ikinci_metin = "sdfsuıdoryeuıfsjkdfhdjklghjdfklruseldhfjlkdshfljskeeuf"

fark = ""

for s in ikinci_metin:
if not s in ilk_metin:

if not s in fark:
fark += s

print(fark)

Burada da anlayamayacağımız hiçbir şey yok. Bu kodlardaki bütün parçaları tanıyoruz. Herzamanki gibi öncelikle değişkenlerimizi tanımladık:
ilk_metin = "asdasfddgdhfjfdgdşfkgjdfklgşjdfklgjdfkghdfjghjklsdhajlsdhjkjhkhjjh"
ikinci_metin = "sdfsuıdoryeuıfsjkdfhdjklghjdfklruseldhfjlkdshfljskeeuf"

Daha sonra fark adlı boş bir karakter dizisi tanımlıyoruz. Metinler içindeki farklı karakterdizilerini fark adlı bu karakter dizisi içinde depolayacağız.
Ardından da for döngümüzü yazıyoruz:
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for s in ikinci_metin: # ikinci_metin'de 's' dediğimiz bütün öğeler için
if not s in ilk_metin: # eğer 's' ilk_metin'de yoksa

if not s in fark: # eğer 's' fark'ta da yoksa
fark += s # bu öğeyi fark değişkenine ekle

print(fark) # fark değişkenini ekrana bas

Uyguladığımız mantığın ne kadar basit olduğunu görüyorsunuz. Bu kodlarda basitçe şuişlemleri yapıyoruz:
1. ikinci_metin değişkeni içindeki bütün öğelerin üzerinden tek tek geç,
2. Eğer bu değişkendeki herhangi bir öğe ilk_metin’de ve fark’ta yoksa o öğeyi fark’a ekle.
3. Son olarak da fark’ı ekrana bas.

Bu kodlarda dikkatimizi çeken ve üzerinde durmamız gereken bazı noktalar var. Buradaözellikle fark değişkenine öğe ekleme işlemini nasıl yaptığımıza dikkat edin.
Python programlama dilinde önceden oluşturduğumuz bir karakter dizisini başka bir karakterdizisi ile birleştirdiğimizde bu işlem ilk oluşturduğumuz karakter dizisini etkilemez. Yani:
>>> a = 'istihza'
>>> a + '.com'

'istihza.com'

Burada sanki a adlı özgün karakter dizisini değiştirmişiz ve ‘istihza.com’ değerini elde etmişizgibi görünüyor. Ama aslında a’nın durumunda hiçbir değişiklik yok:
>>> a

'istihza'

Gördüğünüz gibi, a değişkeninin değeri hâlâ ‘istihza’. Bu durumun nedeni, birleştirmeişlemlerinin bir değiştirme işlemi olmamasıdır. Yani mesela iki karakter dizisinibirleştirdiğinizde birleşen karakter dizileri üzerinde herhangi bir değişiklik olmaz. Budurumda yapabileceğimiz tek şey, karakter dizisine eklemek istediğimiz öğeyi de içeren yenibir karakter dizisi oluşturmaktır. Yani:
>>> a = 'istihza'
>>> a = a + '.com'
>>> print(a)

istihza.com

Burada sanki değeri ‘istihza’ olan a adlı bir değişkene ‘.com’ değerini eklemişiz gibi görünüyor,ama aslında biz burada a değişkenini yok edip, ‘istihza.com’ değerini içeren, a adlı başka birdeğişken tanımladık. Bu durumu nasıl teyit edeceğinizi biliyorsunuz:
>>> a = 'istihza'
>>> id(a)

15063200
(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
>>> a = a + '.com'
>>> id(a)

15067960

Burada id() fonksiyonunu kullanarak karakter dizilerinin kimliklerini sorguladık. Gördüğünüzgibi, isimleri aynı da olsa, aslında ortada iki farklı a değişkeni var. Kimlik numaralarınınfarklı olmasından anladığımıza göre, ilk başta tanımladığımız a değişkeni ile a = a + '.com'satırıyla oluşturduğumuz a değişkeni birbirinden farklı.
Bu arada, eğer istersek yukarıdaki değer atama işlemini, önceki bölümlerde öğrendiğimizdeğer atama işleçleri yardımıyla kısaltabileceğimizi de biliyorsunuz:
>>> a += '.com'

İşte ilk_metin ile ikinci_metin değişkenleri arasındaki farklı harfleri yalnızca birer kezyazdırmak için kullandığımız kodlarda da yukarıdaki işlemi yaptık:
ilk_metin = "asdasfddgdhfjfdgdşfkgjdfklgşjdfklgjdfkghdfjghjklsdhajlsdhjkjhkhjjh"
ikinci_metin = "sdfsuıdoryeuıfsjkdfhdjklghjdfklruseldhfjlkdshfljskeeuf"

fark = ''

for s in ikinci_metin:
if not s in ilk_metin:

if not s in fark:
fark += s

print(fark)

Gördüğünüz gibi, önce boş bir fark değişkeni oluşturduk. Daha sonra bu değişkene fordöngüsü içinde yeni değerler atayabilmek (daha doğrusu atarmış gibi yapmak) için fark += sgibi bir kod kullandık. Böylece for döngüsünün her dönüşünde s adını verdiğimiz her bir öğeyitek tek fark değişkenine yolladık. Böylece program sonunda elimizde, farklı öğeleri yalnızcabirer kez içeren fark adlı bir değişken olmuş oldu. Dediğimiz gibi, ilk başta tanımladığımız boşfark değişkeni ile, program sonunda farklı değerleri içeren fark değişkeni aslında aynı değil.Yani biz ilk fark değişkenine döngünün her dönüşünde yeni bir öğe eklemek yerine, döngününher dönüşünde yeni bir fark değişkeni oluşturmuş oluyoruz. Ama programın sonunda sankifark değişkenine her defasında yeni bir değer atamışız gibi görünüyor ve bu da bizim işimizigörmemize yetiyor. . .
Programın başındaki ve sonundaki fark değişkenlerinin aslında birbirinden farklı olduğunuteyit etmek için şu kodları kullanabilirsiniz:
ilk_metin = "asdasfddgdhfjfdgdşfkgjdfklgşjdfklgjdfkghdfjghjklsdhajlsdhjkjhkhjjh"
ikinci_metin = "sdfsuıdoryeuıfsjkdfhdjklghjdfklruseldhfjlkdshfljskeeuf"

fark = ""
print("fark'ın ilk tanımlandığı zamanki kimlik numarası: ", id(fark))

for s in ikinci_metin:
(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
if not s in ilk_metin:

if not s in fark:
fark += s

print("fark'ın program sonundaki kimlik numarası: ", id(fark))

Gördüğünüz gibi, gerçekten de ortada iki farklı fark değişkeni var. Bu durumu id() fonksiyonuyardımıyla doğrulayabiliyoruz.
Peki bu bilginin bize ne faydası var?
Şimdilik şu kadarını söyleyelim: Eğer o anda muhatap olduğunuz bir veri tipinin mizacını,huyunu-suyunu bilmezseniz yazdığınız programlarda çok kötü sürprizlerle karşılaşabilirsiniz.Birkaç bölüm sonra başka veri tiplerini de öğrendikten sonra bu durumu daha ayrıntılı birşekilde inceleyeceğiz.
Bu arada, tahmin edebileceğiniz gibi yukarıdaki for döngüsünü şöyle de yazabilirdik:
for s in ikinci_metin:

if not s in ilk_metin and not s in fark:
fark += s

Burada iki farklı if deyimini iki farklı satırda yazmak yerine, bu deyimleri and işleci ile birbirinebağladık.
Bu örnek ile ilgili söyleyeceklerimiz şimdilik bu kadar. Gelin biz şimdi isterseniz bilgilerimizipekiştirmek için başka bir örnek daha yapalım.
14.4.2 Dosyaların İçeriğini Karşılaştırma

Bir önceki örnekte karakter dizilerinin içeriğini nasıl karşılaştırabileceğimizi gösteren bir örnekvermiştik. Şimdi de, gerçek hayatta karşınıza çıkması daha olası bir durum olması bakımından,dosyaların içeriğini nasıl karşılaştıracağımıza dair bir örnek verelim.
Esasında karakter dizilerinin içeriğini birbirleriyle nasıl karşılaştırıyorsak, dosyaların içeriğinide benzer şekilde karşılaştırabiliriz. Mesela içeriği şu olan isimler1.txt adlı bir dosyamızolduğunu varsayalım:
Ahmet
Mehmet
Sevgi
Sinan
Deniz
Ege
Efe
Ferhat
Fırat
Zeynep
Hazan
Mahmut
Celal

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
Cemal
Özhan
Özkan

Yine içeriği şu olan bir de isimler2.txt adlı başka bir dosya daha olduğunu düşünelim:
Gürsel
Mehmet
Sevgi
Sami
Deniz
Ege
Efe
Ferhat
Fırat
Tülay
Derya
Hazan
Mahmut
Tezcan
Cemal
Özhan
Özkan
Özcan
Dilek

Amacımız bu iki dosyanın içeriğini karşılaştırıp, farklı öğeleri ortaya sermek. Dediğimiz gibi,bir önceki örnekte izlediğimiz yolu burada da takip edebiliriz. Dikkatlice bakın:
d1 = open("isimler1.txt") # dosyayı açıyoruz
d1_satırlar = d1.readlines() # satırları okuyoruz

d2 = open("isimler2.txt")
d2_satırlar = d2.readlines()

for i in d2_satırlar:
if not i in d1_satırlar:

print(i)

d1.close()
d2.close()

Gerçekten de mantığın bir önceki örnekle tamamen aynı olduğunu görüyorsunuz. Biz henüzPython’da dosyaların nasıl işleneceğini öğrenmedik, ama daha önce gördüğümüz open()fonksiyonu yardımıyla en azından dosyaları açabilecek kadar biliyoruz dosya işlemlerinin nasılyürütüleceğini. . .
Burada farklı olarak readlines() adlı bir metot görüyoruz. Biz burada bu metodunayrıntılarına inmeyeceğiz, ama şimdilik dosya içeriğinin satırlar halinde okunmasınısağladığını bilelim yeter.
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Bu arada, eğer çıktıda Türkçe karakterleri düzgün görüntüleyemiyorsanız open()fonksiyonunun encoding adlı bir parametresi vasıtasıyla içeriği UTF-8 olarak kodlayabilirsiniz:
d1 = open("isimler1.txt", encoding="utf-8") # dosyayı açıyoruz
d1_satırlar = d1.readlines() # satırları okuyoruz

d2 = open("isimler2.txt", encoding="utf-8")
d2_satırlar = d2.readlines()

for i in d2_satırlar:
if not i in d1_satırlar:

print(i)

d1.close()
d2.close()

Bu şekilde Türkçe karakterleri düzgün bir şekilde görüntüleyebiliyor olmanız lazım. EğerWindows’ta Türkçe karakterleri hala düzgün görüntüleyemiyorsanız encoding parametresinde‘utf-8’ yerine ‘cp1254’ adlı dil kodlamasını kullanmayı deneyebilirsiniz:
encoding = "cp1254"

Yukarıdaki örneklerde bir içerik karşılaştırması yapıp, farklı öğeleri ayıkladık. Aynı şekilde
benzer öğeleri ayıklamak damümkündür. Bu işlemin nasıl yapılacağını az çok tahmin ettiğinizizannediyorum:
d1 = open("isimler1.txt")
d1_satırlar = d1.readlines()

d2 = open("isimler1.txt")
d2_satırlar = d2.readlines()

for i in d2_satırlar:
if i in d1_satırlar:

print(i)

d1.close()
d2.close()

Burada bir öncekinden farklı olarak if not i in d2_satırlar kodu yerine, doğal olarak, if
i in d2_satırlar kodunu kullandığımıza dikkat edin.
Dosyalar üzerinde yaptığımız işlemleri tamamladıktan sonra close() metodu ile bunlarıkapatmayı unutmuyoruz:
d1.close()
d2.close()
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14.4.3 Karakter Dizisindeki Karakterleri Sayma

Yukarıdaki örneklerde içerik karşılaştırmaya ilişkin birkaç örnek verdik. Şimdi yine bilgilerimizipekiştirmek için başka bir konuya ilişkin örnekler verelim.
Mesela elimizde şöyle bir metin olduğunu varsayalım:
Bu programlama dili Guido Van Rossum adlı Hollandalı bir programcı
tarafından 90’lı yılların başında geliştirilmeye başlanmıştır. Çoğu insan,
isminin Python olmasına aldanarak, bu programlama dilinin, adını piton
yılanından aldığını düşünür. Ancak zannedildiğinin aksine bu programlama
dilinin adı piton yılanından gelmez. Guido Van Rossum bu programlama dilini,
The Monty Python adlı bir İngiliz komedi grubunun, Monty Python’s Flying
Circus adlı gösterisinden esinlenerek adlandırmıştır. Ancak her ne kadar
gerçek böyle olsa da, Python programlama dilinin pek çok yerde bir yılan
figürü ile temsil edilmesi neredeyse bir gelenek halini almıştır.

Yapmamız gereken bir istatistik çalışması gereğince bu metinde her harfin kaç kez geçtiğinihesaplamanız gerekiyor.
Bunun için şöyle bir program yazabiliriz:
metin = """Bu programlama dili Guido Van Rossum adlı Hollandalı bir programcı
tarafından 90’lı yılların başında geliştirilmeye başlanmıştır. Çoğu insan,
isminin Python olmasına aldanarak, bu programlama dilinin, adını piton
yılanından aldığını düşünür. Ancak zannedildiğinin aksine bu programlama dilinin
adı piton yılanından gelmez. Guido Van Rossum bu programlama dilini, The Monty
Python adlı bir İngiliz komedi grubunun, Monty Python’s Flying Circus adlı
gösterisinden esinlenerek adlandırmıştır. Ancak her ne kadar gerçek böyle olsa
da, Python programlama dilinin pek çok yerde bir yılan figürü ile temsil
edilmesi neredeyse bir gelenek halini almıştır."""

harf = input("Sorgulamak istediğiniz harf: ")

sayı = ''

for s in metin:
if harf == s:

sayı += harf

print(len(sayı))

Burada önceliklemetnimizi bir değişken olarak tanımladık. Ardından da kullanıcıya hangi harfisorgulamak istediğini sorduk.
Bu kodlarda tanımladığımız sayı adlı değişken, sorgulanan harfi, metinde geçtiği sayıdaiçinde barındıracaktır. Yani mesela metin 5 tane a harfi varsa sayı değişkeninin değeri aaaaaolacaktır.
Sonraki satırlarda for döngümüzü tanımlıyoruz:
for s in metin: # metin içinde 's' adını verdiğimiz her bir öğe için

if harf == s: # eğer kullanıcıdan gelen harf 's' ile aynıysa
sayı += harf # kullanıcıdan gelen bu harfi sayı değişkenine yolla
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Dediğimiz gibi, sayı değişkeni, sorgulanan harfi, metinde geçtiği sayıda barındırıyor.Dolayısıyla bir harfin metinde kaç kez geçtiğini bulmak için sayı değişkeninin uzunluğunuyazdırmamız yeterli olacaktır:
print(len(sayı))

Dilerseniz yukarıdaki programı yazmak için daha farklı bir mantık da kullanabilirsiniz.Dikkatlice bakın:
metin = """Bu programlama dili Guido Van Rossum adlı Hollandalı bir programcı
tarafından 90’lı yılların başında geliştirilmeye başlanmıştır. Çoğu insan,
isminin Python olmasına aldanarak, bu programlama dilinin, adını piton
yılanından aldığını düşünür. Ancak zannedildiğinin aksine bu programlama dilinin
adı piton yılanından gelmez. Guido Van Rossum bu programlama dilini, The Monty
Python adlı bir İngiliz komedi grubunun, Monty Python’s Flying Circus adlı
gösterisinden esinlenerek adlandırmıştır. Ancak her ne kadar gerçek böyle olsa
da, Python programlama dilinin pek çok yerde bir yılan figürü ile temsil
edilmesi neredeyse bir gelenek halini almıştır."""

harf = input("Sorgulamak istediğiniz harf: ")

sayı = 0

for s in metin:
if harf == s:

sayı += 1

print(sayı)

Burada sayı değişkeninin ilk değeri 0 olarak belirledik. Döngü içinde de, sorgulanan harfinmetin içinde her geçişinde sayı değişkeninin değerini 1 sayı artırdık. Dolayısıyla sorgulananharfin metinde kaç kez geçtiğini bulmak için sayı değişkeninin son değerini yazdırmamızyeterli oldu.
14.4.4 Dosya içindeki Karakterleri Sayma

Dilerseniz bir önceki örnekte kullandığımız metnin program içinde bir değişken değil de,mesela bir dosyadan okunan bir metin olduğunu varsayalım şimdi:
hakkında = open("hakkında.txt", encoding="utf-8")

harf = input("Sorgulamak istediğiniz harf: ")

sayı = 0

for karakter_dizisi in hakkında:
for karakter in karakter_dizisi:

if harf == karakter:
sayı += 1

print(sayı)
(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
hakkında.close()

Burada yaptığımız ilk iş elbette dosyamızı açmak oldu:
hakkında = open("hakkında.txt", encoding="utf-8")

Bu komutla, hakkında.txt adlı dosyayı UTF-8 kodlaması ile açtık. Daha sonra kullanıcıya,sorgulamak istediği harfi soruyoruz:
harf = input("Sorgulamak istediğiniz harf: ")

Ardından da sorgulanan harfin dosyada kaç kez geçtiği bilgisini tutacak olan sayı adlı birdeğişken tanımlıyoruz:
sayı = 0

Sıra geldi for döngümüzü tanımlamaya:
for karakter_dizisi in hakkında:

for karakter in karakter_dizisi:
if harf == karakter:

sayı += 1

Bu döngüyü anlamakta bir miktar zorlanmış olabilirsiniz. Her zaman söylediğimiz gibi,Python’da bir kod parçasını anlamanın en iyi yöntemi, gerekli yerlere print() fonksiyonlarıyerleştirerek, programın verdiği çıktıları incelemektir:
for karakter_dizisi in hakkında:

print(karakter_dizisi)
#for karakter in karakter_dizisi:
# if harf == karakter:
# sayı += 1

Gördüğünüz gibi, ilk for döngüsünün hemen sonrasına bir print() fonksiyonu yerleştirerekbu döngünün verdiği çıktıları inceliyoruz. Bu arada, amacımıza hizmet etmeyen satırları dayorum içine alarak etkisizleştirdiğimize dikkat edin.
Çıktıya baktığımız zaman, şöyle bir durumla karşılaşıyoruz:
Bu programlama dili Guido Van Rossum adlı Hollandalı bir programcı

tarafından 90’lı yılların başında geliştirilmeye başlanmıştır. Çoğu insan,

isminin Python olmasına aldanarak, bu programlama dilinin, adını piton

yılanından aldığını düşünür. Ancak zannedildiğinin aksine bu programlama dilinin

adı piton yılanından gelmez. Guido Van Rossum bu programlama dilini, The Monty

Python adlı bir İngiliz komedi grubunun, Monty Python’s Flying Circus adlı
(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
gösterisinden esinlenerek adlandırmıştır. Ancak her ne kadar gerçek böyle olsa

da, Python programlama dilinin pek çok yerde bir yılan figürü ile temsil

edilmesi neredeyse bir gelenek halini almıştır.

Burada her bir satır ayrı bir karakter dizisidir. Eğer her bir satırın ayrı bir karakter dizisiolduğunu daha net bir şekilde görmek istiyorsanız repr() adlı özel bir fonksiyondanyararlanabilirsiniz:
for karakter_dizisi in hakkında:

print(repr(karakter_dizisi))
#for karakter in karakter_dizisi:
# if harf == karakter:
# sayı += 1

Bu kodlar bu kez şöyle bir çıktı verir:
'Bu programlama dili Guido Van Rossum adlı Hollandalı bir programcı\n'
'tarafından 90’lı yılların başında geliştirilmeye başlanmıştır. Çoğu insan,\n'
'isminin Python olmasına aldanarak, bu programlama dilinin, adını piton\n'
'yılanından aldığını düşünür. Ancak zannedildiğinin aksine bu programlama␣
→˓dilinin\n'
'adı piton yılanından gelmez. Guido Van Rossum bu programlama dilini, The Monty\
→˓n'
'Python adlı bir İngiliz komedi grubunun, Monty Python’s Flying Circus adlı\n'
'gösterisinden esinlenerek adlandırmıştır. Ancak her ne kadar gerçek böyle olsa\
→˓n'
'da, Python programlama dilinin pek çok yerde bir yılan figürü ile temsil\n'
'edilmesi neredeyse bir gelenek halini almıştır.'

Bu çıktıya çok dikkatlice bakın. repr() fonksiyonu sayesinde Python’ın alttan alta nelerçevirdiğini bariz bir biçimde görüyoruz. Karakter dizisinin başlangıç ve bitişini gösteren tırnakişaretleri ve \n kaçış dizilerinin görünür vaziyette olması sayesinde her bir satırın ayrı birkarakter dizisi olduğunu daha net bir şekilde görebiliyoruz.
Biz yazdığımız kodlarda, kullanıcıdan bir harf girmesini istiyoruz. Kullandığımız algoritmagereğince bu harfi metindeki karakter dizileri içinde geçen her bir karakterle tek tekkarşılaştırmamız gerekiyor. input()metodu aracılığıyla kullanıcıdan tek bir karakter alıyoruz.Kullandığımız for döngüsü ise bize bir karakter yerine her satırda bir karakter dizisi veriyor.Dolayısıyla mesela kullanıcı ‘a’ harfini sorgulamışsa, ilk for döngüsü bu harfin karşısına ‘Buprogramlama dili Guido Van Rossum adlı Hollandalı bir programcın’ adlı karakter dizisiniçıkaracaktır. Dolayısıyla bizim bir seviye daha alta inerek, ilk for döngüsünden elde edilendeğişken üzerinde başka bir for döngüsü daha kurmamız gerekiyor. Bu yüzden şöyle bir kodyazıyoruz:
for karakter_dizisi in hakkında:

for karakter in karakter_dizisi:
...
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Böylece iç içe iki for döngüsü oluşturmuş oluyoruz. İsterseniz bu anlattığımız şeyleri daha netgörmek için yine print() fonksiyonundan yararlanabilirsiniz:
hakkında = open("hakkında.txt", encoding="utf-8")

harf = input("Sorgulamak istediğiniz harf: ")

sayı = 0

for karakter_dizisi in hakkında:
for karakter in karakter_dizisi:

print(karakter)
# if harf == karakter:
# sayı += 1
#print(sayı)

karakter değişkenin değerini ekrana yazdırarak Python’ın alttan alta neler çevirdiğini daha netgörebiliyoruz.
Kodların geri kalanında ise, kullanıcının sorguladığı harfin, for döngüsü ile üzerindengeçtiğimiz karakter_dizisi adlı değişken içindeki karakterlerle eşleşip eşleşmediğinidenetliyoruz. Eğer eşleşiyorsa, her eşleşmede sayı değişkeninin değerini 1 sayı artırıyoruz.Böylece en elimizde sorgulanan harfin metin içinde kaç kez geçtiği bilgisi olmuş oluyor.
Son olarak da, ilk başta açtığımız dosyayı kapatıyoruz:
hakkında.close()

Nihayet bir konunun daha sonuna ulaştık. Döngüler ve döngülerle ilişkili araçları da epeyayrıntılı bir şekilde incelediğimize göre gönül rahatlığıyla bir sonraki konuya geçebiliriz.
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Hata Yakalama

Şimdiye kadar yazdığımız bütün programlar, dikkat ettiyseniz tek bir ortak varsayımüzerine kurulu. Buna göre biz, yazdığımız programın kullanıcı tarafından nasıl kullanılmasınıistiyorsak, her zaman o şekilde kullanılacağını varsayıyoruz. Örneğin sayıları toplayan birprogram yazdığımızda, kullanıcının her zaman sayı değerli bir veri gireceğini düşünüyoruz.Ancak bütün iyi niyetimize rağmen, yazdığımız programlarda işler her zaman beklediğimizgibi gitmeyebilir. Örneğin, dediğimiz gibi, yazdığımız programı, kullanıcının bir sayı girmesitemeli üzerine kurgulamışsak, kullanıcının her zaman sayı değerli bir veri gireceğinden eminolamayız.
Mesela şöyle bir program yazdığımızı düşünün:
veri1 = input("Karekökünü hesaplamak istediğiniz sayı: ")
karekök = int(veri1) ** 0.5

print(veri1, "sayısının karekökü: ", karekök)

veri2 = input("Karesini hesaplamak istediğiniz sayı: ")
kare = int(veri2) ** 2

print(veri2, "sayısının karesi: ", kare)

Bu kodlardaki sorunu anlamaya çalışmadan önce dilerseniz kodları şöyle bir inceleyelim.
Gördüğünüz gibi, burada kullanıcının gireceği sayılara göre karekök ve kare alma işlemleriyapıyoruz. Bu kodlarda gördüğümüz ** işleci yardımıyla bir sayının herhangi bir kuvvetinihesaplayabileceğimizi biliyorsunuz. Mesela 217’nin kaç ettiğini hesaplamak için ** işlecinikullanabiliyoruz:
>>> 21 ** 7

1801088541

Yine bildiğiniz gibi, bu işleçten, bir sayının karesini hesaplamak için de yararlanabiliyoruz.
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Çünkü neticede bir sayının karesi, o sayının 2. kuvvetidir:
>>> 12 ** 2

144

Aynı şekilde, eğer bir sayının, 0.5’inci kuvvetini hesaplarsak o sayının karekökünü bulmuşoluyoruz. (Bu bilgileri önceki konulardan hatırlıyor olmalısınız):
>>> 144 ** 0.5

12

Kodlarımızı incelediğimize göre, bu programdaki aksaklıkları irdelemeye başlayabiliriz.
Bu program, kullanıcı sayı değerli bir veri girdiği müddetçe sorunsuz bir şekilde çalışacaktır.Peki ya kullanıcı sayı değerli bir veri yerine başka bir şey girerse ne olur?
Örneğin kullanıcı yukarıdaki programa bir sayı yerine, (bilerek veya bilmeyerek) içinde harfbarındıran bir veri girerse şuna benzer bir hata alır:
Traceback (most recent call last):
File "deneme.py", line 2, in <module>

karekök = int(veri1) ** 0.5
ValueError: invalid literal for int() with base 10: 'fds'

Yazdığınız programların bu tür hatalar vermesi normaldir. Ancak son kullanıcı açısındandüşündüğümüzde, kullanıcının yukarıdaki gibi bir hata mesajı görmesi yerine, hatanın nedenkaynaklandığını ya da neyi yanlış yaptığını daha açık bir şekilde ifade eden birmesaj alması çokdaha mantıklı olacaktır. Zira yukarıdaki hata mesajı programcılar açısından anlamlı olabilir,ancak son kullanıcı açısından büsbütün anlaşılmazdır!
Dediğimiz gibi, programınızın çalışma esnasında bu tür hatalar vermesi normal. Çünküyapmaya çalıştığınız işlem, kullanıcının belli tipte bir veri girmesine bağlı. Burada sizinbir programcı olarak göreviniz, yazdığınız programın çalışma esnasında vermesi muhtemelhataları önceden kestirip, programınızda buna göre bazı önlemler almanızdır. İşte biz de bubölümde bu önlemleri nasıl alacağımızı anlamaya çalışacağız.

15.1 Hata Türleri

Biz bu bölümde hatalardan bahsedeceğimizi söylemiştik. Ancak her şeyden önce ‘hata’kavramının çok boyutlu olduğunu hatırlatmakta fayda var. Özellikle programcılık açısındanhata kavramının ne anlama geldiğini biraz incelememiz gerekiyor.
Biz bu bölümde hataları üç farklı başlık altında ele alacağız:
1. Programcı Hataları (Error)
2. Program Kusurları (Bug)
3. İstisnalar (Exception)

Öncelikle programcı hatalarından bahsedelim.
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Programcıdan kaynaklanan hatalar doğrudan doğruya programı yazan kişinindikkatsizliğinden ötürü ortaya çıkan bariz hatalardır. Örneğin şu kod bir programcı hatasıiçerir:
>>> print "Merhaba Python!"

Bu kodu çalıştırdığınızda şöyle bir hata mesajı görürsünüz:
>>> print "Merhaba Python!"

File "<stdin>", line 1
print "Merhaba Python!"

^
SyntaxError: invalid syntax

Bu hata mesajında bizi ilgilendiren kısım son cümlede yer alıyor: SyntaxError, yani Söz dizimihatası.
Bu hatalar, programlama diline ilişkin bir özelliğin yanlış kullanımından veya en basitşekilde programcının yaptığı yazım hatalarından kaynaklanır. Programcının hataları genellikle
SyntaxError şeklinde ortaya çıkar. Bu hatalar çoğunlukla programcı tarafından farkedilir veprogram kullanıcıya ulaşmadan önce programcı tarafından düzeltilir. Bu tür hataların tespitidiğer hatalara kıyasla kolaydır. Çünkü bu tür hatalar programınızın çalışmasını engellediği içinbunları farketmemek pek mümkün değildir. . .
Program kusurları, başka bir deyişle bug’lar ise çok daha karmaşıktır. Kusurlu programlar çoğuzaman herhangi bir hata vermeden çalışır. Ancak programın ürettiği çıktılar beklediğiniz gibideğildir. Örneğin yazdığınız programda bir formül hatası yapmış olabilirsiniz. Bu durumdaprogramınız hiçbir şey yokmuş gibi çalışır, ancak formül hatalı olduğu için hesaplamalarınsonuçları yanlıştır. Örneğin daha önceki derslerimizde yazdığımız şu program yukarıdaki gibibir kusur içerir:
sayı1 = input("Toplama işlemi için ilk sayıyı girin: ")
sayı2 = input("Toplama işlemi için ikinci sayıyı girin: ")

print(sayı1, "+", sayı2, "=", sayı1 + sayı2)

Bu programda kullanıcı veri girdiği zaman, programımız toplama işlemi değil karakter dizisibirleştirme işlemi yapacaktır. Böyle bir program çalışma sırasında hata vermeyeceği içinburadaki sorunu tespit etmek, özellikle büyük programlarda çok güçtür. Yani sizin düzgünçalıştığını zannettiğiniz program aslında gizliden gizliye bir bug barındırıyor olabilir.
Aynı şekilde, mesela eval() fonksiyonunun dikkatsizce kullanıldığı programlar da güvenlikaçısından kusurludur. Yani bu tür programlar bir güvenlik kusuru (security bug veya securityflaw) barındırır.
Dediğimiz gibi, program kusurları çok boyutlu olup, burada anlattığımızdan çok dahakarmaşıktır.
Gelelim üçüncü kategori olan istisnalara (exceptions). . .
İstisnalar, adından da az çok anlaşılacağı gibi, bir programın çalışması sırasında ortaya çıkan,normalden farklı, istisnai durumlardır. Örneğin şu programa bakalım:

240 Bölüm 15. Hata Yakalama



Yazbel Python Belgeleri, Yayım 4.0.0

ilk_sayı = input("ilk sayı: ")
ikinci_sayı = input("ikinci sayı: ")

ilk_sayı = int(ilk_sayı)
ikinci_sayı = int(ikinci_sayı)

print(ilk_sayı, "/", ikinci_sayı, "=", ilk_sayı / ikinci_sayı)

Burada ilk sayıyı ikinci sayıya bölen bir program yazdık. Bu program her türlü bölme işleminiyapabilir. Ama burada hesaba katmamız gereken iki şey var:
1. Kullanıcı sayı yerine, sayı değerli olmayan bir veri tipi girebilir. Mesela ilk sayıya karşılık23, ikinci sayıya karşılık ‘fdsfd’ gibi bir şey yazabilir.
2. Kullanıcı bir sayıyı 0’a bölmeye çalışabilir. Mesela ilk sayıya karşılık 23, ikinci sayıyakarşılık 0 yazabilir.

İlk durumda programımız şöyle bir hata verir:
ilk sayı: 23
ikinci sayı: fdsfd
Traceback (most recent call last):
File "deneme.py", line 5, in <module>

ikinci_sayı = int(ikinci_sayı)
ValueError: invalid literal for int() with base 10: 'fdsfd'

Buradaki sorun, sayı değerli olmayan bir verinin, int() fonksiyonu aracılığıyla sayıyaçevrilmeye çalışılıyor olması.
İkinci durumda ise programımız şöyle bir hata verir:
ilk sayı: 23
ikinci sayı: 0
Traceback (most recent call last):
File "deneme.py", line 7, in <module>

print(ilk_sayı, "/", ikinci_sayı, "=", ilk_sayı / ikinci_sayı)
ZeroDivisionError: division by zero

Buradaki sorun ise, bir sayının 0’a bölünmeye çalışılıyor olması. Matematikte sayılar 0’abölünemez. . .
İşte bu iki örnekte gördüğümüz ValueError ve ZeroDivisionError birer istisnadır. Yanikullanıcıların, kendilerinden sayı beklenirken sayı değerli olmayan veri girmesi veya bir sayıyı0’a bölmeye çalışması istisnai birer durumdur ve yazdığımız programların exception (istisna)üretmesine yol açar.
Böylece hata (error), kusur (bug) ve istisna (exception) arasındaki farkları şöyle bir gözdengeçirmiş olduk. Yalnız burada şunu söylemekte yarar var: Bu üç kavram arasındaki fark bellibelirsizdir. Yani bu kavramların çoğu yerde birbirlerinin yerine kullanıldığını da görebilirsiniz.Örneğin exception kavramı için Türkçe’de çoğu zaman ‘hata’ kelimesini kullanıyoruz.Zaten dikkat ederseniz bu bölümün başlığı da ‘İstisna Yakalama’ değil, ‘Hata Yakalama’dır.Aynı şekilde, İngilizcede de bu kavramların çoğu yerde birbirlerinin yerine kullanıldığınıgörebilirsiniz. Dolayısıyla, konuya karşı özel bir ilginiz yoksa, hata, kusur ve istisna kavramlarınıbirbirinden ayırmak için kendinizi zorlamanıza gerek yok. Bu üç kavram çoğu zaman birbirinin
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yerine kullanılıyor da olsa, aslında aralarında bazı farklar olduğunu öğrenmişseniz bu bölümamacına ulaşmış demektir.
Konuyla ilgili temel bilgileri edindiğimize göre asıl meseleye geçebiliriz. . .

15.2 try. . . except. . .

Bir önceki bölümde hatalardan ve hataları yakalamaktan söz ettik. Peki bu hataları nasılyakalayacağız?
Python’da hata yakalama işlemleri için try... except... bloklarından yararlanılır. Hemenbir örnek verelim:
ilk_sayı = input("ilk sayı: ")
ikinci_sayı = input("ikinci sayı: ")

try:
sayı1 = int(ilk_sayı)
sayı2 = int(ikinci_sayı)
print(sayı1, "/", sayı2, "=", sayı1 / sayı2)

except ValueError:
print("Lütfen sadece sayı girin!")

Biliyoruz ki, bir veriyi sayıya dönüştürmek istediğimizde eğer kullanıcı sayı değerli birveri yerine harf değerli bir veri girerse programımız çöker. Dolayısıyla int(ilk_sayı) ve
int(ikinci_sayı) kodları, kullanıcının gireceği veri türüne göre hata üretme potansiyelinesahiptir. O yüzden, burada hata vereceğini bildiğimiz o kodları try bloğu içine aldık.
Yine bildiğimiz gibi, veri dönüştürme işlemi sırasında kullanıcının uygun olmayan bir verigirmesi halinde üretilecek hata bir ValueError’dır. Dolayısıyla except bloğu içine yazacağımızhata türünün adı da ValueError olacaktır. O yüzden ValueError adlı hatayı yakalayabilmekiçin şu satırları yazdık:
except ValueError:

print("Lütfen sadece sayı girin!")

Burada bu kodlarla Python’a şu emri vermiş olduk:
Eğer try bloğu içinde belirtilen işlemler sırasında bir ValueError ile karşılaşırsanbunu görmezden gel ve normal şartlar altında kullanıcıya göstereceğin hatamesajını gösterme. Onun yerine kullanıcıya Lütfen sadece sayı girin! uyarısınıgöster.

Yukarıda Türkçeye çevirdiğimiz emri Pythoncada nasıl ifade ettiğimize dikkat edin. Temelolarak şöyle bir yapıyla karşı karşıyayız:
try:

hata verebileceğini bildiğimiz kodlar
except HataAdı:

hata durumunda yapılacak işlem

Gelin isterseniz bir örnek daha verelim.
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Hatırlarsanız bir sayının 0’a bölünmesinin mümkün olmadığını, böyle bir durumdaprogramımızın hata vereceğini söylemiştik. Bu durumu teyit etmek için etkileşimli kabuktaşu kodu deneyebilirsiniz:
>>> 2 / 0

Bu kod şöyle bir hata mesajı verecektir:
>>> 2 / 0

Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>

ZeroDivisionError: division by zero

Daha önce de söylediğimiz gibi, bu hata mesajında bizi ilgilendiren kısım ZeroDivisionError.Demek ki bir sayı 0’a bölündüğünde Python ZeroDivisionError veriyormuş. O halde şöyle birkod yazabiliriz:
ilk_sayı = input("ilk sayı: ")
ikinci_sayı = input("ikinci sayı: ")

try:
sayı1 = int(ilk_sayı)
sayı2 = int(ikinci_sayı)
print(sayı1, "/", sayı2, "=", sayı1 / sayı2)

except ZeroDivisionError:
print("Bir sayıyı 0'a bölemezsiniz!")

Gördüğünüz gibi, Python’ın ZeroDivisionError vereceğini bildiğimiz durumlara karşı bu hatatürünü yakalama yoluna gidiyoruz. Böylece kullanıcıya anlamsız ve karmaşık hata mesajlarıgöstermek ve daha da kötüsü, programımızın çökmesine sebep olmak yerine daha anlaşılırmesajlar üretiyoruz.
Yukarıdaki kodlarda özellikle bir nokta dikkatinizi çekmiş olmalı: Dikkat ederseniz yukarıdakikodlar aslında bir değil iki farklı hata üretme potansiyeline sahip. Eğer kullanıcı sayıdeğerli veri yerine harf değerli bir veri girerse ValueError, eğer bir sayıyı 0’a bölmeyeçalışırsa da ZeroDivisionError hatası alıyoruz. Peki aynı kodlarda iki farklı hata türünü nasılyakalayacağız?
Çok basit:
ilk_sayı = input("ilk sayı: ")
ikinci_sayı = input("ikinci sayı: ")

try:
sayı1 = int(ilk_sayı)
sayı2 = int(ikinci_sayı)
print(sayı1, "/", sayı2, "=", sayı1 / sayı2)

except ZeroDivisionError:
print("Bir sayıyı 0'a bölemezsiniz!")

except ValueError:
print("Lütfen sadece sayı girin!")
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Gördüğünüz gibi çözüm gayet mantıklı. Birden fazla hata türü üreteceğini bildiğimiz kodlarıyine tek bir try bloğu içine alıyoruz. Hata türlerini ise ayrı except blokları içinde ele alıyoruz.
Bir program yazarken, en iyi yaklaşım, yukarıda yaptığımız gibi, her hata türü için kullanıcıyaayrı bir uyarı mesajı göstermektir. Böylece kullanıcılarımız bir hatayla karşılaştıklarındasorunu nasıl çözebilecekleri konusunda en azından bir fikir sahibi olabilirler.
Dediğimiz gibi, her hata için ayrı bir mesaj göstermek en iyisidir. Ama tabii dilerseniz hatatürlerini gruplayıp hepsi için tek bir hata mesajı göstermeyi de tercih edebilirsiniz. Bunu nasılyapacağımızı görelim:
ilk_sayı = input("ilk sayı: ")
ikinci_sayı = input("ikinci sayı: ")

try:
sayı1 = int(ilk_sayı)
sayı2 = int(ikinci_sayı)
print(sayı1, "/", sayı2, "=", sayı1 / sayı2)

except (ValueError, ZeroDivisionError):
print("Bir hata oluştu!")

Gördüğünüz gibi, burada ValueError ve ZeroDivisionError adlı hata türlerini tek bir paranteziçinde topladık. Burada dikkat edeceğimiz nokta, bu hata türlerini gruplarken bunları paranteziçine almak ve birbirlerinden virgülle ayırmaktır.
Bu arada, gördüğünüz gibi yukarıdaki programlar sadece bir kez çalışıp kapanıyor. Ama bizbu programları tekrar tekrar nasıl çalıştırabileceğimizi gayet iyi biliyoruz:
while True:

ilk_sayı = input("ilk sayı (Programdan çıkmak için q tuşuna basın): ")

if ilk_sayı == "q":
break

ikinci_sayı = input("ikinci sayı: ")

try:
sayı1 = int(ilk_sayı)
sayı2 = int(ikinci_sayı)
print(sayı1, "/", sayı2, "=", sayı1 / sayı2)

except (ValueError, ZeroDivisionError):
print("Bir hata oluştu!")
print("Lütfen tekrar deneyin!")

Python’da hata yakalamanın en yaygın yolu yukarıda gösterdiğimiz gibi kodları try... exceptblokları içine almaktır. Programcılık maceranızın büyük bölümünde bu yapıyı kullanacaksınız.Ama bazen, karşı karşıya olduğunuz duruma veya ihtiyacınıza göre try... except bloklarınınfarklı varyasyonlarını kullanmanız gerekebilir. İşte şimdi biz de bu farklı varyasyonların nelerolduğunu incelemeye çalışacağız.
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15.3 try. . . except. . . as. . .

Bildiğiniz gibi, Python bir programın çalışması esnasında hata üretirken çıktıda hata türününadıyla birlikte kısa bir hata açıklaması veriyor. Yani mesela şöyle bir çıktı üretiyor:
ValueError: invalid literal for int() with base 10: 'f'

Burada ‘ValueError’ hata türünün adı, ‘invalid literal for int() with base 10: ‘f” ise hatanınaçıklamasıdır. Eğer istersek, yazdığımız programda bu hata açıklamasına erişebiliriz. Dikkatlicebakın:
ilk_sayı = input("ilk sayı: ")
ikinci_sayı = input("ikinci sayı: ")

try:
sayı1 = int(ilk_sayı)
sayı2 = int(ikinci_sayı)
print(sayı1, "/", sayı2, "=", sayı1 / sayı2)

except ValueError as hata:
print(hata)

Bu programı çalıştırıp sayı değerli olmayan bir veri girersek hata çıktısı şöyle olacaktır:
invalid literal for int() with base 10: 'f'

Gördüğünüz gibi, bu defa çıktıda hata türünün adı (ValueError) görünmüyor. Onun yerinesadece hata açıklaması var.
Diyelim ki kullanıcıya olası bir hata durumunda hem kendi yazdığınız hata mesajını, hemde özgün hata mesajını göstermek istiyorsunuz. İşte yukarıdaki yapı böyle durumlarda işeyarayabilir:
ilk_sayı = input("ilk sayı: ")
ikinci_sayı = input("ikinci sayı: ")

try:
sayı1 = int(ilk_sayı)
sayı2 = int(ikinci_sayı)
print(sayı1, "/", sayı2, "=", sayı1 / sayı2)

except ValueError as hata:
print("Sadece sayı girin!")
print("orijinal hata mesajı: ", hata)

Bu arada, biraz önce yaptığımız gibi, hata türlerini grupladığınızda da bu yöntemikullanabilirsiniz:
ilk_sayı = input("ilk sayı: ")
ikinci_sayı = input("ikinci sayı: ")

try:
sayı1 = int(ilk_sayı)
sayı2 = int(ikinci_sayı)

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
print(sayı1, "/", sayı2, "=", sayı1 / sayı2)

except (ValueError, ZeroDivisionError) as hata:
print("Bir hata oluştu!")
print("orijinal hata mesajı: ", hata)

Burada except falancaHata as filanca yapısını kullanarak falancaHata’yı filanca olarakisimlendiriyor ve daha sonra bu ismi istediğimiz gibi kullanabiliyoruz. Böylece bütün hatatürleri için hem kendi yazdığınız mesajı görüntüleyebiliyor, hem de özgün hata mesajını daçıktıya eklediğimiz için, kullanıcıya hata hakkında en azından bir fikir sahibi olma imkanı vermişoluyoruz.

15.4 try. . . except. . . else. . .

Daha önce de dediğimiz gibi, Python’da hata yakalama işlemleri için çoğunlukla try...
except... bloklarını bilmek yeterli olacaktır. İşlerimizin büyük kısmını sadece bu bloklarıkullanarak halledebiliriz. Ancak Python bize bu konuda, zaman zaman işimize yarayabilecekbaşka araçlar da sunmaktadır. İşte try... except... else... blokları da bu araçlardanbiridir. Bu bölümde kısaca bu blokların ne işe yaradığından söz edeceğiz.
Öncelikle try... except... else... bloğunun ne işe yaradığına bakalım. Esasında bizbu else deyimini daha önce de ‘koşullu ifadeler’ konusunu işlerken görmüştük. Buradakikullanımı da zaten hemen hemen aynıdır. Diyelim ki elimizde şöyle bir şey var:
try:

bölünen = int(input("bölünecek sayı: "))
bölen = int(input("bölen sayı: "))
print(bölünen/bölen)

except ValueError:
print("hata!")

Burada eğer kullanıcı sayı yerine harf girerse ValueError hatası alırız. Bu hatayı except
ValueError: ifadesiyle yakalıyoruz ve hata verildiğinde kullanıcıya bir mesaj göstererekprogramımızın çökmesini engelliyoruz. Ama biliyoruz ki, bu kodları çalıştırdığımızda Python’ınverebileceği tek hata ValueError değildir. Eğer kullanıcı bir sayıyı 0’a bölmeye çalışırsa Python
ZeroDivisionError adlı hatayı verecektir. Dolayısıyla bu hatayı da yakalamak için şöyle bir şeyyazabiliriz:
try:

bölünen = int(input("bölünecek sayı: "))
bölen = int(input("bölen sayı: "))
print(bölünen/bölen)

except ValueError:
print("Lütfen sadece sayı girin!")

except ZeroDivisionError:
print("Bir sayıyı 0'a bölemezsiniz!")

Bu şekilde hem ValueError hatasını hem de ZeroDivisionError hatasını yakalamış oluruz.Bu kodların özelliği, except... bloklarının tek bir try... bloğunu temel almasıdır. Yani bizburada bütün kodlarımızı tek bir try... bloğu içine tıkıştırıyoruz. Bu blok içinde gerçekleşen
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hataları da daha sonra tek tek except... blokları yardımıyla yakalıyoruz. Ama eğer biz istersekbu kodlarda verilebilecek hataları gruplamayı da tercih edebiliriz:
try:

bölünen = int(input("bölünecek sayı: "))
bölen = int(input("bölen sayı: "))

except ValueError:
print("Lütfen sadece sayı girin!")

else:
try:

print(bölünen/bölen)
except ZeroDivisionError:

print("Bir sayıyı 0'a bölemezsiniz!")

Burada yaptığımız şey şu: İlk try... except... bloğu yardımıyla öncelikle int(input())fonksiyonu ile kullanıcıdan gelecek verinin sayı olup olmadığını denetliyoruz. Ardındanbir else... bloğu açarak, bunun içinde ikinci try... except... bloğumuzu devreyesokuyoruz. Burada da bölme işlemini gerçekleştiriyoruz. Kullanıcının bölme işlemi sırasında0 sayısını girmesi ihtimaline karşı da except ZeroDivisionError ifadesi yardımıyla olasıhatayı göğüslüyoruz. Bu şekilde bir kodlamanın bize getireceği avantaj, hatalar üzerindebelli bir kontrol sağlamamıza yardımcı olmasıdır. Yukarıdaki kodlar sayesinde hatalara birnevi ‘teker teker gelin!’ mesajı vermiş oluyoruz. Böylelikle her blok içinde sadece almayıbeklediğimiz hatayı karşılıyoruz. Mesela yukarıda ilk try... bloğu içindeki dönüştürme işlemiyalnızca ValueError hatası verebilir. else: bloğundan sonraki try... bloğunda yer alanişlem ise ancak ZeroDivisionError verecektir. Biz yukarıda kullandığımız yapı sayesinde herbir hatayı tek tek ve yeri geldiğinde karşılıyoruz. Bu durumun aksine, bölümün ilk başındaverdiğimiz try... except bloğunda hem ValueError hem de ZeroDivisionError hatalarınıngerçekleşme ihtimali bulunuyor. Dolayısıyla biz orada bütün hataları tek bir try... bloğuiçine sıkıştırmış oluyoruz. İşte else: bloğu bu sıkışıklığı gidermiş oluyor. Ancak sizi birkonuda uyarmak isterim: Bu yapı, her akla geldiğinde kullanılacak bir yapı değildir. Büyükprogramlarda bu tarz bir kullanım kodlarınızın darmadağın olmasına, kodlarınız üzerindekidenetimi tamamen kaybetmenize de yol açabilir. Sonunda da elinizde bölük pörçük bir kodyığını kalabilir. Zaten açıkça söylemek gerekirse try... except... else... yapısının çokgeniş bir kullanım alanı yoktur. Bu yapı ancak çok nadir durumlarda kullanılmayı gerektirebilir.Dolayısıyla bu üçlü yapıyı hiç kullanmadan bir ömrü rahatlıkla geçirebilirsiniz.

15.5 try. . . except. . . finally. . .

try... except... else... yapılarının dışında, Python’ın bize sunduğu bir başka yapı da
try... except... finally... yapılarıdır. Bunu şöyle kullanıyoruz:
try:

...bir takım işler...
except birHata:

...hata alınınca yapılacak işlemler...
finally:

...hata olsa da olmasa da yapılması gerekenler...

finally.. bloğunun en önemli özelliği, programın çalışması sırasında herhangi bir hatagerçekleşse de gerçekleşmese de işletilecek olmasıdır. Eğer yazdığınız programda mutlaka
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amamutlaka işletilmesi gereken bir kısım varsa, o kısmı finally... bloğu içine yazabilirsiniz.
finally... bloğu özellikle dosya işlemlerinde işimize yarayabilir. Henüz Python’da dosyalarlanasıl çalışacağımızı öğrenmedik, ama ben şimdilik size en azından dosyalarla çalışma prensibihakkında bir şeyler söyleyeyim.
Genel olarak Python’da dosyalarla çalışabilmek için öncelikle bilgisayarda bulunan bir dosyayıokuma veya yazma kipinde açarız. Dosyayı açtıktan sonra bu dosyayla ihtiyacımız olanbirtakım işlemler gerçekleştiririz. Dosyayla işimiz bittikten sonra ise dosyamızı mutlakakapatmamız gerekir. Ancak eğer dosya üzerinde işlem yapılırken bir hata ile karşılaşılırsadosyamızı kapatma işlemini gerçekleştirdiğimiz bölüme hiç ulaşılamayabilir. İşte finally...bloğu böyle bir durumda işimize yarayacaktır:
try:

dosya = open("dosyaadı", "r")
...burada dosyayla bazı işlemler yapıyoruz...
...ve ansızın bir hata oluşuyor...

except IOError:
print("bir hata oluştu!")

finally:
dosya.close()

Burada finally... bloğu içine yazdığımız dosya.close() ifadesi dosyamızı güvenli bir şekildekapatmaya yarıyor. Bu blok, yazdığımız program hata verse de vermese de işletilecektir.

15.6 raise

Bazen, yazdığımız bir programda, kullanıcının yaptığı bir işlem normal şartlar altında hatavermeyecek olsa bile biz ona ‘Python tarzı’ bir hata mesajı göstermek isteyebiliriz. Böylebir durumda ihtiyacımız olan şey Python’ın bize sunduğu raise adlı deyimdir. Bu deyimyardımıyla duruma özgü hata mesajları üretebiliriz. Bir örnek verelim:
bölünen = int(input("bölünecek sayı: "))

if bölünen == 23:
raise Exception("Bu programda 23 sayısını görmek istemiyorum!")

bölen = int(input("bölen sayı: "))
print(bölünen/bölen)

Burada eğer kullanıcı 23 sayısını girerse, kullanıcıya bir hata mesajı gösterilip programdançıkılacaktır. Biz bu kodlarda Exception adlı genel hata mesajını kullandık. Burada Exceptionyerine her istediğimizi yazamayız. Yazabileceklerimiz ancak Python’da tanımlı hata mesajlarıolabilir. Örneğin NameError, TypeError, ZeroDivisionError, IOError, vb. . .
Bir örnek verelim:
tr_karakter = "şçğüöıİ"

parola = input("Parolanız: ")

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
for i in parola:

if i in tr_karakter:
raise TypeError("Parolada Türkçe karakter kullanılamaz!")

else:
pass

print("Parola kabul edildi!")

Bu kodlar çalıştırıldığında, eğer kullanıcı, içinde Türkçe karakter geçen bir parola yazarsakendisine TypeError tipinde bir hata mesajı gösteriyoruz. Eğer kullanıcının parolası Türkçekarakter içermiyorsa hiçbir şey yapmadan geçiyoruz ve bir sonraki satırda kendisine ‘Parolakabul edildi!’ mesajını gösteriyoruz.
raise deyimini, bir hata mesajına ek olarak bir işlem yapmak istediğimizde de kullanabiliriz.Örneğin:
try:

bölünen = int(input("bölünecek sayı: "))
bölen = int(input("bölen sayı: "))
print(bölünen/bölen)

except ZeroDivisionError:
print("bir sayıyı 0'a bölemezsiniz")
raise

Burada, eğer kullanıcı bir sayıyı 0’a bölmeye çalışırsa, normal bir şekilde ZeroDivisionErrorhatası verilecek ve programdan çıkılacaktır. Ama bu hata mesajıyla birlikte kullanıcıya ‘birsayıyı 0’a bölemezsiniz,’ uyarısını da gösterme imkanını elde edeceğiz. Yani burada except
ZeroDivisionError bloğunu herhangi bir hatayı engellemek için değil, hataya ilave bilgieklemek için kullanıyoruz. Bunu yapmamızı sağlayan şey tabii ki bu kodlar içinde görünen
raise adlı deyimdir. . .

15.7 assert

Bazen programımızda bir hata yaptığımızda bu hatayı bulmakta zorlanabiliriz. printfonksiyonunu kullanarak bu hatamızı bulmaya çalışabiliriz ancak bu da programımız ekranaçok fazla yazdırma işlemi yapıyorsa gözden kaçabilir. Böyle durumlarda assert ifadesinikullanabiliriz. assert ifadesi aynı zamanda hata yükseltmenin kısa bir yoludur. Ancak assertifadesini kullanarak sadece AssertionError türünde bir hata yükseltebiliriz. Normalde raisekullanmamız daha doğru olacaktır. Dediğimiz gibi assert ifadesi hızlı bir şekilde kodumuzdakihataları belirlemek için kullanılır. Şimdi şöyle bir kodumuz olduğunu düşünelim:
giriş = input("Merhaba! Adın ne? ")
if len(giriş) == 0:

raise AssertionError("İsim bölümü boş.")
print("Hoşgeldiniz.")

Bu kodu assert kullanarak şu şekilde de yazabilirdik:
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giriş = input("Merhaba! Adın ne? ")
assert len(giriş) != 0 , "İsim bölümü boş."
print("Hoşgeldiniz.")

Dikkat ederseniz assert ifadesinin şu şekilde kullanıldığını görebilirsiniz:
assert ifade , mesaj

Burada ifade bir bool yani True veya False olabileceği gibi, (aynı if’deki gibi) bool fonksiyonuile birlikte kullanılabilecek bir nesne de olabilir. Sonuç olarak eğer ifade’nin değeri Trueise assert ifademiz çalışmayacak, False ise çalışacaktır. Yani assert ifademizin içine doğruolmasını istediğimiz durumu yazmalıyız ki eğer yanlış olursa hata yükseltsin. Zaten assertkelimesi “iddia etmek” anlamına gelir. Yani biz assert ifadesini kullanarak bir ifadenin doğruolduğunu iddia ediyoruz, bu iddiamız yanlış ise Python bir hata yükseltiyor. Ayrıca assertifademiz çalıştığında bir hata yükseleceği için program da sonlanacaktır, yani bu özelliğiistemediğimiz bir durum gerçekleştiğinde programı sonlandırmak için de kullanabiliriz. mesajise hata verildiğinde ekrana yazılmasını istediğimiz mesajdır. Tabii ki raise ifadesinde olduğugibi burada da bir mesaj vermek zorunda değiliz. Yani assert ifadesini şu şekilde dekullanabiliriz:
assert ifade

Şimdi baştaki örneğimize geri dönersek:
giriş = input("Merhaba! Adın ne? ")
assert len(giriş) != 0 , "İsim bölümü boş."
print("Hoşgeldiniz.")

Bu kodumuzu çalıştırdığımızda:
Merhaba! Adın ne? Ali
Hoşgeldiniz.
>>>

giriş değişkenimizin uzunluğu 0 olmadığı için bir hata verilmedi. Şimdi aynı kodu çalıştırıphiçbir şey yazmadan enter tuşuna basalım:
Merhaba! Adın ne?
Traceback (most recent call last):
File "C:\Users\Kullanıcı\Desktop\assert_ifadesi.py", line 2, in <module>

assert len(giriş) != 0 , "İsim bölümü boş."
AssertionError: İsim bölümü boş.

Gördüğünüz gibi assert ifadesini de bu şeklide kullanıyoruz. Burada bir şeye dikkat etmeklazım ki assert bir fonksiyon değildir, bu yüzden parantezler ile şu şekilde kullanılmamalıdır:
assert(ifade)

Bu kullanım hata vermeyecek olsa da farkında olmadan -ileride öğreneceğimiz bir konu- birdemet oluşturmuş oluyoruz.
Son olarak büyük bir proje yazdığımızda, şu örnekteki gibi:
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giriş = input("Merhaba! Adın ne? ")
if len(giriş) == 0:

raise AssertionError("İsim bölümü boş.")
print("Hoşgeldiniz.")

if ve raise ifadesi kullanmak yerine assert kullanmamızın iki avantajından bahsedelim.Öncelikle istediğiniz zaman geliştirme arayüzünüzün “Bul (Find)” özelliğini kullanarak buanahtar kelimeleri bulup silebilir veya yorum satırı haline getirebilirsiniz. Bu özellik uzun birkod yazdığımızda zaman kazanmamızı sağlar. İkinci olarak da python yorumlayıcısını komutsatırından -O parametresi (optimize anlamına gelir) ile şu şekilde çağırdığımızda:
C:\Users\User> python -O kod_dosyası

kod_dosyası programımızdaki bütün assert ifadeleri python yorumlayıcısı tarafından yoksayılır ve hiçbiri çalıştırılmaz. Yani assert ifadelerinin hepsini yorum satırı haline getirmekistediğimizde bunun ile uğraşmak yerine bu özelliği kullanabiliriz.
Konu ile alakalı daha çok örnek için buraya18 bakabilirsiniz.

15.8 Bütün Hataları Yakalamak

Şimdiye kadar yaptığımız bütün örneklerde except... bloğunu bir hata mesajı adıyla birliktekullandık. Yani örneklerimiz şuna benziyordu:
try:

....birtakım işler...
except ZeroDivisionError:

...hata mesajı...

Yukarıdaki kod yardımıyla sadece ZeroDivisionError adlı hatayı yakalayabiliriz. Eğeryazdığımız program başka bir hata daha veriyorsa, o hata mesajı yukarıdaki blokların kapsamıdışında kalacaktır. Ama eğer istersek yukarıdaki kodu şu şekilde yazarak olası bütün hatalarıyakalayabiliriz:
try:

....birtakım işler...
except:

...hata mesajı...

Gördüğünüz gibi, burada herhangi bir hata adı belirtmedik. Böylece Python, yazdığımızprogramda hangi hata oluşursa oluşsun hepsini yakalayabilecektir.
Bu yöntem gözünüze çok pratik görünmüş olabilir, ama aslında hiç de öyle sayılmaz. Hattaoldukça kötü bir yöntem olduğunu söyleyebiliriz bunun. Çünkü bu tarz bir kod yazımınınbazı dezavantajları vardır. Örneğin bu şekilde bütün hata mesajlarını aynı kefeye koyarsak,programımızda ne tür bir hata oluşursa oluşsun, kullanıcıya hep aynı mesajı göstermekzorunda kalacağız. Bu da, herhangi bir hata durumunda kullanıcıyı ne yapması gerektiğikonusunda doğru düzgün bilgilendiremeyeceğimiz anlamına geliyor. Yani kullanıcı bir hatayasebep olduğunda tersliğin nereden kaynaklandığını tam olarak kestiremeyecektir.

18 https://forum.yazbel.com/t/assert-deyimi-nasil-kullanilir/231
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Ayrıca, eğer kendimiz bir program geliştirirken sürekli olarak bu tarz bir yazımı benimsersek,kendi kodlarımızdaki hataları da maskelemiş oluruz. Dolayısıyla, Python yukarıdaki genişkapsamlı except... bloğu nedeniyle programımızdaki bütün hataları gizleyeceği için,programımızdaki potansiyel aksaklıkları görme imkanımız olmaz. Dolayısıyla bu tür biryapıdan olabildiğince kaçınmakta fayda var. Ancak elbette böyle bir kod yazmanızı gerektirenbir durumla da karşılaşabilirsiniz. Örneğin:
try:

birtakım kodlar
except ValueError:

print("Yanlış değer")
except ZeroDivisionError:

print("Sıfıra bölme hatası")
except:

print("Beklenmeyen bir hata oluştu!")

Burada olası bütün hata türlerini yakaladıktan sonra, bunların dışında bizim o andaöngöremediğimiz bir hatanın oluşması ihtimaline karşı except: kodunu kullanarak kullanıcıyagenel bir hata mesajı göstermeyi tercih edebiliriz. Böylece beklenmeyen bir hata meydanagelmesi durumunda da programımız çökmek yerine çalışmaya devam edebilecektir.

15.9 Örnek Uygulama

Hata yakalama konusunu bütün ayrıntılarıyla inceledik. Gelin şimdi isterseniz ufak bir örnekyapalım.
Hatırlarsanız bir kaç bölüm önce şöyle bir uygulama yazmıştık:
import sys

_2x_metni = """
Python'ın 2.x sürümlerinden birini kullanıyorsunuz.
Programı çalıştırabilmek için sisteminizde Python'ın
3.x sürümlerinden biri kurulu olmalı."""

_3x_metni = "Programa hoşgeldiniz."

if sys.version_info.major < 3:
print(_2x_metni)

else:
print(_3x_metni)

Bu programın ne iş yaptığını biliyorsunuz. Bu program yardımıyla, kullanıcılarımızınbilgisayarlarındaki Python sürümünü kontrol edip, programımızın kullanılan sürüme göretepki vermesini sağlıyoruz.
Ancak burada çok ciddi bir problem var. Python’ın 2.7 öncesi sürümlerinde sys modülünün
version_info() metodu farklı çıktılar verir. Mesela Python’ın 2.7 öncesi sürümlerinde
version_info() metodunun major, minor veya micro gibi nitelikleri bulunmaz. Bu niteliklerPython programlama diline 2.7 sürümüyle birlikte geldi. Dolayısıyla yukarıdaki programıPython’ın 2.7 öncesi sürümlerinden biriyle çalıştıran kullanıcılarınız istediğiniz çıktıyı
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alamayacak, Python bu kullanıcalara şuna benzer bir hata mesajı göstererek programınçökmesine sebep olacaktır:
AttributeError: 'tuple' object has no attribute 'major'

Python’ın 2.7 öncesi sürümlerinin kurulu olduğu bilgisayarlarda da programınızın en azındançökmemesi ve makul bir çıktı verebilmesi için yukarıdaki kodlar şöyle yazabilirsiniz:
import sys

_2x_metni = """
Python'ın 2.x sürümlerinden birini kullanıyorsunuz.
Programı çalıştırabilmek için sisteminizde Python'ın
3.x sürümlerinden biri kurulu olmalı."""

_3x_metni = "Programa hoşgeldiniz."

try:
if sys.version_info.major < 3:

print(_2x_metni)
else:

print(_3x_metni)
except AttributeError:

print(_2x_metni)

Gördüğünüz gibi, AttributeError adlı hatayı vereceğini bildiğimiz kısmı bir try... exceptbloğu içine aldık. Eğer programımız AttributeError hatasını veriyorsa, programımızınçalıştırıldığı sistem Python’ın 2.7 sürümünden daha düşük bir sürümü kullanıyor demektir.O yüzden kullanıcıya _2x_metni’ni gösteriyoruz.
Elbette yukarıdaki programı yazmanın çok daha düzgün yolları vardır. Ama biz hata yakalamayöntemlerinin buna benzer durumlarda da bir alternatif olarak kullanılabileceğini bilelim.Ayrıca, dediğimiz gibi, try... except blokları yukarıdaki sorunun çözümü için en uygunaraçlar olmasa da, bazı durumlarda hatayı önlemenin makul tek yoludur.
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BÖLÜM16

Karakter Dizileri

Buraya gelene kadar Python programlama diline ilişkin epey bilgi edindik. Artık yazdığımızprogramlarda input() fonksiyonu sayesinde kullanıcıyla iletişim kurabiliyor; if, elif, elsedeyimleri yardımıyla programlarımızın karar vermesini sağlayabiliyor; işleçler ve döngüleryoluyla programlarımızı istediğimiz sayıda çalıştırabiliyoruz. Eğer buraya kadar olan bölümleridikkatlice takip ettiyseniz, şu ana kadar öğrendiklerinize dayanarak, Python’ı giriş düzeyindebildiğinizi rahatlıkla iddia edebilirsiniz. Zira şimdiye kadar öğrendiklerinizi kullanarak ufaktefek de olsa işe yarar programlar yazabilecek durumdasınız.
Buraya kadar öğrendiğimiz bilgiler Python programlama dilinin temellerini oluşturuyordu.Temel Python bilgilerini edindiğimize göre, artık başlangıç-orta düzey arası konularıincelemeye başlayabileceğiz.
Bu bölümde, önceki derslerde üstünkörü bakıp geçtiğimiz bir konu olan karakter dizilerini çokdaha derinlemesine ele alacağız. Python programlama dili içindeki önemi nedeniyle bu bölümepey uzun olacak.
Aslında biz karakter dizisi kavramının ne olduğunu biliyoruz. Çok kaba bir şekilde ifade etmekgerekirse, karakter dizileri, adından da anlaşılacağı gibi, karakterlerin bir araya gelmesiyleoluşan bir dizidir. Karakter dizileri; tek, çift veya üç tırnak içinde gösterilen, öteki veritiplerinden de bu tırnaklar aracılığıyla ayırt edilen özel bir veri tipidir. Teknik olarak ifade etmekgerekirse, bir nesneyi type() fonksiyonu yardımıyla sorguladığımızda, eğer <class ‘str’> çıktısıalıyorsak bu nesne bir karakter dizisidir.
Her ne kadar ayrıntılarına girmemiş de olsak, dediğimiz gibi, biz karakter dizilerini dahailk bölümlerden bu yana her fırsatta kullanıyoruz. Dolayısıyla bu veri tipinin ne olduğukonusunda bir sıkıntımız yok. Bu bölümde, şimdiye kadar karakter dizileri ile ilgili öğrendiğimizşeylere ek olarak, karakter dizilerin metotlarından da söz edeceğiz.
Peki bu ‘metot’ denen şey de ne oluyor?
Kabaca ifade etmek gerekirse, metotlar Python’da nesnelerin niteliklerini değiştirmemizi,sorgulamamızı veya bu nesnelere yeni özellikler katmamızı sağlayan araçlardır. Metotlarsayesinde karakter dizilerini istediğimiz gibi eğip bükebileceğiz.
Elbette bu bölümde bahsedeceğimiz tek şey karakter dizilerinin metotları olmayacak. Bu
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bölümde aynı zamanda karakter dizilerinin yapısı ve özelliklerine dair söyleyeceklerimiz deolacak.
Python’da şimdiye kadar yapabildiğimiz şeylerin sizi tatmin etmekten uzak olduğunu, dahafazlasını yapabilmek için sabırsızlandığınızı tahmin edebiliyorum. O halde ne duruyoruz, hiçvakit kaybetmeden yola koyulalım.

16.1 Karakter Dizilerinin Öğelerine Erişmek

Python ile programlama yaparken karakter dizileri ile iki şekilde karşılaşabilirsiniz: Birincisi, birkarakter dizisini doğrudan kendiniz tanımlamış olabilirsiniz. İkincisi, karakter dizisi size başkabir kaynak aracılığıyla gelmiş olabilir (mesela input() fonksiyonu yardımıyla kullanıcıdanaldığınız bir veri).
Python’da kendi tanımladığınız ya da herhangi başka bir kaynaktan gelen karakter dizilerineerişmenin birkaç farklı yolu vardır. Örneğin:
>>> nesne = "karakter dizisi"

Burada değeri “karakter dizisi” olan nesne adlı bir değişken tanımladık. Yazdığımızprogramlarda bu değişkene erişmek için, değişkenin adını kullanmamız yeterlidir. Örneğin:
>>> print(nesne)

Bu komut bize karakter dizisinin tamamını verecektir.
Bir karakter dizisini yukarıda gördüğümüz gibi kendimiz tanımlayabiliriz. Bunun dışında,mesela input() fonksiyonuyla kullanıcıdan aldığımız verilerin de birer karakter dizisi olacağınıbiliyoruz:
veri = input("Herhangi bir şey: ")

Tıpkı kendi tanımladığımız karakter dizilerinde olduğu gibi, kullanıcıdan gelen karakterdizilerini de aşağıdaki komut yardımıyla ekranda görüntüleyebiliriz:
print(veri)

Bu komut da bize veri değişkeninin tuttuğu karakter dizisinin tamamını verecektir.
Ayrıca istersek bu karakter dizilerini bir for döngüsü içine alabilir, böylece bu dizinin öğelerinetek tek de erişebiliriz:
for karakter in nesne:

print(karakter)

for döngüsüyle elde ettiğimiz bu etkiyi şu kodlar yardımıyla da elde edebileceğimizi gayet iyibiliyor olmalısınız:
print(*nesne, sep="\n")

Önceki derslerde verdiğimiz örneklerden de bildiğiniz gibi, karakter dizilerinin öğelerineyukarıdaki yöntemlerle tek tek erişebilmemiz sayesinde herhangi bir işlemi karakter dizilerininbütün öğelerine bir çırpıda uygulayabiliyoruz. Mesela:

16.1. Karakter Dizilerinin Öğelerine Erişmek 255



Yazbel Python Belgeleri, Yayım 4.0.0

nesne = "123456789"

for n in nesne:
print(int(n) * 2)

Burada nesne değişkeni içindeki sayı değerli karakter dizilerini n olarak adlandırdıktansonra, n değişkenlerinin her birini tek tek 2 sayısı ile çarptık. Yani çarpma işlemini karakterdizisinin bütün öğelerine tek seferde uygulayabildik. Bu arada, yukarıdaki örnekte nesnedeğişkeninin her bir öğesini for döngüsü içinde int() fonksiyonu yardımıyla tam sayıyaçevirdiğimizi görüyorsunuz. Daha önce de defalarca söylediğimiz gibi, Python’da o andaelinizde olan verinin tipini bilmeniz çok önemlidir. Eğer kendi yazdığınız veya mesela input()fonksiyonundan gelen bir verinin karakter dizisi olduğunu bilmezseniz yukarıdaki kodları şuşekilde yazma gafletine düşebilirsiniz:
nesne = "123456789"

for n in nesne:
print(n * 2)

Bu kodlar çalıştırıldıktan sonra hiç beklemediğiniz sonuçlar verecektir:
11
22
33
44
55
66
77
88
99

Gördüğünüz gibi, aslında nesne içindeki öğeleri 2 ile çarpmak isterken, biz her bir öğeyiiki kez ekrana yazdırmış olduk. Çünkü bildiğiniz gibi karakter dizileri ile aritmetik işlemleryapamıyoruz. Eğer sayı değerli karakter dizileri arasında aritmetik işlem yapacaksak önceliklebu karakter dizilerini sayıya çevirmemiz gerekir. Ayrıca gerçek bir program içinde yukarıdakigibi bir durumun ne kadar yıkıcı sonuçlar doğuracabileceğini düşünün. Yukarıdaki programçalışma sırasında hiçbir hata vermeyeceği için, siz programınızın düzgün çalıştığını zannederekhayatınıza devam edeceksiniz. Ama belki de yukarıdaki sinsi hata yüzünden, programınızıkullanan bir şirket veri, zaman ve para kaybına uğrayacak.
Yukarıdaki örneklerde bir şey daha dikkatinizi çekmiş olmalı: Gördüğünüz gibi, karakterdizisinin öğelerine erişirken bu öğelerin tamamını elde ediyoruz. Mesela print(nesne)komutunu verdiğimizde veya nesne değişkenini bir döngü içine aldığımızda sonuç olarak eldeettiğimiz şey, ilgili karakter dizisinin tamamıdır. Yani aslında karakter dizisinin hangi öğesineerişeceğimizi seçemiyoruz. Peki ya biz bir karakter dizisinin öğelerinin tamamına değil de,sadece tek bir öğesine erişmek istersek ne yapacağız? Mesela yukarıdaki örnekte nesne adlıdeğişken içindeki sayıların tamamını değil de sadece tek bir öğesini (veya belli bir ölçüte göreyalnızca bazı öğelerini) 2 ile çarpmak istersek nasıl bir yol izleyeceğiz?
Python’da karakter dizilerinin içindeki öğelerin bir sırası vardır. Örneğin “Python” dediğimizde,bu karakter dizisinin ilk öğesi olan “P” karakterinin sırası 0’dır. “y” karakteri ise 1. sıradadır.Aynı şekilde devam edersek, “t” karakteri 2., “h” karakteri 3., “o” karakteri 4., “n” karakteri ise
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5. sırada yer alır.
Bu anlattığımız soyut durumu bir örnekle somutlaştırmaya çalışalım:
Dedik ki, “Python” gibi bir karakter dizisinin her bir öğesinin belli bir sırası vardır. İşte eğerbiz bu karakter dizisinin bütün öğelerini değil de, sadece belli karakterlerini almak istersek,karakter dizisindeki öğelerin sahip olduğu bu sıradan yararlanacağız.
Diyelim ki “Python” karakter dizisinin ilk karakterini almak istiyoruz. Yani biz bu karakterdizisinin sadece “P” harfine ulaşmayı amaçlıyoruz.
Bu isteğimizi nasıl yerine getirebileceğimizi basit bir örnek üzerinde göstermeye çalışalım:
>>> kardiz = "Python"

Burada değeri “Python” olan kardiz adlı bir değişken tanımladık. Şimdi bu karakter dizisininilk öğesine erişeceğiz:
>>> kardiz[0]

'P'

Burada yaptığımız işleme çok dikkat edin. Karakter dizisinin istediğimiz bir öğesine ulaşmakiçin, ilgili öğenin sırasını köşeli parantezler içinde belirttik. Biz bu örnekte karakter dizisinin ilköğesine ulaşmak istediğimiz için köşeli parantez içinde 0 sayısını kullandık.
Şimdi de, ilk verdiğimiz örnekteki nesne değişkeni içinde yer alan sayılar arasından sadecebirini 2 ile çarpmak istediğimizi düşünelim:
>>> nesne = "123456789"
>>> int(nesne[1]) * 2

4

Burada da öncelikle nesne değişkeninin birinci sırasında yer alan öğeyi (dikkat: sıfırıncı sıradayer alan öğeyi değil!) elde etmek için köşeli parantezler içinde 1 sayısını kullandık. Daha sonra
int() fonksiyonu yardımıyla bu karakter dizisini tam sayıya çevirdik, ki bununla aritmetikişlem yapabilelim. . . Son olarak da elimizdeki tam sayıyı 2 ile çarparak istediğimiz sonucaulaştık.
Elbette yukarıdaki kodları şöyle de yazabilirdik:
>>> nesne = "123456789"
>>> sayı = int(nesne[1])
>>> sayı * 2

4

Belki farkındasınız, belki de değilsiniz, ama aslında şu noktada karakter dizilerinin çok önemlibir özelliği ile karşı karşıyayız. Gördüğünüz gibi, yukarıda bahsettiğimiz sıra kavramı sayesindePython’da karakter dizilerinin bütün öğelerine tek tek ve herhangi bir sıra gözetmeksizinerişmemiz mümkün. Mesela yukarıdaki ilk örnekte kardiz[0] gibi bir yapı kullanarak karakterdizisinin sıfırıncı (yani ilk) öğesini, nesne[1] gibi bir yapı kullanarak da karakter dizisinin birinci(yani aslında ikinci) öğesini alabildik.
Bu yapının mantığını kavramak için şu örnekleri dikkatlice inceleyin:
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>>> kardiz = "Python"

>>> kardiz[0]

'P'

>>> kardiz[1]

'y'

>>> kardiz[3]

'h'

>>> kardiz[5]

'n'

>>> kardiz[2]

't'

>>> kardiz[4]

'o'

>>> nesne = "123456789"

>>> nesne[0]

'1'

>>> nesne[1]

'2'

>>> nesne[2]

'3'

>>> nesne[3]

'4'

>>> nesne[4]

'5'

>>> nesne[5]

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
'6'

>>> nesne[6]

'7'

>>> nesne[7]

'8'

>>> nesne[8]

'9'

Burada şöyle bir formül yazabiliriz:
karakter_dizisi[öğe_sırası]

Bu formülü uygulayarak karakter dizilerinin her bir öğesine tek tek erişmemiz mümkün.Burada çok önemli bir noktaya daha dikkatinizi çekmek isterim. Yukarıdaki örneklerdende gördüğünüz gibi, Python’da öğe sıralaması 0’dan başlıyor. Yani bir karakter dizisinin ilköğesinin sırası 0 oluyor. Python programlama dilini özellikle yeni öğrenenlerin en sık yaptığıhatalardan biri de bir karakter dizisinin ilk öğesine ulaşmak için 1 sayısını kullanmalarıdır.Asla unutmayın, Python saymaya her zaman 0’dan başlar. Dolayısıyla bir karakter dizisinin ilköğesinin sırası 0’dır. Eğer ilk öğeye ulaşayım derken 1 sayısını kullanırsanız ulaştığınız öğe ilköğe değil, ikinci öğe olacaktır. Bu ayrıntıyı gözden kaçırmamaya dikkat etmelisiniz.
Karakter dizilerinin öğelerine tek tek erişirken dikkat etmemiz gereken önemli noktalardan biride, öğe sırası belirtirken, karakter dizisinin toplam uzunluğu dışına çıkmamaktır. Yani mesela7 karakterlik bir karakter dizimiz varsa, bu karakter dizisinin son öğesinin sırası 6 olacaktır.Çünkü biliyorsunuz, Python saymaya 0’dan başlıyor. Dolayısıyla ilk karakterin sırası 0 olacağıiçin, 7 karakterlik bir karakter dizisinde son öğenin sırası 6 olacaktır. Örneğin:
>>> kardiz = "istihza"
>>> len(kardiz)

7

Gördüğünüz gibi, “istihza” adlı karakter dizisinin uzunluğu 7. Yani bu karakter dizisi içinde 7adet karakter var. Bu karakter dizisini incelemeye devam edelim:
>>> kardiz[0]

'i'

Dediğimiz gibi, karakter dizisinin ilk öğesinin sırası 0. Dolayısıyla son öğenin sırası 6 olacaktır:
>>> kardiz[6]

'a'

Bu durumu şöyle formüle edebiliriz:
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>>> kardiz[len(kardiz)-1]

Yani;
Bir karakter dizisinin uzunluğunun 1 eksiği, o karakter dizisinin son öğesini verir.

Yukarıdaki formülü eğer şöyle yazsaydık hata alırdık:
>>> kardiz[len(kardiz)]

Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>

IndexError: string index out of range

Çünkü len(kardiz) kodu bize karakter dizisinin uzunluğunu veriyor. Yani yukarıdaki “istihza”karakter dizisini göz önüne alırsak, len(kardiz) çıktısı 7 olacaktır. Dolayısıyla “istihza”karakter dizisinin son öğesine ulaşmak istersek bu değerin 1 eksiğini almamız gerekiyor. Yani
len(kardiz)-1.
Şu ana kadar öğe sırası olarak hep artı değerli sayılar kullandık. Ancak istersek öğe sırası olarakeksi değerli sayıları da kullanabiliriz. Eğer bir karakter dizisine öğe sırası olarak eksi değerli birsayı verirsek Python o karakter dizisini sondan başa doğru okumaya başlayacaktır. Yani:
>>> kardiz[-1]

'a'

Gördüğünüz gibi -1 sayısı karakter dizisini tersten okuyup, sondan başa doğru ilk öğeyi veriyor.Dolayısıyla, yukarıda anlattığımız len(kardiz)-1 yönteminin yanısıra, -1 sayısını kullanarak dakarakter dizilerinin son karakterini elde edebiliyoruz. Bir de şuna bakalım:
>>> kardiz[-2]

'z'

Dediğimiz gibi, eksi değerli sayılar karakter dizisindeki karakterleri sondan başa doğru eldeetmemizi sağlar. Dolayısıyla -2 sayısı, karakter dizisinde sondan bir önceki karakteri verecektir.
Karakter dizilerinin öğelerine tek tek erişmek amacıyla öğe sırası belirtirken, karakterdizisinin toplam uzunluğu dışına çıkmamamız gerektiğini söylemiştik. Peki karakter dizisininuzunluğunu aşan bir sayı verirsek ne olur? Ne olacağını yukarıdaki örneklerden birindegörmüştük aslında. Ama konunun öneminden dolayı bir kez daha tekrar edelim.
>>> kardiz = "istihza"
>>> kardiz[7]

Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>

IndexError: string index out of range

. . . veya:
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>>> kardiz[-8]

Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>

IndexError: string index out of range

Eğer karakter dizisinin uzunluğunu aşan bir sayı belirtirsek Python bize IndexError türündebir hata mesajı verecektir.
Gördüğünüz gibi, kardiz[0], kardiz[1], kardiz[2], vb. komutlarla karakter dizisininöğelerine erişebiliyoruz. Burada öğe sıralarını tek tek yazmak yerine range() fonksiyonunukullanarak da öğelere tek tek erişebilirsiniz:
for i in range(7):

print(kardiz[i])

Bu kodlarda, kardiz[0], kardiz[1], kardiz[2] şeklinde öğe sıralarını tek tek elleyazmak yerine, range(7) aralığındaki sayıları bir for döngüsüne alıyoruz. Böylece Python
kardiz[öğe_sırası] gibi bir yapı içinde öğe_sırası yerine range(7) aralığındaki bütün sayıları(yani 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sayılarını) tek tek uyguluyor.
Burada aklınıza hemen şöyle bir soru gelmiş olabilir:

Biz kendi tanımladığımız karakter dizisinin uzunluğunun toplam 7 karakterolduğunu bildiğimiz için yukarıdaki örnekte range() fonksiyonunu range(7)şeklinde kullanabildik. Ama başka kaynaktan gelen bir karakter dizisininuzunluğunu nasıl bileceğiz?
Aslında bu sorunun cevabı çok basit. Uzunluğunu bilmediğiniz karakter dizileri için range()fonksiyonuyla birlikte len() fonksiyonundan yararlanabilirsiniz. Nasıl mı? Hemen bir örnekverelim:
for karakter in range(len(kardiz)):

print(kardiz[karakter])

Burada range() fonksiyonuna verdiğimiz len(kardiz) parametresine dikkatlice bakın. Bizkardiz adlı değişkenin tuttuğu karakter dizisinin 7 karakterden oluştuğunu biliyoruz. Amaeğer bu karakter dizisini biz belirlememişsek, karakter dizisinin tam olarak kaç karakterdenoluşacağını bilemeyiz. Bu kodlarda len(kardiz) ifadesini kullanarak, sabit bir değerbelirlemekten kaçınmış oluyoruz. Böylece, mesela kullanıcıdan aldığımız bir karakter dizisininkaç karakterden oluştuğunu belirleme görevini Python’a bırakmış oluyoruz. Karakter dizisininuzunluğu ne ise (len(kardiz)), Python range() fonksiyonuna o sayıyı parametre olarakkendisi atayacaktır.
Yukarıdaki durumu daha iyi anlayabilmek için bir örnek daha verelim. Diyelim ki kullanıcıyaismini sorup, kendisine şöyle bir çıktı vermek istiyorsunuz:
isminizin 1. harfi ...
isminizin 2. harfi ...
isminizin 3. harfi ...
...

Bunu yapabilmek için şöyle bir uygulama yazabilirsiniz:

16.1. Karakter Dizilerinin Öğelerine Erişmek 261



Yazbel Python Belgeleri, Yayım 4.0.0

isim = input("isminiz: ")

for i in range(len(isim)):
print("isminizin {} . harfi: {} ".format(i, isim[i]))

Gördüğünüz gibi, kullanıcının girdiği kelimenin uzunluğu kaç ise o sayı otomatik olarak
range() fonksiyonuna atanıyor. Diyelim ki kullanıcı Ferhat ismini girmiş olsun. Bu kelimedetoplam 6 karakter var. Dolayısıyla Python for satırını şöyle yorumlayacaktır:
for i in range(6):

...

Python for döngüsünün ilk turunda şöyle bir işlem gerçekleştirir:
print("isminizin {} . harfi: {} ".format(0, isim[0]))

İkinci turda ise şöyle bir işlem:
print("isminizin {} . harfi: {} ".format(1, isim[1]))

Şekil 1: Annenizin kızlık soyadının 0. harfi[kaynak19]

Bu döngü 6 sayısına gelene kadar devameder. Burada i adlı değişkenin değerininher döngüde nasıl değiştiğine dikkat edin.Python i adını verdiğimiz değişkene, fordöngüsünün her turunda sırasıya 0, 1, 2,3, 4 ve 5 sayılarını atayacağı için isim adlıdeğişkenin öğeleri isim[öğe_sırası]formülü sayesinde tek tek ekranadökülecektir.
Yalnız bu kodların çıktısında iki noktadikkatinizi çekmiş olmalı. Birincisi, isminizin0. harfi f gibi bir çıktıyı kullanıcılarınızyadırgayabilir. Çünkü ‘0. harf’ çok yapayduran bir ifade. Onun yerine ilk harfi ‘1. harf’olarak adlandırmamız çok daha mantıklı olacaktır. Bunun için kodlarınıza şu basit eklemeyiyapabilirsiniz:
isim = input("isminiz: ")

for i in range(len(isim)):
print("isminizin {} . harfi: {} ".format(i+1, isim[i]))

Burada ilk i değişkeninin değerini 1 sayı artırdık. Böylece 0 sayısı 1’e, 1 sayısı 2’ye, 2 sayısı3’e. . . dönüşmüş oldu. Bu şekilde kullanıcılarınıza çok daha doğal görünen bir çıktı verebilmişoluyorsunuz. Eğer bu işlemi yapmazsanız, kullanıcılarınızın ‘doğal görünmeyen’ bir çıktıalmalarının yanısıra, programınızın verdiği çıktı kimi durumlarda epey yanıltıcı da olabilir. . .
19 https://pic.twitter.com/u1IE6Mma
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16.2 Karakter Dizilerini Dilimlemek

Bir önceki bölümde bir karakter dizisinin istediğimiz öğesini, o öğenin sırasını belirtereknasıl elde edebileceğimizi gördük. Bu bölümde de benzer bir şey yapacağız. Ama buradayapacağımız şey, bir önceki bölümde yaptığımız işleme göre biraz daha kapsamlı bir işlemolacak.
Bu bölümde karakter dizilerini ‘dilimlemekten’ söz edeceğiz. Peki ‘dilimlemek’ derken neyikastediyoruz? Aslında burada gerçek anlamda ‘karpuz gibi dilimlemekten’ söz ediyoruz. . . Şuörnek, ne demek istediğimizi daha net ortaya koyacaktır:
>>> site = "www.istihza.com"
>>> site[4:11]

'istihza'

>>> site[12:15]

'com'

>>> site[0:3]

'www'

Gördüğünüz gibi, karakter dizisine köşeli parantez içinde bazı değerler vererek bu karakterdizisini dilim dilim ayırdık. Peki bunu nasıl yaptık? Yukarıdaki örneklerde şöyle bir yapıgözümüze çarpıyor:
karakter_dizisi[alınacak_ilk_öğenin_sırası:alınacak_son_öğenin_sırasının_bir_
→˓fazlası]

Bu formülü çok basit bir örneğe uygulayalım:
>>> karakter_dizisi = "istanbul"
>>> karakter_dizisi[0:3]

'ist'

Burada alacağımız ilk öğenin sıra numarası 0. Yani “istanbul” karakter dizisindeki ‘i’ harfi.Alacağımız son öğenin sıra numarasının 1 fazlası ise 3. Yani 2. sıradaki ‘t’ harfi. İşte
karakter_dizisi[0:3] dediğimizde, Python 0. öğe ile 3. öğe arasında kalan bütün öğeleribize verecektir. Bizim örneğimizde bu aralıktaki öğeler ‘i’, ‘s’ ve ‘t’ harfleri. Dolayısıyla Pythonbize ‘istanbul’ kelimesindeki ‘ist’ kısmını dilimleyip veriyor.
Bu bilgileri kullanarak şöyle bir uygulama yazalım:
site1 = "www.google.com"
site2 = "www.istihza.com"
site3 = "www.yahoo.com"
site4 = "www.gnu.org"

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
for isim in site1, site2, site3, site4:

print("site: ", isim[4:-4])

Bu örnek Python’da dilimleme işlemlerinin yapısı ve özellikleri hakkında bize epey bilgi veriyor.Gördüğünüz gibi, hem artı hem de eksi değerli sayıları kullanabiliyoruz. Önceki bölümdenhatırlayacağınız gibi, eğer verilen sayı eksi değerliyse Python karakter dizisini sağdan sola (yanisondan başa doğru) okuyacaktır. Yukarıdaki örnekte isim[4:-4] yapısını kullanarak, site1,site2, site3, site4 adlı karakter dizilerini, ilk dört ve son dört karakterler hariç olacak şekildedilimledik. Böylece elimizde ilk dört ve son dört karakter arasındaki bütün karakterler kalmışoldu. Yani “google”, “istihza”, “yahoo” ve “gnu”.
Bütün bu anlattıklarımızı daha iyi anlayabilmek için bir örnek daha verelim:
ata1 = "Akıllı bizi arayıp sormaz deli bacadan akar!"
ata2 = "Ağa güçlü olunca kul suçlu olur!"
ata3 = "Avcı ne kadar hile bilirse ayı da o kadar yol bilir!"
ata4 = "Lafla pilav pişse deniz kadar yağ benden!"
ata5 = "Zenginin gönlü oluncaya kadar fukaranın canı çıkar!"

Burada beş adet atasözü verdik. Bizim görevimiz, bu atasözlerinin sonunda bulunan ünlemişaretlerini ortadan kaldırmak:
for ata in ata1, ata2, ata3, ata4, ata5:

print(ata[0:-1])

Burada yaptığımız şey şu: ata1, ata2, ata3, ata4 ve ata5 adlı değişkenlerin her birini ataolarak adlandırdıktan sonra ata adlı değişkenin en başından en sonuna kadar olan kısmıdilimleyip aldık. Yani ata[0] ile ata[-1] arasında kalan bütün karakterleri elde etmiş olduk.Peki bu ünlem işaretlerini kaldırdıktan sonra bunların yerine birer nokta koymak istersek neyapacağız?
O da çok basit bir işlem:
for ata in ata1, ata2, ata3, ata4, ata5:

print(ata[0:-1] + ".")

Gördüğünüz gibi, son karakter olan ünlem işaretini attıktan sonra onun yerine bir nokta işaretikoymak için yaptığımız tek şey, dilimlediğimiz karakter dizisine, artı işareti (+) yardımıyla bir .karakteri eklemekten ibarettir.
Böylece karakter dizilerini nasıl dilimleyeceğimizi öğrenmiş olduk. Bu konuyu kapatmadanönce dilimlemeye ilişkin bazı ayrıntılardan söz edelim. Diyelim ki elimizde şöyle bir karakterdizisi var:
>>> kardiz = "Sana Gül Bahçesi Vadetmedim"

Bu karakter dizisi içinden sadece ‘Sana’ kısmını dilimlemek için şöyle bir şey yazabileceğimizibiliyorsunuz:
>>> kardiz[0:4]

'Sana'
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Burada 0. karakterden 4. karaktere kadar olan kısmı dilimlemiş oluyoruz. Python bize butür durumlarda şöyle bir kolaylık sağlar: Eğer karakter dizisi içinden alınan ilk karakterinsırasını gösteren sayı 0 ise, bu sayıyı belirtmesek de olur. Yani kardiz[0:4] kodunu şöyle deyazabiliriz:
>>> kardiz[:4]

'Sana'

Gördüğünüz gibi, ilk sıra sayısını yazmazsak Python ilk sayıyı 0 kabul ediyor.
Şimdi de aynı karakter dizisi içindeki ‘Vadetmedim’ kısmını dilimlemeye çalışalım:
>>> kardiz[17:27]

'Vadetmedim'

Burada da 17. karakter ile 27. karakter arasında kalan bütün karakterleri dilimledik. Tıpkı,alacağımız ilk karakterin sırası 0 olduğunda bu sayıyı belirtmemize gerek olmadığı gibi,alacağımız son karakterin sırası karakter dizisinin sonuncu karakterine denk geliyorsa o sayıyıda yazmamıza gerek yok. Yani yukarıdaki kardiz[17:27] kodunu şöyle de yazabiliriz:
>>> kardiz[17:]

'Vadetmedim'

Python’daki bu dilimleme özelliğini kullanarak karakter dizilerini istediğiniz gibi eğip bükebilir,evirip çevirebilirsiniz.
Python’daki bu dilimleme yapısı ilk bakışta gözünüze biraz karmaşıkmış gibi görünebilir. Amaaslında hiç de öyle değildir. Bu yapının mantığını bir kez kavradıktan sonra kodlarınızı hatasızbir şekilde yazabilirsiniz.
Dilimleme yapısını daha iyi anlayabilmek için kendi kendinize bazı denemeler yapmanızıtavsiye ederim. Bu yapının nasıl çalıştığını anlamanın en iyi yolu bol bol örnek kod yazmaktır.

16.3 Karakter Dizilerini Ters Çevirmek

Eğer amacınız bir karakter dizisini ters çevirmek, yani karakter dizisi içindeki her bir öğeyitersten yazdırmaksa biraz önce öğrendiğimiz dilimleme yöntemini kullanabilirsiniz. Dikkatlicebakın:
>>> kardiz[::-1]

'midemtedaV iseçhaB lüG anaS'

Gördüğünüz gibi, “Sana Gül Bahçesi Vadetmedim” adlı karakter dizisi içindeki bütünkarakterler sondan başa doğru ekrana dizildi.
Aslında bu komutla Python’a şöyle bir emir vermiş oluyoruz:

kardiz değişkeni içindeki bütün karakterleri, en son karakterden ilk karaktere kadarsondan başa doğru tek tek ekrana yazdır!
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Bildiğiniz gibi, eğer almak istediğimiz karakter, dizi içindeki ilk karakterse bu karakterin diziiçindeki sırasını belirtmemize gerek yok. Aynı şekilde, eğer almak istediğimiz karakter, diziiçindeki son karakterse, bu karakterin de dizi içindeki sırasını belirtmemize gerek yok. İşteyukarıdaki örnekte bu kuraldan yararlandık.
Eğer bir karakter dizisinin tamamının değil de, sadece belli bir kısmının ters çevrilmiş halinielde etmek istiyorsanız elbette yapmanız gereken şey, almak istediğiniz ilk ve son karakterlerinsırasını parantez içinde belirtmek olacaktır. Mesela yukarıdaki karakter dizisinde sadece ‘Gül’kelimesini ters çevirmek istersek şöyle bir şey yazabiliriz:
>>> kardiz[7:4:-1]

'lüG'

Yukarıdaki örnek, karakter dizisi dilimlemeye ilişkin olarak bize bazı başka ipuçları da veriyor.Gördüğünüz gibi, köşeli parantez içinde toplam üç adet parametre kullanabiliyoruz. Yaniformülümüz şöyle:
kardiz[ilk_karakter:son_karakter:atlama_sayısı]

Bir örnek verelim:
>>> kardiz = "istanbul"
>>> kardiz[0:8:1]

'istanbul'

Burada “istanbul” adlı karakter dizisinin bütün öğelerini birer birer ekrana döktük. Bir de şunabakalım:
>>> kardiz[0:8:2]

'itnu'

Burada ise “istanbul” adlı karakter dizisinin bütün öğelerini ikişer ikişer atlayarak ekranadöktük. Yani bir karakter yazıp bir karakter atladık (istanbul).
Python’ın kuralları gereğince yukarıdaki kodu şöyle yazabileceğimizi de biliyorsunuz:
>>> kardiz[::2]

'itnu'

Eğer karakter dizisini ters çevirmek istiyorsak, yukarıdaki örneği eksi değerli bir atlama sayısıile yazmamız gerekir:
>>> kardiz = "istanbul"
>>> kardiz[::-1]

'lubnatsi'

>>> kardiz[::-2]
(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
'lbas'

Dediğimiz gibi, yukarıdaki yöntemi kullanarak karakter dizilerini ters çevirebilirsiniz. Ama eğeristerseniz reversed() adlı bir fonksiyondan da yararlanabiliriz.
Gelelim bu fonksiyonun nasıl kullanılacağına. . . Önce şöyle bir deneme yapalım:
>>> reversed("Sana Gül Bahçesi Vadetmedim")

<reversed object at 0x00E8E250>

Gördüğünüz gibi, bu fonksiyonu düz bir şekilde kullandığımızda bize bir ‘reversed’ nesnesivermekle yetiniyor. Buna benzer bir olguyla range() fonksiyonunda da karşılaşmıştık:
>>> range(10)

range(0, 10)

Hatırlarsanız, range(10) gibi bir komutun içeriğini görebilmek için bu komut üzerinde bir fordöngüsü kurmamız gerekiyordu:
for i in range(10):

print(i)

. . . veya:
print(*range(10))

Aynı durum reversed() fonksiyonu için de geçerlidir:
for i in reversed("Sana Gül Bahçesi Vadetmedim"):

print(i, end="")

. . . veya:
print(*reversed("Sana Gül Bahçesi Vadetmedim"), sep="")

Dilimleme veya reversed() fonksiyonunu kullanma yöntemlerinden hangisi kolayınızageliyorsa onu tercih edebilirsiniz.

16.4 Karakter Dizilerini Alfabe Sırasına Dizmek

Python’da karakter dizilerinin öğelerine tek tek ulaşma, öğeleri dilimleme ve ters çevirmeninyanısıra, bu öğeleri alfabe sırasına dizmek de mümkündür. Bunun için sorted() adlı birfonksiyondan yararlanacağız:
>>> sorted("kitap")

['a', 'i', 'k', 'p', 't']
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Nasıl input() fonksiyonu çıktı olarak bir karakter dizisi ve len() fonksiyonu bir sayı veriyorsa,
sorted() fonksiyonu da bize çıktı olarak, birkaç bölüm sonra inceleyeceğimiz ‘liste’ adlı birveri tipi verir.
Ama tabii eğer isterseniz bu çıktıyı alıştığınız biçimde alabilirsiniz:
print(*sorted("kitap"), sep="")

. . . veya:
for i in sorted("kitap"):

print(i, end="")

Bir örnek daha verelim:
>>> sorted("elma")

['a', 'e', 'l', 'm']

Gördüğünüz gibi, sorted() fonksiyonunu kullanmak çok kolay, ama aslında bu fonksiyonunönemli bir problemi var. Dikkatlice bakın:
>>> sorted("çiçek")

['e', 'i', 'k', 'ç', 'ç']

Burada Türkçe bir karakter olan ‘ç’ harfinin düzgün sıralanamadığını görüyoruz. Bu sorunbütün Türkçe karakterler için geçerlidir.
Bu sorunu aşmak için şöyle bir yöntem deneyebilirsiniz:
>>> import locale
>>> locale.setlocale(locale.LC_ALL, "Turkish_Turkey.1254") #Windows için
>>> locale.setlocale(locale.LC_ALL, "tr_TR") #GNU/Linux için
>>> sorted("çiçek", key=locale.strxfrm)

['ç', 'ç', 'e', 'i', 'k']

Burada locale adlı birmodülden yararlandık. locale de tıpkı sys, os ve keyword gibi birmodülolup, içinde pek çok değişken ve fonksiyon barındırır.
locale modülü bize belli bir dilin kendine has özelliklerine göre programlama yapmaimkanı verir. Örneğin bu modülünün içinde yer alan fonksiyonlardan biri olan setlocale()fonksiyonunu kullanarak, programımızda öntanımlı dil ayarlarına uygun bir şekildeprogramlama yapma olanağı sağlarız.
Bu modülü ilerleyen derslerde daha ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz. O yüzden localemodülünü bir kenara bırakıp yolumuza devam edelim.
Yukarıdaki örnekte Türkçe karakterleri doğru sıralayabilmek için sorted() fonksiyonunu nasılkullandığımıza dikkat edin:
>>> sorted("çiçek", key=locale.strxfrm)
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Burada sorted()metodunun key adlı özel bir parametresine locale.strxfrm değerini vererekTürkçeye duyarlı bir sıralama yapılmasını sağladık. Yukarıdaki yöntempek çok durumda işinizeyarar. Ancak bu yöntem tek bir yerde işe yaramaz. Dikkatlice bakın:
>>> sorted("afgdhkıi", key=locale.strxfrm)

['a', 'd', 'f', 'g', 'h', 'i', 'ı', 'k']

Gördüğünüz gibi, bu yöntem ‘i’ harfini ‘ı’ harfinden önce getiriyor. Halbuki Türk alfabesine görebunun tersi olmalıydı. Buna benzer problemlerle İngiliz alfabesi dışındaki pek çok alfabedekarşılaşırsınız. Dolayısıyla bu sadece Türkçeye özgü bir sorun değil.
Bu soruna karşı şöyle bir kod da yazabilirsiniz:
>>> harfler = "abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz"
>>> çevrim = {i: harfler.index(i) for i in harfler}
>>> sorted("afgdhkıi", key=çevrim.get)

['a', 'd', 'f', 'g', 'h', 'ı', 'i', 'k']

Gördüğünüz gibi burada ilk iş olarak Türk alfabesindeki bütün harfleri harfler adlı birdeğişkene atadık. Daha sonra ise şöyle bir kod yazdık:
>>> çevrim = {i: harfler.index(i) for i in harfler}

Burada henüz öğrenmediğimiz bir yapı var, ama ne olup bittiğini daha iyi anlamak için buçevrim değişkeninin içeriğini kontrol etmeyi deneyebilirsiniz:
>>> print(çevrim)

{'ğ': 8, 'ı': 10, 'v': 26, 'g': 7, 'ş': 22, 'a': 0, 'c': 2, 'b': 1, 'e': 5,
'd': 4, 'ç': 3, 'f': 6, 'i': 11, 'h': 9, 'k': 13, 'j': 12, 'm': 15, 'l': 14,
'o': 17, 'n': 16, 'p': 19, 's': 21, 'r': 20, 'u': 24, 't': 23, 'ö': 18,
'y': 27, 'z': 28, 'ü': 25}

Bu çıktıya dikkatlice bakarsanız, her bir harfin bir sayıya karşılık gelecek şekilde birbiriyleeşleştirildiğini göreceksiniz. Mesela ‘ğ’ harfi 8 ile, ‘f’ harfi 6 ile eşleşmiş. Yine dikkatlicebakarsanız, biraz önce bize sorun çıkaran ‘ı’ harfinin 10, ‘i’ harfinin ise 11 ile eşleştiğinigöreceksiniz. Evet, doğru tahmin ettiniz. Harfleri sayılarla eşleştirerek, Python’ın harfler yerinesayıları sıralamasını sağlayacağız. Bunu da yine key parametresini kullanarak yapıyoruz:
>>> sorted("afgdhkıi", key=çevrim.get)

Bu yapıyı daha iyi anlayabilmek için kendi kendinize bazı denemeler yapın. Eğer burada olanbiteni anlamakta zorlanıyorsanız hiç endişe etmeyin. Bir-iki bölüm sonra bunları da kolaycaanlayabilecek duruma geleceksiniz. Bizim burada bu bilgileri vermekteki amacımız, Python’ınTürkçe harflerle sıralama işlemini sorunsuz bir şekilde yapabileceğini göstermektir. Bu esnadabir-iki yeni bilgi kırıntısı da kapmanızı sağlayabildiysek kendimizi başarılı sayacağız.
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16.5 Karakter Dizileri Üzerinde Değişiklik Yapmak

Bu kısımda karakter dizilerinin çok önemli bir özelliğinden söz edeceğiz. Konumuz karakterdizileri üzerinde değişiklik yapmak. İsterseniz neyle karşı karşıya olduğumuzu anlayabilmekiçin çok basit bir örnek verelim.
Elimizde şöyle bir karakter dizisi olduğunu düşünün:
>>> meyve = "elma"

Amacımız bu karakter dizisinin ilk harfini büyütmek olsun.
Bunun için dilimleme yönteminden yararlanabileceğimizi biliyorsunuz:
>>> "E" + meyve[1:]

'Elma'

Burada “E” harfi ile,meyve değişkeninin ilk harfi dışında kalan bütün harfleri birleştirdik.
Bir örnek daha verelim.
Elimizde şöyle dört adet internet sitesi adresi olsun:
site1 = "www.google.com"
site2 = "www.istihza.com"
site3 = "www.yahoo.com"
site4 = "www.gnu.org"

Bizim amacımız bu adreslerin her birinin baş tarafına http:// ifadesini eklemek. Bunun için deyine karakter dizisi birleştirme işlemlerinden yararlanabiliriz. Dikkatlice inceleyin:
site1 = "www.google.com"
site2 = "www.istihza.com"
site3 = "www.yahoo.com"
site4 = "www.gnu.org"

for i in site1, site2, site3, site4:
print("http://", i, sep="")

Eğer www. kısımlarını atmak isterseniz karakter dizisi birleştirme işlemleri ile birliktedilimleme yöntemini de kullanmanız gerekir:
for i in site1, site2, site3, site4:

print("http://", i[4:], sep="")

Belki farkındayız, belki de değiliz, ama aslında yukarıdaki örnekler karakter dizileri hakkındabize çok önemli bir bilgi veriyor. Dikkat ettiyseniz yukarıdaki örneklerde karakter dizileriüzerinde bir değişiklik yapmışız gibi görünüyor. Esasında öyle de denebilir. Ancak buradaönemli bir ayrıntı var. Yukarıdaki örneklerde gördüğümüz değişiklikler kalıcı değildir. Yaniaslında bu değişikliklerin orijinal karakter dizisi üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Gelin istersenizbunu teyit edelim:
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>>> kardiz = "istihza"
>>> "İ" + kardiz[1:]

'İstihza'

Dediğimiz gibi, sanki burada “istihza” karakter dizisini “İstihza” karakter dizisine çevirmişiz gibiduruyor. Ama aslında öyle değil:
>>> print(kardiz)

istihza

Gördüğünüz gibi, kardiz değişkeninin orijinalinde hiçbir değişiklik yok. Ayrıca burada "İ"
+ kardiz[1:] satırı ile elde ettiğiniz sonuca tekrar ulaşmanızın imkanı yok. Bu değişiklikkaybolmuş durumda. Peki bunun sebebi nedir?
Bunun nedeni, karakter dizilerinin değiştirilemeyen (immutable) bir veri tipi olmasıdır.Python’da iki tür veri tipi bulunur: değiştirilemeyen veri tipleri (immutable datatypes) vedeğiştirilebilen veri tipleri (mutable datatypes). Bizim şimdiye kadar gördüğümüz veri tipleri(sayılar ve karakter dizileri), değiştirilemeyen veri tipleridir. Henüz değiştirilebilen bir veri tipigörmedik. Ama birkaç bölüm sonra değiştirilebilen veri tiplerini de inceleyeceğiz.
Neyse. . . Dediğimiz gibi, karakter dizileri üzerinde yaptığımız değişikliklerin kalıcı olmamasınınnedeni, karakter dizilerinin değiştirilemeyen bir veri tipi olmasıdır. Python’da bir karakterdizisini bir kez tanımladıktan sonra bu karakter dizisi üzerinde artık değişiklik yapamazsınız.Eğer bir karakter dizisi üzerinde değişiklik yapmanız gerekiyorsa, yapabileceğiniz tek şeyo karakter dizisini yeniden tanımlamaktır. Mesela yukarıdaki örnekte kardiz değişkeninintuttuğu karakter dizisini değiştirmek isterseniz şöyle bir kod yazabilirsiniz:
>>> kardiz = "İ" + kardiz[1:]
>>> print(kardiz)

İstihza

Burada yaptığımız şey kardiz değişkeninin değerini değiştirmek değildir. Biz burada aslındabambaşka bir kardiz değişkeni daha tanımlıyoruz. Yani ilk kardiz değişkeni ile sonraki kardizdeğişkeni aynı şeyler değil. Bunu teyit etmek için önceki derslerimizde gördüğümüz id()fonksiyonundan yararlanabilirsiniz:
>>> kardiz = "istihza"
>>> id(kardiz)

3075853248

>>> kardiz = "İ" + kardiz[1:]
>>> id(kardiz)

3075853280

Gördüğünüz gibi, ilk kardiz değişkeni ile sonraki kardiz değişkeni farklı kimlik numaralarınasahip. Yani bu iki değişken bellek içinde farklı adreslerde tutuluyor. Daha doğrusu, ikincikardiz, ilk kardiz’i silip üzerine yazıyor.
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Her ne kadar kardiz = "İ" + kardiz[1:] kodu kardiz’in değerini aslında değiştirmiyor olsada, sanki kardiz değişkeninin tuttuğu karakter dizisi değişiyormuş gibi bir etki elde ediyoruz.Bu da bizi memnun etmeye yetiyor. . .
Yukarıdaki örnekte karakter dizisinin baş kısmı üzerinde değişiklik yaptık. Eğer karakterdizisinin ortasında kalan bir kısmı değiştirmek isterseniz de şöyle bir şey yazabilirsiniz:
>>> kardiz = "istihza"
>>> kardiz = kardiz[:3] + "İH" + kardiz[5:]
>>> kardiz

'istİHza'

Gördüğünüz gibi, yukarıdaki kodlarda karakter dizilerini dilimleyip birleştirerek, yani birbakıma kesip biçerek istediğimiz çıktıyı elde ettik.
Mesela ilk örnekte kardiz değişkeninin ilk karakteri dışında kalan kısmını (kardiz[1:]) “İ” harfiile birleştirdik ("İ" + kardiz[1:]").
İkinci örnekte ise kardiz değişkeninin ilk üç karakterine “İH” ifadesini ekledik ve sonra bunakardiz değişkeninin 5. karakterinden sonraki kısmını ilave ettik.
Karakter dizileri üzerinde değişiklik yapmanızın hangi durumlarda gerekli olacağını gösterenbir örnek daha verip bu konuyu kapatalım.
Diyelim ki, bir kelime içindeki sesli ve sessiz harfleri birbirinden ayırmanız gereken bir programyazıyorsunuz. Yani mesela amacınız ‘istanbul’ kelimesi içinde geçen ‘i’, ‘a’ ve ‘u’ harflerini biryerde, ‘s’, ‘t’, ‘n’, ‘b’ ve ‘l’ harflerini ise ayrı bir yerde toplamak. Bunun için şöyle bir programyazabilirsiniz:
sesli_harfler = "aeıioöuü"
sessiz_harfler = "bcçdfgğhjklmnprsştvyz"

sesliler = ""
sessizler = ""

kelime = "istanbul"

for i in kelime:
if i in sesli_harfler:

sesliler += i
else:

sessizler += i

print("sesli harfler: ", sesliler)
print("sessiz harfler: ", sessizler)

Burada öncelikle şu kodlar yardımıyla Türkçedeki sesli ve sessiz harfleri belirliyoruz:
sesli_harfler = "aeıioöuü"
sessiz_harfler = "bcçdfgğhjklmnprsştvyz"

Ardından da, sesli ve sessiz harflerini ayıklayacağımız kelimedeki sesli harfler ve sessiz harfleriçin boş birer karakter dizisi tanımlıyoruz:
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sesliler = ""
sessizler = ""

Programımız içinde ilgili harfleri, o harfin ait olduğu değişkene atayacağız.
Kelimemiz “istanbul”:
kelime = "istanbul"

Şimdi bu kelime üzerinde bir for döngüsü kuruyoruz ve kelime içinde geçen herbir harfetek tek bakıyoruz. Kelime içinde geçen harflerden, sesli_harfler değişkeninde tanımlı karakterdizisinde geçenleri sesliler adlı değişkene atıyoruz. Aksi durumda ise, yani kelime içindegeçen harflerden, sessiz_harfler değişkeninde tanımlı karakter dizisinde geçenleri, sessizleradlı değişkene gönderiyoruz:
for i in kelime:

if i in sesli_harfler:
sesliler += i

else:
sessizler += i

Bunun için for döngüsü içinde basit bir ‘if-else’ bloğu tanımladığımızı görüyorsunuz. Ayrıcabunu yaparken, sesliler ve sessizler adlı değişkenlere, for döngüsünün her bir dönüşündeyeni bir harf gönderip, bu değişkenleri, döngünün her dönüşünde yeni baştan tanımladığımızadikkat edin. Çünkü, dediğimiz gibi, karakter dizileri değiştirilemeyen veri tipleridir. Bir karakterdizisi üzerinde değişiklik yapmak istiyorsak, o karakter dizisini baştan tanımlamamız gerekir.

16.6 Üç Önemli Fonksiyon

Karakter dizilerinin temel özellikleri hakkında söyleyeceklerimizin sonuna geldik sayılır. Birazsonra karakter dizilerinin çok önemli bir parçası olanmetotlardan söz edeceğiz. Ama istersenizmetotlara geçmeden önce, çok önemli üç fonksiyondan söz edelim. Bu fonksiyonlar sadecekarakter dizileri ile değil, başka veri tipleri ile çalışırken de işlerimizi bir hayli kolaylaştıracak.
16.6.1 dir()

İlk olarak dir() adlı özel bir fonksiyondan söz edeceğiz. Bu metot bize Python’daki birnesnenin özellikleri hakkında bilgi edinme imkanı verecek. Mesela karakter dizilerinin bizehangi metotları sunduğunu görmek için bu fonksiyonu şöyle kullanabiliriz:
>>> dir(str)

['__add__', '__class__', '__contains__', '__delattr__', '__doc__', '__eq__',
'__format__', '__ge__', '__getattribute__', '__getitem__', '__getnewargs__',
'__gt__', '__hash__', '__init__', '__iter__', '__le__', '__len__', '__lt__',
'__mod__', '__mul__', '__ne__', '__new__', '__reduce__', '__reduce_ex__',
'__repr__', '__rmod__', '__rmul__', '__setattr__', '__sizeof__', '__str__',
'__subclasshook__', 'capitalize', 'center', 'count', 'encode', 'endswith',
'expandtabs', 'find', 'format', 'format_map', 'index', 'isalnum', 'isalpha',

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
'isdecimal', 'isdigit', 'isidentifier', 'islower', 'isnumeric', 'isprintable',
'isspace', 'istitle', 'isupper', 'join', 'ljust', 'lower', 'lstrip',
'maketrans', 'partition', 'replace', 'rfind', 'rindex', 'rjust', 'rpartition',
'rsplit', 'rstrip', 'split', 'splitlines', 'startswith', 'strip', 'swapcase',
'title', 'translate', 'upper', 'zfill']

İngilizcede ‘karakter dizisi’nin karşılığının string, bu kelimenin kısaltmasının da ‘str’olduğunu hatırlıyor olmalısınız. İşte dir() fonksiyonuna parametre olarak bu ‘str’ kelimesiniverdiğimizde, Python bize karakter dizilerinin bütün metotlarını listeliyor.
Karakter dizileri dışında, şimdiye kadar öğrendiğimiz başka bir veri tipi de sayılar. BizPython’da sayıların tam sayılar (integer), kayan noktalı sayılar (float) ve karmaşık sayılar(complex) olarak üçe ayrıldığını da biliyoruz. Örnek olması açısından dir() fonksiyonunu birde sırasıyla, tam sayılar, kayan noktalı sayılar ve karmaşık sayılar üzerinde de uygulayalım:
>>> dir(int)

>>> dir(float)

>>> dir(complex)

Gördüğünüz gibi, dir() fonksiyonunu kullanmak için, metotlarını listelemek istediğimiznesneyi alıp dir() fonksiyonuna parametre olarak veriyoruz. Örneğin yukarıda karakterdizileri için str; tam sayılar için int; kayan noktalı sayılar için float; karmaşık sayılar için isecomplex parametrelerini kullandık.
dir() fonksiyonunu kullanabilmek için tek yöntemimiz, sorgulamak istediğimiz nesneninadını kullanmak değil. Mesela karakter dizilerinin metotlarını sorgulamak için ‘str’ kelimesinikullanabileceğimiz gibi, herhangi bir karakter dizisini de kullanabiliriz. Yani:
>>> dir("")

Burada dir() fonksiyonuna parametre olarak boş bir karakter dizisi verdik. Bu kodun
dir(str) kodundan hiçbir farkı yoktur. Bu komut da bize karakter dizilerinin metotlarınılisteler.
Aynı etkiyi dilersek şöyle de elde edebiliriz:
>>> a = "karakter"
>>> dir(a)

Karakter dizilerinin metotlarını listelemek için, siz hangi yöntem kolayınıza geliyorsa onukullanabilirsiniz. Bu satırların yazarı genellikle şu yöntemi kullanıyor:
>>> dir("")

dir("") komutunun çıktısından da göreceğiniz gibi, karakter dizilerinin epey metodu var.Metot listesi içinde bizi ilgilendirenler başında veya sonunda _ işareti olmayanlar. Yani şunlar:
>>> for i in dir(""):
... if "_" not in i[0]:

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
... print(i)
...

Bu arada bu metotları listelemek için nasıl bir kod kullandığımıza dikkat edin:
for i in dir(""):

if "_" not in i[0]:
print(i)

Burada dir("") komutunun içerdiği her bir metoda tek tek bakıyoruz. Bu metotlar içinde, ilkharfi _ karakteri olmayan bütün metotları listeliyoruz. Böylece istediğimiz listeyi elde etmişoluyoruz. İsterseniz ilgilendiğimiz metotların sayısını da çıktıya ekleyebiliriz:
sayaç = 0

for i in dir(""):
if "_" not in i[0]:

sayaç += 1
print(i)

print("Toplam {} adet metot ile ilgileniyoruz.".format(sayaç))

Burada da, ilk karakteri _ olmayan her bir metot için sayaç değişkeninin değerini 1 artırıyoruz.Böylece programın sonunda sayaç değişkeni ilgilendiğimiz metot sayısını göstermiş oluyor.
Eğer her metodun soluna, sıra numarasını da eklemek isterseniz elbette şöyle bir kod dayazabilirsiniz:
sayaç = 0

for i in dir(""):
if "_" not in i[0]:

sayaç += 1
print(sayaç, i)

print("Toplam {} adet metot ile ilgileniyoruz.".format(sayaç))

Bu noktada bir parantez açalım. Yukarıdaki yöntemi kullanarak metotlarınumaralandırabilirsiniz. Ama aslında Python bize numaralandırma işlemleri için özelbir fonksiyon sunar. Şimdi isterseniz bu özel fonksiyonu inceleyelim.
16.6.2 enumerate()

Eğer yazdığınız bir programda numaralandırmaya ilişkin işlemler yapmanız gerekiyorsaPython’ın size sunduğu çok özel bir fonksiyondan yararlanabilirsiniz. Bu fonksiyonun adı
enumerate().
Gelelim bu fonksiyonun nasıl kullanılacağına. . . Önce şöyle bir deneme yapalım:
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>>> enumerate("istihza")

<enumerate object at 0x00E3BC88>

Tıpkı reversed() fonksiyonunun bir ‘reversed’ nesnesi vermesi gibi, bu fonksiyonun da bizeyalnızca bir ‘enumerate’ nesnesi verdiğini görüyorsunuz.
reversed() fonksiyonunu kullanabilmek için şöyle bir kod yazmıştık:
>>> print(*reversed("istihza"))

enumerate() için de benzer bir şeyi deneyebiliriz:
>>> print(*enumerate("istihza"))

Burada şu çıktıyı aldık:
(0, 'i') (1, 's') (2, 't') (3, 'i') (4, 'h') (5, 'z') (6, 'a')

Enumerate kelimesi İngilizcede ‘numaralamak, numaralandırmak’ gibi anlamlara gelir.Dolayısıyla enumerate() fonksiyonu, kendisine parametre olarak verilen değer hakkında bizeiki farklı bilgi verir: Bir öğe ve bu öğeye ait bir sıra numarası. Yukarıdaki çıktıda gördüğünüzşey de işte her bir öğenin kendisi ve o öğeye ait bir sıra numarasıdır.
Yukarıdaki çıktıyı daha iyi anlayabilmek için bir for döngüsü kullanmak daha açıklayıcı olabilir:
>>> for i in enumerate("istihza"):
... print(i)
...
(0, 'i')
(1, 's')
(2, 't')
(3, 'i')
(4, 'h')
(5, 'z')
(6, 'a')

Gördüğünüz gibi, gerçekten de bu fonksiyon bize bir öğe (mesela ‘i’ harfi) ve bu öğeye ait birsıra numarası (mesela 0) veriyor.
Hatırlarsanız, enumerate() fonksiyonunu öğrenmeden önce, dir("") komutundan eldeettiğimiz çıktıları şu şekilde numaralandırabileceğimizi söylemiştik:
sayaç = 0

for i in dir(""):
if "_" not in i[0]:

sayaç += 1
print(sayaç, i)

Ama artık enumerate() fonksiyonunu öğrendiğimize göre, aynı işi çok daha verimli bir şekildegerçekleştirebiliriz:
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for sıra, metot in enumerate(dir("")):
print(sıra, metot)

enumerate()metodunun verdiği her bir çıktının iki öğeli olduğunu biliyoruz (öğenin kendisi veo öğenin sıra numarası). Yukarıdaki kodlar yardımıyla, bu öğelerin her birini ayrı bir değişkene(sıra ve metot) atamış oluyoruz. Böylece bu çıktıyı manipüle etmek bizim için daha kolayoluyor. Mesela bu özelliği kullanarak metot ve sıra numarasının yerlerini değiştirebiliriz:
>>> for sıra, metot in enumerate(dir("")):
... print(metot, sıra)
...
__add__ 0
__class__ 1
__contains__ 2
__delattr__ 3
__doc__ 4
__eq__ 5
__format__ 6
__ge__ 7

(...)

Pratik olması açısından şöyle bir örnek daha verelim:
>>> for sıra, metot in enumerate(dir("")):
... print(sıra, metot, len(metot))
...
0 __add__ 7
1 __class__ 9
2 __contains__ 12
3 __delattr__ 11
4 __doc__ 7
5 __eq__ 6

(...)

Burada, dir("") ile elde ettiğimiz metotların sırasını (sıra), bu metotların adlarını (metot) veher bir metodun kaç karakterden oluştuğunu (len(metot)) gösteren bir çıktı elde ettik.
Bu arada, gördüğünüz gibi, enumerate() fonksiyonu numaralandırmaya 0’dan başlıyor.Elbette eğer isterseniz bu fonksiyonun numaralandırmaya kaçtan başlayacağını kendiniz debelirleyebilirsiniz. Dikkatlice bakın:
>>> for sıra, harf in enumerate("istihza", 1):
... print(sıra, harf)
...
1 i
2 s
3 t
4 i
5 h

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
6 z
7 a

Burada ‘istihza’ kelimesi içindeki harfleri numaralandırdık. Bunu yaparken denumaralandırmaya 1’den başladık. Bunun için enumerate() fonksiyonuna ikinci bir parametreverdiğimize dikkat edin.
enumerate() fonksiyonunu da incelediğimize göre önemli bir başka fonksiyondan daha sözedebiliriz.
16.6.3 help()

Python’la ilgili herhangi bir konuda yardıma ihtiyacınız olduğunda, internetten araştırmayaparak pek çok ayrıntılı belgeye ulaşabilirsiniz. Ama eğer herhangi bir nesne hakkında hızlıbir şekilde ve İngilizce olarak yardım almak isterseniz help() adlı özel bir fonksiyondanyararlanabilirsiniz.
Bu fonksiyonu iki farklı şekilde kullanıyoruz. Birinci yöntemde, etkileşimli kabuğa help() yazıpEnter düğmesine basıyoruz:
>>> help()

Welcome to Python 3.3! This is the interactive help utility.

If this is your first time using Python, you should definitely check out
the tutorial on the Internet at http://docs.python.org/3.3/tutorial/.

Enter the name of any module, keyword, or topic to get help on writing
Python programs and using Python modules. To quit this help utility and
return to the interpreter, just type "quit".

To get a list of available modules, keywords, or topics, type "modules",
"keywords", or "topics". Each module also comes with a one-line summary
of what it does; to list the modules whose summaries contain a given word
such as "spam", type "modules spam".

help>

Gördüğünüz gibi, Python bu komutu verdiğimizde özel bir yardım ekranı açıyor bize. Buekranda >>> yerine help> ifadesinin olduğuna dikkat edin. Mesela dir() fonksiyonu hakkındabilgi almak için help> ifadesinden hemen sonra, hiç boşluk bırakmadan, şu komutu verebiliriz:
help> dir

Bu komut bize şu çıktıyı veriyor:
Help on built-in function dir in module builtins:

dir(...)
dir([object]) -> list of strings

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
If called without an argument, return the names in the current scope.
Else, return an alphabetized list of names comprising (some of) the␣

→˓attributes
of the given object, and of attributes reachable from it.
If the object supplies a method named __dir__, it will be used; otherwise
the default dir() logic is used and returns:
for a module object: the module's attributes.
for a class object: its attributes, and recursively the attributes of␣

→˓its bases.
for any other object: its attributes, its class's attributes, and
recursively the attributes of its class's base classes.

Gördüğünüz gibi, dir() fonksiyonunun ne işe yaradığı ve nasıl kullanıldığı konusunda ayrıntılıbir bilgi ediniyoruz. Bu arada, hakkında bilgi almak istediğimiz fonksiyonu parantezsizyazdığımıza dikkat edin.
Örnek olması açısından mesela bir de len() fonksiyonu hakkında bilgi edinelim:
help> len

Help on built-in function len in module builtins:

len(...)
len(object) -> integer

Return the number of items of a sequence or mapping.

‘help’ ekranından çıkmak için Enter düğmesine basabilir veya quit komutu verebilirsiniz.
En başta da dediğimiz gibi Python’da etkileşimli kabuk üzerinde İngilizce yardım almakiçin iki farklı yöntem kullanabiliyoruz. Bu yöntemlerden ilkini yukarıda anlattık. İkincisi isedoğrudan etkileşimli kabukta şu komutu kullanmaktır: (Mesela dir() fonksiyonu hakkındayardım alalım. . . )
>>> help(dir)

Help on built-in function dir in module builtins:

dir(...)
dir([object]) -> list of strings

If called without an argument, return the names in the current scope.
Else, return an alphabetized list of names comprising (some of) the␣

→˓attributes
of the given object, and of attributes reachable from it.
If the object supplies a method named __dir__, it will be used; otherwise
the default dir() logic is used and returns:
for a module object: the module's attributes.
for a class object: its attributes, and recursively the attributes of␣

→˓its bases. (sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
for any other object: its attributes, its class's attributes, and
recursively the attributes of its class's base classes.

Gördüğünüz gibi, ‘help’ ekranını açmadan, doğrudan etkileşimli kabuk üzerinden de help()fonksiyonunu herhangi bir fonksiyon gibi kullanıp, hakkında yardım almak istediğimiz nesneyi
help() fonksiyonunun parantezleri içine parametre olarak yazabiliyoruz.
Böylece dir(), enumerate() ve help() adlı üç önemli fonksiyonu da geride bırakmış olduk.Dilerseniz şimdi karakter dizilerine dair birkaç ufak not düşelim.

16.7 Notlar

Hatırlarsanız döngüleri anlatırken şöyle bir örnek vermiştik:
tr_harfler = "şçöğüİı"
a = 0

while a < len(tr_harfler):
print(tr_harfler[a], sep="\n")
a += 1

Bu kodların for döngüsü ile yazılabilecek olan şu kodlara alternatif olduğundan söz etmiştik:
tr_harfler = "şçöğüİı"

for tr_harf in tr_harfler:
print(tr_harf)

Yukarıdaki while örneğini verirken, henüz karakter dizilerinin öğelerine tek tek nasılerişebileceğimizi öğrenmemiştik. Ama artık bu konuyu da öğrendiğimiz için yukarıdaki whiledöngüsünü rahatlıkla anlayabiliyoruz:
while a < len(tr_harfler):

print(tr_harfler[a], sep="\n")
a += 1

Burada yaptığımız şey şu: a değişkeninin değeri tr_harfler değişkeninin uzunluğundan(len(tr_harfler)) küçük olduğu müddetçe a değişkeninin değerini 1 sayı artırıp yine adeğişkenine gönderiyoruz (a += 1).
while döngüsünün her dönüşünde de, a değişkeninin yeni değeri yardımıyla tr_harfler adlıkarakter dizisinin öğelerine tek tek ve sırayla erişiyoruz (print(tr_hafler[a])).
Yine hatırlarsanız, önceki derslerimizde sys adlı birmodül içindeki version adlı bir değişkendensöz etmiştik. Bu değişken bize kullandığımız Python’ın sürümünü bir karakter dizisi olarakveriyordu:
>>> import sys
>>> sys.version

Buradan şu çıktıyı alıyoruz:
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'3.7.0 (default, 22.01.2022, 12:24:55)
[GCC 4.4.7 20120313 (Red Hat 4.4.7-3)] on linux'

Bu çıktıda, kullandığımız Python sürümünün dışında başka birtakım bilgiler de var. İşte bizeğer istersek, bu bölümde öğrendiğimiz bilgileri kullanarak bu karakter dizisinin istediğimizkısmını, mesela sadece sürüm bilgisini karakter dizisinin içinden dilimleyip alabiliriz:
>>> sys.version[:5]

3.7.0

Elbette, yukarıdaki karakter dizisini elde etmek için, kullanması ve yönetmesi daha kolay biraraç olan version_info değişkeninden de yararlanabilirdiniz:
>>> '{} .{} .{} '.format(sys.version_info.major, sys.version_info.minor, sys.
→˓version_info.micro)

3.7.0

Ancak burada şöyle bir sorun olduğunu biliyorsunuz: Python’ın 2.7 öncesi sürümlerindeversion_info’nun major, minor ve micro gibi nitelikleri yok. Dolayısıyla 2.7 öncesisürümlerde version_info’yu kullanırken hata almamak için try... except bloklarındanyararlanabileceğimizi görmüştük. Ancak version_info’yu bütün Python sürümlerinde güvenlibir şekilde kullanmanın başka bir yöntemi daha var. Dikkatlice bakın:
>>> major = sys.version_info[0]
>>> minor = sys.version_info[1]
>>> micro = sys.version_info[2]

>>> print(major, minor, micro, sep=".")

3.7.0

Bu yöntem bütün Python sürümlerinde çalışır. Dolayısıyla, farklı Python sürümlerindeçalışmasını tasarladığınız programlarınızda sürüm kontrolünü sys.version_info’nun major,minor veyamicro nitelikleri ile yapmak yerine yukarıdaki yöntemle yapabilirsiniz:
if sys.version_info[1] < 3:

print("Kullandığınız Python sürümü eski!")

Gördüğünüz gibi, karakter dizisi dilimleme işlemleri pek çok farklı kullanım alanınasahip. Programlama maceranız boyunca karakter dizilerinin bu özelliğinden bol bolyararlanacağınızdan hiç kuşkunuz olmasın.
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BÖLÜM17

Karakter Dizilerinin Metotları

Geçen bölümde karakter dizilerinin genel özelliklerinden söz ettik. Bu ikinci bölümde isekarakter dizilerini biraz daha ayrıntılı bir şekilde incelemeye ve karakter dizilerinin yepyeniözelliklerini görmeye başlayacağız.
Hatırlarsanız, geçen bölümün en başında, metot diye bir şeyden söz edeceğimizi söylemiştik.Orada da kabaca tarif ettiğimiz gibi,metotlar Python’da nesnelerin niteliklerini değiştirmemizi,sorgulamamızı veya bu nesnelere yeni özellikler katmamızı sağlayan araçlardır. Metotlarsayesinde karakter dizilerini istediğimiz gibi eğip bükebileceğiz.
Geçen bölümün sonlarına doğru, bir karakter dizisinin hangi metotlara sahip olduğunu şukomut yardımıyla listeleyebileceğimizi öğrenmiştik:
>>> dir("")

Bu komutu verdiğinizde aldığınız çıktıdan da gördüğünüz gibi, karakter dizilerinin 40’ınüzerinde metodu var. Dolayısıyla metot sayısının çokluğu gözünüzü korkutmuş olabilir. Amaaslında buna hiç lüzum yok. Çünkü programcılık maceranızda bu metotların bazılarını ya çoknadiren kullanacaksınız, ya da hiç kullanmayacaksınız. Çok kullanılan metotlar belli başlıdır.Elbette bütün metotlar hakkında fikir sahibi olmak gerekir. Zaten siz de göreceksiniz ki,bu metotlar kullandıkça aklınızda kalacak. Doğal olarak çok kullandığınız metotları dahakolay öğreneceksiniz. Eğer bir program yazarken hangi metodu kullanmanız gerektiğiniveya kullanacağınız metodun ismini hatırlayamazsanız etkileşimli kabukta dir("") gibibir komut verip çıkan sonucu incelemek pek zor olmasa gerek. Ayrıca hatırlayamadığınızbir metot olması durumunda dönüp bu sayfaları tekrar gözden geçirme imkanına dasahipsiniz. Unutmayın, bütün metotları ve bu metotların nasıl kullanıldığını ezbere bilmenizzaten beklenmiyor. Metotları hatırlayamamanız gayet normal. Böyle bir durumda referanskitaplarına bakmak en doğal hakkınız.
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17.1 replace()

Karakter dizisi metotları arasında inceleyeceğimiz ilk metot replace()metodu olacak. replacekelimesi Türkçede ‘değiştirmek, yerine koymak’ gibi anlamlar taşır. İşte bu metodun yerinegetirdiği görev de tam olarak budur. Yani bu metodu kullanarak bir karakter dizisi içindekikarakterleri başka karakterlerle değiştirebileceğiz.
Peki bu metodu nasıl kullanacağız? Hemen bir örnek verelim:
>>> kardiz = "elma"

Burada “elma” değerini taşıyan kardiz adlı bir karakter dizisi tanımladık. Şimdi bu karakterdizisinin içinde geçen “e” harfini “E” ile değiştirelim. Dikkatlice bakın:
>>> kardiz.replace("e", "E")

'Elma'

Gördüğünüz gibi, replace() son derece yararlı ve kullanımı oldukça kolay bir metot. Bu aradabu ilk metodumuz sayesinde Python’daki metotların nasıl kullanılacağı konusunda da bilgiedinmiş olduk. Yukarıdaki örneklerin bize gösterdiği gibi şöyle bir formülle karşı karşıyayız:
karakter_dizisi.metot(parametre)

Metotlar karakter dizilerinden nokta ile ayrılır. Python’da bu yönteme ‘noktalı gösterim’ (dotnotation) adı verilir.
Bu arada metotların görünüş ve kullanım olarak fonksiyonlara ne kadar benzediğine dikkatedin. Tıpkı fonksiyonlarda olduğu gibi, metotlar da birtakım parametreler alabiliyor.
Yukarıdaki örnekte, replace()metodunun iki farklı parametre aldığını görüyoruz. Bu metodaverdiğimiz ilk parametre değiştirmek istediğimiz karakter dizisini gösteriyor. İkinci parametreise birinci parametrede belirlediğimiz karakter dizisinin yerine ne koyacağımızı belirtiyor. Yani
replace()metodu şöyle bir formüle sahiptir:
karakter_dizisi.replace(eski_karakter_dizisi, yeni_karakter_dizisi)

Gelin isterseniz elimizin alışması için replace()metoduyla birkaç örnek daha verelim:
>>> kardiz = "memleket"
>>> kardiz.replace("ket", "KET")

'memleKET'

Burada gördüğünüz gibi, replace() metodu aynı anda birden fazla karakteri değiştirmeyeteneğine de sahip.
replace()metodunun iki parametreden oluştuğunu, ilk parametrenin değiştirilecek karakterdizisini, ikinci parametrenin ise ilk karakter dizisinin yerine geçecek yeni karakter dizisinigösterdiğini söylemiştik. Aslında replace() metodu üçüncü bir parametre daha alır. Buparametre ise bir karakter dizisi içindeki karakterlerin kaç tanesinin değiştirileceğini gösterir.Eğer bu parametreyi belirtmezsek replace() metodu ilgili karakterlerin tamamını değiştirir.Yani:
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>>> kardiz = "memleket"

>>> kardiz.replace("e", "")

'mmlkt'

Gördüğünüz gibi, replace() metodunu iki parametre ile kullanıp üçüncü parametreyibelirtmediğimizde, “memleket” kelimesi içindeki bütün “e” harfleri boş karakter dizisi iledeğiştiriliyor (yani bir anlamda siliniyor).
Şimdi şu örneğe bakalım:
>>> kardiz.replace("e", "", 1)

'mmleket'

Burada replace() metodunu üçüncü bir parametre ile birlikte kullandık. Üçüncü parametreolarak 1 sayısını verdiğimiz için replace()metodu sadece tek bir “e” harfini sildi.
Bu üçüncü parametreyi, silmek istediğiniz harf sayısı kadar artırabilirsiniz. Mesela:
>>> kardiz.replace("e", "", 2)

'mmlket'

>>> kardiz.replace("e", "", 3)

'mmlkt'

Burada ilk örnekte üçüncü parametre olarak 2 sayısını kullandığımız için, ‘replace’ işlemindenkarakter dizisi içindeki 2 adet “e” harfi etkilendi. Üçüncü örnekte ise “memleket” adlı karakterdizisi içinde geçen üç adet “e” harfi değişiklikten etkilendi.
Karakter dizileri konusunun ilk bölümünde ‘değiştirilebilirlik’ (mutability) üzerine söylediğimizşeylerin burada da geçerli olduğunu unutmayın. Orada da söylediğimiz gibi, karakter dizilerideğiştirilemeyen veri tipleridir. Dolayısıyla eğer bir karakter dizisi üzerinde değişiklik yapmakistiyorsanız, o karakter dizisini baştan tanımlamalısınız. Örneğin:
>>> meyve = "elma"
>>> meyve = meyve.replace("e", "E")
>>> meyve

'Elma'

Böylece replace()metodunu incelemiş olduk. Sırada üç önemli metot var.
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17.2 split(), rsplit(), splitlines()

Şimdi size şöyle bir soru sorduğumu düşünün: Acaba aşağıdaki karakter dizisinde yer alanbütün kelimelerin ilk harfini nasıl alırız?
>>> kardiz = "İstanbul Büyükşehir Belediyesi"

Yani diyorum ki burada “İBB” gibi bir çıktıyı nasıl elde ederiz?
Sadece bu karakter dizisi söz konusu ise, elbette karakter dizilerinin dilimlenme özelliğindenyararlanarak, kardiz değişkeni içindeki “İ”, “B”, ve “B” harflerini tek tek alabiliriz:
>>> print(kardiz[0], kardiz[9], kardiz[20], sep="")

İBB

Ancak bu yöntemin ne kadar kullanışsız olduğu ortada. Çünkü bu metot yalnızca “İstanbulBüyükşehir Belediyesi” adlı karakter dizisi için geçerlidir. Eğer karakter dizisi değişirse buyöntem de çöpe gider. Bu soruna genel bir çözüm üretebilsek ne güzel olurdu, değil mi?
İşte Python’da bu sorunu çözmemizi sağlayacak çok güzel bir metot bulunur. Bu metodun adı
split().
Bu metodun görevi karakter dizilerini belli noktalardan bölmektir. Zaten split kelimesiTürkçede ‘bölmek, ayırmak’ gibi anlamlara gelir. İşte bu metot, üzerine uygulandığı karakterdizilerini parçalarına ayırır. Örneğin:
>>> kardiz = "İstanbul Büyükşehir Belediyesi"
>>> kardiz.split()

['İstanbul', 'Büyükşehir', 'Belediyesi']

Gördüğünüz gibi bu metot sayesinde “İstanbul Büyükşehir Belediyesi” adlı karakter dizisinikelimelere bölmeyi başardık. Eğer bu çıktı üzerine bir for döngüsü uygularsak şöyle bir sonuçelde ederiz:
>>> for i in kardiz.split():
... print(i)
...
İstanbul
Büyükşehir
Belediyesi

Artık bu bilgiyi kullanarak şöyle bir program yazabiliriz:
kardiz = input("Kısaltmasını öğrenmek istediğiniz kurum adını girin: ")

for i in kardiz.split():
print(i[0], end="")

Burada kullanıcı hangi kurum adını girerse girsin, bu kurum adının her kelimesinin ilk harfiekrana dökülecektir. Örneğin kullanıcı burada “Türkiye BüyükMillet Meclisi” ifadesini girmişse
split()metodu öncelikle bu ifadeyi alıp şu şekle dönüştürür:
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['Türkiye', 'Büyük', 'Millet', 'Meclisi']

Daha sonra biz bu çıktı üzerinde bir for döngüsü kurarsak bu kelime grubunun her bir öğesinetek tek müdahale etme imkanına erişiriz. Örneğin yukarıdaki programda bu kelime grubununher bir öğesinin ilk harfini tek tek ekrana döktük ve “TBMM” çıktısını elde ettik.
Yukarıdaki örneklerde split() metodunu herhangi bir parametre içermeyecek şekildekullandık. Yani metodun parantezleri içine herhangi bir şey eklemedik. split() metodunubu şekilde parametresiz olarak kullandığımızda bu metot karakter dizilerini bölerken boşlukkarakterini ölçüt alacaktır. Yani karakter dizisi içinde karşılaştığı her boşluk karakterinde birbölme işlemi uygulayacaktır. Ama bazen istediğimiz şey, bir karakter dizisini boşluklardanbölmek değildir. Mesela şu örneğe bakalım:
>>> kardiz = "Bolvadin, Kilis, Siverek, İskenderun, İstanbul"

Eğer bu karakter dizisi üzerine split() metodunu parametresiz olarak uygularsak şöyle birçıktı elde ederiz:
['Bolvadin,', 'Kilis,', 'Siverek,', 'İskenderun,', 'İstanbul']

split()metoduna herhangi bir parametre vermediğimiz için bumetot karakter dizisi içindekikelimeleri boşluklardan böldü. Bu yüzden karakter dizisi içindeki virgül işaretleri de bölünenkelimeler içinde görünüyor:
>>> kardiz = kardiz.split()
>>> for i in kardiz:
... print(i)
...
Bolvadin,
Kilis,
Siverek,
İskenderun,
İstanbul

Bu arada tıpkı replace() metodunu anlatırken gösterdiğimiz gibi, kardiz.split() ifadesinide yine kardiz adını taşıyan bir değişkene atadık. Böylece kardiz.split() komutu ileelde ettiğimiz değişiklik kaybolmamış oldu. Karakter dizilerinin değiştirilemeyen bir veritipi olduğunu biliyorsunuz. Dolayısıyla yukarıdaki karakter dizisi üzerine split() metodunuuyguladığımızda aslında orijinal karakter dizisi üzerinde herhangi bir değişiklik yapmışolmuyoruz. Çıktıda görünen değişikliğin orijinal karakter dizisini etkileyebilmesi için eskikarakter dizisini silip, yerine yeni değerleri yazmamız gerekiyor. Bunu da kardiz =
kardiz.split() gibi bir komutla hallediyoruz.
Nerede kalmıştık? Gördüğünüz gibi split() metodu parametresiz olarak kullanıldığındakarakter dizisini boşluklardan bölüyor. Ama yukarıdaki örnekte karakter dizisini boşluklardandeğil de virgüllerden bölsek çok daha anlamlı bir çıktı elde edebiliriz.
Dikkatlice inceleyin:
>>> kardiz = "Bolvadin, Kilis, Siverek, İskenderun, İstanbul"
>>> kardiz = kardiz.split(",")
>>> print(kardiz)

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
['Bolvadin', ' Kilis', ' Siverek', ' İskenderun', ' İstanbul']

>>> for i in kardiz:
... print(i)
...
Bolvadin
Kilis
Siverek
İskenderun
İstanbul

Gördüğünüz gibi, split() metodu tam da istediğimiz gibi, karakter dizisini bu kezboşluklardan değil virgüllerden böldü. Peki bunu nasıl başardı? Aslında bu sorunun cevabıgayet net bir şekilde görünüyor. Dikkat ederseniz yukarıdaki örnekte split() metodunaparametre olarak virgül karakter dizisini verdik. Yani şöyle bir şey yazdık:
kardiz.split(",")

Bu sayede split() metodu karakter dizisini virgüllerden bölmeyi başardı. Tahminedebileceğiniz gibi, split() metoduna hangi parametreyi verirseniz bu metot ilgili karakterdizisini o karakterin geçtiği yerlerden bölecektir. Yani mesela siz bu metoda “l” parametresiniverirseniz, bu metot da ‘l’ harfi geçen yerden karakter dizisini bölecektir:
>>> kardiz.split("l")

['Bo', 'vadin, Ki', 'is, Siverek, İskenderun, İstanbu', '']

>>> for i in kardiz.split("l"):
... print(i)
...
Bo
vadin, Ki
is, Siverek, İskenderun, İstanbu

Eğer parametre olarak verdiğiniz değer karakter dizisi içinde hiç geçmiyorsa karakter dizisiüzerinde herhangi bir değişiklik yapılmaz:
>>> kardiz.split("z")

['Bolvadin, Kilis, Siverek, İskenderun, İstanbul']

Aynı şey, split() metodundan önce öğrendiğimiz replace() metodu için de geçerlidir. Yanieğer değiştirilmek istenen karakter, karakter dizisi içinde yer almıyorsa herhangi bir işlemyapılmaz.
split() metodu çoğunlukla, yukarıda anlattığımız şekilde parametresiz olarak veya tekparametre ile kullanılır. Ama aslında bu metot ikinci bir parametre daha alır. Bu ikinciparametre, karakter dizisinin kaç kez bölüneceğini belirler:

17.2. split(), rsplit(), splitlines() 287



Yazbel Python Belgeleri, Yayım 4.0.0

>>> kardiz = "Ankara Büyükşehir Belediyesi"

>>> kardiz.split(" ", 1)

['Ankara', 'Büyükşehir Belediyesi']

>>> kardiz.split(" ", 2)

['Ankara', 'Büyükşehir', 'Belediyesi']

Gördüğünüz gibi, ilk örnekte kullandığımız 1 sayısı sayesinde bölme işlemi karakter dizisiüzerine bir kez uygulandı. İkinci örnekte ise 2 sayısının etkisiyle karakter dizimiz iki kez bölmeişlemine maruz kaldı.
Elbette, split() metodunun ikinci parametresini kullanabilmek için ilk parametreyi demutlaka yazmanız gerekir. Aksi halde Python ne yapmaya çalıştığınızı anlayamaz:
>>> kardiz.split(2)

Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>

TypeError: Can't convert 'int' object to str implicitly

Gördüğünüz gibi, ilk parametreyi es geçip doğrudan ikinci parametreyi yazmaya çalıştığımızdaPython parametre olarak verdiğimiz 2 sayısının bölme ölçütü olduğunu zannediyor. Yukarıdakihatayı engellemek için bölme ölçütünü de açıkça belirtmemiz gerekir. Yukarıdaki örnektebölme ölçütümüz bir adet boşluk karakteri idi. Bildiğiniz gibi, bölme ölçütü herhangi bir şeyolabilir. Mesela virgül.
>>> arkadaşlar = "Ahmet, Mehmet, Kezban, Mualla, Süreyya, Veli"
>>> arkadaşlar.split(",", 3)

['Ahmet', ' Mehmet', ' Kezban', ' Mualla, Süreyya, Veli']

Burada da bölme ölçütü olarak virgül karakterini kullandık ve arkadaşlar adlı karakter dizisiüzerine 3 kez bölme işlemi uyguladık. İlk bölme işlemi “Ahmet” karakter dizisini; ikinci bölmeişlemi “Mehmet” karakter dizisini; üçüncü bölme işlemi ise “Kezban” karakter dizisini ayırdı.arkadaşlar adlı karakter dizisinin geri kalanını oluşturan “Mualla, Süreyya, Veli” kısmı iseherhangi bir bölme işlemine tabi tutulmadan tek parça olarak kaldı.
split()metoduyla son bir örnek verip yolumuza devam edelim.
Bildiğiniz gibi sysmodülünün version değişkeni bize bir karakter dizisi veriyor:
'3.7.0 (default, 22.01.2022, 12:24:55)
[GCC 4.4.7 20120313 (Red Hat 4.4.7-3)] on linux'

Bu karakter dizisi içinden yalnızca sürümkısmını ayıklamak için karakter dizilerinin dilimlenmeözelliğinden yararlanabiliyoruz:
>>> sürüm = sys.version
>>> print(sürüm[:5])

3.7.0

288 Bölüm 17. Karakter Dizilerinin Metotları



Yazbel Python Belgeleri, Yayım 4.0.0

Bu işlemin bir benzerini split()metoduyla da yapabiliriz. Dikkatlice inceleyin:
>>> sürüm = sys.version
>>> sürüm.split()

['3.3.0', '(v3.3.0:bd8afb90ebf2,', 'Sep', '29', '2012,', '10:55:48)',
'[MSC', 'v.1600', '32', 'bit', '(Intel)]']

Gördüğünüz gibi, sys.version komutuna split()metodunu uyguladığımızda, üzerinde işlemyapması çok daha kolay olan bir veri tipi elde ediyoruz. Bu veri tipinin adı ‘liste’. Öncekiderslerimizde öğrendiğimiz dir() fonksiyonunun da liste adlı bu veri tipini verdiğini hatırlıyorolmalısınız. İlerleyen derslerde, tıpkı karakter dizileri ve sayılar adlı veri tipleri gibi, liste adlıveri tipini de bütün ayrıntılarıyla inceleyeceğiz. Şimdilik biz sadece bazı durumlarda liste veritipinin karakter dizilerine kıyasla daha kullanışlı bir veri tipi olduğunu bilelim yeter.
Yukarıdaki örnekten de gördüğünüz gibi, sys.version komutunun çıktısını split() metoduyardımıyla boşluklardan bölerek bir liste elde ettik. Bu listenin ilk öğesi, kullandığımız Pythonserisinin sürüm numarasını verecektir:
>>> print(sürüm.split()[0])

3.7.0

Böylece split()metodunu öğrenmiş olduk. Gelelim rsplit()metoduna. . .
rsplit()metodu her yönüyle split()metoduna benzer. split() ile rsplit() arasındaki tekfark, split()metodunun karakter dizisini soldan sağa, rsplit()metodunun ise sağdan soladoğru okumasıdır. Şu örnekleri dikkatlice inceleyerek bu iki metot arasındaki farkı bariz birşekilde görebilirsiniz:
>>> kardiz.split(" ", 1)

['Ankara', 'Büyükşehir Belediyesi']

>>> kardiz.rsplit(" ", 1)

['Ankara Büyükşehir', 'Belediyesi']

Gördüğünüz gibi, split() metodu karakter dizisini soldan sağa doğru okuduğu için bölmeişlemini “Ankara” karakter dizisine uyguladı. rsplit()metodu ise karakter dizisini sağdan solasoğru okuduğu için bölme işlemini “Belediyesi” adlı karakter dizisine uyguladı.
rsplit() metodunun pek yaygın kullanılan bir metot olmadığını belirterek splitlines()metoduna geçelim.
Bildiğiniz gibi, split() metodunu bir karakter dizisini kelime kelime ayırabilmek içinkullanabiliyoruz. splitlines() metodunu ise bir karakter dizisini satır satır ayırmak içinkullanabiliriz. Mesela elinizde uzun bir metin olduğunu ve amacınızın bu metin içindekiherbir satırı ayrı ayrı almak olduğunu düşünün. İşte splitlines() metoduyla bu amacınızıgerçekleştirebilirsiniz. Hemen bir örnek verelim:
metin = """Python programlama dili Guido Van Rossum adlı Hollandalı bir␣
→˓programcı
tarafından 90'lı yılların başında geliştirilmeye başlanmıştır. Çoğu insan,␣
→˓isminin (sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
Python olmasına bakarak, bu programlama dilinin, adını piton yılanından aldığını
düşünür. Ancak zannedildiğinin aksine bu programlama dilinin adı piton␣
→˓yılanından
gelmez. Guido Van Rossum bu programlama dilini, The Monty Python adlı bir␣
→˓İngiliz
komedi grubunun, Monty Python's Flying Circus adlı gösterisinden esinlenerek
adlandırmıştır. Ancak her ne kadar gerçek böyle olsa da, Python programlama
dilinin pek çok yerde bir yılan figürü ile temsil edilmesi neredeyse bir gelenek
halini almıştır diyebiliriz."""

print(metin.splitlines())

Bu programı çalıştırdığınızda şöyle bir çıktı alırsınız:
['Python programlama dili Guido Van Rossum adlı Hollandalı bir programcı ',
"tarafından 90'lı yılların başında geliştirilmeye başlanmıştır. Çoğu insan,
isminin", 'Python olmasına bakarak, bu programlama dilinin, adını piton
yılanından aldığını ', 'düşünür. Ancak zannedildiğinin aksine bu programlama
dilinin adı piton yılanından ', 'gelmez. Guido Van Rossum bu programlama
dilini, The Monty Python adlı bir İngiliz ', "komedi grubunun, Monty Python's
Flying Circus adlı gösterisinden esinlenerek ", 'adlandırmıştır. Ancak her ne
kadar gerçek böyle olsa da, Python programlama ', 'dilinin pek çok yerde bir
yılan figürü ile temsil edilmesi neredeyse bir gelenek ', 'halini almıştır
diyebiliriz.']

Gördüğünüz gibi, metnimiz Enter tuşuna bastığımız noktalardan bölündü. Biz henüz bu çıktıyınasıl değerlendireceğimizi ve bu çıktıdan nasıl yararlanacağımızı bilmiyoruz. Ayrıca şu andabu çıktı gözünüze çok anlamlı görünmemiş olabilir. Ama ‘Listeler’ adlı konuyu öğrendiğimizdebu çıktı size çok daha anlamlı görünecek.
splitlines() metodu yukarıdaki gibi parametresiz olarak kullanılabileceği gibi, bir adetparametre ile de kullanılabilir. Bunu bir örnek üzerinde gösterelim:
metin = """Python programlama dili Guido Van Rossum adlı Hollandalı bir␣
→˓programcı
tarafından 90'lı yılların başında geliştirilmeye başlanmıştır. Çoğu insan,␣
→˓isminin
Python olmasına bakarak, bu programlama dilinin, adını piton yılanından aldığını
düşünür. Ancak zannedildiğinin aksine bu programlama dilinin adı piton␣
→˓yılanından
gelmez. Guido Van Rossum bu programlama dilini, The Monty Python adlı bir␣
→˓İngiliz
komedi grubunun, Monty Python's Flying Circus adlı gösterisinden esinlenerek
adlandırmıştır. Ancak her ne kadar gerçek böyle olsa da, Python programlama
dilinin pek çok yerde bir yılan figürü ile temsil edilmesi neredeyse bir gelenek
halini almıştır diyebiliriz."""

print(metin.splitlines(True))

Bu programı çalıştırdığımızda şuna benzer bir sonuç elde ederiz:
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['Python programlama dili Guido Van Rossum adlı Hollandalı bir programcı \n',
"tarafından 90'lı yılların başında geliştirilmeye başlanmıştır. Çoğu insan,
isminin \n", 'Python olmasına bakarak, bu programlama dilinin, adını piton
yılanından aldığını \n', 'düşünür. Ancak zannedildiğinin aksine bu programlama
dilinin adı piton yılanından \n', 'gelmez. Guido Van Rossum bu programlama
dilini, The Monty Python adlı bir İngiliz \n', "komedi grubunun, Monty
Python's Flying Circus adlı gösterisinden esinlenerek \n", 'adlandırmıştır.
Ancak her ne kadar gerçek böyle olsa da, Python programlama \n', 'dilinin pek
çok yerde bir yılan figürü ile temsil edilmesi neredeyse bir gelenek \n',
'halini almıştır diyebiliriz.']

Gördüğünüz gibi, parametresiz kullanımda, program çıktısında satır başı karakterleri (\n)görünmüyor. Ama eğer splitlines() metoduna parametre olarak True verirsek programçıktısında satır başı karakterleri de görünüyor. Yazdığınız programlarda ihtiyacınıza göre
splitlines()metodunu parametreli olarak veya parametresiz bir şekilde kullanabilirsiniz.

17.3 lower()

Mutlaka karşılaşmışsınızdır. Bazı programlarda kullanıcıdan istenen veriler büyük-küçükharfe duyarlıdır. Yani mesela kullanıcıdan bir parola isteniyorsa, kullanıcının bu parolayıbüyük-küçük harfe dikkat ederek yazması gerekir. Bu programlar açısından, örneğin ‘parola’ ve‘Parola’ aynı kelimeler değildir. Mesela kullanıcının parolası ‘parola’ ise, bu kullanıcı programa‘Parola’ yazarak giremez.
Bazı başka programlarda ise bu durumun tam tersi söz konusudur. Yani büyük-küçük harfeduyarlı programların aksine bazı programlar da kullanıcıdan gelen verinin büyük harflimi yoksa küçük harfli mi olduğunu önemsemez. Kullanıcı doğru kelimeyi büyük harfle deyazsa, küçük harfle de yazsa program istenen işlemi gerçekleştirir. Mesela Google’da yapılanaramalar bu mantık üzerine çalışır. Örneğin ‘kitap’ kelimesini Google’da aratıyorsanız, bukelimeyi büyük harfle de yazsanız, küçük harfle de yazsanız Google size aynı sonuçlarıgösterecektir. Google açısından, aradığınız kelimeyi büyük ya da küçük harfle yazmanızın birönemi yoktur.
Şimdi şöyle bir program yazdığımızı düşünün:
kişi = input("Aradığınız kişinin adı ve soyadı: ")

if kişi == "Ahmet Öz":
print("email: aoz@hmail.com")
print("tel : 02121231212")
print("şehir: istanbul")

elif kişi == "Mehmet Söz":
print("email: msoz@zmail.com")
print("tel : 03121231212")
print("şehir: ankara")

elif kişi == "Mahmut Göz":
print("email: mgoz@jmail.com")
print("tel : 02161231212")

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
print("şehir: istanbul")

else:
print("Aradığınız kişi veritabanında yok!")

Bu programın doğru çalışabilmesi için kullanıcının, örneğin, Ahmet Öz adlı kişiyi ararkenbüyük-küçük harfe dikkat etmesi gerekir. Eğer kullanıcı Ahmet Öz yazarsa o kişiyle ilgili bilgilerialabilir, ama eğer mesela Ahmet öz yazarsa bilgileri alamaz. Peki acaba biz bu sorununüstesinden nasıl gelebiliriz? Yani programımızın büyük-küçük harfe duyarlı olmamasını nasılsağlayabiliriz?
Bu işi yapmanın iki yolu var: Birincisi if bloklarını her türlü ihtimali düşünerek yazabiliriz.Mesela:
if kişi == "Ahmet Öz" or kişi == "Ahmet öz" or kişi == "ahmet öz":

...

Ama burada bazı problemler var. Birincisi, kullanıcının kaç türlü veri girebileceğinikestiremeyebilirsiniz. İkincisi, kestirebilseniz bile, her kişi için olasılıkları girmeye çalışmakeziyetten başka bir şey değildir. . .
İşte burada imdadımıza lower()metodu yetişecek. Dikkatlice inceleyin:
kişi = input("Aradığınız kişinin adı ve soyadı: ")
kişi = kişi.lower()

if kişi == "ahmet öz":
print("email: aoz@hmail.com")
print("tel : 02121231212")
print("şehir: istanbul")

elif kişi == "mehmet söz":
print("email: msoz@zmail.com")
print("tel : 03121231212")
print("şehir: ankara")

elif kişi == "mahmut göz":
print("email: mgoz@jmail.com")
print("tel : 02161231212")
print("şehir: istanbul")

else:
print("Aradığınız kişi veritabanında yok!")

Artık kullanıcı ‘ahmet öz’ de yazsa, ‘Ahmet Öz’ de yazsa, hatta ‘AhMeT öZ’ de yazsa programımızdoğru çalışacaktır. Peki bu nasıl oluyor? Elbette lower()metodu sayesinde. . .
Yukarıdaki örneklerin de bize gösterdiği gibi, lower() metodu, karakter dizisindeki bütünharfleri küçük harfe çeviriyor. Örneğin:
>>> kardiz = "ELMA"

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
>>> kardiz.lower()

'elma'

>>> kardiz = "arMuT"
>>> kardiz.lower()

'armut'

>>> kardiz = "PYTHON PROGRAMLAMA"
>>> kardiz.lower()

'python programlama'

Eğer karakter dizisi zaten tamamen küçük harflerden oluşuyorsa bu metot hiçbir işlemyapmaz:
>>> kardiz = "elma"
>>> kardiz.lower()

'elma'

İşte verdiğimiz örnek programda da lower() metodunun bu özelliğinden yararlandık. Bumetot sayesinde, kullanıcı ne tür bir kelime girerse girsin, bu kelimeler her halükarda küçükharfe çevrileceği için, if blokları kullanıcıdan gelen veriyi yakalayabilecektir.
Gördüğünüz gibi, son derece kolay ve kullanışlı bir metot bu. Ama bu metodun bir problemivar. Şu örneği dikkatlice inceleyin:
>>> il = "İSTANBUL"
>>> print(il.lower())

Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>
File "C:\Python33\lib\encodings\cp857.py", line 19, in encode

return codecs.charmap_encode(input,self.errors,encoding_map)[0]
UnicodeEncodeError: 'charmap' codec can't encode character '\u0307' in position
1: character maps to <undefined>

Buradaki problem ‘İ’ harfinden kaynaklanıyor. Python programlama dili bu harfi Türkçeyeuygun bir şekilde küçültemediği için yukarıdaki hatayı alıyoruz. Yukarıdaki hatanın tam olarakne anlama geldiğini birkaç bölüm sonra anlayacaksınız. Biz şimdilik sadece Python’ın ‘İ’ harfiniTürkçeye uygun olarak küçültemediğini bilelim yeter.
Bir de şu örneğe bakalım:
>>> il = "ADIYAMAN"
>>> print(il.lower())

adiyaman

Gördüğünüz gibi, Python programlamadili ‘I’ harfini de düzgün küçültemiyor. ‘I’ harfinin küçük
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biçimi ‘ı’ olması gerekirken, bu metot ‘I’ harfini ‘i’ diye küçültüyor. Yani:
>>> "I".lower()

'i'

Peki bu durumda ne yapacağız? Elimiz kolumuz bağlı oturacak mıyız? Elbette hayır! Biz bu türküçük sorunları aşabilecek kadar Python bilgisine sahibiz. ‘İ’ ve ‘I’ harfleri ile ilgili problemi,yalnızca mevcut bilgilerimizi kullanarak rahatlıkla çözebiliriz:
iller = "ISPARTA, ADIYAMAN, DİYARBAKIR, AYDIN, BALIKESİR, AĞRI"

iller = iller.replace("I", "ı").replace("İ", "i").lower()
print(iller)

Bu kodlarla yaptığımız şey çok basit:
1. İlk replace() metoduyla karakter dizisi içinde geçen bütün ‘I’ harflerini, ‘ı’ iledeğiştiriyoruz.
2. İkinci replace() metoduyla karakter dizisi içinde geçen bütün ‘İ’ harflerini ‘i’ iledeğiştiriyoruz.
3. Bu iki işlemin ardından karakter dizisi içinde geçen ‘I’ ve ‘İ’ harflerini küçültmüş olduk.Ancak öteki harfler henüz küçülmedi. O yüzden de karakter dizimiz üzerine bir de

lower() metodunu uyguluyoruz. Böylece bütün harfler düzgün bir şekilde küçülmüşoluyor.
4. Bu kodlarda farklı metotları uç uca nasıl eklediğimize dikkat edin.

Bu örnek size şunu göstermiş olmalı: Aslında programlama dediğimiz şey gerçekten de çokbasit parçaların uygun bir şekilde birleştirilmesinden ibaret. Tıpkı bir yap-bozun parçalarınıbirleştirmek gibi. . .
Ayrıca bu örnek sizi bir gerçekle daha tanıştırıyor: Gördüğünüz gibi, artık Python’dao kadar ilerlediniz ki Python’ın problemlerini tespit edip bu problemlere çözüm dahiüretebiliyorsunuz!

17.4 upper()

Bu metot biraz önce öğrendiğimiz lower() metodunun yaptığı işin tam tersini yapar.Hatırlarsanız lower() metodu yardımıyla karakter dizileri içindeki harfleri küçültüyorduk.
upper()metodu ise bu harfleri büyütmemizi sağlar.
Örneğin:
>>> kardiz = "kalem"
>>> kardiz.upper()

'KALEM'

lower()metodunu anlatırken, kullanıcıdan gelen verileri belli bir düzene sokmak konusundabu metodun oldukça faydalı olduğunu söylemiştik. Kullanıcıdan gelen verilerin lower()metodu yardımıyla standart bir hale getirilmesi sayesinde, kullanıcının girdiği kelimelerin
294 Bölüm 17. Karakter Dizilerinin Metotları



Yazbel Python Belgeleri, Yayım 4.0.0

büyük-küçük harfli olmasının önemli olmadığı programlar yazabiliyoruz. Elbette eğeristerseniz kullanıcıdan gelen bütün verileri lower() metoduyla küçük harfe çevirmek yerine,
upper() metoduyla büyük harfe çevirmeyi de tercih edebilirsiniz. Python programcılarıgenellikle kullanıcı verilerini standart bir hale getirmek için bütün harfleri küçültmeyi terciheder, ama tabii ki sizin bunun tersini yapmak istemenizin önünde hiçbir engel yok.
Diyelim ki, şehirlere göre hava durumu bilgisi veren bir program yazmak istiyorsunuz. Bununiçin şöyle bir kod yazarak işe başlayabilirsiniz:
şehir = input("Hava durumunu öğrenmek için bir şehir adı girin: ")

if şehir == "ADANA":
print("parçalı bulutlu")

elif şehir == "ERZURUM":
print("karla karışık yağmurlu")

elif şehir == "ANTAKYA":
print("açık ve güneşli")

else:
print("Girdiğiniz şehir veritabanında yok!")

Burada programımızın doğru çalışabilmesi, kullanıcının şehir adlarını büyük harfle girmesinebağlıdır. Örneğin programımız ‘ADANA’ cevabını kabul edecek, ama mesela ‘Adana’ cevabınıkabul etmeyecektir. Bunu engellemek için lower() metodunu kullanabileceğimizi biliyoruz.Bu sorunu çözmek için aynı şekilde upper()metodunu da kullanabiliriz:
şehir = input("Hava durumunu öğrenmek için bir şehir adı girin: ")

şehir = şehir.upper()

if şehir == "ADANA":
print("parçalı bulutlu")

elif şehir == "ERZURUM":
print("karla karışık yağmurlu")

elif şehir == "ANTAKYA":
print("açık ve güneşli")

else:
print("Girdiğiniz şehir veritabanında yok!")

Burada yazdığımız şehir = şehir.upper() kodu sayesinde artık kullanıcı şehir adını büyükharfle de girse, küçük harfle de girse programımız düzgün çalışacaktır.
Hatırlarsanız lower() metodunu anlatırken bu metodun bazı Türkçe karakterlerle problemiolduğunu söylemiştik. Aynı sorun, tahmin edebileceğiniz gibi, upper() metodu için degeçerlidir.
Dikkatlice inceleyin:
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>>> kardiz = "istanbul"
>>> kardiz.upper()

'ISTANBUL'

lower()metodu Türkçe’deki ‘I’ harfini ‘i’ şeklinde küçültüyordu. upper()metodu ise ‘i’ harfiniyanlış olarak ‘I’ şeklinde büyütüyor. Elbette bu sorun da çözülemeyecek gibi değil. Burada da
lower()metodu için uyguladığımız yöntemin bir benzerini uygulayacağız:
iller = "istanbul, izmir, siirt, mersin"

iller = iller.replace("i", "İ").upper()
print(iller)

Bu kodlarla, önce karakter dizisi içinde geçen ‘i’ harflerini ‘İ’ ile değiştiriyoruz. Böylece şöylebir şey elde etmiş oluyoruz:
İstanbul, İzmİr, sİİrt, mersİn

Gördüğünüz gibi öteki harfler eski hallerinde kaldı. Öteki harfleri de büyütebilmek içinkarakter dizisine upper()metodunu uygulamamız yeterli olacaktır.
Bir sorunun daha üstesinden geldiğimize göre kendimizden emin bir şekilde bir sonrakimetodumuzu incelemeye geçebiliriz.

17.5 islower(), isupper()

Yukarıda öğrendiğimiz lower() ve upper() adlı metotlar karakter dizileri üzerinde bazıdeğişiklikler yapmamıza yardımcı oluyor. Karakter dizileri üzerinde birtakım değişiklikleryapmamızı sağlayan bu türmetotlara ‘değiştirici metotlar’ adı verilir. Bu türmetotların dışındabir de ‘sorgulayıcı metotlar’dan söz edebiliriz. Sorgulayıcı metotlar, değiştirici metotlarınaksine, bir karakter dizisi üzerinde değişiklik yapmamızı sağlamaz. Bu tür metotların görevikarakter dizilerinin durumunu sorgulamaktır. Sorgulayıcı metotlara örnek olarak islower()ve isupper()metotlarını verebiliriz.
Bildiğiniz gibi, lower()metodu bir karakter dizisini tamamen küçük harflerden oluşacak şeklegetiriyordu. islower() metodu ise bir karakter dizisinin tamamen küçük harflerden oluşupoluşmadığını sorguluyor.
Hemen bir örnek verelim:
>>> kardiz = "istihza"
>>> kardiz.islower()

True

“istihza” tamamen küçük harflerden oluşan bir karakter dizisi olduğu için islower() sorgusuTrue çıktısı veriyor. Bir de şuna bakalım:
>>> kardiz = "Ankara"
>>> kardiz.islower()

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
False

“Ankara” ise içinde bir adet büyük harf barındırdığı için islower() sorgusuna False cevabıveriyor.
Yazdığınız programlarda, örneğin, kullanıcıdan gelen verinin sadece küçük harflerdenoluşmasını istiyorsanız bu metottan yararlanarak kullanıcıdan gelen verinin gerçektentamamen küçük harflerden oluşup oluşmadığını denetleyebilirsiniz:
veri = input("Adınız: ")

if not veri.islower():
print("Lütfen isminizi sadece küçük harflerle yazın")

isupper() metodu da islower() metodunun yaptığı işin tam tersini yapar. Bildiğiniz gibi,
upper() metodu bir karakter dizisini tamamen büyük harflerden oluşacak şekle getiriyordu.
isupper()metodu ise bir karakter dizisinin tamamen büyük harflerden oluşup oluşmadığınısorguluyor:
>>> kardiz = "İSTİHZA"
>>> kardiz.isupper()

True

>>> kardiz = "python"
>>> kardiz.isupper()

False

Tıpkı islower() metodunda olduğu gibi, isupper() metodunu da kullanıcıdan gelen verininbüyük harfli mi yoksa küçük harfli mi olduğunu denetlemek için kullanabilirsiniz.
Örneğin, internet kültüründe kullanıcıların forum ve e.posta listesi gibi yerlerde tamamıbüyük harflerden oluşan kelimelerle yazması kaba bir davranış olarak kabul edilir.Kullanıcıların tamamı büyük harflerden oluşan kelimeler kullanmasını engellemek içinyukarıdaki metotlardan yararlanabilirsiniz:
veri = input("mesajınız: ")
böl = veri.split()

for i in böl:
if i.isupper():

print("Tamamı büyük harflerden oluşan kelimeler kullanmayın!")

Burada kullanıcının girdiği mesaj içindeki her kelimeyi tek tek sorgulayabilmek için öncelikle
split() metodu yardımıyla karakter dizisini parçalarına ayırdığımıza dikkat edin. böl =
veri.split() satırının tam olarak ne işe yaradığını anlamak için bu programı bir de o satırolmadan çalıştırmayı deneyebilirsiniz.
islower() ve isupper() metotları programlamada sıklıkla kullanılan karakter dizisimetotlarından ikisidir. Dolayısıyla bu iki metodu iyi öğrenmek programlama maceranız
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sırasında işlerinizi epey kolaylaştıracaktır.

17.6 endswith()

Tıpkı isupper() ve islower() metotları gibi, endswith() metodu da sorgulayıcı metotlardanbiridir. endswith() metodu karakter dizileri üzerinde herhangi bir değişiklik yapmamızısağlamaz. Bu metodun görevi karakter dizisinin durumunu sorgulamaktır.
Bu metot yardımıyla bir karakter dizisinin hangi karakter dizisi ile bittiğini sorgulayabiliyoruz.Yani örneğin:
>>> kardiz = "istihza"
>>> kardiz.endswith("a")

True

Burada, değeri “istihza” olan kardiz adlı bir karakter dizisi tanımladık. Daha sonra da
kardiz.endswith("a") ifadesiyle bu karakter dizisinin “a” karakteri ile bitip bitmediğinisorguladık. Gerçekten de “istihza” karakter dizisinin sonunda “a” karakteri bulunduğu içinPython bize True cevabı verdi. Bir de şuna bakalım:
>>> kardiz.endswith("z")

False

Bu defa da False çıktısı aldık. Çünkü karakter dizimiz ‘z’ harfiyle bitmiyor.
Gelin isterseniz elimizi alıştırmak için bu metotla birkaç örnek daha yapalım:
d1 = "python.ogg"
d2 = "tkinter.mp3"
d3 = "pygtk.ogg"
d4 = "movie.avi"
d5 = "sarki.mp3"
d6 = "filanca.ogg"
d7 = "falanca.mp3"
d8 = "dosya.avi"
d9 = "perl.ogg"
d10 = "c.avi"
d11 = "c++.mp3"

for i in d1, d2, d3, d4, d5, d6, d7, d8, d9, d10, d11:
if i.endswith(".mp3"):

print(i)

Bu örnekte, elimizde farklı uzantılara sahip bazı dosyalar olduğunu varsaydık ve bu dosyaadlarının herbirini ayrı birer değişken içinde depoladık. Gördüğünüz gibi, dosya uzantıları.ogg, .mp3 veya .avi. Bizim burada amacımız elimizdeki mp3 dosyalarını listelemek. Bu işlemiçin endswith()metodundan yararlanabiliyoruz. Burada yaptığımız şey şu:
Öncelikle d1, d2, d3, d4, d5, d6, d7, d8, d9, d10 ve d11 adlı değişkenleri bir for döngüsüiçine alıyoruz ve bu değişkenlerinin herbirinin içeriğini tek tek kontrol ediyoruz (for i in d1,
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d2, d3, d4, d5, d6, d7, d8, d9, d10, d11:). Ardından, eğer baktığımız bu değişkenlerindeğerleri “.mp3” ifadesi ile bitiyorsa (if i.endswith(".mp3"):), ölçüte uyan bütün karakterdizilerini ekrana döküyoruz (print(i)).
Yukarıdaki örneği, dilerseniz, endswith()metodunu kullanmadan şöyle de yazabilirsiniz:
for i in d1, d2, d3, d4, d5, d6, d7, d8, d9, d10, d11:

if i[-4:len(i)] == ".mp3":
print(i)

Burada karakter dizilerinin dilimlenebilme özelliğinden yararlandık. Ancak gördüğünüz gibi,dilimlenecek kısmı ayarlamaya uğraşmak yerine endswith() metodunu kullanmak çok dahamantıklı ve kolay bir yöntemdir.
Yukarıdaki örnekte de gördüğünüz gibi, endswith()metodu özellikle dosya uzantılarına göredosya türlerini tespit etmede oldukça işe yarar bir metottur.

17.7 startswith()

Bu metot, biraz önce gördüğümüz endswith() metodunun yaptığı işin tam tersini yapar.Hatırlarsanız endswith() metodu bir karakter dizisinin hangi karakter veya karakterlerlebittiğini denetliyordu. startswith() metodu ise bir karakter dizisinin hangi karakter veyakarakterlerle başladığını denetler:
>>> kardiz = "python"
>>> kardiz.startswith("p")

True

>>> kardiz.startswith("a")

False

Gördüğünüz gibi, eğer karakter dizisi gerçekten belirtilen karakterle başlıyorsa Python Trueçıktısı, yok eğer belirtilen karakterle başlamıyorsa False çıktısı veriyor.
Bu metodun gerçek hayatta nasıl kullanılabileceğine dair bir örnek verelim:
d1 = "python.ogg"
d2 = "tkinter.mp3"
d3 = "pygtk.ogg"
d4 = "movie.avi"
d5 = "sarki.mp3"
d6 = "filanca.ogg"
d7 = "falanca.mp3"
d8 = "dosya.avi"
d9 = "perl.ogg"
d10 = "c.avi"
d11 = "c++.mp3"

for i in d1, d2, d3, d4, d5, d6, d7, d8, d9, d10, d11:
(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
if i.startswith("p"):

print(i)

Burada ‘p’ harfiyle başlayan bütün dosyaları listeledik. Elbette aynı etkiyi şu şekilde de eldeedebilirsiniz:
for i in d1, d2, d3, d4, d5, d6, d7, d8, d9, d10, d11:

if i[0] == "p":
print(i)

Sadece tek bir harfi sorguluyorsanız yukarıdaki yöntem de en az startswith() metodunukullanmak kadar pratiktir. Ama birden fazla karakteri sorguladığınız durumlarda elbette
startswith() çok daha mantıklı bir tercih olacaktır:
for i in d1, d2, d3, d4, d5, d6, d7, d8, d9, d10, d11:

if i.startswith("py"):
print(i)

Yukarıda yazdığımız kodu dilimleme tekniğinden yararlanarak yeniden yazmak isterseniz şöylebir şeyler yapmanız gerekiyor:
for i in d1, d2, d3, d4, d5, d6, d7, d8, d9, d10, d11:

if i[:2] == "py":
print(i)

Dediğim gibi, birden fazla karakteri sorguladığınız durumlarda, dilimlemek istediğiniz kısmınkarakter dizisi içinde hangi aralığa denk geldiğini hesaplamaya uğraşmak yerine, daha kolaybir yöntem olan startswith()metodundan yararlanmayı tercih edebilirsiniz.
Böylece karakter dizilerinin 2. bölümünü de bitirmiş olduk. Sonraki bölümde yine karakterdizilerinin metotlarından söz etmeye devam edeceğiz.
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BÖLÜM18

Karakter Dizilerinin Metotları (Devamı)

Karakter dizileri konusunun en başında söylediğimiz gibi, karakter dizileri metot yönündenbir hayli zengin bir veri tipidir. Bir önceki bölümde karakter dizileri metotlarının bir kısmınıincelemiştik. Bu bölümde yine metotları incelemeye devam edeceğiz.

18.1 capitalize()

Hatırlarsanız, bir önceki bölümde öğrendiğimiz startswith() ve endswith() metotlarıkarakter dizileri üzerinde herhangi bir değişiklik yapmıyordu. Bu iki metodun görevi, karakterdizilerini sorgulamamızı sağlamaktı. Şimdi göreceğimiz capitalize() metodu ise karakterdizileri üzerinde değişiklik yapmamızı sağlayacak. Dolayısıyla bu capitalize() metodu da‘değiştirici metotlar’dan biridir diyebiliriz.
Hatırlarsanız, upper() ve lower() metotları bir karakter dizisi içindeki bütün karakterlerietkiliyordu. Yani mesela upper()metodunu bir karakter dizisine uygularsak, o karakter dizisiiçindeki bütün karakterler büyük harfe dönecektir. Aynı şekilde lower() metodu da birkarakter dizisi içindeki bütün karakterleri küçük harfe çevirir.
Şimdi göreceğimiz capitalize() metodu da upper() ve lower() metotlarına benzemeklebirlikte onlardan biraz daha farklı davranır: capitalize() metodunun görevi karakterdizilerinin yalnızca ilk harfini büyütmektir. Örneğin:
>>> a = "python"
>>> a.capitalize()

'Python'

Bu metodu kullanırken dikkat etmemiz gereken bir nokta var: Bu metot bir karakter dizisininyalnızca ilk harfini büyütür. Yani birden fazla kelimeden oluşan karakter dizilerine bu metoduuyguladığımızda bütün kelimelerin ilk harfi büyümez. Yalnızca ilk kelimenin ilk harfi büyür.Yani:
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>>> a = "python programlama dili"
>>> a.capitalize()

'Python programlama dili'

“python programlama dili” üç kelimeden oluşan bir karakter dizisidir. Bu karakter dizisiüzerine capitalize() metodunu uyguladığımızda bu üç kelimenin tamamının ilk harfleribüyümüyor. Yalnızca ilk ‘python’ kelimesinin ilk harfi bu metottan etkileniyor.
Bu arada capitalize() metodunu kullanırken bir şey dikkatinizi çekmiş olmalı. Bu metodunda, tıpkı upper() ve lower()metotlarında olduğu gibi, Türkçe karakterlerden bazıları ile ufakbir problemi var. Mesela şu örneğe bir bakın:
>>> kardiz = "istanbul"
>>> kardiz.capitalize()

'Istanbul'

‘istanbul’ kelimesinin ilk harfi büyütüldüğünde ‘İ’ olması gerekirken ‘I’ oldu. Bildiğiniz gibi buproblem ‘ş’, ‘ç’, ‘ö’, ‘ğ’ ve ‘ü’ gibi öteki Türkçe karakterlerde karşımıza çıkmaz. Sadece ‘i’ ve ‘İ’harfleri karakter dizisimetotlarında bize problem çıkaracaktır. Ama endişe etmemize hiç gerekyok. Bu sorunu da basit bir ‘if-else’ yapısıyla çözebilecek kadar Python bilgisine sahibiz:
kardiz = "istanbul büyükşehir belediyesi"

if kardiz.startswith("i"):
kardiz = "İ" + kardiz[1:]

kardiz = kardiz.capitalize()

print(kardiz)

Burada yaptığımız şey şu: Eğer değişkenin tuttuğu karakter dizisi ‘i’ harfi ile başlıyorsa,
"İ" + kardiz[1:] kodunu kullanarak karakter dizisinin ilk harfi dışında kalan kısmıyla ‘İ’harfini birleştiriyoruz. Bu yapıyı daha iyi anlayabilmek için etkileşimli kabukta şu denemeleriyapabilirsiniz:
>>> kardiz = "istanbul"
>>> kardiz[1:]

'stanbul'

Gördüğünüz gibi, kardiz[1:] kodu bize karakter dizisinin ilk harfi hariç geri kalan kısmınıveriyor. Bu yapıyı dilimleme konusundan hatırlıyor olmalısınız. İşte biz dilimleme tekniğininbu özelliğinden yararlanarak, karakter dizisinin ilk harfini kesip, baş tarafa bir adet ‘İ’ harfiekliyoruz:
>>> "İ" + kardiz[1:]

'İstanbul'

Hatırlarsanız karakter dizilerinin değiştirilemeyen bir veri tipi olduğunu söylemiştik. O yüzden,
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karakter dizisinin “stanbul” kısmını ‘İ’ harfiyle birleştirdikten sonra, bu değişikliğin kalıcıolabilmesi için kardiz = "İ" + kardiz[1:] kodu yardımıyla, yaptığımız değişikliği tekrarkardiz adlı bir değişkene atıyoruz.
Böylece;
if kardiz.startswith("i"):

kardiz = "İ" + kardiz[1:]

kodlarının ne yaptığını anlamış olduk. Kodların geri kalanında ise şöyle bir kod bloğugörüyoruz:
kardiz = kardiz.capitalize()

Buna göre, hangi harfle başlarsa başlasın Python’ın standart capitalize() metodunu bukarakter dizisi üzerine uyguluyoruz.
Son olarak da print(kardiz) kodunu kullanarak yeni karakter dizisini ekrana yazdırıyoruzve böylece capitalize() metodundaki Türkçe karakter sorununu kıvrak bir çalımla aşmışoluyoruz.

18.2 title()

Bu metot biraz önce öğrendiğimiz capitalize() metoduna benzer. Bildiğiniz gibi
capitalize()metodu bir karakter dizisinin yalnızca ilk harfini büyütüyordu. title()metoduda karakter dizilerinin ilk harfini büyütür. Ama capitalize() metodundan farklı olarakbu metot, birden fazla kelimeden oluşan karakter dizilerinin her kelimesinin ilk harflerinibüyütür.
Bunu bir örnek üzerinde anlatsak sanırım daha iyi olacak:
>>> a = "python programlama dili"
>>> a.capitalize()

'Python programlama dili'

>>> a.title()

'Python Programlama Dili'

capitalize() metodu ile title() metodu arasındaki fark bariz bir biçimde görünüyor.Dediğimiz gibi, capitalize()metodu yalnızca ilk kelimenin ilk harfini büyütmekle yetinirken,
title()metodu karakter dizisi içindeki bütün kelimelerin ilk harflerini büyütüyor.
Tahmin edebileceğiniz gibi, capitalize() metodundaki Türkçe karakter problemi title()metodu için de geçerlidir. Yani:
>>> kardiz = "istanbul"
>>> kardiz.title()

'Istanbul'

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
>>> kardiz = "istanbul büyükşehir belediyesi"
>>> kardiz.title()

'Istanbul Büyükşehir Belediyesi'

Gördüğünüz gibi, burada da Python ‘i’ harfini düzgün büyütemedi. Ama tabii ki bu bizidurduramaz! Çözümümüz hazır:
kardiz = "istanbul"

if kardiz.startswith("i"):
kardiz = "İ" + kardiz[1:]
kardiz = kardiz.title()

else:
kardiz = kardiz.title()

print(kardiz)

Bu kodların capitalize() metodunu anlatırken verdiğimiz koda ne kadar benzediğinigörüyorsunuz. Bu iki kod hemen hemen birbirinin aynısı. Tek fark, en sondaki
kardiz.capitalize() kodunun burada kardiz.title() olması ve if bloğu içine ekolarak kardiz = kardiz.title() satırını yazmış olmamız. kardiz.capitalize() kodununneden kardiz.title() koduna dönüştüğünü açıklamaya gerek yok. Ama eğer kardiz =
kardiz.title() kodunun ne işe yaradığını tam olarak anlamadıysanız o satırı silin ve kardizdeğişkeninin değerini “istanbul büyükşehir belediyesi” yapın. Yani:
kardiz = "istanbul büyükşehir belediyesi"

if kardiz.startswith("i"):
kardiz = "İ" + kardiz[1:]

else:
kardiz = kardiz.title()

print(kardiz)

Bu kodları bu şekilde çalıştırırsanız şu çıktıyı alırsınız:
İstanbul büyükşehir belediyesi

Burada yalnızca ilk kelimenin ilk harfi büyüdü. Halbuki title()metodunun işleyişi gereğincekarakter dizisi içindeki bütün kelimelerin ilk harflerinin büyümesi gerekiyordu. İşte o satırbütün kelimelerin ilk harflerinin büyümesini sağlıyor. Eğer bir kelimenin ilk harfi zatenbüyükse title() metodu bu harfe dokunmaz, ama karakter dizisi içindeki öbür kelimelerinilk harflerini yine de büyütür.
İşte yukarıda title() metodunun bu özelliğinden faydalanıyoruz. kardiz = "İ" +
kardiz[1:] komutu karakter dizisinin ilk kelimesinin ilk harfini düzgün bir şekilde büyütüyor,ama geri kalan kelimelere hiçbir şey yapmıyor. kardiz = kardiz.title() komutu isekarakter dizisi içindeki geri kalan kelimelerin ilk harflerini büyütüyor. Böylece istediğimizçıktıyı elde edebilmiş oluyoruz. Yalnız bu kodlarda bir şey dikkatinizi çekmiş olmalı. kardiz
= kardiz.title() komutunu program içinde iki yerde kullandık. Programcılıktaki en önemli
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ilkelerden biri de mümkün olduğunca tekrardan kaçınmaktır. Eğer yazdığınız bir programdaaynı kodları program boyunca tekrar tekrar yazıyorsanız muhtemelen bir yerde hatayapıyorsunuzdur. Öyle bir durumda yapmanız gereken şey kodlarınızı tekrar gözden geçirip,tekrar eden kodları nasıl azaltabileceğinizi düşünmektir. İşte burada da böyle bir tekrar sözkonusu. Biz tekrara düşmekten kurtulmak için yukarıdaki kodları şöyle de yazabiliriz:
kardiz = "istanbul büyükşehir belediyesi"

if kardiz.startswith("i"):
kardiz = "İ" + kardiz[1:]

kardiz = kardiz.title()

print(kardiz)

kardiz = kardiz.title() komutunu hem if bloğunda, hem de else bloğunda kullandığımıziçin, programımız her koşulda bu kodu zaten çalıştıracak. O yüzden bu satırı if bloğunayazdıktan sonra bir de aynı şeyi else bloğu içine yazmak gereksiz. Onun yerine else bloğunutamamen kaldırıp, o satırı if bloğunun çıkışına yerleştirebiliriz.
Eski kodlardaki mantık işleyişi şöyle idi:
1. kardiz adlı bir değişken tanımla
2. Eğer kardiz ‘i’ harfi ile başlıyorsa (if), kardiz’in ilk harfi hariç geri kalan kısmı ile ‘İ’ harfinibirleştir.
3. Daha sonra kardiz değişkenine title()metodunu uygula.
4. Eğer kardiz ‘i’ harfi ile değil de başka bir harfle başlıyorsa (else), kardiz değişkenine

title()metodunu uygula.
5. Son olarak kardiz değişkenini yazdır.

Tekrar eden kodları çıkardıktan sonra ise kodlarımızın mantık işleyişi şöyle oldu:
1. kardiz adlı bir değişken tanımla
2. Eğer kardiz ‘i’ harfi ile başlıyorsa (if), kardiz’in ilk harfi hariç geri kalan kısmı ile ‘İ’ harfinibirleştir.
3. Daha sonra kardiz değişkenine title()metodunu uygula.
4. Son olarak kardiz değişkenini yazdır.

Gördüğünüz gibi, aynı sonuca daha kısa bir yoldan ulaşabiliyoruz.
Ama bir dakika! Burada bir sorun var!
Bu kodlar ‘i’ harfinin karakter dizisinin yalnızca en başında yer aldığı durumlarda düzgünçalışacaktır. Bu kodlar mesela şu karakter dizisini düzgün büyütemez:
on iki ada

Aynı şekilde bu kodlar şu karakter dizisini de büyütemez:
hükümet istifa!
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Çünkü bu karakter dizilerinde ‘i’ harfi karakter dizisini oluşturan kelimelerin ilkinde yeralmıyor. Bizim yazdığımız kod ise yalnızca ilk kelime düşünülerek yazılmış. Peki bu sorununüstesinden nasıl geleceğiz?
Evet, doğru tahmin ettiniz. Bizi kurtaracak şey split() metodu ve basit bir for döngüsü.Dikkatlice bakın:
kardiz = "on iki ada"

for kelime in kardiz.split():
if kelime.startswith("i"):

kelime = "İ" + kelime[1:]

kelime = kelime.title()

print(kelime, end=" ")

Bu defa istediğimizi gerçekleştiren bir kod yazabildik. Bu kodlar, ‘i’ harfi karakter dizisinioluşturan kelimelerin hangisinde bulunursa bulunsun, karakter dizisini Türkçeye uygun birşekilde büyütebilecektir.
Bir önceki kodlara göre, bu son kodlardaki tek farkın split() metodu ve for döngüsüolduğuna dikkat edin.
Bu kodları daha iyi anlayabilmek için etkileşimli kabukta kendi kendinize bazı denemeçalışmaları yapabilirsiniz:
>>> kardiz = "on iki ada"
>>> kardiz.split()

['on', 'iki', 'ada']

>>> for kelime in kardiz.split():
... print(kelime[0])
...
o
i
a

Gördüğünüz gibi, split() metodu "on iki ada" adlı karakter dizisini kelimelerine ayırıyor.İşte biz de kelimelerine ayrılmış bu yapı üzerinde bir for döngüsü kurarak herbir öğenin ilkharfinin ‘i’ olup olmadığını kontrol edebiliyoruz.

18.3 swapcase()

swapcase() metodu da büyük-küçük harfle ilgili bir metottur. Bu metot bir karakter dizisiiçindeki büyük harfleri küçük harfe; küçük harfleri de büyük harfe dönüştürür. Örneğin:
>>> kardiz = "python"
>>> kardiz.swapcase()

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
'PYTHON'

>>> kardiz = "PYTHON"
>>> kardiz.swapcase()

'python'

>>> kardiz = "Python"
>>> kardiz.swapcase()

'pYTHON'

Gördüğünüz gibi, bumetot aynen dediğimiz gibi işliyor. Yani küçük harfleri büyük harfe; büyükharfleri de küçük harfe dönüştürüyor.
Yine tahmin edebileceğiniz gibi, bu metodun da bazı Türkçe karakterlerle problemi var:
>>> kardiz = "istihza"
>>> kardiz.swapcase()

'ISTIHZA'

Bu sorunu da aşmak tabii ki bizim elimizde:
kardiz = "istanbul"

for i in kardiz:
if i == 'İ':

kardiz = kardiz.replace('İ', 'i')
elif i == 'i':

kardiz = kardiz.replace('i', 'İ')
else:

kardiz = kardiz.replace(i, i.swapcase())

print(kardiz)

Daha önceki örneklerde de olduğu gibi, bu kodlarda da ‘i’ ve ‘I’ harflerini tek tek kontroldengeçiriyoruz. Eğer bir karakter dizisi içinde bu iki harften biri varsa, bunların büyük harf veyaküçük harf karşılıklarını elle yerine koyuyoruz. Bu karakterler dışında kalan karakterlere isedoğrudan swapcase() metodunu uygulayarak istediğimiz sonucu elde ediyoruz. Bu kodlardakafanıza yatmayan yerler varsa, kodlar içinde kendinize göre bazı eklemeler çıkarmalaryaparak neyin ne işe yaradığını daha kolay anlayabilirsiniz.
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18.4 casefold()

Bu metot işlev olarak lower() metoduna çok benzer. Hatta Türkçe açısından, bu metodun
lower()metodundan hiçbir farkı yoktur. Ancak bazı başka dillerde, bu metot bazı harfler için
lower()metodunun verdiğinden farklı bir çıktı verir. Örneğin Almancadaki ‘ß’ harfi bu durumabir örnek olabilir:
>>> "ß".lower()
'ß'

>>> "ß".casefold()
'ss'

Gördüğünüz gibi, lower() ve casefold()metotları bu harfe farklı davranıyor.
Türkçedeki İ-i sorunu bu metot için de aynen geçerlidir.

18.5 strip(), lstrip(), rstrip()

Bu başlıkta birbiriyle bağlantılı üç adet karakter dizisi metodunu inceleyeceğiz. Bu metotlar
strip(), lstrip() ve rstrip(). İlk olarak strip()metoduyla başlayalım.
Zaman zaman, içinde anlamsız ya da gereksiz karakterler barındıran metinleri bu anlamsızve gereksiz karakterlerden temizlemeniz gereken durumlarla karşılaşabilirsiniz. Örneğinarkadaşınızdan gelen bir e.postada her satırın başında ve/veya sonunda > gibi bir karakterolabilir. Arkadaşınızdan gelen bu e.postayı kullanabilmek için öncelikle metin içindeki o >karakterlerini silmeniz gerekebilir. Hepimizin bildiği gibi, bu tür karakterleri elle temizlemeyekalkışmak son derece sıkıcı ve zaman alıcı bir yöntemdir. Ama artık siz bir Python programcısıolduğunuza göre bu tür angaryaları Python’a devredebilirsiniz.
Yukarıda bahsettiğimiz duruma yönelik bir örnek vermeden önce dilerseniz strip()metoduyla ilgili çok basit örnekler vererek başlayalım işe:
>>> kardiz = " istihza "

Burada değeri ” istihza “ olan kardiz adlı bir karakter dizisi tanımladık. Dikkat edersenizbu karakter dizisinin sağında ve solunda birer boşluk karakteri var. Bazı durumlardakullanıcıdan ya da başka kaynaktan gelen karakter dizilerinde bu tür istenmeyen boşluklarolabilir. Ama sizin kullanıcıdan veya başka bir kaynaktan gelen o karakter dizisini düzgünkullanabilmeniz için öncelikle o karakter dizisinin sağında ve solunda bulunan boşlukkarakterlerinden kurtulmanız gerekebilir. İşte böyle anlarda strip() metodu yardımınızayetişecektir. Dikkatlice inceleyin:
>>> kardiz = " istihza "
>>> print(kardiz)

' istihza '

>>> kardiz.strip()

'istihza'
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Gördüğünüz gibi, strip() metodunu kullanarak, karakter dizisinin orijinalinde bulunan sağlısollu boşluk karakterlerini bir çırpıda ortadan kaldırdık.
strip() metodu yukarıdaki örnekte olduğu gibi parametresiz olarak kullanıldığında, birkarakter dizisinin sağında veya solunda bulunan belli başlı karakterleri kırpar. strip()metodunun öntanımlı olarak kırptığı karakterler şunlardır:

‘ ‘ boşluk karakteri\t sekme (TAB) oluşturan kaçış dizisi\n satır başına geçiren kaçış dizisi\r imleci aynı satırın başına döndüren kaçış dizisi\v düşey sekme oluşturan kaçış dizisi\f yeni bir sayfaya geçiren kaçış dizisi
Yani eğer strip() metoduna herhangi bir parametre vermezsek bu metot otomatik olarakkarakter dizilerinin sağında ve solunda bulunan yukarıdaki karakterleri kırpacaktır. Ancak eğerbiz istersek strip()metoduna bir parametre vererek bumetodun istediğimiz herhangi başkabir karakteri kırpmasını da sağlayabiliriz. Örneğin:
>>> kardiz = "python"
>>> kardiz.strip("p")

'ython'

Burada strip() metoduna parametre olarak “p” karakter dizisini vererek, strip()metodunun, karakter dizisinin başında bulunan “p” karakterini ortadan kaldırmasını sağladık.Yalnız strip() metodunu kullanırken bir noktaya dikkat etmelisiniz. Bu metot bir karakterdizisinin hem başında, hem de sonunda bulunan karakterlerle ilgilenir. Mesela şu örneğebakalım:
>>> kardiz = "kazak"
>>> kardiz.strip("k")

'aza'

Gördüğünüz gibi, strip()metoduna “k” parametresini vererek, “kazak” adlı karakter dizisininhem başındaki hem de sonundaki “k” harflerini kırpmayı başardık. Eğer bu metoda verdiğinizparametre karakter dizisinde geçmiyorsa, bu durumda strip() metodu herhangi bir işlemyapmaz. Ya da aradığınız karakter, karakter dizisinin yalnızca tek bir tarafında (mesela sadecebaşında veya sadece sonunda) geçiyorsa, strip()metodu, ilgili karakter hangi taraftaysa onusiler. Aranan karakterin bulunmadığı tarafla ilgilenmez.
strip() metodunu anlatmaya başlarken, içinde gereksiz yere > işaretlerinin geçtiğie.postalardan söz etmiş ve bu e.postalardaki o gereksiz karakterleri elle silmenin nekadar da sıkıcı bir iş olduğunu söylemiştik. Eğer e.postalarınızda bu tip durumlarla sık sıkkarşılaşıyorsanız, gereksiz karakterleri silme görevini sizin yerinize Python yerine getirebilir.Şimdi şu kodları dikkatlice inceleyin:
metin = """
> Python programlama dili Guido Van Rossum adlı Hollandalı bir programcı␣
→˓tarafından
> 90'lı yılların başında geliştirilmeye başlanmıştır. Çoğu insan, isminin Python

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
> olmasına bakarak, bu programlama dilinin, adını piton yılanından aldığını␣
→˓düşünür.
> Ancak zannedildiğinin aksine bu programlama dilinin adı piton yılanından␣
→˓gelmez.
> Guido Van Rossum bu programlama dilini, The Monty Python adlı bir İngiliz␣
→˓komedi
> grubunun, Monty Python's Flying Circus adlı gösterisinden esinlenerek␣
→˓adlandırmıştır.
> Ancak her ne kadar gerçek böyle olsa da, Python programlama dilinin pek çok␣
→˓yerde
> bir yılan figürü ile temsil edilmesi neredeyse bir gelenek halini almıştır␣
→˓diyebiliriz.
"""

for i in metin.split():
print(i.strip("> "), end=" ")

Bu programı çalıştırdığınızda şöyle bir çıktı elde edeceksiniz:
Python programlama dili Guido Van Rossum adlı Hollandalı bir programcı␣
→˓tarafından
90'lı yılların başında geliştirilmeye başlanmıştır. Çoğu insan, isminin Python
olmasına bakarak, bu programlama dilinin, adını piton yılanından aldığını␣
→˓düşünür.
Ancak zannedildiğinin aksine bu programlama dilinin adı piton yılanından gelmez.
Guido Van Rossum bu programlama dilini, The Monty Python adlı bir İngiliz komedi
grubunun, Monty Python's Flying Circus adlı gösterisinden esinlenerek␣
→˓adlandırmıştır.
Ancak her ne kadar gerçek böyle olsa da, Python programlama dilinin pek çok␣
→˓yerde
bir yılan figürü ile temsil edilmesi neredeyse bir gelenek halini almıştır␣
→˓diyebiliriz.

Gördüğünüz gibi, her satırın başında bulunan ‘> ‘ karakterlerini ufacık birkaç kod yardımıylarahatlıkla temizledik. Burada strip()metoduyla birlikte split()metodunu da kullandığımızıgörüyorsunuz. split()metodu ile öncemetin adlı karakter dizisini parçaladık. Daha sonra da
strip()metodu yardımıyla baş taraftaki istenmeyen karakterleri temizledik.
Yukarıdaki örnekte verdiğimiz metin, istenmeyen karakterleri yalnızca tek bir tarafta içeriyor.Ama elbette istenmeyen karakterler, karakter dizisinin ne tarafında olursa olsun strip()metodu bu karakterleri başarıyla kırpacaktır.
Bu bölümün başlığında strip() metodu ile birlikte lstrip() ve rstrip() adlı iki metodundaha adı geçiyordu. strip() metodunun ne işe yaradığını öğrendik. Peki bu lstrip() ve
rstrip()metotları ne işe yarıyor?
lstrip()metodundan başlayalım anlatmaya. . .
strip() metodunu anlatırken, bu metodun bir karakter dizisinin sağında ve solundabulunan istenmeyen karakterleri kırptığını söylemiştik. Ancak bazen, istediğimiz şey buolmayabilir. Yani biz bir karakter dizisinin hem sağında, hem de solunda bulunan gereksizkarakterleri değil, yalnızca sağında veya yalnızca solunda bulunan gereksiz karakterleri
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kırpmak isteyebiliriz. Örneğin strip() metodunu anlatırken verdiğimiz “kazak” örneğini elealalım. Şöyle bir komutun ne yapacağını biliyorsunuz:
>>> "kazak".strip("k")

Bu komut hem sol, hem de sağ taraftaki “k” karakterlerini kırpacaktır. Ama peki ya bizsadece sol taraftaki “k” karakterini atmak istersek ne olacak? İşte böyle bir durumda strip()metodundan değil, lstrip()metodundan faydalanacağız.
lstrip() metodu bir karakter dizisinin sol tarafındaki gereksiz karakterlerden kurtulmamızısağlar. Mesela bu bilgiyi yukarıdaki örneğe uygulayalım:
>>> "kazak".lstrip("k")

'azak'

Gördüğünüz gibi, lstrip() metodu yalnızca sol baştaki “k” harfiyle ilgilendi. Sağ taraftaki “k”harfine ise dokunmadı. Eğer sol taraftaki karakteri değil de yalnızca sağ taraftaki karakteriuçurmak istemeniz halinde ise rstrip()metodundan yararlanacaksınız:
>>> "kazak".rstrip("k")

'kaza'

Bu arada, yukarıdaki metotları doğrudan karakter dizileri üzerine uygulayabildiğimize dedikkat edin. Yani şu iki yöntem de uygun ve doğrudur:
>>> kardiz = "karakter dizisi"
>>> kardiz.metot_adı()

veya:
>>> "karakter dizisi".metot_adı()

18.6 join()

Hatırlarsanız şimdiye kadar öğrendiğimiz metotlar arasında split() adlı bir metot vardı. Bumetodun ne işe yaradığını ve nasıl kullanıldığını biliyorsunuz:
>>> kardiz = "Beşiktaş Jimnastik Kulübü"
>>> bölünmüş = kardiz.split()
>>> print(bölünmüş)

['Beşiktaş', 'Jimnastik', 'Kulübü']

Gördüğünüz gibi split() metodu bir karakter dizisini belli yerlerden bölerek parçalaraayırıyor. Bu noktada insanın aklına şöyle bir soru geliyor: Diyelim ki elimizde böyle bölünmüşbir karakter dizisi grubu var. Biz bu grup içindeki karakter dizilerini tekrar birleştirmek istersekne yapacağız?
Şimdi şu kodlara çok dikkatlice bakın:
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>>> " ".join(bölünmüş)

'Beşiktaş Jimnastik Kulübü'

Gördüğünüz gibi, “Beşiktaş Jimnastik Kulübü” adlı karakter dizisinin ilk halini tekrar elde ettik.Yani bu karakter dizisine ait, bölünmüş parçaları tekrar bir araya getirdik. Ancak bu işi yapankod gözünüzüne biraz tuhaf ve anlaşılmaz görünmüş olabilir.
İlk başta dikkatimizi çeken şey, bu metodun öbür metotlara göre biraz daha farklı bir yapıyasahipmiş gibi görünmesi. Ama belki yukarıdaki örneği şöyle yazarsak bu örnek biraz dahaanlaşılır gelebilir gözünüze:
>>> birleştirme_karakteri = " "
>>> birleştirme_karakteri.join(bölünmüş)

Burada da tıpkı öteki metotlarda olduğu gibi, join() metodunu bir karakter dizisi üzerineuyguladık. Bu karakter dizisi bir adet boşluk karakteri. Ayrıca gördüğünüz gibi join()metodu bir adet de parametre alıyor. Bu örnekte join() metoduna verdiğimiz parametrebölünmüş adlı değişken. Aslında şöyle bir düşününce yukarıdaki kodların sanki şöyle yazılmasıgerekiyormuş gibi gelebilir size:
>>> bölünmüş.join(birleştirme_karakteri)

Ama bu kullanım yanlıştır. Üstelik kodunuzu böyle yazarsanız Python size bir hata mesajıgösterecektir:
>>> bölünmüş.join(birleştirme_karakteri)

Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>

AttributeError: 'list' object has no attribute 'join'

Buradaki hata mesajı bize şöyle diyor: ‘liste nesnesinin join adlı bir niteliği yoktur!’. Bucümledeki ‘liste nesnesi’ ifadesine özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. Biz şimdiye kadariki tür nesne (ya da başka bir ifadeyle veri tipi) görmüştük. Bunlar karakter dizileri ve sayılardı.Burada karşımıza üçüncü bir nesne çıkıyor. Gördüğümüz kadarıyla bu yeni nesnenin adı ‘liste’.(Liste adlı veri tipini birkaç bölüm sonra en ince ayrıntısına kadar inceleyeceğiz. Python’daböyle bir veri tipi olduğunu bilmemiz bizim için şimdilik yeterli.)
İşte yukarıdaki hatayı almamızın nedeni, aslında karakter dizilerine ait bir metot olan join()metodunu bir liste üzerinde uygulamaya çalışmamız. Böyle bir durumda da Python doğalolarak bizi ‘liste nesnelerinin join adlı bir niteliği olmadığı’ konusunda uyarıyor. Bütün buanlattıklarımız bizi şu sonuca ulaştırıyor: Bir veri tipine ait metotlar doğal olarak yalnızca overi tipi üzerinde kullanılabilir. Mesela yukarıdaki örnekte gördüğümüz gibi, bir karakter dizisimetodu olan join()’i başka bir veri tipine uygulamaya çalışırsak hata alırız.
Sonuç olarak, join() adlı metodu bölünmüş adlı değişkene uygulayamayacağımızı anlamışbulunuyoruz. O halde bu metotla birlikte kullanılmak üzere bir karakter dizisi bulmamızgerekiyor.
En başta da söylediğimiz gibi, join() metodunun görevi bölünmüş karakter dizisi gruplarınıbirleştirmektir. Bumetot görevini yerine getirirken, yani karakter dizisi gruplarını birleştirirkenbir birleştirme karakterine ihtiyaç duyar. Bizim örneğimizde bu birleştirme karakteri bir adetboşluktur. Durumu daha iyi anlayabilmek için örneğimizi tekrar gözümünün önüne getirelim:
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>>> kardiz = "Beşiktaş Jimnastik Kulübü"
>>> bölünmüş = kardiz.split()
>>> print(bölünmüş)

['Beşiktaş', 'Jimnastik', 'Kulübü']

>>> kardiz = " ".join(bölünmüş)
>>> print(kardiz)

Beşiktaş Jimnastik Kulübü

Gördüğünüz gibi, orijinal karakter dizisinin bölünmüş parçalarını, her bir parçanın arasındabir adet boşluk olacak şekilde yeniden birleştirdik. Elbette sadece boşluk karakterikullanabileceğiz diye bir kaide yok. Mesela şu örneklere bakın:
>>> kardiz = "-".join(bölünmüş)

Beşiktaş-Jimnastik-Kulübü

>>> kardiz = "".join(bölünmüş)

BeşiktaşJimnastikKulübü

İlk örnekte, bölünmüş karakter dizilerini - işareti ile birleştirdik. İkinci örnekte ise bu karakterdizilerini birleştirmek için boş bir karakter dizisi kullandık. Yani parçaları birleştirirken aradaboşluk olmamasını sağladık.
join() metodu ile bol bol pratik yaparak bu metodu hakkıyla öğrenmenizi tavsiye ederim.Zira programcılık maceranız boyunca en sık kullanacağınız karakter dizisi metotları listesininen başlarında bu metot yer alır.

18.7 count()

Tıpkı daha önce öğrendiğimiz sorgulayıcı metotlar gibi, count()metodu da bir karakter dizisiüzerinde herhangi bir değişiklik yapmamızı sağlamaz. Bu metodun görevi bir karakter dizisiiçinde belli bir karakterin kaç kez geçtiğini sorgulamaktır. Bununla ilgili hemen bir örnekverelim:
>>> şehir = "Kahramanmaraş"
>>> şehir.count("a")

5

Buradan anlıyoruz ki, “Kahramanmaraş” adlı karakter dizisi içinde toplam 5 adet “a” karakterigeçiyor.
count()metodu yaygın olarak yukarıdaki örnekte görüldüğü şekilde sadece tek bir parametreile kullanılır. Ama aslında bu metot toplam 3 parametre alır. Şimdi şu örnekleri dikkatliceinceleyin:
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>>> şehir = "adana"
>>> şehir.count("a")

3

>>> şehir.count("a", 1)

2

>>> şehir.count("a", 2)

2

>>> şehir.count("a", 3)

1

>>> şehir.count("a", 4)

1

İlk örnekte count() metodunu tek bir parametre ile birlikte kullandığımız için “adana” adlıkarakter dizisi içindeki bütün “a” harflerinin toplam sayısı çıktı olarak verildi.
İkinci örnekte ise count() metoduna ikinci bir parametre daha verdik. Bu ikinci parametre,
count() metodunun bir karakteri saymaya başlarken karakter dizisinin kaçıncı sırasındanbaşlayacağını gösteriyor. Bu örnekte ikinci parametre olarak 1 sayısını verdiğimiz için, Pythonsaymaya “adana” karakter dizisinin 1. sırasından başlayacak. Dolayısıyla 0. sıradaki “a” harfisayım işleminin dışında kalacağı için toplam “a” sayısı 3 değil 2 olarak görünecek. Gördüğünüzgibi, sonraki örneklerde de aynı mantığı takip ettiğimiz için aradığımız karakterin toplam sayısıörnekten örneğe farklılık gösteriyor.
Peki bu metodu gerçek programlarda ne amaçla kullanabilirsiniz? Bu metodu kullanarak,örneğin, kullanıcıyı aynı karakterden yalnızca bir adet girmeye zorlayabilirsiniz. Bunun içinmesela şöyle bir yapı kullanabilirsiniz:
parola = input("parolanız: ")

kontrol = True

for i in parola:
if parola.count(i) > 1:

kontrol = False

if kontrol:
print('Parolanız onaylandı!')

else:
print('Parolanızda aynı harfi bir kez kullanabilirsiniz!')

Burada kontrol değişkeninin değerini True olarak belirledik. Eğer parola içindeki harflerdenherhangi biri 1’den fazla geçiyorsa bu durumda kontrol değişkeninin değerini False yapıyoruz:
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for i in parola:
if parola.count(i) > 1:

kontrol = False

Daha sonra da kontrol değişkeninin durumuna göre kullanıcıya parolanın onaylandığı veyaonaylanmadığı bilgisini veriyoruz. Buna göre eğer kontrol değişkeninin değeri True ise şuçıktıyı veriyoruz:
Parolanız onaylandı!

Aksi halde şu çıktıyı veriyoruz:
Parolanızda aynı harfi bir kez kullanabilirsiniz!

Yukarıdakine benzer durumların dışında count() metodunu şöyle durumlarda dakullanabilirsiniz:
kelime = input("Herhangi bir kelime: ")

for harf in kelime:
print("{} harfi {} kelimesinde {} kez geçiyor!".format(harf,

kelime,
kelime.count(harf)))

Burada amacımız kullanıcının girdiği bir kelime içindeki bütün harflerin o kelime içinde kaç kezgeçtiğini bulmak. count() metodunu kullanarak bu işi çok kolay bir şekilde halledebiliyoruz.Kullanıcının mesela ‘adana’ kelimesini girdiğini varsayarsak yukarıdaki program şöyle bir çıktıverecektir:
a harfi adana kelimesinde 3 kez geçiyor!
d harfi adana kelimesinde 1 kez geçiyor!
a harfi adana kelimesinde 3 kez geçiyor!
n harfi adana kelimesinde 1 kez geçiyor!
a harfi adana kelimesinde 3 kez geçiyor!

Ancak burada şöyle bir problem var: ‘adana’ kelimesi içinde birden fazla geçen harfler(mesela ‘a’ harfi) çıktıda birkaç kez tekrarlanıyor. Yani mesela ‘a’ harfinin geçtiği her yerdeprogramımız ‘a’ harfinin kelime içinde kaç kez geçtiğini rapor ediyor. İstediğiniz davranış buolabilir. Ama bazı durumlarda her harfin kelime içinde kaç kez geçtiği bilgisinin yalnızca birkez raporlanmasını isteyebilirsiniz. Yani siz yukarıdaki gibi bir çıktı yerine şöyle bir çıktı eldeetmek istiyor olabilirsiniz:
a harfi adana kelimesinde 3 kez geçiyor!
d harfi adana kelimesinde 1 kez geçiyor!
n harfi adana kelimesinde 1 kez geçiyor!

Böyle bir çıktı elde edebilmek için şöyle bir program yazabilirsiniz:
kelime = input("Herhangi bir kelime: ")
sayaç = ""

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
for harf in kelime:

if harf not in sayaç:
sayaç += harf

for harf in sayaç:
print("{} harfi {} kelimesinde {} kez geçiyor!".format(harf,

kelime,
kelime.count(harf)))

Gelin isterseniz bu kodları şöyle bir inceleyelim.
Bu kodlarda öncelikle kullanıcıdan herhangi bir kelime girmesini istiyoruz.
Daha sonra sayaç adlı bir değişken tanımlıyoruz. Bu değişken, kullanıcının girdiği kelimeiçindeki harfleri tutacak. Bu değişken, kelime değişkeninden farklı olarak, kullanıcının girdiğisözcük içinde birden fazla geçen harflerden yalnızca tek bir örnek içerecek.
Değişkenimizi tanımladıktan sonra bir for döngüsü kuruyoruz. Bu döngüye dikkatlice bakın.Kullanıcının girdiği kelime içinde geçen harflerden her birini yalnızca bir kez alıp sayaçdeğişkenine gönderiyoruz. Böylece elimizde her harften sadece bir adet olmuş oluyor.Burada Python’ın arka planda neler çevirdiğini daha iyi anlayabilmek için isterseniz döngüdensonra şöyle bir satır ekleyerek sayaç değişkeninin içeriğini inceleyebilir, böylece buradakullandığımız for döngüsünün nasıl çalıştığını daha iyi görebilirsiniz:
print("sayaç içeriği: ", sayaç)

İlk döngümüz sayesinde, kullanıcının girdiği kelime içindeki her harfi teke indirerek, bu harflerisayaç değişkeni içinde topladık. Şimdi yapmamız gereken şey, sayaç değişkenine gönderilenher bir harfin, kelime adlı değişken içinde kaç kez geçtiğini hesaplamak olmalı. Bunu da yinebir for döngüsü ile yapabiliriz:
for harf in sayaç:

print("{} harfi {} kelimesinde {} kez geçiyor!".format(harf,
kelime,
kelime.count(harf)))

Burada yaptığımız şey şu: count() metodunu kullanarak, sayaç değişkeninin içindeki her birharfin, kelime değişkeninin içinde kaç kez geçtiğini buluyoruz. Bu döngünün nasıl çalıştığınıdaha iyi anlayabilmek için, isterseniz bu döngüyü şu şekilde sadeleştirebilirsiniz:
for harf in sayaç:

print(harf, kelime, kelime.count(harf))

Gördüğünüz gibi, sayaç değişkeni içindeki herbir harfin kelime adlı karakter dizisi içinde kaçkez geçtiğini tek tek sorguladık.
Yukarıdaki örneklerde count() metodunun iki farklı parametre aldığını gördük. Bu metotbunların dışında üçüncü bir parametre daha alır. Bu üçüncü parametre ikinci parametreyleilişkilidir. Dilerseniz bu ilişkiyi bir örnek üzerinde görelim:
>>> kardiz = "python programlama dili"
>>> kardiz.count("a")

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
3

>>> kardiz.count("a", 15)

2

Bu örneklerden anladığımıza göre, “python programlama dili” adlı karakter dizisi içindetoplam 3 adet ‘a’ harfi var. Eğer bu karakter dizisi içindeki ‘a’ harflerini karakter dizisinin enbaşından itibaren değil de, 15. karakterden itibaren saymaya başlarsak bu durumda 2 adet ‘a’harfi buluyoruz. Şimdi de şu örneğe bakalım:
>>> kardiz.count("a", 15, 17)

1

Burada, 15. karakter ile 17. karakter arasında kalan ‘a’ harflerini saymış olduk. 15. karakterile 17. karakter arasında toplam 1 adet ‘a’ harfi olduğu için de Python bize 1 sonucunu verdi.Bütün bu örneklerden sonra count()metoduna ilişkin olarak şöyle bir tespitte bulunabiliriz:
count() metodu bir karakter dizisi içinde belli bir karakterin kaç kez geçtiğinisorgulamamızı sağlar. Örneğin bumetodu count("a") şeklinde kullanırsak Pythonbize karakter dizisi içindeki bütün “a” harflerinin sayısını verecektir. Eğer bumetoda 2. ve 3. parametreleri de verirsek, sorgulama işlemi karakter dizisinin bellibir kısmında gerçekleştirilecektir. Örneğin count("a", 4, 7) gibi bir kullanım,bize karakter dizisinin 4. ve 7. karakterleri arasında kalan “a” harflerinin sayısınıverecektir.

Böylece birmetodu daha ayrıntılı bir şekilde incelemiş olduk. Artık başka birmetot incelemeyegeçebiliriz.

18.8 index(), rindex()

Bu bölümün başında karakter dizilerinin dilimlenme özelliğinden söz ederken, karakter dizisiiçindeki her harfin bir sırası olduğunu söylemiştik. Örneğin “python” adlı karakter dizisinde‘p’ harfinin sırası 0’dır. Aynı şekilde ‘n’ harfinin sırası ise 5’tir. Karakterlerin, bir karakter dizisiiçinde hangi sırada bulunduğunu öğrenmek için index() adlı bir metottan yararlanabiliriz.Örneğin:
>>> kardiz = "python"
>>> kardiz.index("p")

0

>>> kardiz.index("n")

5

Eğer sırasını sorguladığımız karakter, o karakter dizisi içinde bulunmuyorsa, bu durumdaPython bize bir hata mesajı gösterir:
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>>> kardiz.index("z")

Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>

ValueError: substring not found

Bu metodun özelliği, sorguladığımız karakterin, karakter dizisi içinde geçtiği ilk konumuvermesidir. Yani örneğin:
>>> kardiz = "adana"
>>> kardiz.index("a")

0

“adana” adlı karakter dizisi içinde 3 adet ‘a’ harfi var. Ancak biz index() metodu yardımıyla“adana” karakter dizisi içindeki ‘a’ harfinin konumunu sorgularsak, Python bize ‘a’ harfiningeçtiği ilk konumu, yani 0. konumu, bildirecektir. Halbuki “adana” karakter dizisi içinde 2. ve4. sıralarda da birer ‘a’ harfi var. Ancak index() metodu 0. konumdaki ‘a’ harfini gördüktensonra karakter dizisinin geri kalanına bakmaz.
index()metodunubiz yukarıda tek bir parametre ile birlikte kullandık. Bu parametre, karakterdizisi içinde konumunu öğrenmek istediğimiz karakteri gösteriyor. Ama bu metot aslındatoplam 3 parametre alır. Şu örnekleri dikkatlice inceleyelim:
>>> kardiz = "adana"
>>> kardiz.index("a")

0

Burada normal bir şekilde index()metodunu tek bir parametre ile birlikte kullandık. BöylecePython bize ‘a’ harfinin karakter dizisi içinde ilk olarak hangi sırada bulunduğunu gösterdi. Birde şu örneğe bakalım:
>>> kardiz.index("a", 1)

2

Gördüğünüz gibi, bu defa index() metoduna ikinci bir parametre daha verdik. index()metodunun ikinci parametresi, Python’ın aramaya kaçıncı sıradan itibaren başlayacağınıgösteriyor. Biz yukarıdaki örnekte Python’ın aramaya 1. sıradan itibaren başlamasını istedik.Bu yüzden Python 0. sıradaki “a” karakterini es geçti ve 2. sırada bulunan “a” karakterini gördü.Bir de şuna bakalım:
>>> kardiz.index("a", 3)

Bu defa Python’ın aramaya 3. sıradan başlamasını istedik. Dolayısıyla Python 0. ve 2.sıralardaki ‘a’ harflerini görmezden gelip bize 4. sıradaki ‘a’ harfinin sırasını bildirdi.
Gelelim index()metodunun 3. parametresine. . . Dilerseniz 3. parametrenin ne işe yaradığınıbir örnek üzerinde gösterelim:
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>>> kardiz = "adana"
>>> kardiz.index("a", 1, 3)

2

Hatırlarsanız, bundan önce count() adlı bir metot öğrenmiştik. O metot da toplam 3parametre alıyordu. count() metodunda kullandığımız 2. ve 3. parametrelerin görevlerinihatırlıyor olmalısınız. İşte index() metodunun 2. ve 3. parametreleri de aynen count()metodundaki gibi çalışır. Yani Python’ın sorgulama işlemini hangi sıra aralıklarındangerçekleştireceğini gösterir. Mesela yukarıdaki örnekte biz “adana” karakter dizisinin 1. ve 3.sıraları arasındaki ‘a’ harflerini sorguladık. Yani yukarıdaki örnekte Python ‘a’ harfini aramaya1. konumdan başladı ve aramayı 3. konumda kesti. Böylece “adana” karakter dizisinin 2.sırasındaki ‘a’ harfinin konumunu bize bildirdi.
Gördüğünüz gibi, index()metodu bize aradığımız karakterin yalnızca ilk konumunu bildiriyor.Peki biz mesela “adana” karakter dizisi içindeki bütün ‘a’ harflerinin sırasını öğrenmek istersekne yapacağız?
Bu isteğimizi yerine getirmek için karakter dizisinin her bir sırasını tek tek kontrol etmemizyeterli olacaktır. Yani şöyle bir şey yazmamız gerekiyor:
kardiz = "adana"

print(kardiz.index("a", 0))
print(kardiz.index("a", 1))
print(kardiz.index("a", 2))
print(kardiz.index("a", 3))
print(kardiz.index("a", 4))

Buradaki mantığı anladığınızı sanıyorum. Bildiğiniz gibi, index() metodunun ikinciparametresi sayesinde karakter dizisi içinde aradığımız bir karakteri hangi konumdanitibaren arayacağımızı belirleyebiliyoruz. Örneğin yukarıdaki kodlarda gördüğünüz ilk
print() satırı ‘a’ karakterini 0. konumdan itibaren arıyor ve gördüğü ilk ‘a’ harfinin konumunuraporluyor. İkinci print() satırı ‘a’ karakterini 1. konumdan itibaren arıyor ve gördüğü ilk‘a’ harfinin konumunu raporluyor. Bu süreç karakter dizisinin sonuna ulaşılıncaya kadardevam ediyor. Böylece karakter dizisi içinde geçen bütün ‘a’ harflerinin konumunu elde etmişoluyoruz.
Elbette yukarıdaki kodları, sadece işin mantığını anlamanızı sağlamak için bu şekilde verdik.Tahmin edebileceğiniz gibi, yukarıdaki kod yazımı son derece verimsiz bir yoldur. Ayrıcagördüğünüz gibi, yukarıdaki kodlar sadece 5 karakter uzunluğundaki karakter dizileri içingeçerlidir. Halbuki programlamada esas alınması gereken yöntem, kodlarınızı olabildiğincegenel amaçlı tutup, farklı durumlarda da çalışabilmesini sağlamaktır. Dolayısıyla yukarıdakimantığı şu şekilde kodlara dökmek çok daha akıllıca bir yol olacaktır:
kardiz = "adana"

for i in range(len(kardiz)):
print(kardiz.index("a", i))

Gördüğünüz gibi, yukarıdaki kodlar yardımıyla, bir önceki verimsiz kodları hem kısalttık, hemde daha geniş kapsamlı bir hale getirdik. Hatta yukarıdaki kodları şöyle yazarsanız karakterdizisi ve bu karakter dizisi içinde aranacak karakteri kullanıcıdan da alabilirsiniz:
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kardiz = input("Metin girin: ")
aranacak = input("Aradığınız harf: ")

for i in range(len(kardiz)):
print(kardiz.index(aranacak, i))

Bu kodlarda bazı problemler dikkatinizi çekmiş olmalı. Mesela, aranan karakter dizisininbulunduğu konumlar çıktıda tekrar ediyor. Örneğin, kullanıcının “adana” karakter dizisi içinde‘a’ harfini aramak istediğini varsayarsak programımız şöyle bir çıktı veriyor:
0
2
2
4
4

Burada 2 ve 4 sayılarının birden fazla geçtiğini görüyoruz. Bunu engellemek için şöyle bir kodyazabiliriz:
kardiz = input("Metin girin: ")
aranacak = input("Aradığınız harf: ")

for i in range(len(kardiz)):
if i == kardiz.index(aranacak, i):

print(i)

Bu kodlarla yaptığımız şey şu: Öncelikle karakter dizisinin uzunluğunu gösteren sayı aralığıüzerinde bir for döngüsü kuruyoruz. Kullanıcının burada yine “adana” karakter dizisinigirdiğini varsayarsak, “adana” karakter dizisinin uzunluğu 5 olduğu için for döngümüz şöylegörünecektir:
for i in range(5):

...

Daha sonra for döngüsü içinde tanımladığımız i değişkeninin değerinin, karakter dizisi içindearadığımız karakterin konumu ile eşleşip eşleşmediğini kontrol ediyoruz ve değeri eşleşensayıları print() fonksiyonunu kullanarak ekrana döküyoruz.
Eğer bu kodlar ilk bakışta gözünüze anlaşılmaz göründüyse bu kodları bir de şu şekilde yazarakarka planda neler olup bittiğini daha net görebilirsiniz:
kardiz = input("Metin girin: ")
aranacak = input("Aradığınız harf: ")

for i in range(len(kardiz)):
print("i'nin değeri: ", i)
if i == kardiz.index(aranacak, i):

print("%s . sırada 1 adet %s harfi bulunuyor" %(i, aranacak))
else:

print("%s . sırada %s harfi bulunmuyor" %(i, aranacak))

Gördüğünüz gibi index() metodu bir karakter dizisi içindeki karakterleri ararken karakter

320 Bölüm 18. Karakter Dizilerinin Metotları (Devamı)



Yazbel Python Belgeleri, Yayım 4.0.0

dizisini soldan sağa doğru okuyor. Python’da bu işlemin tersi de mümkündür. Yani istersenizPython’ın, karakter dizisini soldan sağa doğru değil de, sağdan sola doğru okumasını dasağlayabilirsiniz. Bu iş için rindex() adlı bir metottan yararlanacağız. Bu metot her yönden
index() metoduyla aynıdır. index() ve rindex() metotlarının birbirinden tek farkı, index()metodunun karakter dizilerini soldan sağa, rindex() metodunun ise sağdan sola doğruokumasıdır. Hemen bir örnekle durumu açıklamaya çalışalım:
>>> kardiz = "adana"
>>> kardiz.index("a")

0

>>> kardiz.rindex("a")

4

Bu iki örnek, index() ve rindex() metotları arasındaki farkı gayet net bir şekilde ortayakoyuyor. index()metodu, karakter dizisini soldan sağa doğru okuduğu için “adana” karakterdizisinin 0. sırasındaki ‘a’ harfini yakaladı. rindex() metodu ise karakter dizisini sağdan soladoğru okuduğu için “adana” karakter dizisinin 4. sırasındaki ‘a’ harfini yakaladı. . .

18.9 find, rfind()

find() ve rfind() metotları tamamen index() ve rindex() metotlarına benzer. find()ve rfind() metotlarının görevi de bir karakter dizisi içindeki bir karakterin konumunusorgulamaktır:
>>> kardiz = "adana"
>>> kardiz.find("a")

0

>>> kardiz.rfind("a")

4

Peki index()/rindex() ve find()/rfind()metotları arasında ne fark var?
index() ve rindex()metotları karakter dizisi içindeki karakteri sorgularken, eğer o karakteribulamazsa bir ValueError hatası verir:
>>> kardiz = "adana"
>>> kardiz.index("z")

Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>

ValueError: substring not found

Ama find() ve rfind()metotları böyle bir durumda -1 çıktısı verir:
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>>> kardiz = "adana"
>>> kardiz.find("z")

-1

Bu iki metot çifti arasındaki tek fark budur.

18.10 center()

Center kelimesi İngilizce’de ‘orta, merkez, ortalamak’ gibi anlamlara gelir. Bu anlama uygunolarak, center()metodunu karakter dizilerini ortalamak için kullanabilirsiniz. Örneğin:
for metot in dir(""):

print(metot.center(15))

Gördüğünüz gibi center()metodu bir adet parametre alıyor. Bu parametre, karakter dizisineuygulanacak ortalama işleminin genişliğini gösteriyor. Bu parametrenin nasıl bir etki ortayaçıkardığını daha iyi anlayabilmek için isterseniz bir iki basit örnek verelim:
>>> kardiz = "python"

Burada 6 karakterlik bir karakter dizisi tanımladık. Şimdi dikkatlice bakın:
>>> kardiz.center(1)

'python'

Burada ise center() metoduna parametre olarak 1 sayısını verdik. Ancak bu parametrekarakter dizimizinin uzunluğundan az olduğu için çıktı üzerinde herhangi bir etkisi olmadı.Bir de şuna bakalım:
>>> kardiz.center(10)

' python '

Çıktıdaki tırnak işaretlerine bakarak, ‘python’ kelimesinin ortalandığını görebilirsiniz. Buradanşu sonucu çıkarıyoruz: center() metoduna verilen genişlik parametresi aslında bir karakterdizisinin toplam kaç karakterlik bir yer kaplayacağını gösteriyor. Mesela yukarıdaki örnektebu metoda verdiğimiz 10 sayısı "python" adlı karakter dizisinin toplam 10 karakterlik bir yerkaplayacağını gösteriyor. Kaplanacak yere karakter dizisinin kendisi de dahildir. Yani 10 olarakbelirttiğimiz boşluk adedinin 6’sı ‘python’ kelimesinin kendisi tarafından işgal ediliyor. Geriyekalan 4 boşlukluk mesafe ise karakter dizisinin sol ve sağ tarafına paylaştırılıyor.
center() metodunun karakter dizileri üzerindeki etkisini daha net olarak görmek için şöylebir döngü kurabilirsiniz:
>>> for i in range(1, 20):
... kardiz.center(i)
...
'python'

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
'python'
'python'
'python'
'python'
'python'
' python'
' python '

' python '

' python '

' python '

' python '

' python '

' python '

' python '

' python '

' python '

' python '

' python '

Bu örnekte, karakter dizisinin her adımda nasıl ortaya doğru kaydığı açıkça görülüyor. Dikkatederseniz çıktının ilk altı satırında karakter dizisinin konumu değişmiyor. Ancak center()metoduna verilen parametrenin değeri karakter dizisinin uzunluğunu aştığı anda karakterdizisi ortaya doğru ilerlemeye başlıyor.
center() metodu genellikle yukarıdaki gösterdiğimiz şekilde tek bir parametre ile birliktekullanılır. Ancak bu metot aslında bir parametre daha alır. Şu örneği inceleyelim:
>>> kardiz = "elma"
>>> kardiz.center(10, "-")

'---elma---'

Gördüğünüz gibi, center() metoduna verdiğimiz “-” değeri sayesinde “elma” karakteriortalanırken, sağ ve sol taraftaki boşluklara da “-” karakteri eklenmiş oldu.

18.11 rjust(), ljust()

Bu metotlar da tıpkı bir önceki center() metodu gibi karakter dizilerini hizalama vazifesigörür. rjust()metodu bir karakter dizisini sağa yaslarken, ljust()metodu karakter dizisinisola yaslar. Mesela şu iki kod parçasının çıktılarını inceleyin:
>>> for i in dir(""):
... print(i.ljust(20))

>>> for i in dir(""):
... print(i.rjust(20))

ljust() metodu bize özellikle karakter dizilerinin hizalama işlemlerinde yardımcı oluyor. Bumetot yardımıyla karakter dizilerimizi sola yaslayıp, sağ tarafına da istediğimiz karakterleriyerleştirebiliyoruz. Hemen bir örnek verelim:
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>>> kardiz = "tel no"
>>> kardiz.ljust(10, ".")

'tel no....'

Burada olan şey şu: ljust() metodu, kendisine verilen 10 parametresinin etkisiyle 10karakterlik bir alan oluşturuyor. Bu 10 karakterlik alanın içine önce 6 karakterlik yer kaplayan“tel no” ifadesini, geri kalan 4 karakterlik boşluğa ise “.” karakterini yerleştiriyor. Eğer ljust()metoduna verilen sayı karakter dizisinin uzunluğundan az yer tutarsa, karakter dizisiningörünüşünde herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Örneğin yukarıdaki örnekte karakterdizimizin uzunluğu 6. Dolayısıyla kodumuzu şu şekilde yazarsak bir sonuç elde edemeyiz:
>>> kardiz.ljust(5, ".")

'tel no'

Gördüğünüz gibi, karakter dizisinde herhangi bir değişiklik olmadı. ljust() metodunaverdiğimiz “.” karakterini görebilmemiz için, verdiğimiz sayı cinsli parametrenin en az karakterdizisinin boyunun bir fazlası olması gerekir:
>>> kardiz.ljust(7, ".")

'tel no.'

ljust()metoduyla ilgili basit bir örnek daha verelim:
>>> for i in "elma", "armut", "patlıcan":
... i.ljust(10, ".")
...
'elma......'
'armut.....'
'patlıcan..'

Gördüğünüz gibi, bu metot karakter dizilerini şık bir biçimde sola hizalamamıza yardımcıoluyor.
rjust()metodu ise, ljust()metodunun yaptığı işin tam tersini yapar. Yani karakter dizilerinisola değil sağa yaslar:
>>> for i in "elma", "armut", "patlıcan":
... i.rjust(10, ".")
...
'......elma'
'.....armut'
'..patlıcan'

ljust() ve rjust() metotları, kullanıcılarınıza göstereceğiniz çıktıların düzgün görünmesinisağlamak açısından oldukça faydalıdır.
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18.12 zfill()

Bu metot kimi yerlerde işimizi epey kolaylaştırabilir. zfill() metodu yardımıyla karakterdizilerinin sol tarafına istediğimiz sayıda sıfır ekleyebiliriz:
>>> a = "12"
>>> a.zfill(3)

'012'

Bu metodu şöyle bir iş için kullanabilirsiniz:
>>> for i in range(11):
... print(str(i).zfill(2))
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Burada str() fonksiyonunu kullanarak, range() fonksiyonundan elde ettiğimiz sayıları birerkarakter dizisine çevirdiğimize dikkat edin. Çünkü zfill() karakter dizilerinin bir metodudur.Sayıların değil. . .

18.13 partition(), rpartition()

Bu metot yardımıyla bir karakter dizisini belli bir ölçüte göre üçe bölüyoruz. Örneğin:
>>> a = "istanbul"
>>> a.partition("an")

('ist', 'an', 'bul')

Eğer partition() metoduna parantez içinde verdiğimiz ölçüt karakter dizisi içindebulunmuyorsa şu sonuçla karşılaşırız:
>>> a = "istanbul"
>>> a.partition("h")

('istanbul', '', '')

Gelelim rpartition() metoduna. . . Bu metot da partition() metodu ile aynı işi yapar,ama yöntemi biraz farklıdır. partition()metodu karakter dizilerini soldan sağa doğru okur.
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rpartition() metodu ise sağdan sola doğru. Peki bu durumun ne gibi bir sonucu vardır?Hemen görelim:
>>> b = "istihza"
>>> b.partition("i")

('', 'i', 'stihza')

Gördüğünüz gibi, partition() metodu karakter dizisini ilk ‘i’ harfinden böldü. Şimdi aynıişlemi rpartition()metodu ile yapalım:
>>> b.rpartition("i")

('ist', 'i', 'hza')

rpartition() metodu ise, karakter dizisini sağdan sola doğru okuduğu için ilk ‘i’ harfindendeğil, son ‘i’ harfinden böldü karakter dizisini.
partition() ve rpartition() metotları, ölçütün karakter dizisi içinde bulunmadığıdurumlarda da farklı tepkiler verir:
>>> b.partition("g")

('istihza', '', '')

>>> b.rpartition("g")

('', '', 'istihza')

Gördüğünüz gibi, partition() metodu boş karakter dizilerini sağa doğru yaslarken,
rpartition()metodu sola doğru yasladı.

18.14 encode()

Bu metot yardımıyla karakter dizilerimizi istediğimiz kodlama sistemine göre kodlayabiliriz.Python 3.x’te varsayılan karakter kodlaması utf-8’dir. Eğer istersek şu karakter dizisini utf-8yerine cp1254 ile kodlayabiliriz:
>>> "çilek".encode("cp1254")

18.15 expandtabs()

Bumetot yardımıyla bir karakter dizisi içindeki sekme boşluklarını genişletebiliyoruz. Örneğin:
>>> a = "elma\tbir\tmeyvedir"
>>> a.expandtabs(10)

'elma bir meyvedir'
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Böylece bir metot grubunu daha geride bırakmış olduk. Gördüğünüz gibi bazı metotlarsıklıkla kullanılabilme potansiyeli taşırken, bazı metotlar pek öyle sık kullanılacakmış gibigörünmüyor. . .
Sonraki bölümde metotları incelemeye devam edeceğiz.
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BÖLÜM19

Karakter Dizilerinin Metotları (Devamı)

Karakter dizileri konusunun 4. bölümüne geldik. Bu bölümde de karakter dizilerininmetotlarını incelemeye devam edeceğiz.

19.1 str.maketrans(), translate()

Bu iki metot birbiriyle bağlantılı olduğu ve genellikle birlikte kullanıldığı için, bunları bir aradagöreceğiz.
Dilerseniz bu iki metodun ne işe yaradığını anlatmaya çalışmak yerine bir örnek üzerinden bumetotların görevini anlamayı deneyelim.
Şöyle bir vaka hayal edin: Bildiğiniz gibi, internet üzerinde bazen Türkçe karakterlerikullanamıyoruz. Böyle durumlarda, elimizdeki bir metni, cümleyi veya kelimeyi Türkçekarakter içermeyecek bir hale getirmemiz gerekebiliyor. Örneğin şu cümleyi ele alalım:

Bildiğiniz gibi, internet üzerinde bazen Türkçe karakterleri kullanamıyoruz.
İşte buna benzer bir cümleyi kimi zaman Türkçe karakterlerinden arındırmak zorundakalabiliyoruz. Eğer elinizde Türkçe yazılmış bir metin varsa ve sizin amacınız bu metin içindegeçen Türkçeye özgü karakterleri noktasız benzerleriyle değiştirmek ise str.maketrans() ve
translate()metotlarından yararlanabilirsiniz.
Örneğimiz şu cümle idi:

Bildiğiniz gibi, internet üzerinde bazen Türkçe karakterleri kullanamıyoruz.
Amacımız bu cümleyi şu şekilde değiştirmek:

Bildiginiz gibi, internet uzerinde bazen Turkce karakterleri kullanamiyoruz.
Bunun için şöyle bir kod yazabilirsiniz:
kaynak = "şçöğüıŞÇÖĞÜİ"
hedef = "scoguiSCOGUI"

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
çeviri_tablosu = str.maketrans(kaynak, hedef)

metin = "Bildiğiniz gibi, internet üzerinde bazen Türkçe karakterleri␣
→˓kullanamıyoruz."

print(metin.translate(çeviri_tablosu))

Bu kodları çalıştırdığımızda şöyle bir çıktı elde ederiz:
Bildiginiz gibi, internet uzerinde bazen Turkce karakterleri kullanamiyoruz.

Gördüğünüz gibi, “kaynak” adlı karakter dizisi içinde belirttiğimiz bütün harfler “hedef”adlı karakter dizisi içindeki harflerle tek tek değiştirildi. Böylece Türkçeye özgü karakterleri(‘şçöğüıŞÇÖĞÜİ’) en yakın noktasız benzerleriyle (‘scoguiSCOGUI’) değiştirmiş olduk.
Peki yukarıda nasıl bir süreç işledi de biz istediğimiz sonucu elde edebildik. Dilersenizyukarıdaki kodlara biraz daha yakından bakalım. Mesela çeviri_tablosu adlı değişkeninçıktısına bakarak str.maketrans()metodunun alttan alta neler karıştırdığını görelim:
kaynak = "şçöğüıŞÇÖĞÜİ"
hedef = "scoguiSCOGUI"

çeviri_tablosu = str.maketrans(kaynak, hedef)

print(çeviri_tablosu)

Bu kodları çalıştırdığımızda şöyle bir çıktı alıyoruz:
{214: 79, 231: 99, 220: 85, 199: 67, 304: 73, 305: 105,
286: 71, 246: 111, 351: 115, 252: 117, 350: 83, 287: 103}

Bu çıktı size tamamen anlamsız görünmüş olabilir. Ama aslında son derece anlamlı ve bir okadar da önemli bir çıktıdır bu. Gelin isterseniz bu çıktının yapısını biraz inceleyelim. (Bunabenzer bir çıktıyı sorted()metodunu incelerken de görmüştük)
Gördüğünüz gibi, tamamen sayılardan oluşan bir çıktı bu. Burada birbirlerinden virgül ileayrılmış sayı çiftleri görüyoruz. Bu sayı çiftlerini daha net görebilmek için bu çıktıyı derli toplubir hale getirelim:
{214: 79,
231: 99,
220: 85,
199: 67,
304: 73,
305: 105,
286: 71,
246: 111,
351: 115,
252: 117,
350: 83,
287: 103}
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Bu şekilde sanırım çıktımız biraz daha anlam kazandı. Gördüğünüz gibi, iki nokta üst üsteişaretinin solunda ve sağında bazı sayılar var. Tahmin edebileceğiniz gibi, soldaki sayılarsağdaki sayılarla ilişkili.
Peki bütün bu sayılar ne anlama geliyor ve bu sayılar arasında ne tür bir ilişki var?
Teknik olarak, bilgisayarların temelinde sayılar olduğunu duymuşsunuzdur. Bilgisayarınızdagördüğünüz her karakter aslında bir sayıya karşılık gelir. Zaten bilgisayarlar ‘a’, ‘b’, ‘c’, vb.kavramları anlayamaz. Bilgisayarların anlayabildiği tek şey sayılardır. Mesela siz klavyeden ‘a’harfini girdiğinizde bilgisayar bunu 97 olarak algılar. Ya da siz ‘i’ harfi girdiğinizde, bilgisayarıngördüğü tek şey 105 sayısıdır. . . Bu durumu Python’daki chr() adlı özel bir fonksiyonyardımıyla teyit edebiliriz. Dikkatlice inceleyin:
>>> chr(97)

'a'

>>> chr(105)

'i'

>>> chr(65)

'A'

Gördüğünüz gibi, gerçekten de her sayı bir karaktere karşılık geliyor. İsterseniz bir deyukarıdaki sayı grubundaki sayıları denetleyelim:
for i in 214, 231, 220, 199, 304, 305, 286, 246, 351, 252, 350, 287:

print(i, chr(i))

Bu kodları çalıştırdığımızda şu çıktıyı elde ediyoruz:
214 Ö
231 ç
220 Ü
199 Ç
304 İ
305 ı
286 Ğ
246 ö
351 ş
252 ü
350 Ş
287 ğ

Bu çıktı sayesinde bazı şeyler zihninizde yavaş yavaş açıklığa kavuşuyor olmalı. Bu çıktı mesela214 sayısının ‘Ö’ harfine, 220 sayısının ‘Ü’ harfine, 305 sayısının da ‘ı’ harfine karşılık geldiğinigösteriyor.
Burada iki nokta işaretinin sol tarafında kalan sayıların karakter karşılıklarını gördük. Bir deiki nokta işaretinin sağ tarafında kalan sayılara bakalım:
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for i in 79, 99, 85, 67, 73, 105, 71, 111, 115, 117, 83, 103:
print(i, chr(i))

Bu da şu çıktıyı verdi:
79 O
99 c
85 U
67 C
73 I
105 i
71 G
111 o
115 s
117 u
83 S
103 g

Burada da mesela 79 sayısının ‘O’ harfine, 85 sayısının ‘U’ harfine, 105 sayısının da ‘i’ harfinekarşılık geldiğini görüyoruz.
Yukarıdaki ve yukarıdan bir önceki kodların çıktılarını bir araya getirirseniz şöyle bir durumlakarşı karşıya olduğunuzu görürsünüz:
Ö O
ç c
Ü U
Ç C
İ I
ı i
Ğ G
ö o
ş s
ü u
Ş S
ğ g

Bütün bu söylediklerimizden şu sonuç çıkıyor:
çeviri_tablosu = str.maketrans(kaynak, hedef) satırı, kaynak ve hedef olarakadlandırdığımız karakter dizilerini birleştirip, bu değişkenler içindeki herbir karakteribirbiriyle eşleştiriyor. Yani aşağıdaki gibi bir işlem yapıyor:
çeviri_tablosu = {"Ö": "O",

"ç": "c",
"Ü": "U",
"Ç": "C",
"İ": "I",
"ı": "i",
"Ğ": "G",
"ö": "o",
"ş": "s", (sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
"ü": "u",
"Ş": "S",
"ğ": "g"}

Burada çeviri_tablosu değişkeni içinde gösterdiğimiz biçimin Python’daki adı ‘sözlük’tür.Sözlükler de tıpkı karakter dizileri gibi bir veri tipidir. Bunları da birkaç bölüm sonra ayrıntılıbir biçimde inceleyeceğiz. Biz burada, bazı şeyleri anlamamızı kolaylaştıracağı için sözlük adlıveri tipini oldukça genel bir biçimde sizlere tanıttık. Dediğim gibi, bu veri tipinin ayrıntılarınıdaha sonra inceleyeceğiz, ama yine de şu noktada sözlükleri kenarından köşesinden de olsatanımamız bizim için faydalı olacaktır.
Dediğim gibi, yukarıda çeviri_tablosu adıyla gösterdiğimiz şey bir sözlüktür. Bu sözlüğün nasılçalıştığını görmek için şöyle bir kod yazalım:
çeviri_tablosu = {"Ö": "O",

"ç": "c",
"Ü": "U",
"Ç": "C",
"İ": "I",
"ı": "i",
"Ğ": "G",
"ö": "o",
"ş": "s",
"ü": "u",
"Ş": "S",
"ğ": "g"}

print(çeviri_tablosu["Ö"])

Bu kodları bir dosyaya kaydedip çalıştırırsanız şöyle bir çıktı alırsınız:
O

Gördüğünüz gibi, sözlük içinde geçen “Ö” adlı öğeyi parantez içinde belirttiğimiz zaman,Python bize bu öğenin karşısındaki değeri veriyor. Sözlük içinde “Ö” öğesinin karşılığı “O” harfiolduğu için de çıktımız “O” oluyor. Bir de şunlara bakalım:
çeviri_tablosu = {"Ö": "O",

"ç": "c",
"Ü": "U",
"Ç": "C",
"İ": "I",
"ı": "i",
"Ğ": "G",
"ö": "o",
"ş": "s",
"ü": "u",
"Ş": "S",
"ğ": "g"}

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
print(çeviri_tablosu["Ö"])
print(çeviri_tablosu["ç"])
print(çeviri_tablosu["Ü"])
print(çeviri_tablosu["Ç"])
print(çeviri_tablosu["İ"])
print(çeviri_tablosu["ı"])
print(çeviri_tablosu["Ğ"])
print(çeviri_tablosu["ö"])
print(çeviri_tablosu["Ş"])
print(çeviri_tablosu["ğ"])

Bu kodları çalıştırdığımızda ise şöyle bir çıktı alıyoruz:
O
c
U
C
I
i
G
o
S
g

Gördüğünüz gibi, sözlük içinde iki nokta üst üste işaretinin sol tarafında görünen öğeleriparantez içinde yazarak, iki nokta üst üste işaretinin sağ tarafındaki değerleri eldeedebiliyoruz.
Bütün bu anlattıklarımızdan sonra şu satırları gayet iyi anlamış olmalısınız:
kaynak = "şçöğüıŞÇÖĞÜİ"
hedef = "scoguiSCOGUI"

çeviri_tablosu = str.maketrans(kaynak, hedef)

Burada Python, kaynak ve hedef adlı değişkenler içindeki karakter dizilerini birer birereşleştirerek bize bir sözlük veriyor. Bu sözlükte:
"ş" harfi "s" harfine;
"ç" harfi "c" harfine;
"ö" harfi "o" harfine;
"ğ" harfi "g" harfine;
"ü" harfi "u" harfine;
"ı" harfi "i" harfine;
"Ş" harfi "S" harfine;
"Ç" harfi "C" harfine;
"Ö" harfi "O" harfine;
"Ğ" harfi "G" harfine;
"Ü" harfi "U" harfine;
"İ" harfi "I" harfine
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karşılık geliyor. . .
Kodların geri kalanında ise şu satırları görmüştük:
metin = "Bildiğiniz gibi, internet üzerinde bazen Türkçe karakterleri␣
→˓kullanamıyoruz."

print(metin.translate(çeviri_tablosu))

Burada da orijinal metnimizi tanımladıktan sonra translate() adlı metot yardımıyla,çeviri tablosundaki öğe eşleşmesi doğrultusunda metnimizi tercüme ediyoruz. Bu kodlarda
metin.translate(çeviri_tablosu) satırının yaptığı tek şey çeviri_tablosu adlı sözlüktekieşleşme kriterlerinimetin adlı karakter dizisine uygulamaktan ibarettir.
Karakter dizilerinin bu maketrans() adlı metodu kullanım olarak gözünüze öteki metotlardanfarklı görünmüş olabilir. Daha açık bir dille ifade etmek gerekirse, bu metodu bir karakterdizisi üzerine değil de str üzerine uyguluyor olmamız, yani str.maketrans() yazıyor olmamızsizi şaşırtmış olabilir. Eğer anlamanızı kolaylaştıracaksa;
çeviri_tablosu = str.maketrans(kaynak, hedef)

satırını şu şekilde de yazabilirsiniz:
çeviri_tablosu = ''.maketrans(kaynak, hedef)

Yani maketrans() metodunu boş bir karakter dizisi üzerine de uygulayabilirsiniz. Neticede
maketrans() karakter dizilerinin bir metodudur. Bu metot hangi karakter dizisi üzerineuygulandığıyla değil, parametre olarak hangi değerleri aldığıyla (bizim örneğimizde kaynak vehedef) ilgilenir. Dolayısıyla bumetodu ilgili-ilgisiz her türlü karakter dizisine uygulayabilirsiniz:
çeviri_tablosu = 'mahmut'.maketrans(kaynak, hedef)
çeviri_tablosu = 'zalim dünya!'.maketrans(kaynak, hedef)

Ama tabii dikkat dağıtmamak açısından en uygun hareket, bu karakter dizisini str üzerineuygulamak olacaktır:
çeviri_tablosu = str.maketrans(kaynak, hedef)

Bu küçük ayrıntıya da dikkati çektiğimize göre yolumuza devam edebiliriz. . .
Yukarıda verdiğimiz örnek vasıtasıyla str.maketrans() ve translate() adlı metotları epeyayrıntılı bir şekilde incelemiş olduk. Dilerseniz pratik olması açısından bir örnek daha verelim:
Not: istihza.com sitemizin forum üyelerinden Barbaros Akkurthttp://www.istihza.com/forum/viewtopic.php?f=25&t=6320 (arşiv linki) adresinde şöylebir problemden bahsediyor:
“Ben on parmak Türkçe F klavye kullanıyorum. Bunun için, bazı tuş kombinasyonları ile veyasistem tepsisi üzerindeki klavye simgesine tıklayarak Türkçe Q - Türkçe F değişimi yapıyorum.Bazen bunu yapmayı unutuyorum ve bir metne bakarak yazıyorsam gözüm ekranda olmuyor.Bir paragrafı yazıp bitirdikten sonra ekranda bir karakter salatası görünce çok bozuluyorum.”

20 https://web.archive.org/web/20150913015518/http://www.istihza.com/forum/viewtopic.php?f=25&t=63
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İşte böyle bir durumda yukarıdaki iki metodu kullanarak o karakter salatasını düzeltebilirsiniz.Karakter salatamız şu olsun:
Bfjflrk öa kdhsı yteua idjslyd bdcusldvdj ks?

Buna göre kodlarımızı yazmaya başlayabiliriz. Öncelikle metnimizi tanımlayalım:
metin = "Bfjflrk öa kdhsı yteua idjslyd bdcusldvdj ks?"

Şimdi de sırasıyla q ve f klavye düzenlerini birer karakter dizisi haline getirelim:
q_klavye_düzeni = "qwertyuıopğüasdfghjklşi,zxcvbnmöç."
f_klavye_düzeni = "fgğıodrnhpqwuieaütkmlyşxjövcçzsb.,"

Burada amacımız yanlışlıkla q klavye düzeninde yazıldığı için karman çorman bir halegelmiş metni düzgün bir şekilde f klavye düzenine dönüştürmek. Yani burada çıkış noktamız(kaynağımız) q_klavye_düzeni iken, varış noktamız (hedefimiz) f_klavye_düzeni. Buna göreçeviri tablomuzu oluşturabiliriz:
çeviri_tablosu = str.maketrans(q_klavye_düzeni, f_klavye_düzeni)

Tıpkı bir önceki örnekte olduğu gibi, burada da çeviri_tablosu adlı değişkeni print()fonksiyonunu kullanarak yazdırırsanız şöyle bir çıktıyla karşılaşırsınız:
{231: 46,
287: 113,
44 : 120,
46 : 44,
305: 110,
246: 98,
351: 121,
97 : 117,
98 : 231,
99 : 118,
100: 101,
101: 287,
102: 97,
103: 252,
104: 116,
105: 351,
106: 107,
107: 109,
108: 108,
109: 115,
110: 122,
111: 104,
112: 112,
113: 102,
114: 305,
115: 105,
116: 111,
117: 114,

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
118: 99,
119: 103,
120: 246,
121: 100,
122: 106,
252: 119}

Tahmin edebileceğiniz gibi, bu sözlükte iki nokta üst üste işaretinin solundaki sayılarq_klavye_düzeni adlı değişken içindeki karakterleri; sağındaki sayılar ise f_klavye_düzeni adlıdeğişken içindeki karakterleri temsil ediyor.
Son olarak translate()metodu yardımıyla sözlükteki öğe eşleşmesinimetin adlı değişkeninüzerine uyguluyoruz:
print(metin.translate(çeviri_tablosu))

Kodları topluca görelim:
metin = "Bfjflrk öa kdhsı yteua idjslyd bdcusldvdj ks?"

q_klavye_düzeni = "qwertyuıopğüasdfghjklşi,zxcvbnmöç."
f_klavye_düzeni = "fgğıodrnhpqwuieaütkmlyşxjövcçzsb.,"

çeviri_tablosu = str.maketrans(q_klavye_düzeni, f_klavye_düzeni)

print(metin.translate(çeviri_tablosu))

Ne elde ettiniz?
Yukarıdaki iki örnekte de gördüğümüz gibi, str.maketrans() metodu kaynak ve hedefkarakter dizilerini alıp bunları birleştirerek bize bir sözlük veri tipinde bir nesne veriyor. Yanitıpkı input() fonksiyonunun bize bir karakter dizisi verdiği gibi, str.maketrans()metodu dabize bir sözlük veriyor.
Eğer isterseniz, sözlüğü str.maketrans() metoduna oluşturtmak yerine, kendiniz de birsözlük oluşturarak str.maketrans()metoduna parametre olarak atayabilirsiniz. Örneğin:
metin = "Bfjflrk öa kdhsı yteua idjslyd bdcusldvdj ks?"

sözlük = {"q": "f",
"w": "g",
"e": "ğ",
"r": "ı",
"t": "o",
"y": "d",
"u": "r",
"ı": "n",
"o": "h",
"p": "p",
"ğ": "q",
"ü": "w",

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
"a": "u",
"s": "i",
"d": "e",
"f": "a",
"g": "ü",
"h": "t",
"j": "k",
"k": "m",
"l": "l",
"ş": "y",
"i": "ş",
",": "x",
"z": "j",
"x": "ö",
"c": "v",
"v": "c",
"b": "ç",
"n": "z",
"m": "s",
"ö": "b",
"ç": ".",
".": ","}

çeviri_tablosu = str.maketrans(sözlük)
print(metin.translate(çeviri_tablosu))

Burada birbiriyle eşleşecek karakterleri kendimiz yazıp bir sözlük oluşturduk ve bunuparametre olarak doğrudan str.maketrans() metoduna verdik. Bu kodlarda kaynak vehedef diye iki ayrı karakter dizisi tanımlamak yerine tek bir sözlük oluşturduğumuz için,
str.maketrans() metodunu iki parametreyle değil, tek parametreyle kullandığımıza dikkatedin. Ayrıca sözlüğü nasıl oluşturduğumuzu da dikkatlice inceleyin.
Sözlükteki öğe çiftlerini böyle alt alta yazmamızın nedeni zorunluluk değil, bir tercihtir.İstersek bu sözlüğü şöyle de tanımlayabilirdik:
sözlük = {"q": "f", "w": "g", "e": "ğ", "r": "ı", "t": "o", "y": "d", "u": "r",

"ı": "n", "o": "h", "p": "p", "ğ": "q", "ü": "w", "a": "u", "s": "i",
"d": "e", "f": "a", "g": "ü", "h": "t", "j": "k", "k": "m", "l": "l",
"ş": "y", "i": "ş", ",": "x", "z": "j", "x": "ö", "c": "v", "v": "c",
"b": "ç", "n": "z", "m": "s", "ö": "b", "ç": ".", ".": ","}

Burada da öğe çiftlerini yan yana yazdık. Bu iki yöntemden hangisi size daha okunaklı geliyorsaonu tercih edebilirsiniz.
Şimdi size bir soru sormama izin verin. Acaba aşağıdaki metin içinde geçen bütün sesli harflerisilin desem, nasıl bir kod yazarsınız?

Bu programlama dili Guido Van Rossum adlı Hollandalı bir programcı tarafından90’lı yılların başında geliştirilmeye başlanmıştır. Çoğu insan, isminin Pythonolmasına bakarak, bu programlama dilinin, adını piton yılanından aldığınıdüşünür. Ancak zannedildiğinin aksine bu programlama dilinin adı pitonyılanından gelmez. Guido Van Rossum bu programlama dilini, The Monty Python
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adlı bir İngiliz komedi grubunun, Monty Python’s Flying Circus adlı gösterisindenesinlenerek adlandırmıştır. Ancak her ne kadar gerçek böyle olsa da, Pythonprogramlama dilinin pek çok yerde bir yılan figürü ile temsil edilmesi neredeysebir gelenek halini almıştır diyebiliriz.
Aklınıza ilk olarak şöyle bir kod yazmak gelebilir:
metin = """Bu programlama dili Guido Van Rossum adlı Hollandalı bir
programcı tarafından 90'lı yılların başında geliştirilmeye başlanmıştır.
Çoğu insan, isminin Python olmasına bakarak, bu programlama dilinin, adını
piton yılanından aldığını düşünür. Ancak zannedildiğinin aksine bu
programlama dilinin adı piton yılanından gelmez. Guido Van Rossum bu
programlama dilini, The Monty Python adlı bir İngiliz komedi grubunun, Monty
Python's Flying Circus adlı gösterisinden esinlenerek adlandırmıştır. Ancak
her ne kadar gerçek böyle olsa da, Python programlama dilinin pek çok yerde
bir yılan figürü ile temsil edilmesi neredeyse bir gelenek halini almıştır
diyebiliriz."""

sesli_harfler = "aeıioöuüAEIİOÖUÜ"

yeni_metin = ""

for i in metin:
if not i in sesli_harfler:

yeni_metin += i

print(yeni_metin)

Burada öncelikle metin adlı bir değişken tanımlayarak metnimizi bu değişken içineyerleştirdik. Ardından da Türkçedeki sesli harfleri içeren bir karakter dizisi tanımladık.
Daha sonra da yeni_metin adlı boş bir karakter dizisi oluşturduk. Bu karakter dizisi, orijinalmetnin, sesli harfler ayıklandıktan sonraki halini barındıracak. Biliyorsunuz, karakter dizilerideğiştirilemeyen (immutable) bir veri tipidir. Dolayısıyla bir karakter dizisi içinde yaptığımızdeğişiklikleri koruyabilmek için bu değişiklikleri başka bir değişken içinde tutmamız gerekiyor.
Bu kodların ardından bir for döngüsü tanımlıyoruz. Buna göre, metin içinde geçen herbir karaktere tek tek bakıyoruz (for i in metin:) ve bu karakterler arasında, sesli_harflerdeğişkeni içinde geçmeyenleri, yani bütün sessiz harfleri (if not i in sesli_harfler:) tektek yeni_metin adlı değişkene yolluyoruz (yeni_metin += i).
Son olarak da yeni_metin adlı karakter dizisini ekrana basıyoruz. Böylece orijinalmetin içindekibütün sesli harfleri ayıklamış oluyoruz.
Yukarıdaki, gayet doğru ve geçerli bir yöntemdir. Böyle bir kod yazmanızın hiçbir sakıncasıyok. Ama eğer isterseniz aynı işi str.maketrans() ve translate() metotları yardımıyla dahalledebilirsiniz:
metin = """Bu programlama dili Guido Van Rossum adlı Hollandalı bir
programcı tarafından 90'lı yılların başında geliştirilmeye başlanmıştır.
Çoğu insan, isminin Python olmasına bakarak, bu programlama dilinin, adını
piton yılanından aldığını düşünür. Ancak zannedildiğinin aksine bu
programlama dilinin adı piton yılanından gelmez. Guido Van Rossum bu

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
programlama dilini, The Monty Python adlı bir İngiliz komedi grubunun, Monty
Python's Flying Circus adlı gösterisinden esinlenerek adlandırmıştır. Ancak
her ne kadar gerçek böyle olsa da, Python programlama dilinin pek çok yerde
bir yılan figürü ile temsil edilmesi neredeyse bir gelenek halini almıştır
diyebiliriz."""

silinecek = "aeıioöuüAEIİOÖUÜ"

çeviri_tablosu = str.maketrans('', '', silinecek)

print(metin.translate(çeviri_tablosu))

Burada da öncelikle metnimizi bir karakter dizisi içine yerleştirdik. Daha sonra da şu koduyazdık:
silinecek = "aeıioöuüAEIİOÖUÜ"

Bu kodlar yardımıyla, metin içinden çıkarmak istediğimiz harfleri tek tek belirledik.
Ardından str.maketrans() fonksiyonumuzu yazarak çeviri tablosunu oluşturduk. Buradailk iki parametrenin boş birer karakter dizisi olduğuna dikkat ediyoruz. İlk iki parametreyibu şekilde yazmamızın nedeni şu: Biz orijinal metin içindeki herhangi bir şeyi değiştirmekistemiyoruz. Bizim amacımız orijinal metin içindeki sesli harfleri silmek. Tabii o iki parametreyiyazmasak da olmaz. O yüzden o iki parametrenin yerine birer tane boş karakter dizisiyerleştiriyoruz.
Bu noktada çeviri_tablosu adlı değişkeni yazdırarak neler olup bittiğini daha net görebilirsiniz:
{214: None,
97 : None,
101: None,
65 : None,
105: None,
111: None,
304: None,
305: None,
220: None,
117: None,
246: None,
73 : None,
79 : None,
252: None,
85 : None,
69 : None}

Gördüğünüz gibi, silinecek adlı değişken içindeki bütün karakterler None değeriyle eşleşiyor. . .
None ‘hiç, sıfır, yokluk’ gibi anlamlara gelir. Dolayısıyla Python, iki nokta üst üste işaretinin soltarafındaki karakterlerle karşılaştığında bunların yerine birer adet ‘yokluk’ koyuyor! Yani sonuçolarak bu karakterleri metinden silmiş oluyor. . .
Bu kodlarda iki nokta üst üste işaretinin solundaki karakterlerin None ile eşleşmesini sağlayanşey, str.maketrans() metoduna verdiğimiz üçüncü parametredir. Eğer o parametreyi
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yazmazsak, yani kodlarımızı şu şekle getirirsek çeviri_tablosu değişkeninin çıktısı farklıolacaktır:
metin = """Bu programlama dili Guido Van Rossum adlı Hollandalı bir
programcı tarafından 90'lı yılların başında geliştirilmeye başlanmıştır.
Çoğu insan, isminin Python olmasına bakarak, bu programlama dilinin, adını
piton yılanından aldığını düşünür. Ancak zannedildiğinin aksine bu
programlama dilinin adı piton yılanından gelmez. Guido Van Rossum bu
programlama dilini, The Monty Python adlı bir İngiliz komedi grubunun, Monty
Python's Flying Circus adlı gösterisinden esinlenerek adlandırmıştır. Ancak
her ne kadar gerçek böyle olsa da, Python programlama dilinin pek çok yerde
bir yılan figürü ile temsil edilmesi neredeyse bir gelenek halini almıştır
diyebiliriz."""

silinecek = "aeıioöuüAEIİOÖUÜ"

çeviri_tablosu = str.maketrans('', '')

print(çeviri_tablosu)

Bu kodları çalıştırdığımızda şöyle bir çıktı alırız:
{}

Gördüğünüz gibi, elde ettiğimiz şey boş bir sözlüktür. Sözlük boş olduğu, yani değiştirilecekherhangi bir karakter olmadığı için bu kodlar orijinal metin üzerinde herhangi bir değişiklikyapmaz.
İsterseniz üçüncü parametrenin ne işe yaradığını ve nasıl çalıştığını daha iyi anlayabilmek içindaha basit bir örnek verelim:
metin = "Cem Yılmaz"

kaynak = "CY"
hedef = "cy"
silinecek = "eıa "

çeviri_tablosu = str.maketrans(kaynak, hedef, silinecek)

print(metin.translate(çeviri_tablosu))

Burada ‘C’ ve ‘Y’ harflerini sırasıyla ‘c’ ve ‘y’ harfleriyle eşleştirdik. Bu nedenle orijinal metiniçindeki ‘C’ ve ‘Y’ harfleri yerlerini sırasıyla ‘c’ ve ‘y’ harflerine bıraktı. Silinecek karakterler olarakise ‘e’, ‘ı’, ‘a’ ve boşluk karakterlerini seçtik. Böylece ‘Cem Yılmaz’ adlı orijinal metin içindekiboşluk karakteri de silinerek, bu metin ‘cmylmz’ karakter dizisine dönüştü.
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19.2 isalpha()

Bu metot yardımıyla bir karakter dizisinin ‘alfabetik’ olup olmadığını denetleyeceğiz. Peki‘alfabetik’ ne demek?
Eğer bir karakter dizisi içinde yalnızca alfabe harfleri (‘a’, ‘b’, ‘c’ gibi. . . ) varsa o karakter dizisiiçin ‘alfabetik’ diyoruz. Bir örnekle bunu doğrulayalım:
>>> a = "kezban"
>>> a.isalpha()

True

Ama:
>>> b = "k3zb6n"
>>> b.isalpha()

False

19.3 isdigit()

Bumetot da isalpha()metoduna benzer. Bunun yardımıyla bir karakter dizisinin sayısal olupolmadığını denetleyebiliriz. Sayılardan oluşan karakter dizilerine ‘sayı değerli karakter dizileri’adı verilir. Örneğin şu bir ‘sayı değerli karakter dizisi’dir:
>>> a = "12345"

Metodumuz yardımıyla bunu doğrulayabiliriz:
>>> a.isdigit()

True

Ama şu karakter dizisi sayısal değildir:
>>> b = "123445b"

Hemen kontrol edelim:
>>> b.isdigit()

False
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19.4 isalnum()

Bu metot, bir karakter dizisinin ‘alfanümerik’ olup olmadığını denetlememizi sağlar. Peki‘alfanümerik’ nedir?
Daha önce bahsettiğimiz metotlardan hatırlayacaksınız:
Alfabetik karakter dizileri, alfabe harflerinden oluşan karakter dizileridir.
Sayısal karakter dizileri, sayılardan oluşan karakter dizileridir.
Alfanümerik karakter dizileri ise bunun birleşimidir. Yani sayı ve/veya harflerden oluşankarakter dizilerine alfanümerik karakter dizileri adı verilir. Örneğin şu karakter dizisialfanümerik bir karakter dizisidir:
>>> a = "123abc"

İsterseniz hemen bu yeni metodumuz yardımıyla bunu doğrulayalım:
>>> a.isalnum()

True

Eğer denetleme sonucunda True alıyorsak, o karakter dizisi alfanümeriktir. Bir de şunabakalım:
>>> b = "123abc>"
>>> b.isalnum()

False

b değişkeninin tuttuğu karakter dizisinde alfanümerik karakterlerin yanısıra (“123abc”),alfanümerik olmayan bir karakter dizisi de bulunduğu için (“>”), b.isalnum() şeklindegösterdiğimiz denetlemenin sonucu False (yanlış) olarak görünecektir.
Dolayısıyla, bir karakter dizisi içinde en az bir adet alfanümerik olmayan bir karakter dizisibulunursa (bizim örneğimizde ">"), o karakter dizisi alfanümerik olmayacaktır.

19.5 isdecimal()

Bumetot yardımıyla bir karakter dizisinin ondalık sayı cinsinden olup olmadığını denetliyoruz.Mesela aşağıdaki örnek ondalık sayı cinsinden bir karakter dizisidir:
>>> a = "123"
>>> a.isdecimal()

True

Ama şu ise kayan noktalı (floating-point) sayı cinsinden bir karakter dizisidir:
>>> a = "123.3"
>>> a.isdecimal()

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
False

Dolayısıyla a.isdecimal() komutu False çıktısı verir. . .

19.6 isidentifier()

Identifier kelimesi Türkçede ‘tanımlayıcı’ anlamına gelir. Python’da değişkenler, fonksiyonve modül adlarına ‘tanımlayıcı’ denir. İşte başlıkta gördüğümüz isidentifier() metodu,neyin tanımlayıcı olup neyin tanımlayıcı olamayacağını denetlememizi sağlar. Hatırlarsanızdeğişkenler konusundan bahsederken, değişken adı belirlemenin bazı kuralları olduğunusöylemiştik. Buna göre, örneğin, değişken adları bir sayı ile başlayamıyordu. Dolayısıyla şöylebir değişken adı belirleyemiyoruz:
>>> 1a = 12

Dediğimiz gibi, değişkenler birer tanımlayıcıdır. Dolayısıyla bir değişken adının geçerli olupolmadığını isidentifier()metodu yardımıyla denetleyebiliriz:
>>> "1a".isidentifier()

False

Demek ki "1a" ifadesini herhangi bir tanımlayıcı adı olarak kullanamıyoruz. Yani bu ada sahipbir değişken, fonksiyon adı veya modül adı oluşturamıyoruz. Ama mesela "liste1" ifadesigeçerli bir tanımlayıcıdır. Hemen denetleyelim:
>>> "liste1".isidentifier()

True

19.7 isnumeric()

Bu metot bir karakter dizisinin nümerik olup olmadığını denetler. Yani bu metot yardımıylabir karakter dizisinin sayı değerli olup olmadığını denetleyebiliriz:
>>> "12".isnumeric()

True

>>> "dasd".isnumeric()

False
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19.8 isspace()

Bu metot yardımıyla bir karakter dizisinin tamamen boşluklardan oluşup oluşmadığınıdenetleyebiliriz. Eğer karakter dizimiz boşluklardan oluşuyorsa bu metot True çıktısı verecek,ama eğer karakter dizimizin içinde bir tane bile boşluk harici karakter varsa bu metot Falseçıktısı verecektir:
>>> a = " "
>>> a.isspace()

True

>>> a = " "
>>> a.isspace()

True

>>> a = "" #karakter dizimiz tamamen boş. İçinde boşluk karakteri bile yok...
>>> a.isspace()

False

>>> a = "fd"
>>> a.isspace()

False

19.9 isprintable()

Hatırlarsanız önceki derslerimizde \n, \t, \r ve buna benzer karakterlerden söz etmiştik.Örneğin \n karakterinin ‘satır başı’ anlamına geldiğini ve bu karakterin görevinin karakterdizisini bir alt satıra almak olduğunu söylemiştik. Örnek verelim:
>>> print("birinci satır\nikinci satır")

birinci satır
ikinci satır

Bu örnekte \n karakterinin öteki karakterlerden farklı olduğunu görüyorsunuz. Mesela “b”karakteri komut çıktısında görünüyor. Ama \n karakteri çıktıda görünmüyor. \n karakterielbette yukarıdaki kodlar içinde belli bir işleve sahip. Ancak karakter dizisindeki ötekikarakterlerden farklı olarak \n karakteri ekranda görünmüyor. İşte Python’da bunungibi, ekranda görünmeyen karakterlere ‘basılmayan karakterler’ (non-printing characters)adı verilir. ‘b’, ‘c’, ‘z’, ‘x’, ‘=’, ‘?’, ‘!’ ve benzeri karakterler ise ‘basılabilen karakterler’(printable characters) olarak adlandırılır. İşte başlıkta gördüğünüz isprintable() metoduda karakterlerin bu yönünü sorgular. Yani bir karakterin basılabilen bir karakter mi yoksabasılmayan bir karakter mi olduğunu söyler bize. Örneğin:
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>>> karakter = "a"
>>> karakter.isprintable()

True

Demek ki “a” karakteri basılabilen bir karaktermiş. Bir de şuna bakalım:
>>> karakter = "\n"
>>> karakter.isprintable()

False

Demek ki \n karakteri gerçekten de basılamayan bir karaktermiş.
Basılamayan karakterlerin listesini görmek için https://www.asciitable.com/ adresini ziyaretedebilirsiniz. Listedeki ilk 32 karakter (0’dan başlayarak 32’ye kadar olan karakterler) velistedeki 127. karakter basılamayan karakterlerdir.
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BÖLÜM20

Karakter Dizilerini Biçimlendirmek

Bu bölüme gelinceye kadar, Python’da karakter dizilerinin biçimlendirilmesine ilişkin epeysöz söyledik. Ancak bu konu ile ilgili bilgilerimiz hem çok dağınık, hem de çok yüzeysel.İşte bu bölümde amacımız, daha önce farklı yerlerde dile getirdiğimiz bu önemli konuya aitbilgi kırıntılarını bir araya toplayıp, karakter dizisi biçimlendirme konusunu, Python bilgimizelverdiği ölçüde ayrıntılı bir şekilde ele almak olacak.
Şu ana kadar yaptığımız örneklere bakarak, programlama maceranız boyunca karakterdizileriyle bol bol haşır neşir olacağınızı anlamış olmalısınız. Bundan sonra yazdığınızprogramlarda da karakter dizilerinin size pek çok farklı biçimlerde geldiğine tanık olacaksınız.Farklı farklı biçimlerde elinize ulaşan bu karakter dizilerini, muhtemelen, sadece alt alta verastgele bir şekilde ekrana yazdırmakla yetinmeyeceksiniz. Bu karakter dizilerini, yazdığınızprogramlarda kullanabilmek için, programınıza uygun şekillerde biçimlendirmeniz gerekecek.Dilerseniz neden bahsettiğimizi daha net bir şekilde anlatabilmek için çok basit bir örnekverelim.
Diyelim ki, yazdığınız bir programda kullanmak üzere, kullanıcıdan isim bilgisi almanızgerekiyor. Programınızın işleyişi gereğince, eğer isim 5 karakterse veya bundan küçükse ismintamamı görüntülenecek, ama eğer isim 5 karakterden büyükse 5 karakteri aşan kısım yerineüç nokta işareti koyulacak. Yani eğer isim Fırat ise bu ismin tamamı görüntülenecek. Ama eğerisim mesela Abdullah ise, o zaman bu isim Abdul. . . şeklinde görüntülenecek.
Bu amaca ulaşmak için ilk denememizi yapalım:
isim = input("isminiz: ")

if len(isim) <= 5:
print(isim[:5])

else:
print(isim[:5], "...")

Buradan elde ettiğimiz çıktı ihtiyacımızı kısmen karşılıyor. Ama çıktı tam istediğimiz gibi değil.Çünkü normalde isme bitişik olması gereken üç nokta işareti, isimden bir boşluk ile ayrılmış.Yani biz şöyle bir çıktı isterken:
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Abdul...

Şöyle bir çıktı elde ediyoruz:
Abdul ...

Bu sorunu şu şekilde halledebiliriz:
isim = input("isminiz: ")

if len(isim) <= 5:
print(isim[:5])

else:
print(isim[:5] + "...")

veya:
isim = input("isminiz: ")

if len(isim) <= 5:
print(isim[:5])

else:
print(isim[:5], "...", sep="")

Yukarıdaki gibi basit durumlarda klasik karakter dizisi birleştirme yöntemlerini kullanarakişinizi halledebilirsiniz. Ama daha karmaşık durumlarda, farklı kaynaklardan gelen karakterdizilerini ihtiyaçlarınıza göre bir araya getirmek, karakter dizisi birleştirme yöntemleri ile pekmümkün olmayacak veya çok zor olacaktır.
Mesela şöyle bir durum düşünün:
Yazdığınız programda kullanıcıya bir parola soruyorsunuz. Amacınız bu parolanın,programınızda belirlediğiniz ölçütlere uyup uymadığını tespit etmek. Eğer kullanıcı tarafındanbelirlenen parola uygunsa ona şu çıktıyı göstermek istiyorsunuz (parolanın b5tY6g olduğunuvarsayalım):
Girdiğiniz parola (b5tY6g) kurallara uygun bir paroladır!

Bu çıktıyı elde etmek için şöyle bir kod yazabilirsiniz:
parola = input("parola: ")

print("Girdiğiniz parola (" + parola + ") kurallara uygun bir paroladır!")

Gördüğünüz gibi, sadece karakter dizisi birleştirme yöntemlerini kullanarak istediğimiz çıktıyıelde ettik, ama farkettiyseniz bu defa işler biraz da olsa zorlaştı.
Bir de uzun ve karmaşık bir metnin içine dışarıdan değerler yerleştirmeniz gereken şöyle birmetinle karşı karşıya olduğunuzu düşünün:
Sayın .........

.... tarihinde yapmış olduğunuz, ........ hakkındaki başvurunuz incelemeye␣
→˓alınmıştır. (sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
Size .... işgünü içinde cevap verilecektir.

Saygılarımızla,

......

Böyle birmetin içine dışarıdan değer yerleştirmek için karakter dizisi birleştirme yöntemlerinebaşvurmak işinizi epey zorlaştıracaktır.
İşte klasik karakter dizisi birleştirme işlemlerinin yetersiz kaldığı veya işleri büsbütünzorlaştırdığı bu tür durumlarda Python’ın size sunduğu ‘karakter dizisi biçimlendirme’araçlarından yararlanabilirsiniz.
Bunun için biz bu bölümde iki farklı yöntemden söz edeceğiz:
1. % işareti ile biçimlendirme
2. format()metodu ile biçimlendirme.

% işareti ile biçimlendirme, karakter dizisi biçimlendirmenin eski yöntemidir. Bu yöntemağırlıklı olarak Python’ın 3.x sürümlerinden önce kullanılıyordu. Ama Python’ın 3.xsürümlerinde de bu yöntemi kullanma imkanımız var. Her ne kadar bu yöntem Python3’tegeçerliliğini korusa damuhtemelen ileride dilden tamamen kaldırılacak. Ancak hem etrafta buyöntemle yazılmış eski programlar olması, hem de bu yöntemin halen geçerliliğini korumasınedeniyle bu yöntemi (kendimiz kullanmayacak bile olsak) mutlaka öğrenmemiz gerekiyor.
format() metodu ise Python’ın 3.x sürümleri ile dile dahil olan bir özelliktir. Python’ın 2.xsürümlerinde bumetodu kullanamazsınız. Dilin geleceğinde bumetot olduğu için, yeni yazılankodlarda format()metodunu kullanmak daha akıllıca olacaktır.
Biz bu sayfalarda yukarıda adını andığımız her iki yöntemi de inceleyeceğiz. İlk olarak% işaretiile biçimlendirmeden söz edelim.

20.1 % İşareti ile Biçimlendirme (Eski Yöntem)

Daha önce de söylediğimiz gibi, Python programlama dilinin 3.x sürümlerinden önce, birkarakter dizisini biçimlendirebilmek için % işaretinden yararlanıyorduk. Bununla ilgili basitbir örnek verelim:
parola = input("parola: ")

print("Girdiğiniz parola (%s ) kurallara uygun bir paroladır!" %parola)

Bu programı çalıştırıp parola girdiğinizde, yazdığınız parola çıktıda parantez içindegörünecektir.
Yukarıdaki yapıyı incelediğimizde iki nokta gözümüze çarpıyor:
1. İlk olarak, karakter dizisinin içinde bir% işareti ve buna bitişik olarak yazılmış bir s harfigörüyoruz.
2. İkincisi, karakter dizisinin dışında %parola gibi bir ifade daha var.
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Rahatlıkla tahmin edebileceğiniz gibi, bu ifadeler birbiriyle doğrudan bağlantılıdır. Dilersenizbu yapıyı açıklamaya geçmeden önce bir örnek daha verelim. Bu örnek sayesinde benimaçıklamama gerek kalmadan karakter dizisi biçimlendirme mantığını derhal kavrayacağınızızannediyorum:
print("%s ve %s iyi bir ikilidir!" %("Python", "Django"))

Dediğim gibi, bu basit örnek karakter dizilerinin nasıl biçimlendirildiğini gayet açık bir şekildegösteriyor. Dilerseniz yapıyı şöyle bir inceleyelim:
1. Python’da %s yapısı, karakter dizisi içinde bir yer tutma vazifesi görür.
2. %s yapısı bir anlamda değişkenlere benzer. Tıpkı değişkenlerde olduğu gibi,%s yapısınındeğeri değişebilir.
3. Bir karakter dizisi içindeki her %s ifadesi için, karakter dizisi dışında bu ifadeye karşılıkgelen bir değer olmalıdır. Python, karakter dizisi içinde geçen her %s ifadesinin yerine,karakter dizisi dışındaki her bir değeri tek tek yerleştirir. Bizim örneğimizde karakterdizisi içindeki ilk %s ifadesinin karakter dizisi dışındaki karşılığı “Python”; karakter dizisiiçindeki ikinci %s ifadesinin karakter dizisi dışındaki karşılığı ise “Django”’dur.
4. Eğer karakter dizisi içindeki %s işaretlerinin sayısı ile karakter dizisi dışında buişaretlere karşılık gelen değerlerin sayısı birbirini tutmazsa Python bize bir hata mesajıgösterecektir. Mesela:

>>> print("Benim adım %s , soyadım %s " %"istihza")

Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>

TypeError: not enough arguments for format string

Gördüğünüz gibi bu kodlar hata verdi. Çünkü karakter dizisi içindeki iki adet %s ifadesinekarşılık, karakter dizisinin dışında tek bir değer var (“istihza”). Halbuki bizim şöyle bir kodyazmamız gerekiyordu:
>>> isim = "istihza"
>>> print("%s adlı kişinin mekanı www.%s .com adresidir." %(isim,␣
→˓isim))

Bu defa herhangi bir hata mesajı almadık. Çünkü bu kodlarda, olması gerektiği gibi, karakterdizisi içindeki iki adet %s ifadesine karşılık, dışarıda da iki adet değer var.
Eğer karakter dizisi içinde tek bir %s ifadesi varsa, karakter dizisi dışında buna karşılıkgelen değeri gösterirken, bu değeri parantez içine almamıza gerek yok. Ama eğer karakterdizisi içinde birden fazla %s işareti varsa, bunlara karşılık gelen değerleri parantez içindegösteriyoruz. Mesela yukarıdaki parola örneğinde, karakter dizisinin içinde tek bir %s ifadesivar. Dolayısıyla karakter dizisi dışında bu ifadeye karşılık gelen parola değişkenini paranteziçine almıyoruz. Ama “Python” ve “Django” örneğinde karakter dizisi içinde iki adet %sifadesi yer aldığı için, karakter dizisi dışında bu ifadelere karşılık gelen “Python” ve “Django”kelimelerini parantez içinde gösteriyoruz.
Bütün bu anlattıklarımızı sindirebilmek için dilerseniz bir örnek verelim:

20.1. % İşareti ile Biçimlendirme (Eski Yöntem) 349



Yazbel Python Belgeleri, Yayım 4.0.0

kardiz = "istihza"

for sıra, karakter in enumerate(kardiz, 1):
print("%s . karakter: '%s '" %(sıra, karakter))

Gördüğünüz gibi, “istihza” adlı karakter dizisi içindeki her bir harfin sırasını ve harfin kendisiniuygun bir düzen içinde ekrana yazdırdık. Karakter sırasının ve karakterin kendisinin cümleiçinde geleceği yerleri %s işaretleri ile gösteriyoruz. Python da her bir değeri, ilgili konumlaratek tek yerleştiriyor.
Hatırlarsanız önceki derslerimizde basit bir hesap makinesi örneği vermiştik. İşte şimdiöğrendiklerimizi o programa uygularsak karakter dizisi biçimlendiricileri üzerine epey pratikyapmış oluruz:
giriş = """

(1) topla
(2) çıkar
(3) çarp
(4) böl
(5) karesini hesapla
(6) karekök hesapla
"""

print(giriş)

a = 1

while a == 1:
soru = input("Yapmak istediğiniz işlemin numarasını girin (Çıkmak için q):

→˓")

if soru == "q":
print("çıkılıyor...")
a = 0

elif soru == "1":
sayı1 = int(input("Toplama işlemi için ilk sayıyı girin: "))
sayı2 = int(input("Toplama işlemi için ikinci sayıyı girin: "))

#İlk %s'ye karşılık gelen değer : sayı1
#İkinci %s'ye karşılık gelen değer: sayı2
#Üçüncü %s'ye karşılık gelen değer: sayı1 + sayı2
print("%s + %s = %s " %(sayı1, sayı2, sayı1 + sayı2))

elif soru == "2":
sayı3 = int(input("Çıkarma işlemi için ilk sayıyı girin: "))
sayı4 = int(input("Çıkarma işlemi için ikinci sayıyı girin: "))
print("%s - %s = %s " %(sayı3, sayı4, sayı3 - sayı4))

elif soru == "3":
sayı5 = int(input("Çarpma işlemi için ilk sayıyı girin: "))
sayı6 = int(input("Çarpma işlemi için ikinci sayıyı girin: "))(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
print("%s x %s = %s " %(sayı5, sayı6, sayı5 * sayı6))

elif soru == "4":
sayı7 = int(input("Bölme işlemi için ilk sayıyı girin: "))
sayı8 = int(input("Bölme işlemi için ikinci sayıyı girin: "))
print("%s / %s = %s " %(sayı7, sayı8, sayı7 / sayı8))

elif soru == "5":
sayı9 = int(input("Karesini hesaplamak istediğiniz sayıyı girin: "))

#İlk %s'ye karşılık gelen değer : sayı9
#İkinci %s'ye karşılık gelen değer: sayı9 ** 2
print("%s sayısının karesi = %s " %(sayı9, sayı9 ** 2))

elif soru == "6":
sayı10 = int(input("Karekökünü hesaplamak istediğiniz sayıyı girin: "))
print("%s sayısının karekökü = %s " %(sayı10, sayı10 ** 0.5))

else:
print("Yanlış giriş.")
print("Aşağıdaki seçeneklerden birini giriniz:", giriş)

Bu arada, gördüğünüz gibi, Python’da biçim düzenleyici olarak kullanılan simge aynı zamanda‘yüzde’ (%) anlamına da geliyor. O halde size şöyle bir soru sorayım: Acaba 0’dan 100’e kadarolan sayıların başına birer yüzde işareti koyarak bu sayıları nasıl gösterirsiniz? %0, %1, %10,%15 gibi. . . Önce şöyle bir şey deneyelim:
>>> for i in range(100):
... print("%s " %i)
...

Bu kodlar tabii ki sadece 0’dan 100’e kadar olan sayıları ekrana dökmekle yetinecektir.Sayıların başında % işaretini göremeyeceğiz.
Bir de şöyle bir şey deneyelim:
>>> for i in range(100):
... print("%% s" %i)
...
Traceback (most recent call last):

File "<stdin>", line 2, in <module>
TypeError: not all arguments converted during string formatting

Bu defa da hata mesajı aldık. Halbuki doğru cevap şu olmalıydı:
>>> for i in range(100):
... print("%% %s " %i)
...

Burada % işaretini arka arkaya iki kez kullanarak bir adet % işareti elde ettik. Daha sonra danormal bir şekilde %s biçimini kullandık. Yani üç adet ‘%’ işaretini yan yana getirmiş olduk.
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Bütün bu örneklerden sonra, karakter dizisi biçimlendiricilerinin işimizi ne kadarkolaylaştırdığını görmüş olmalısınız. İstediğimiz etkiyi elde etmek için karakter dizisibiçimlendiricilerini kullanmak, karakter dizilerini birleştirme işlemlerinden yararlanmayagöre çok daha esnek bir yöntemdir. Hatta bazı durumlarda karakter dizisi biçimlendiricilerinikullanmak makul tek yöntemdir.
Yukarıda verdiğimiz örnekler,%s ile biçimlendirme konusunun en temel yönlerini gösteriyor.Ama aslında bu aracı kullanarak çok daha karmaşık biçimlendirme işlemleri de yapabiliriz.
Yani yukarıdaki örneklerde %s yapısını en basit şekilde mesela şöyle kullandık:
>>> print("Karakter dizilerinin toplam %s adet metodu vardır" %len(dir(str)))

Ama eğer istersek bundan daha karmaşık biçimlendirme işlemleri de gerçekleştirebiliriz. Şuörneğe bakın:
>>> for i in dir(str):
... print("%15s " %i)

Gördüğünüz gibi % ile s işaretleri arasına bir sayı yerleştirdik. Bu sayı, biçimlendirilecekkarakter dizisinin toplam kaç karakterlik yer kaplayacağını gösteriyor. Durumu daha netgörebilmeniz için şöyle bir örnek verelim:
>>> print("|%15s |" %"istihza")

| istihza|

Karakter dizisinin başına ve sonuna eklediğimiz ‘|’ işaretleri sayesinde karakter dizisinin nasılve ne şekilde hizalandığını daha belirgin bir şekilde görebiliyoruz. Aslında yukarıdaki örneğinyaptığı iş size hiç yabancı değil. Aynı etkiyi, karakter dizisi metotlarından rjust() ile deyapabileceğimizi biliyorsunuz:
>>> print("istihza".rjust(15))

Aynen yukarıdaki çıktıyı rjust() metodunu kullanarak elde etmek için ise şöyle bir şeyyazabilirsiniz:
>>> print("|%s |" %"istihza".rjust(15))

| istihza|

Yukarıdaki örnekte “istihza” karakter dizisini sağa doğru yasladık. Sola yaslamak için ise negatifsayılardan yararlanabilirsiniz:
>>> print("|%-15s |" %"istihza")

|istihza |

Tıpkı biraz önce verdiğimiz örnekteki gibi, aynı etkiyi ljust()metoduyla da elde edebilirsiniz:
>>> print("|%s |" %"istihza".ljust(15))

|istihza |
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Gördüğünüz gibi, %s yapısını farklı şekillerde kullanarak epey karmaşık çıktılar eldeedebiliyoruz. Ama aslında karakter dizisi biçimlendiricilerini kullanarak yapabileceklerimizbunlarla da sınırlı değildir. Mesela size şöyle bir soru sorduğumu düşünün: Acaba aşağıdakiiçeriğe sahip bir HTML şablonunu nasıl elde edebiliriz?
<html>

<head>
<title> {{ sayfa başlığı }} </title>

</head>

<body>
<h1> {{ birinci seviye başlık }} </h1>
<p>Web sitemize hoşgeldiniz! Konumuz: {{ konu }}</p>

</body>
</html>

Burada bütün değişkenler tek bir değere sahip olacak. Örneğin değişkenimiz PythonProgramlama Dili ise yukarıdaki şablon şöyle bir HTML sayfası üretecek:
<html>

<head>
<title> Python Programlama Dili </title>

</head>

<body>
<h1> Python Programlama Dili </h1>
<p>Web sitemize hoşgeldiniz! Konumuz: Python Programlama Dili</p>

</body>
</html>

Aklınıza ilk olarak şöyle bir çözüm gelmiş olabilir:
sayfa = """
<html>

<head>
<title> %s </title>

</head>

<body>
<h1> %s </h1>
<p>Web sitemize hoşgeldiniz! Konumuz: %s </p>

</body>
</html>
"""

print(sayfa % ("Python Programlama Dili",
"Python Programlama Dili",
"Python Programlama Dili"))

Bu gayet makul ve doğru bir çözümdür. Ancak gördüğünüz gibi yukarıdaki kodlarda bizirahatsız eden bir nokta var. Bu kodlarda aynı karakter dizisini (“Python ProgramlamaDili”) üç kez tekrar ediyoruz. En baştan beri söylediğimiz gibi, kod yazarken tekrarlardan
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olabildiğince kaçınmaya çalışmamız programımızın performansını artıracaktır. Burada datekrardan kaçınmak amacıyla şöyle bir kod yazmayı tercih edebiliriz. Dikkatlice inceleyin:
sayfa = """
<html>

<head>
<title> %(dil)s </title>

</head>

<body>
<h1> %(dil)s </h1>
<p>Web sitemize hoşgeldiniz! Konumuz: %(dil)s </p>

</body>
</html>
"""

print(sayfa % {"dil": "Python Programlama Dili"})

Gördüğünüz gibi, yukarıdaki kodlar bizi aynı karakter dizisini tekrar tekrar yazma zahmetindenkurtardı. Peki ama nasıl? Gelin isterseniz bu yapıyı daha iyi anlayabilmek için daha basit birörnek verelim:
print("depoda %(miktar)s kilo %(ürün)s kaldı" %{"miktar": 25,

"ürün": "elma"})

Burada şöyle bir yapıyla karşı karşıyayız:
"%(değişken_adı)s " % {"değişken_adı": "değişken_değeri"}

{“değişken_adı”: “değişken_değeri”} yapısıyla önceki derslerimizde karşılaşmıştınız. Dolayısıylabu yapının temel olarak ne işe yaradığını biliyorsunuz. Hatta bu yapının adının ‘sözlük’olduğunu da öğrenmiştiniz. İşte burada, sözlük adlı veri tipinden yararlanarak değişkenadları ile değişken değerlerini eşleştirdik. Böylece aynı şeyleri tekrar tekrar yazmamıza gerekkalmadı. Ayrıca yukarıdaki örnekte değerleri sırasına göre değil, ismine göre çağırdığımız için,karakter dizisi içindeki değerlerin sırasını takip etme zahmetinden de kurtulmuş olduk.
Böylece% yapısının tüm temel ayrıntılarını öğrenmiş olduk. Artık% işaretinin başka yönleriniincelemeye başlayabiliriz.
20.1.1 Biçimlendirme Karakterleri

Biraz önce, Python’da eski usul karakter dizisi biçimlendirme yöntemi olan % işaretiüzerine en temel bilgileri edindik. Buraya kadar öğrendiklerimiz, yazdığımız programlardagenellikle yolumuzu yordamımızı bulmamıza yetecektir. Ama isterseniz şimdi karakterdizisi biçimlendirme konusunu biraz daha derinlemesine ele alalım. Mesela Python’dakibiçimlendirme karakterlerinin neler olduğunu inceleyelim.
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s

Önceki örneklerden de gördüğünüz gibi, Python’da biçim düzenleme işlemleri için %s adlıbir yapıdan faydalanıyoruz. Bu yapıyı şöyle bir masaya yatırdığımızda aslında bu yapınıniki parçadan oluştuğunu görebiliriz. Bu parçalar % ve s karakterleridir. Burada gördüğümüzparçalardan % sabit, s ise değişkendir. Yani % sabit değerini bazı harflerle birlikte kullanarak,farklı karakter dizisi biçimlendirme işlemleri gerçekleştirebiliriz.
Biz önceki sayfalarda verdiğimiz örneklerde bu simgeyi s harfiyle birlikte kullandık. Örneğin:
>>> print("Benim adım %s " %"istihza")

Bu kodlardaki s karakteri İngilizce string, yani ‘karakter dizisi’ ifadesinin kısaltmasıdır. Esasındaen yaygın çift de budur. Yani etraftaki Python programlarında yaygın olarak %s yapısınıgörürüz. Ancak Python’da % biçim düzenleyicisiyle birlikte kullanılabilecek tek karakter sdeğildir. Daha önce de dediğimiz gibi, s karakteri string, yani ‘karakter dizisi’ ifadesininkısaltmasıdır. Yani aslında %s yapısı Python’da özel olarak karakter dizilerini temsil eder.
Peki bu ne demek oluyor?
Bir karakter dizisi içinde %s yapısını kullandığımızda, dışarıda buna karşılık gelen değerin debir karakter dizisi veya karakter dizisine çevrilebilecek bir değer olması gerekir. Python’da herşey bir karakter dizisi olarak temsil edilebilir. Dolayısıyla bütün işlemlerinizde % işaretini skarakteri ile birlikte kullanabilirsiniz. Ama bazı özel durumlarda % işaretini s dışında başkaharflerle birlikte kullanmanız da gerekebilir.
Biz % yapısı ile ilgili verdiğimiz ilk örneklerde bu yapının s karakteri ile birlikte kullanılışınıgösteren pek çok örnek verdiğimiz için % ile s birlikteliği üzerinde daha fazla durmayacağız.Bunun yerine,% ile birlikte kullanılan öteki karakterleri inceleyeceğiz. O halde yola koyulalım.
d

Bir önceki başlıkta gördüğümüz s harfi nasıl karakter dizilerini temsil ediyorsa, d harfi desayıları temsil eder. İsterseniz küçük bir örnekle açıklamaya çalışalım durumu:
>>> print("Şubat ayı bu yıl %d gün çekiyor" %28)

Şubat ayı bu yıl 28 gün çekiyor.

Gördüğünüz gibi, % işaretiyle birlikte bu defa s yerine d harfini kullandık. Buna uygun olarakda dış tarafta 28 sayısını kullandık. Peki yukarıdaki ifadeyi şöyle de yazamaz mıydık?
>>> print("Şubat ayı bu yıl %s gün çekiyor" %28)

Elbette yazabilirdik. Bu kod da bize doğru çıktı verecektir. Çünkü daha önce de dediğimiz gibi,s harfi karakter dizilerini ve karakter dizisine çevrilebilen değerleri temsil eder. Python’dasayılar karakter dizisine çevrilebildiği için %s gibi bir yapıyı hata almadan kullanabiliyoruz.Ama mesela şöyle bir şey yazamayız:
>>> print("Şubat ayı bu yıl %d gün çekiyor" %"yirmi sekiz")

Traceback (most recent call last):
(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
File "<stdin>", line 1, in <module>

TypeError: %d format: a number is required, not str

Gördüğünüz gibi bu defa hata aldık. Çünkü d harfi yalnızca sayı değerleri temsil edebilir. Buharfle birlikte karakter dizilerini kullanamayız.
Doğrusunu söylemek gerekirse, d harfi aslında tam sayı (integer) değerleri temsil eder. Eğerbu harfin kullanıldığı bir karakter dizisinde değer olarak mesela bir kayan noktalı sayı (float)verirsek, bu değer tamsayıya çevrilecektir. Bunun ne demek olduğunu hemen bir örneklegörelim:
>>> print("%d " %13.5)

13

Gördüğünüz gibi,%d ifadesi, 13.5 sayısının ondalık kısmını çıktıda göstermiyor. Çünkü d harfisadece tamsayıları temsil etme işlevi görüyor.
Burada şöyle bir soru aklınıza gelmiş olabilir: ‘Acaba %d ifadesi ile hiç uğraşmasak, bununyerine her yerde %s ifadesini kullansak olmaz mı?’.
Çoğu zaman olur, ama mesela şöyle bir durum düşünün: Yazdığınız programda kullanıcıdansadece tam sayı girmesini istiyor olabilirsiniz. Yani mesela kullanıcının ondalık sayı girmesihalinde, siz bu sayının sadece tam sayı kısmını almak istiyor olabilirsiniz. Örneğin kullanıcı23.8 gibi bir sayı girmişse, siz bu sayıda ihtiyacınız olan 23 kısmını almak isteyebilirsiniz. İştebu %d işaretinden yararlanarak, kullanıcının girdiği ondalık sayının sadece tam sayı kısmınıçekebilirsiniz:
sayı = input("sayı: ")

print("%d " %float(sayı))

Elbette Python’da bir ondalık sayının sadece taban kısmını almanın başka yöntemleri devardır. Ama yukarıda verdiğimiz örnek bir ondalık sayının sadece tabanını almanın gayet basitve etkili bir yoludur.
%s yapısını anlatırken gösterdiğimiz ileri düzey biçimlendirme tekniklerini %d ile dekullanabilirsiniz. Örneğin:
>>> print("|%7d |" %23)

| 23|

>>> print("|%-7d |" %23)

|23 |

veya:
>>> print("%(sayı)d " % {"sayı": 23})

23
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%s yapısına ek olarak, sayının kaplayacağı alandaki boşluklara birer 0 da yerleştirebilirsiniz:
>>> print("%05d " %23)

00023

. . . veya:
>>> print("%.5d " %23)

00023

Hatta hem sayının kaplayacağı boşluk miktarını hem de bu boşlukların ne kadarının 0 iledoldurulacağını da belirleyebilirsiniz:
>>> print("%10.5d " %23)

00023

Burada 23 sayısının toplam 10 boşlukluk bir yer kaplamasını ve bu 10 adet boşluğun 5tanesinin içine 0 sayılarının ve 23 sayısının sığdırılmasını istedik.
Bir de şuna bakalım:
>>> print("%010.d" %23)

0000000023

Burada ise 23 sayısının toplam 10 boşlukluk bir yer kaplamasını ve bu 10 adet boşluğa 23sayısı yerleştirildikten sonra arta kalan kısmın 0 sayıları ile doldurulmasını istedik.
Bu arada, son örnekte yaptığımız şeyi, daha önce öğrendiğimiz zfill() metoduyla dayapabileceğimizi biliyorsunuz:
>>> "23".zfill(10)

'0000000023'

Yukarıdaki kullanımlar ilk bakışta gözünüze karışık görünmüş olabilir. Ama eğer yeterincepratik yaparsanız, aslında bu biçimlerin hiç de o kadar karmaşık olmadığını anlarsınız.İsterseniz bu biçimlerle neler yapabileceğimizi şöyle bir kısaca tarif edelim:
d harfi, % işaretiyle birlikte kullanıldığında sayıları temsil eder. Bu iki karakterin en temelkullanımı şöyledir:
>>> "%d " %10

'10'

d harfi ile% işareti arasına bir pozitif veya negatif sayı getirerek, temsil edilecek sayının toplamkaç boşluktan oluşan bir alan içine yerleştirileceğini belirleyebiliyoruz:
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>>> "%5d " %10

' 10'

Burada 10 sayısını toplam 5 boşlukluk bir alan içine yerleştirdik. Gördüğünüz gibi, bir pozitifsayı kullandığımızda, sayımız kendisine ayrılan alan içinde sağa yaslanıyor. Eğer bu sayıyı solayaslamak istersek negatif sayılardan yararlanabiliriz:
>>> "%-5d " %10

'10 '

Eğer sağa yasladığımız bir sayının sol tarafını sıfırla doldurmak istersek, hizalama miktarınıbelirtmek için kullandığımız sayının soluna bir sıfır ekleyebiliriz:
>>> "%05d " %10

'00010'

Aynı etkiyi şu şekilde de elde edebilirsiniz:
>>> "%.5d " %10

'00010'

Eğer nokta işaretinden önce bir sayı belirtirseniz, karakter dizisi o belirttiğiniz sayı kadar sağayaslanacaktır. Yani:
>>> "%10.5d " %10

' 00010'

. . . veya sola:
>>> "%-10.5d " %10

'00010 '

Her iki şekilde de, karakter dizisini toplam 10 boşluktan oluşan bir alan içine yerleştirmişolduk. Bu toplam alanın 5 boşlukluk kısmı sayının kendisi ve sayının soluna gelecek 0’lararasında paylaştırıldı.
Gördüğünüz gibi, biçimlendirme mantığının aslında o kadar da korkulacak bir yanı yok. Kendikendinize yukarıdakilere benzer örnekler yaparak bu yapıyı daha iyi bir şekilde anlamayaçalışabilirsiniz.
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i

Bu harf de integer, yani ‘tam sayı’ kelimesinin kısaltmasıdır. Kullanım ve işlev olarak, dharfinden hiç bir farkı yoktur.
o

Bu harf octal (sekizli) kelimesinin kısaltmasıdır. Adından da anlaşılacağı gibi, sekizli düzendekisayıları temsil eder. Dolayısıyla bu harfi kullanarak onlu düzendeki bir sayıyı sekizli düzendekikarşılığına dönüştürebilirsiniz. Örneğin:
>>> print("%i sayısının sekizli düzendeki karşılığı %o sayısıdır." %(10, 10))

10 sayısının sekizli düzendeki karşılığı 12 sayısıdır.

Not: %d yapısını anlatırken gösterdiğimiz ileri düzey biçimlendirme tekniklerinin tamamını%o ile de kullanabilirsiniz.

x

Bu harf hexadecimal, yani onaltılı düzendeki sayıları temsil eder. Dolayısıyla bu harfikullanarak onlu düzendeki bir sayıyı onaltılı düzendeki karşılığına çevirebilirsiniz:
>>> print("%i sayısının onaltılı düzendeki karşılığı %x sayısıdır." %(20, 20))

20 sayısının onaltılı düzendeki karşılığı 14 sayısıdır.

Buradaki ‘x’ küçük harf olarak kullanıldığında, onaltılı düzende harfle gösterilen sayılar daküçük harfle temsil edilecektir:
>>> print("%i sayısının onaltılı düzendeki karşılığı %x sayısıdır." %(10, 10))

10 sayısının onaltılı düzendeki karşılığı a sayısıdır.

Not: %d yapısını anlatırken gösterdiğimiz ileri düzey biçimlendirme tekniklerinin tamamını%x ile de kullanabilirsiniz.

X

Bu da tıpkı x harfinde olduğu gibi, onaltılı düzendeki sayıları temsil eder. Ancak bunun farkı,harfle gösterilen onaltılı sayıları büyük harfle temsil etmesidir:
>>> print("%i sayısının onaltılı düzendeki karşılığı %X sayısıdır." %(10, 10))

10 sayısının onaltılı düzendeki karşılığı A sayısıdır.
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Not: %d yapısını anlatırken gösterdiğimiz ileri düzey biçimlendirme tekniklerinin tamamını%X ile de kullanabilirsiniz.

f

Python’da karakter dizilerini biçimlendirirken s harfinden sonra en çok kullanılan harf fharfidir. Bu harf İngilizce’deki float, yani ‘kayan noktalı sayı’ kelimesinin kısaltmasıdır. Adındanda anlaşılacağı gibi, karakter dizileri içindeki kayan noktalı sayıları temsil etmek için kullanılır.
>>> print("Dolar %f TL olmuş..." %1.4710)

Dolar 1.471000 TL olmuş...

Bu çıktı sizi biraz şaşırtmış olabilir. Çünkü gördüğünüz gibi, çıktıda bizim eklemediğimizhaneler var.
Python’da bir karakter dizisi içindeki sayıyı %f yapısı ile kayan noktalı sayıya çevirdiğimizdenoktadan sonra öntanımlı olarak 6 hane yer alacaktır. Yani mesela:
>>> print("%f " %10)

10.000000

Gördüğünüz gibi, gerçekten de 10 tam sayısı %f yapısı ile kayan noktalı sayıyadönüştürüldüğünde noktadan sonra 6 adet sıfıra sahip oluyor.
Başka bir örnek daha verelim:
>>> print("%f "%23.6)

23.600000

Bu örnek, %f yapısının, kayan noktalı sayıların noktadan sonraki hane sayısını da 6’yatamamladığını gösteriyor. Ama elbette biz istersek, daha önce öğrendiğimiz tekniklerikullanarak, noktadan sonra kaç hane olacağını belirleyebiliriz:
>>> print("%.2f " % 10)

10.00

%f yapısında, % ile f arasına .2 gibi bir ifade yerleştirerek noktadan sonra 2 hane olmasınısağladık.
Not: Daha önce gösterdiğimiz ileri düzey biçimlendirme tekniklerini%f ile de kullanabilirsiniz.
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c

Bu harf de Python’daki önemli karakter dizisi biçimlendiricilerinden biridir. Bu harf tek birkarakteri temsil eder:
>>> print("%c " %"a")

a

Ama:
>>> print("%c " %"istihza")

Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>

TypeError: %c requires int or char

Gördüğünüz gibi, c harfi sadece tek bir karakteri kabul ediyor. Karakter sayısı birden fazlaolduğunda bu komut hata veriyor.
c harfinin bir başka özelliği de ASCII tablosunda sayılara karşılık gelen karakterleri degösterebilmesidir:
>>> print("%c " %65)

A

ASCII tablosunda 65 sayısı ‘A’ harfine karşılık geldiği için yukarıdaki komutun çıktısı ‘A’ harfinigösteriyor. Eğer isterseniz c harfini kullanarak bütün ASCII tablosunu ekrana dökebilirsiniz:
>>> for i in range(128):
... print("%s ==> %c " %(i, i))

Not: %s yapısını anlatırken gösterdiğimiz ileri düzey biçimlendirme tekniklerinin tamamını%c ile de kullanabilirsiniz.
Böylece Python’da% işareti kullanarak nasıl biçimlendirme yapabileceğimizi öğrenmiş olduk.Dilerseniz pratik olması açısından, karakter dizisi biçimlendiricilerinin kullanımını gösteren birörnek vererek bu bölümü noktalayalım.
Dikkatlice inceleyin:
for sıra, karakter in enumerate(dir(str)):

if sıra % 3 == 0:
print("\n", end="")

print("%-20s " %karakter, end="")

Burada, gördüğünüz gibi, karakter dizisi metotlarını bir tablo görünümü içinde ekranayazdırdık. Şu satırlar yardımıyla tablodaki sütun sayısını 3 olarak belirledik:
if sıra % 3 == 0:

print("\n", end="")
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Burada modülüs işlecini nasıl kullandığımıza çok dikkat edin. sıra değişkeninin değerini 3’eböldüğümüzde kalan değerin 0 olduğu her sayıda satır başına geçiyoruz. Böylece her 3.sütunda bir satır aşağı geçilmiş oluyor.
Bununla ilgili bir örnek daha verelim:
for i in range(20):

print("%5d %5o %5x " %(i, i, i))

Burada 0’dan 20’ye kadar olan sayıların onlu, sekizli ve onaltılı düzendeki karşılıklarını bir tablogörünümü içinde ekrana çıktı verdik. Bu arada, eğer isterseniz yukarıdaki kodları şöyle deyazabileceğinizi biliyorsunuz:
for i in range(20):

print("%(deger)5d %(deger)5o %(deger)5x " %({"deger": i}))

Burada da, tablomuzu biçimlendirmek için ‘sözlük’ adını verdiğimiz yapıdan yararlandık.

20.2 format() Metodu ile Biçimlendirme (Yeni Yöntem)

En başta da söylediğimiz gibi, % işaretini kullanarak karakter dizisi biçimlendirme eskidekalmış bir yöntemdir. Bu yöntem ağırlıklı olarak Python’ın 2.x sürümlerinde kullanılıyordu.Her ne kadar bu yöntemi Python’ın 3.x sürümlerinde de kullanmak mümkün olsa da yeniyazılan kodlarda bu yöntem yerine biraz sonra göreceğimiz format() metodunu kullanmakçok daha akıllıca olacaktır. Çünkümuhtemelen% ile biçimlendirme yöntemi, ileriki bir Pythonsürümünde dilden tamamen kaldırılacak. Bu yüzden bu eski metoda fazla bel bağlamamakgerekiyor.
Daha önceki derslerimizde verdiğimiz örnekler sayesinde format()metodunun temel olaraknasıl kullanılacağını biliyoruz. Ama isterseniz biz yine de bütünlük açısından format()metodunun temel kullanımını burada tekrar ele alalım.
format()metodunu en basit şekilde şöyle kullanıyoruz:
>>> print("{} ve {} iyi bir ikilidir!".format("Django", "Python"))

Django ve Python iyi bir ikilidir!

Gördüğünüz gibi, eski yöntemdeki% işaretine karşılık, yeni yöntemde {} işaretini kullanıyoruz.
Çok basit bir örnek daha verelim:
isim = input("İsminiz: ")
print("Merhaba {} . Nasılsın?".format(isim))

Elbette bu örneği şu şekilde de yazabilirdik:
isim = input("İsminiz: ")
print("Merhaba", isim + ".", "Nasılsın?")

Burada format() metodunu ve biçim düzenleyicileri hiç kullanmadan, sadece karakterdizilerini birleştirerek istediğimiz çıktıyı elde ettik. Ama siz de görüyorsunuz; karakter dizilerini
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birleştirmekle uğraşacağımıza format()metodunu kullanmak hem daha pratiktir, hem de buşekilde yazdığımız kodlar daha okunaklı olur.
Yukarıdaki örnekte format() metodunu tek bir parametre ile birlikte kullandık (isim). Buparametre (tıpkı eski % işaretinde olduğu gibi), karakter dizisi içindeki {} işaretine karşılıkgeliyor.
Bu konuyu daha iyi anlayabilmek için bir örnek daha verelim:
kalkış = input("Kalkış yeri: ")
varış = input("Varış yeri: ")
isim_soyisim = input("İsim ve soyisim: ")
bilet_sayısı = input("Bilet sayısı: ")

print("""{} noktasından {} noktasına, 14:30 hareket saatli
sefer için {} adına {} adet bilet ayrılmıştır!""".format(kalkış,

varış,
isim_soyisim,
bilet_sayısı))

Gördüğünüz gibi, {} işaretleri karakter dizisi içinde bir ‘yer tutma’ görevi görüyor. Tutulan buyerlere nelerin geleceğini format()metodunun parametreleri vasıtasıyla belirliyoruz.
Elbette eğer isterseniz yukarıdaki örneği şu şekilde de yazabilirsiniz:
kalkış = input("Kalkış yeri: ")
varış = input("Varış yeri: ")
isim_soyisim = input("İsim ve soyisim: ")
bilet_sayısı = input("Bilet sayısı: ")

metin = "{} noktasından {} noktasına, 14:30 hareket saatli \
sefer için {} adına {} adet bilet ayrılmıştır!"

print(metin.format(kalkış, varış, isim_soyisim, bilet_sayısı))

Ancak yaygın olarak kullanılan yöntem, karakter dizisini herhangi bir değişkene atamadan,doğrudan format() metoduna bağlamaktır. Elbette hangi yöntem kolayınıza geliyorsa onutercih etmekte özgürsünüz. Ama özellikle biçimlendirilecek karakter dizisinin çok uzun olduğudurumlarda, yukarıdaki gibi, karakter dizisini önce bir değişkene atayıp, sonra da bu değişkenüzerine format()metodunu uygulamak daha mantıklı olabilir.
Verdiğimiz bu örneği, her zaman olduğu gibi, format() metoduna başvurmadan yazmak damümkündür:
kalkış = input("Kalkış yeri: ")
varış = input("Varış yeri: ")
isim_soyisim = input("İsim ve soyisim: ")
bilet_sayısı = input("Bilet sayısı: ")

print(kalkış, "noktasından", varış, "noktasına, 14:30 hareket saatli \
sefer için", isim_soyisim, "adına", bilet_sayısı, "adet bilet ayrılmıştır!")

Tıpkı daha önce verdiğimiz örnekte olduğu gibi, burada da format() metodunu kullanmakkarakter dizilerini birleştirme yöntemine göre daha mantıklı ve kolay görünüyor. Ayrıca
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bir karakter dizisi karmaşıklaştıkça bu karakter dizisini sadece karakter dizisi birleştirmeyöntemleriyle biçimlendirmeye çalışmak bir süre sonra tam bir eziyet halini alabilir. O yüzden,‘Ben format() metodunu öğrenmesem de olur,’ diye düşünmeyin sakın. Mesela şöyle birprogramı format()metodu kullanmadan yazmaya çalışmak hiç akıl kârı değildir:
kodlama = "utf-8"
site_adı = "Python Programlama Dili"
dosya = open("deneme.html", "w", encoding=kodlama)
içerik = """
<html>

<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset={} " />
<title>{} </title>

</head>

<body>
<h1>istihza.com web sitesine hoş geldiniz!</h1>
<p><b>{} </b> için bir Türkçe belgelendirme projesi...</p>

</body>

</html>
"""

print(içerik.format(kodlama, site_adı, site_adı), file=dosya)

dosya.close()

Burada şu satırın bir kısmı hariç bütün kodları anlayabilecek düzeydesiniz:
dosya = open("deneme.html", "w", encoding=kodlama)

Bu kodlarla, deneme.html adlı bir dosya oluşturduğumuzu biliyorsunuz. Daha öncekiderslerimizde birkaç kez gördüğümüz open() fonksiyonu Python’da dosya oluşturmamızaimkan veriyor. Bu fonksiyon içinde kullandığımız üç parametrenin ilk ikisi size tanıdıkgelecektir. İlk parametre dosyanın adını, ikinci parametre ise bu dosyanın hangi kipteaçılacağını gösteriyor. Burada kullandığımız “w” parametresi deneme.html adlı dosyanınyazma kipinde açılacağını gösteriyor. Bu fonksiyona atadığımız encoding parametresi iseoluşturulacak dosyanın kodlama biçimini gösteriyor. Bu da Türkçe karakterlerin dosyadadüzgün görüntülenebilmesi açısından önem taşıyor.
Küme parantezlerini, yukarıdaki örneklerde görüldüğü şekilde içi boş olarak kullanabilirsiniz.Böyle bir durumda Python, karakter dizisi içindeki küme parantezleriyle, karakter dizisidışındaki değerleri teker teker ve sırasıyla eşleştirecektir. Ama isterseniz küme parantezleriiçine birer sayı yazarak, karakter dizisi dışındaki değerlerin hangi sırayla kullanılacağınıbelirleyebilirsiniz. Örneğin:
>>> "{0} {1} ".format("Fırat", "Özgül")

'Fırat Özgül'

Küme parantezleri içinde sayı kullanabilme imkanı sayesinde değerlerin sırasını istediğinizgibi düzenleyebilirsiniz:
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>>> "{1} {0} ".format("Fırat", "Özgül")

'Özgül Fırat'

Hatta bu özellik sayesinde değerleri bir kez yazıp, birden fazla sayıda tekrar edebilirsiniz:
>>> "{0} {1} ({1} {0} )".format("Fırat", "Özgül")

'Fırat Özgül (Özgül Fırat)'

Dolayısıyla, {} işaretleri içinde öğelerin sırasını da belirterek, biraz önce verdiğimiz HTMLsayfası örneğini şu şekilde yazabilirsiniz:
kodlama = "utf-8"
site_adı = "Python Programlama Dili"
dosya = open("deneme.html", "w", encoding=kodlama)
içerik = """
<html>

<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset={0} " />
<title>{1} </title>

</head>

<body>
<h1>istihza.com web sitesine hoş geldiniz!</h1>
<p><b>{1} </b> için bir Türkçe belgelendirme projesi...</p>

</body>

</html>
"""

print(içerik.format(kodlama, site_adı), file=dosya)

dosya.close()

Gördüğünüz gibi, öğelerin sıra numarasını belirtmemiz sayesinde, karakter dizisi içinde iki kezihtiyaç duyduğumuz site_adı adlı değişkeni format() metodu içinde iki kez yazmak zorundakalmadık.
Yukarıdaki örnekler bize, format() metodunun parametrelerine sıra numarasına göreerişebileceğimizi gösteriyor. Biz aynı zamanda bu metodun parametrelerine isme göre deerişebiliriz. Çok basit bir örnek:
print("{dil} dersleri".format(dil="python"))

Bu yöntemi kullanarak, aynı değişkeni birkaç farklı yerde kullanabilirsiniz:
sayfa = """
<html>

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>{konu} </title>

</head>

<body>
<h1>istihza.com web sitesine hoş geldiniz!</h1>
<p><b>{konu} </b> için bir Türkçe belgelendirme projesi...</p>

</body>

</html>
"""

print(sayfa.format(konu="Python Programlama Dili"))

format() metodunun yetenekleri yukarıda gösterdiğimiz şeylerle sınırlı değildir. Tıpkı eskibiçimlendirme yönteminde olduğu gibi, {} işaretleri arasında bazı sayılar kullanarak, karakterdizileri üzerinde hizalama işlemleri de yapabiliriz.
Dikkatlice bakın:
>>> print("{:>15} ".format("istihza"))

istihza

Bu gösterim gözünüze oldukça yabancı ve karışık gelmiş olabilir. Ama aslında hiç de öyleanlaşılmaz bir yanı yoktur bu kodların. Gördüğünüz gibi, burada öncelikle : adlı bir işarettenyararlanıyoruz. Bu işaretin ardından > adlı başka bir işaret görüyoruz. Son olarak da 15 sayısınıkullanıyoruz.
: işareti, bir biçimlendirme işlemi yapacağımızı gösteriyor. > işareti ise bu biçimlendirmeninbir hizalama işlemi olacağını haber veriyor. En sondaki 15 sayısı ise bu hizalama işleminin 15karakterlik bir alan ile ilgili olduğunu söylüyor. Bu şekilde karakter dizisini 15 karakterlik biralan içine yerleştirip karakter dizisini sağa yasladık. Yukarıdaki çıktıyı daha iyi anlayabilmekiçin kodları şöyle de yazabilirsiniz:
>>> print("|{:>15} |".format("istihza"))

| istihza|

Gördüğünüz gibi, karakter dizimiz, kendisine ayrılan 15 karakterlik alan içinde sağa yaslanmışvaziyette duruyor.
Eğer aynı karakter dizisini sola yaslamak isterseniz şöyle bir şey yazabilirsiniz:
>>> print("|{:<15} |".format("istihza"))

|istihza |

Bu defa < adlı işaretten yararlandığımıza dikkat edin.
Yukarıdaki yöntemi kullanarak, karakter dizilerini sola veya sağa yaslamanın yanısıra,kendilerine ayrılan alan içinde ortalayabilirsiniz de:
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>>> print("|{:^15} |".format("istihza"))

| istihza |

Gördüğünüz gibi, python3 ile gelen format()metodunu hizalama işlemleri için kullanırken üçfarklı işaretten yararlanıyoruz:
> sağa yaslama< sola yaslama^ ortalama

Yukarıdaki işaretler, yaptıkları işi çağrıştırdıkları için, bunları akılda tutmak çok zor olmasagerek. Mesela örnek olması açısından, eski biçimlendirme yönteminin son kısmındaverdiğimiz şu örneği:
for sıra, karakter in enumerate(dir(str)):

if sıra % 3 == 0:
print("\n", end="")

print("%-20s " %karakter, end="")

. . . bir de yeni format()metoduyla yazalım:
for sıra, karakter in enumerate(dir(str)):

if sıra % 3 == 0:
print("\n", end="")

print("{:<20} ".format(karakter), end="")

Bu örneği inceleyerek, eski ile yeni yöntem arasında nelerin değiştiğini, neyin neye karşılıkgeldiğini görebilirsiniz.
20.2.1 Biçimlendirme Karakterleri

Hatırlarsanız Python2’de geçerli olan eski biçimlendirme yönteminde % karakteri ile bazıharfleri birlikte kullanarak karakter dizileri üzerinde biçimlendirme ve dönüştürme işlemleriyapabiliyorduk. Aynı şey Python3 ile birlikte gelen bu format()metodu için de geçerlidir. Yanibenzer harfleri kullanarak format() metodu ile de karakter dizileri üzerinde biçimlendirmeve dönüştürme işlemleri yapabiliriz.
format()metodu ile birlikte şu harfleri kullanabiliyoruz:
s

Bu harf karakter dizilerini temsil eder.
Yalnız bu biçimlendirici karakterlerin {} işaretleri içindeki kullanımı ilk bakışta gözünüze birazkarışık gelebilir:
>>> print("{:s} ".format("karakter dizisi"))

karakter dizisi
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Bu arada, harfleri {} yapısının içinde nasıl kullandığımıza dikkat edin. Gördüğünüzgibi biçimlendirme karakterini kullanırken, karakterin sol tarafına bir adet : işareti deyerleştiriyoruz. Bir örnek verelim:
print("{:s} ve {:s} iyi bir ikilidir!".format("Python", "Django"))

Yalnız, s harfi karakter dizilerini temsil ettiği için, {} işaretleri arasında bu harfi kullandığımızda,
format() metodunun alabileceği parametreyi karakter dizisiyle sınırlandırmış oluruz.Dolayısıyla bu harfi kullandıktan sonra format() metodu içinde sadece karakter dizilerinikullanabiliriz. Eğer sayı kullanırsak Python bize bir hata mesajı gösterecektir:
>>> print("{:s} ".format(12))

Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>

ValueError: Unknown format code 's' for object of type 'int'

Bu yüzden, eğer amacınız format() metoduna parametre olarak karakter dizisi vermekse, {}işaretleri içinde herhangi bir harf kullanmamak daha akıllıca olabilir:
print("{} ve {} iyi bir ikilidir!".format("Python", "Django"))

c

Bu harf 0 ile 256 arası sayıların ASCII tablosundaki karşılıklarını temsil eder:
>>> print("{:c} ".format(65))

A

d

Bu harf sayıları temsil eder:
>>> print("{:d} ".format(65))

65

Eğer sayı dışında bir değer kullanırsanız Python size bir hata mesajı gösterir:
>>> print("{:d} ".format("65"))

Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>

ValueError: Unknown format code 'd' for object of type 'str'
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o

Bu harf onlu düzendeki sayıları sekizli düzendeki karşılıklarına çevirir:
>>> print("{:o} ".format(65))

101

x

Bu harf onlu düzendeki sayıları onaltılı düzendeki karşılıklarına çevirir:
>>> print("{:x} ".format(65))

41

X

Tıpkı x harfinde olduğu gibi, bu harf de onlu düzendeki sayıları onaltılı düzendeki karşılıklarınaçevirir:
>>> "{:X} ".format(65)

'41'

Peki x ile X harfi arasında ne fark var? Fark şudur: x; onaltılı düzende harfle gösterilen sayılarıküçük harf şeklinde temsil eder. X işareti bu sayıları büyük harf şeklinde temsil eder. Bu ikisiarasındaki farkı daha net görmek için şöyle bir kod yazabilirsiniz:
>>> for i in range(20):
... print("{:x} {:10X} ".format(i, i))
...
0 0
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
a A
b B
c C
d D
e E
f F
10 10

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
11 11
12 12
13 13

Gördüğünüz gibi gerçekten de x harfi onaltılı düzende harflerle gösterilen sayıları küçük harfolarak; X harfi ise büyük harf olarak temsil ediyor.
b

Bu işaret, onlu düzendeki sayıları ikili düzendeki karşılıklarına çevirir:
>>> "{:b} ".format(2)

'10'

f

Bu işaret, eski biçimlendirme yöntemini anlatırken gösterdiğimiz f işaretiyle benzer bir işlevesahiptir:
print("{:.2f} ".format(50))

50.00

,

: işaretini , işareti (basamak ayracı) ile birlikte kullanarak, sayıları basamaklarına ayırabilirsiniz:
>>> "{:,} ".format(1234567890)

'1,234,567,890'

Böylece Python’da karakter dizisi biçimlendirmenin hem eski hem de yeni yöntemini, şu anakadarki Python bilgimiz elverdiği ölçüde ayrıntılı bir şekilde incelemiş olduk. Buradaki bilgilerikullanarak bol bol örnek yapmak bu konuyu daha iyi anlamanıza yardımcı olacaktır.
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f-string

Daha önceki bölümlerde format() fonksiyonuyla karakter dizilerini nasılbiçimlendirebileceğimizi görmüştük. 3.6 sürümü ile Python’a eklenen f-string yapısı dabuna benzer bir şekilde çalışıyor. Öncelikle format() fonksiyonunu nasıl kullandığımızıhatırlayalım:
isim = 'Buğra'
print('Selam {kime} !'.format(kime=isim))

Burada öncelikle isim adında bir değişken tanımladık ve bu değişkene Buğra değerini atadık.Daha sonra da ‘Selam {isim}!’ diye bir karakter dizisini ekrana yazdırdık. format() fonksiyonunukullanarak Python’a yazdırma işlemini yapmadan önce karakter dizimizdeki kime kısımını isimdeğişkeninin değeri ile değiştirmesi gerektiğini söyledik.
format() fonksiyonumuz kendisine verdiğimiz değerleri kapsama alanı içerisinde uygunyerlere yerleştirir. Hatırlarsanız format() fonksiyonunu ilgilendiren kısımları süslüparantezlerin içine yazıyorduk. Yukarıdaki örneği şu şekilde de yapabiliriz:
isim = 'Buğra'
print('Selam {} !'.format(isim))

Bu sefer format() fonksiyonuna belirli bir yer göstermediğimiz için sırasıyla ilgili alanlaraverdiğimiz parametreleri dolduracak. Zaten bir parametre ve bir alan olduğu için yukarıdakiörnekle aynı çıktıyı alacağız. format() fonksiyonunu bu kadar hatırlamak yeter, hadif-string’lere geçelim!
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21.1 Kullanım

String nedir hepimiz biliyoruz, Türkçeye karakter dizisi olarak çeviriyoruz. Bu yapıya da f-stringdiyoruz çünkü bu yapıyı kullanmak istediğimiz stringin (karakter dizisinin) başına f veya Fekliyoruz. Yani bir ön ek ekleyerek Python’a artık onun normal, sıradan bir karakter dizisiolmadığını ve bir ön işlemden geçmesi gerektiğini belirtiyoruz.:
"Selam Dünya!" # Normal bir karakter dizisi
f"Selam Dünya!" # Bu artık bir f-string

Not: f-string’leri kullanabilmeniz için Python 3.6 ya da daha yeni bir sürüm kullanmamızgerektiğini unutmayalım!
Bu örnekte f-string’imizin normal bir karakter dizisinden farkı yok gibi görünüyor. Aslındaşuanlık bir farkı yok. Çünkü biz f-string’in özelliklerini henüz kullanmadık. Yukarıda format()fonksiyonu için yazdığımız örneği bir de f-string için yazalım.:
isim = 'Buğra'
print(f'Selam { isim} !')

Bu örneği de çalıştırdığınızda yukarıdaki örneklerin çıktılarıyla aynı çıktıyı verdiğinigöreceksiniz. Ama çok daha düzenli bir görünümle elde ettik bu sefer aynı çıktıyı. format()fonksiyonuna ilgileneceği kısımları, işlem yapacağı kısımları, süslü parantezler ile belirttiğimizibiliyoruz. f-string için de aynı şey geçerli ancak ufak bir farkla. Artık harici bir işlem yapılıpkarakter dizimiz düzenlenmiyor, işlemler doğrudan karakter dizimiz içinde gerçekleştirilipyerini kendi alıyor!
Bir örnek daha hazırlayalım ve üzerinde konuşalım.:
>>> isim = 'Buğra'
>>> yas = 18
>>> f'Onun adı { isim} ve o { yas} yaşında.'
'Onun adı Buğra ve o 18 yaşında.'

Aynı örneği format() fonksiyonu ile de yazıp arasındaki farka bakalım.::

>>> isim = 'Buğra'
>>> yas = 18
>>> "Onun adı {} ve o {} yaşında.".format(isim, yas)
'Onun adı Buğra ve o 18 yaşında.'

Yukarıdaki kodu en basit haliyle değişken isimleri kullanmadan yazdım, yani değişkenlerisırasıyla ilgili yerlere yerleştirecek. Buna rağmen f-string örneğimizdekinden çok daha uzunoldu ve okunabilirlik azaldı.
Aynı zamanda f-string’lerin içinde Python işlemleri de yapabiliriz.::

>>> birinci_rakam = 5
>>> ikinci_rakam = 3
>>> f'Rakamların toplamı { birinci_rakam + ikinci_rakam} eder.'
'Rakamların toplamı 8 eder.'
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Hadi sadece toplama işlemi yapan bir hesap makinesi yapalım.:
birinci_sayi = int(input('Birinci sayıyı girin: '))
ikinci_sayi = int(input('İkinci sayıyı girin: '))

print(
f'Sayıların toplamı { birinci_sayi+ikinci_sayi} eder.'
)

Kullanıcının girdiği sayıları toplayan bir hesap makinesi yaptık. Az önce f-string’lerin içindePython kodu yazabildiğimizi öğrenmiştik. Bu bilgimizi de kullanıp bu basit programı dahagüncel hale getirelim.:
>>> f'Sayıların toplamı { int(input("Birinci sayıyı girin: ")) + int(input(
→˓"İkinci sayıyı girin: ")) } eder.'
Birinci sayıyı girin: 10
İkinci sayıyı girin: 7
'Sayıların toplamı 17 eder.'

Kullanıcıdan girdileri f-string’in içinde alarak tek satırlık bir hesap makinesi yazmış olduk.
Not: f-string’in içinde Python kodu yazmak her zaman en iyi yol olmayabilir.
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Listeler ve Demetler

Bu bölüme gelene kadar yalnızca iki farklı veri tipi görmüştük. Bunlardan biri karakter dizileri,öteki ise sayılardı. Ancak tabii ki Python’daki veri tipleri yalnızca bu ikisiyle sınırlı değildir.Python’da karakter dizileri ve sayıların dışında, başka amaçlara hizmet eden, başka veri tipleride vardır. İşte biz bu bölümde iki farklı veri tipi daha öğreneceğiz. Bu bölümde ele alacağımızveri tiplerinin adı ‘liste’ (list) ve ‘demet’ (tuple).
Bu bölümde birer veri tipi olarak listeler ve demetlerden söz etmenin yanısıra listeve demetlerin metotlarından da bahsedeceğiz. Listelerle demetleri öğrendikten sonraPython’daki hareket imkanınızın bir hayli genişlediğine tanık olacaksınız.
Python programlama diline yeni başlayan biri, karakter dizilerini öğrendikten sonra bu dildeher şeyi karakter dizileri yardımıyla halledebileceğini zannedebilir. O yüzden yeni bir veritipi ile karşılaştığında (örneğin listeler veya demetler), bu yeni veri tipi ona anlamsız vegereksizmiş gibi görünebilir. Aslında daha önce de söylediğimiz gibi, bir programlama diliniyeni öğrenenlerin genel sorunudur bu. Öğrenci, bir programlama dilini oluşturan minikparçaları öğrenirken, öğrencinin zihni bu parçaların ne işine yarayacağı konusunda şüpheyledolar. Sanki gereksiz şeylerle vakit kaybediyormuş gibi hissedebilir. En önemli ve en büyükprogramların, bu minik parçaların sistematik bir şekilde birleştirilmesiyle ortaya çıkacakolması öğrencinin kafasına yatmayabilir. Halbuki en karmaşık programların bile kaynakkodlarını incelediğinizde görecekleriniz karakter dizileri, listeler, demetler, sayılar ve bunabenzer başka veri tiplerinden ibarettir. Nasıl en lezzetli yemekler birkaç basit malzemeninbir araya gelmesi ile ortaya çıkıyorsa, en abidevi programlar da ilk bakışta birbiriyle ilgisizgörünen çok basit parçaların incelikli bir şekilde birleştirilmesinden oluşur.
O halde bu noktada, Python programlama diline yeni başlayan hemen herkesin sorduğu osoruyu soralım kendimize: ‘Neden farklı veri tipleri var? Bu veri tiplerinin hepsine gerçektenihtiyacım olacak mı?’
Bu soruyu başka bir soruyla cevaplamaya çalışalım: ‘Acaba neden farklı giysi tipleri var? Nedenkot pantolon, kumaş pantolon, tişört, gömlek ve buna benzer ayrımlara ihtiyaç duyuyoruz?’Bu sorunun cevabı çok basit: ‘Çünkü farklı durumlara farklı giysi türleri uygundur!’
Örneğin ev taşıyacaksanız, herhalde kumaş pantolon ve gömlek giymezsiniz üzerinize. Bunabenzer bir şekilde iş görüşmesine giderken de kot pantolon ve tişört doğru bir tercih
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olmayabilir. İşte buna benzer sebeplerden, programlama dillerinde de belli durumlardabelli veri tiplerini kullanmanız gerekir. Örneğin bir durumda karakter dizilerini kullanmakuygunken, başka bir durumda listeleri veya demetleri kullanmak daha mantıklı olabilir. Ziraher veri tipinin kendine has güçlü ve zayıf yanları vardır. Veri tiplerini ve bunların ayrıntılarınıöğrendikçe, hangi veri tipinin hangi sorun için daha kullanışlı olduğunu kestirebilecek durumageleceğinizden hiç kuşkunuz olmasın.
Biz bu bölümde listeleri ve demetleri olabildiğince ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz. O yüzdenbu veri tiplerini incelerken konuyu birkaç farklı bölüme ayıracağız.
Listeleri ve demetleri incelemeye listelerden başlayalım. . .

22.1 Listeler

Giriş bölümünde de değindiğimiz gibi, listeler Python’daki veri tiplerinden biridir. Tıpkıkarakter dizileri ve sayılar gibi. . .
22.1.1 Liste Tanımlamak

Listeleri tanımaya, bu veri tipini nasıl tanımlayacağımızı öğrenerek başlayalım.
Hatırlarsanız bir karakter dizisi tanımlayabilmek için şöyle bir yol izliyorduk:
>>> kardiz = "karakter dizisi"

Yani herhangi bir öğeyi karakter dizisi olarak tanımlayabilmek için yapmamız gereken tekşey o öğeyi tırnak içine almaktı. Herhangi bir öğeyi (tek, çift veya üç) tırnak içine aldığımızdakarakter dizimizi tanımlamış oluyoruz. Liste tanımlamak için de buna benzer bir şey yapıyoruz.Dikkatlice bakın:
>>> liste = ["öğe1", "öğe2", "öğe3"]

Gördüğünüz gibi, liste tanımlamak da son derece kolay. Bir liste elde etmek için, öğeleribirbirinden virgülle ayırıp, bunların hepsini köşeli parantezler içine alıyoruz.
Karakter dizilerini anlatırken, herhangi bir nesnenin karakter dizisi olup olmadığından eminolmak için type() fonksiyonundan yararlanabileceğimizi söylemiştik. Eğer bir nesne type()fonksiyonuna <class ‘str’> cevabı veriyorsa o nesne bir karakter dizisidir. Listeler için de bunabenzer bir sorgulama yapabiliriz:
>>> liste = ["öğe1", "öğe2", "öğe3"]
>>> type(liste)

<class 'list'>

Bu çıktıdan anlıyoruz ki, liste veri tipi type() fonksiyonuna <class ‘list’> cevabı veriyor.Dolayısıyla, eğer bir nesne type() fonksiyonuna <class ‘list’> cevabı veriyorsa o nesnenin birliste olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
Yukarıda tanımladığımız liste adlı listeye baktığımızda dikkatimizi bir şey çekiyor olmalı. Bulisteye şöyle bir baktığımızda, aslında bu listenin, içinde üç adet karakter dizisi barındırdığınıgörüyoruz. Gerçekten de listeler, bir veya daha fazla veri tipini içinde barındıran kapsayıcı birveri tipidir. Mesela şu listeye bir bakalım:
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>>> liste = ["Ahmet", "Mehmet", 23, 65, 3.2]

Gördüğünüz gibi, liste içinde hem karakter dizileri (“Ahmet”, “Mehmet”), hem de sayılar (23,65, 3.2) var.
Dahası, listelerin içinde başka listeler de bulunabilir:
>>> liste = ["Ali", "Veli", ["Ayşe", "Nazan", "Zeynep"], 34, 65, 33, 5.6]

Bu liste adlı değişkenin tipini sorgularsak şöyle bir çıktı alacağımızı biliyorsunuz:
>>> type(liste)

<class 'list'>

Bir de şunu deneyelim:
for öğe in liste:

print("{} adlı öğenin veri tipi: {} ".format(öğe, type(öğe)))

Bu kodları çalıştırdığımızda da şöyle bir çıktı alıyoruz:
Ali adlı öğenin veri tipi: <class 'str'>
Veli adlı öğenin veri tipi: <class 'str'>
['Ayşe', 'Nazan', 'Zeynep'] adlı öğenin veri tipi: <class 'list'>
34 adlı öğenin veri tipi: <class 'int'>
65 adlı öğenin veri tipi: <class 'int'>
33 adlı öğenin veri tipi: <class 'int'>
5.6 adlı öğenin veri tipi: <class 'float'>

Bu kodlar bize şunu gösteriyor: Farklı öğeleri bir araya getirip bunları köşeli parantezler içinealırsak ‘liste’ adlı veri tipini oluşturmuş oluyoruz. Bu listenin öğeleri farklı veri tiplerine aitolabilir. Yukarıdaki kodların da gösterdiği gibi, liste içinde yer alan “Ali” ve “Veli” öğeleri birerkarakter dizisi; [‘Ayşe’, ‘Nazan’, ‘Zeynep’] adlı öğe bir liste; 34, 65 ve 33 öğeleri birer tam sayı; 5.6öğesi ise bir kayan noktalı sayıdır. İşte farklı veri tiplerine ait bu öğelerin hepsi bir araya gelerekliste denen veri tipini oluşturuyor. Yukarıdaki örnekten de gördüğünüz gibi, bir listenin içindebaşka bir liste de yer alabiliyor. Örneğin burada listemizin öğelerinden biri, [‘Ayşe’, ‘Nazan’,‘Zeynep’] adlı başka bir listedir.
Hatırlarsanız karakter dizilerinin belirleyici özelliği tırnak işaretleri idi. Yukarıdaki örneklerdende gördüğünüz gibi listelerin belirleyici özelliği de köşeli parantezlerdir. Mesela:
>>> karakter = ""

Bu boş bir karakter dizisidir. Şu ise boş bir liste:
>>> liste = []

Tıpkı karakter dizilerinde olduğu gibi, listelerle de iki şekilde karşılaşabilirsiniz:
1. Listeyi kendiniz tanımlamış olabilirsiniz.
2. Liste size başka bir kaynaktan gelmiş olabilir.
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Yukarıdaki örneklerde bir listeyi kendimizin nasıl tanımlayacağımızı öğrendik. Peki listeler bizebaşka hangi kaynaktan gelebilir?
Hatırlarsanız karakter dizilerinin metotlarını sıralamak için dir() adlı bir fonksiyondanyararlanmıştık.
Mesela karakter dizilerinin bize hangi metotları sunduğunu görmek için bu fonksiyonu şöylekullanmıştık:
>>> dir(str)

Bu komut bize şu çıktıyı vermişti:
['__add__', '__class__', '__contains__', '__delattr__', '__doc__', '__eq__',
'__format__', '__ge__', '__getattribute__', '__getitem__', '__getnewargs__',
'__gt__', '__hash__', '__init__', '__iter__', '__le__', '__len__', '__lt__',
'__mod__', '__mul__', '__ne__', '__new__', '__reduce__', '__reduce_ex__',
'__repr__', '__rmod__', '__rmul__', '__setattr__', '__sizeof__', '__str__',
'__subclasshook__', 'capitalize', 'center', 'count', 'encode', 'endswith',
'expandtabs', 'find', 'format', 'format_map', 'index', 'isalnum', 'isalpha',
'isdecimal', 'isdigit', 'isidentifier', 'islower', 'isnumeric', 'isprintable',
'isspace', 'istitle', 'isupper', 'join', 'ljust', 'lower', 'lstrip',
'maketrans', 'partition', 'replace', 'rfind', 'rindex', 'rjust', 'rpartition',
'rsplit', 'rstrip', 'split', 'splitlines', 'startswith', 'strip', 'swapcase',
'title', 'translate', 'upper', 'zfill']

Artık bu çıktı size çok daha anlamlı geliyor olmalı. Gördüğünüz gibi çıktımız köşeli parantezlerarasında yer alıyor. Yani aslında yukarıdaki çıktı bir liste. Dilerseniz bunu nasıl teyitedebileceğinizi biliyorsunuz:
>>> komut = dir(str)
>>> type(komut)

<class 'list'>

Gördüğünüz gibi, tıpkı input() fonksiyonundan gelen verinin bir karakter dizisi olması gibi,
dir() fonksiyonundan gelen veri tipi de bir listedir.
dir() fonksiyonu dışında, başka bir şeyin daha bize liste verdiğini biliyoruz. Bu şey, karakterdizilerinin split() adlı metodudur:
>>> kardiz = "İstanbul Büyükşehir Belediyesi"
>>> kardiz.split()

['İstanbul', 'Büyükşehir', 'Belediyesi']

Görüyorsunuz, split() metodunun çıktısı da köşeli parantezler içinde yer alıyor. Demek kibu çıktı da bir listedir.
Peki bir fonksiyonun bize karakter dizisi mi, liste mi yoksa başka bir veri tipi mi verdiğinibilmenin ne faydası var?
Her zaman söylediğimiz gibi, Python’da o anda elinizde olan verinin tipini bilmeniz sonderece önemlidir. Aksi halde o veriyi nasıl evirip çevireceğinizi, o veriyle neler yapabileceğinizi
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bilemezsiniz. Mesela ‘İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ ifadesini ele alalım. Bu ifadeyle ilgili sizeşöyle bir soru sorduğumu düşünün: ‘Acaba bu ifadenin ilk harfini nasıl alırız?’
Eğer bu ifade size input() fonksiyonundan gelmişse, yani bir karakter dizisiyseuygulayacağınız yöntem farklı, split() metoduyla gelmişse, yani liste ise uygulayacağınızyöntem farklı olacaktır.
Eğer bu ifade bir karakter dizisi ise ilk harfi şu şekilde alabilirsiniz:
>>> kardiz = "İstanbul Büyükşehir Belediyesi"
>>> kardiz[0]

'İ'

Ama eğer bu ifade bir liste ise yukarıdaki yöntem size farklı bir sonuç verir:
>>> liste = kardiz.split()
>>> liste[0]

'İstanbul'

Çünkü “İstanbul Büyükşehir Belediyesi” adlı karakter dizisinin ilk öğesi “İ” karakteridir,ama [‘İstanbul’, ‘Büyükşehir’, ‘Belediyesi’] adlı listenin ilk öğesi “İ” karakteri değil, “İstanbul”kelimesidir.
Gördüğünüz gibi, bir nesnenin hangi veri tipine ait olduğunu bilmek o nesneyle neleri nasılyapabileceğimizi doğrudan etkiliyor. O yüzden programlama çalışmalarınız esnasında veritiplerine karşı her zaman uyanık olmalısınız.
Not: Python’da bir nesnenin hangi veri tipine ait olduğunu bilmenin nedenbu kadar önemli olduğunu gerçek bir örnek üzerinde görmek istersenizistihza.com/forum/viewtopic.php?f=43&t=6221 (arşiv linki) adresindeki tartışmayıinceleyebilirsiniz.
Her ne kadar karakter dizileri ve listeler iki farklı veri tipi olsa ve bu iki veri tipinin birbirindençok farklı yönleri ve yetenekleri olsa da, bu iki veri tipi arasında önemli benzerlikler de vardır.Örneğin karakter dizilerini işlerken öğrendiğimiz pek çok fonksiyonu listelerle birlikte dekullanabilirsiniz.Mesela karakter dizilerini incelerken öğrendiğimiz len() fonksiyonu listelerinboyutunu hesaplamada da kullanılabilir:
>>> diller = ["İngilizce", "Fransızca", "Türkçe", "İtalyanca", "İspanyolca"]
>>> len(diller)

5

Karakter dizileri karakterlerden oluşan bir veri tipi olduğu için len() fonksiyonu karakter dizisiiçindeki karakterlerin sayısını veriyor. Listeler ise başka veri tiplerini bir araya toplayan bir veritipi olduğu için len() fonksiyonu liste içindeki veri tiplerinin sayısını söylüyor.
len() fonksiyonu dışında, range() fonksiyonuyla listeleri de birlikte kullanabilirsiniz. Meselaherhangi bir kaynaktan size şunlar gibi iki öğeli listeler geliyor olabilir:

21 https://web.archive.org/web/20161124155954/http://www.istihza.com/forum/viewtopic.php?f=43&t=62
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[0, 10]
[6, 60]
[12, 54]
[67, 99]

Bu iki öğeli listeleri tek bir liste içinde topladığımızı düşünürsek şöyle bir kod yazabiliriz:
sayılar = [[0, 10], [6, 60], [12, 54], [67, 99]]

for i in sayılar:
print(*range(*i))

Eğer ilk bakışta bu kod gözünüze anlaşılmaz göründüyse bu kodu parçalara ayırarakinceleyebilirsiniz.
Burada öncelikle bir for döngüsü oluşturduk. Bu sayede sayılar adlı listedeki öğelerinüzerinden tek tek geçebileceğiz. Eğer döngü içinde sadece öğeleri ekrana yazdırıyor olsaydıkşöyle bir kodumuz olacaktı:
for i in sayılar:

print(i)

Bu kod bize şöyle bir çıktı verecektir:
[0, 10]
[6, 60]
[12, 54]
[67, 99]

range() fonksiyonunun nasıl kullanıldığını hatırlıyorsunuz. Yukarıdaki listelerde görünen ilksayılar range() fonksiyonunun ilk parametresi, ikinci sayılar ise ikinci parametresi olacak. Yaniher döngüde şöyle bir şey elde etmemiz gerekiyor:
range(0, 10)
range(6, 60)
range(12, 54)
range(67, 99)

Aslında kodlarımızı şöyle yazarak yukarıdaki çıktıyı elde edebilirdik:
sayılar = [[0, 10], [6, 60], [12, 54], [67, 99]]

for i in sayılar:
print(range(i[0], i[1]))

Yukarıdaki açıklamalarda gördüğünüz gibi, i değişkeninin çıktısı ikişer öğeli bir liste oluyor.İşte burada yaptığımız şey, bu ikişer öğeli listelerin ilk öğesini (i[0]) range() fonksiyonununilk parametresi, ikinci öğesini (i[1]) ise range() fonksiyonunun ikinci parametresi olarakatamaktan ibaret. Ancak ilk derslerimizden hatırlayacağınız gibi, bunu yapmanın daha kısabir yolu var. Bildiğiniz gibi, öğelerden oluşan dizileri ayrıştırmak için yıldız işaretindenyararlanabiliyoruz. Dolayısıyla yukarıdaki kodları şöyle yazmak daha pratik olabilir:

22.1. Listeler 379



Yazbel Python Belgeleri, Yayım 4.0.0

sayılar = [[0, 10], [6, 60], [12, 54], [67, 99]]

for i in sayılar:
print(range(*i))

Gördüğünüz gibi, i değişkeninin soluna bir yıldız ekleyerek bu değişken içindeki değerleriayrıştırdık ve şöyle bir çıktı elde ettik:
range(0, 10)
range(6, 60)
range(12, 54)
range(67, 99)

Hatırlarsanız, range(0, 10) gibi bir kod yazdığımızda Python bize 0 ile 10 arasındaki sayılarıdoğrudan göstermiyordu. Aralıktaki sayıları görmek için range() fonksiyonunun çıktısını birdöngü içine almalıyız:
for i in range(0, 10):

print(i)

range(0, 10) çıktısını görmek için döngü kurmak yerine yine yıldız işaretindenyararlanabiliyoruz. Örneğin:
>>> print(*range(0, 10))

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Aynı şeyi yukarıdaki kodlara da uygularsak şöyle bir şey elde ederiz:
sayılar = [[0, 10], [6, 60], [12, 54], [67, 99]]

for i in sayılar:
print(*range(*i))

Gördüğünüz gibi, yıldız işaretini hem i değişkenine, hem de range() fonksiyonuna ayrı ayrıuygulayarak istediğimiz sonucu elde ettik.
Bu arada, yukarıdaki örnek bize listeler hakkında önemli bir bilgi de verdi. Karakter dizilerininöğelerine erişmek için nasıl kardiz[öğe_sırası] gibi bir formülden yararlanıyorsak,listelerin öğelerine erişmek için de aynı şekilde liste[öğe_sırası] gibi bir formüldenyararlanabiliyoruz.
Listelerin öğelerine nasıl ulaşacağımızın ayrıntılarını biraz sonra göreceğiz. Ama biz şimdilistelere ilişkin önemli bir fonksiyonu inceleyerek yolumuza devam edelim.
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22.1.2 list() Fonksiyonu

Yukarıdaki örneklerden de gördüğünüz gibi liste oluşturmak için öğeleri belirleyip bunlarıköşeli parantezler içine almamız yeterli oluyor. Bu yöntemin dışında, liste oluşturmanın biryöntemi daha bulunur. Mesela elimizde şöyle bir karakter dizisi olduğunu düşünelim:
>>> alfabe = "abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz"

Sorumuz şu olsun: ‘Acaba bu karakter dizisini listeye nasıl çeviririz?’
Karakter dizilerini anlatırken split() adlı bir metottan söz etmiştik. Bu metot karakterdizilerini belli bir ölçüte göre bölmemizi sağlıyordu. split() metoduyla elde edilen verininbir liste olduğunu biliyorsunuz. Örneğin:
>>> isimler = "ahmet mehmet cem"

>>> isimler.split()

['ahmet', 'mehmet', 'cem']

Ancak split() metodunun bir karakter dizisini bölüp bize bir liste verebilmesi için karakterdizisinin belli bir ölçüte göre bölünebilir durumda olması gerekiyor. Mesela yukarıdaki isimleradlı karakter dizisi belli bir ölçüte göre bölünebilir durumdadır. Neden? Çünkü karakter dizisiiçindeki her parça arasında bir boşluk karakteri var. Dolayısıyla split() metodu bu karakterdizisini boşluklardan bölebiliyor. Aynı şey şu karakter dizisi için de geçerlidir:
>>> isimler = "elma, armut, çilek"

Bu karakter dizisini oluşturan her bir parça arasında bir adet virgül ve bir adet boşlukkarakteri var. Dolayısıyla biz bu karakter dizisini split()metodunu kullanarak “virgül + boşlukkarakteri” ölçütüne göre bölebiliriz:
>>> isimler.split(", ")

['elma', 'armut', 'çilek']

Ancak bölümün başında tanımladığımız alfabe adlı karakter dizisi biraz farklıdır:
>>> alfabe = "abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz"

Gördüğünüz gibi, bu karakter dizisi tek bir parçadan oluşuyor. Dolayısıyla bu karakter dizisiniöğelerine bölmemizi sağlayacak bir ölçüt yok. Yani bu karakter dizisini şu şekilde bölemeyiz:
>>> alfabe.split()

['abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz']

Elbette bu karakter dizisini isterseniz farklı şekillerde bölebilirsiniz. Mesela:
>>> alfabe.split("i")

['abcçdefgğhı', 'jklmnoöprsştuüvyz']
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Gördüğünüz gibi, biz burada alfabe karakter dizisini “i” harfinden bölebildik. Ama istediğimizşey bu değil. Biz aslında şöyle bir çıktı elde etmek istiyoruz:
['a', 'b', 'c', 'ç', 'd', 'e', 'f', 'g', 'ğ', 'h', 'ı', 'i', 'j',
'k', 'l', 'm', 'n', 'o', 'ö', 'p', 'r', 's', 'ş', 't', 'u', 'ü',
'v', 'y', 'z']

Yani bizim amacımız, alfabe karakter dizisi içindeki her bir öğeyi birbirinden ayırmak. İşteTürk alfabesindeki harflerden oluşan bu karakter dizisini, list() adlı bir fonksiyondanyararlanarak istediğimiz şekilde bölebiliriz:
>>> harf_listesi = list(alfabe)
>>> print(harf_listesi)

['a', 'b', 'c', 'ç', 'd', 'e', 'f', 'g', 'ğ', 'h', 'ı', 'i', 'j',
'k', 'l', 'm', 'n', 'o', 'ö', 'p', 'r', 's', 'ş', 't', 'u', 'ü',
'v', 'y', 'z']

Böylece list() fonksiyonu yardımıyla bu karakter dizisini tek hamlede listeye çevirmiş olduk.
Peki bir karakter dizisini neden listeye çevirme ihtiyacı duyarız? Şu anda listelerle ilgilipek çok şeyi henüz bilmediğimiz için ilk bakışta bu çevirme işlemi gözünüze gereksizmişgibi görünebilir, ama ilerleyen zamanda sizin de göreceğiniz gibi, bazı durumlarda listelerimanipüle etmek karakter dizilerini manipüle etmeye kıyasla çok daha kolaydır. O yüzden kimizaman karakter dizilerini listeye çevirmek durumunda kalabilirsiniz.
list() fonksiyonunun yaptığı işi, daha önce öğrendiğimiz str(), int() ve float()fonksiyonlarının yaptığı işle kıyaslayabilirsiniz. list() fonksiyonu da tıpkı str(), int() ve
float() fonksiyonları gibi bir dönüştürme fonksiyonudur. Örneğin int() fonksiyonunukullanarak sayı değerli karakter dizilerini sayıya dönüştürebiliyoruz:
>>> k = "123"
>>> int(k)

123

Bu dönüştürme işlemi sayesinde sayılar üzerinde aritmetik işlem yapma imkanımızolabiliyor. İşte list() fonksiyonu da buna benzer bir amaca hizmet eder. Mesela input()fonksiyonundan gelen bir karakter dizisi ile toplama çıkarma yapabilmek için nasıl bu karakterdizisini önce sayıya dönüştürmemiz gerekiyorsa, bazı durumlarda bu karakter dizisini (veyabaşka veri tiplerini) listeye çevirmemiz de gerekebilir. Böyle bir durumda list() fonksiyonunukullanarak farklı veri tiplerini rahatlıkla listeye çevirebiliriz.
Yukarıdaki işlevlerinin dışında, list() fonksiyonu boş bir liste oluşturmak için de kullanılabilir:
>>> li = list()
>>> print(li)

[]

Yukarıdaki kodlardan gördüğünüz gibi, boş bir liste oluşturmak için liste = [] kodunaalternatif olarak list() fonksiyonundan da yararlanabilirsiniz.
list() fonksiyonunun önemli bir görevi de range() fonksiyonunun, sayı aralığını ekrana
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basmasını sağlamaktır. Bildiğiniz gibi, range() fonksiyonu tek başına bir sayı aralığını ekranadökmez. Bu fonksiyon bize yalnızca şöyle bir çıktı verir:
>>> range(10)

range(0, 10)

Bu sayı aralığını ekrana dökmek için range() fonksiyonu üzerinde bir for döngüsü kurmamızgerekir:
>>> for i in range(10):
... print(i)
...
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bu bölümde verdiğimiz örneklerde aynı işi şöyle de yapabileceğimizi öğrenmiştik:
>>> print(*range(10))

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Bu görevi yerine getirmenin üçüncü bir yolu da list() fonksiyonunu kullanmaktır:
>>> list(range(10))

[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]

Aslında burada yaptığımız şey range(10) ifadesini bir listeye dönüştürmekten ibarettir.Burada range türünde bir veriyi list türünde bir veriye dönüştürüyoruz:
>>> type(range(10))

<class 'range'>

>>> li = list(range(10))
>>> type(li)

<class 'list'>

Gördüğünüz gibi, yukarıdaki üç yöntem de aralıktaki sayıları ekrana döküyor. Yalnız dikkatederseniz bu üç yöntemin çıktıları aslında görünüş olarak birbirlerinden ince farklarlaayrılıyor. Yazdığınız programda nasıl bir çıktıya ihtiyacınız olduğuna bağlı olarak yukarıdakiyöntemlerden herhangi birini tercih edebilirsiniz.
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Böylece Python’da listelerin ne olduğunu ve bu veri tipinin nasıl oluşturulacağını öğrenmişolduk. O halde bir adım daha atarak listelerin başka özelliklerine değinelim.
22.1.3 Listelerin Öğelerine Erişmek

Tıpkı karakter dizilerinde olduğu gibi, listelerde de her öğenin bir sırası vardır. Hatırlarsanızkarakter dizilerinin öğelerine şu şekilde ulaşıyorduk:
>>> kardiz = "python"
>>> kardiz[0]

'p'

Bu bölümdeki birkaç örnekte de gördüğünüz gibi, listelerin öğelerine ulaşırken de aynıyöntemi kullanabiliyoruz:
>>> meyveler = ["elma", "armut", "çilek", "kiraz"]
>>> meyveler[0]

'elma'

Yalnız yöntem aynı olsa da yukarıdaki iki çıktı arasında bazı farklar olduğunu da gözdenkaçırmayın. Bir karakter dizisinin 0. öğesini aldığımızda o karakter dizisinin ilk karakterini almışoluyoruz. Bir listenin 0. öğesini aldığımızda ise o listenin ilk öğesini almış oluyoruz.
Sayma yöntemi olarak ise karakter dizileri ve listelerde aynı mantık geçerli. Hem listelerdehem de karakter dizilerinde Python saymaya 0’dan başlıyor. Yani karakter dizilerinde olduğugibi, listelerde de ilk öğenin sırası 0.
Eğer bu listenin öğelerinin hepsine tek tek ulaşmak isterseniz for döngüsündenyararlanabilirsiniz:
meyveler = ["elma", "armut", "çilek", "kiraz"]

for meyve in meyveler:
print(meyve)

Bu listedeki öğeleri numaralandırmak da mümkün:
meyveler = ["elma", "armut", "çilek", "kiraz"]

for öğe_sırası in range(len(meyveler)):
print("{} . {} ".format(öğe_sırası, meyveler[öğe_sırası]))

. . . veya enumerate() fonksiyonunu kullanarak şöyle bir şey de yazabiliriz:
for sıra, öğe in enumerate(meyveler, 1):

print("{} . {} ".format(sıra, öğe))

Dediğimiz gibi, liste öğelerine ulaşmak için kullandığımız yöntem, karakter dizilerininöğelerine ulaşmak için kullandığımız yöntemle aynı. Aslında karakter dizileri ile listelerarasındaki benzerlik bununla sınırlı değildir. Benzerlikleri birkaç örnek üzerinde gösterelim:
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>>> meyveler = ["elma", "armut", "çilek", "kiraz"]
>>> meyveler[-1]

'kiraz'

Karakter dizilerinde olduğu gibi, öğe sırasını eksi değerli bir sayı yaptığımızda liste öğelerisondan başa doğru okunuyor. Dolayısıyla meyveler[-1] komutu bize meyveler adlı listeninson öğesini veriyor.
>>> meyveler[0:2]

['elma', 'armut']

Karakter dizileri konusunu işlerken öğrendiğimiz dilimleme yöntemi listeler için de aynengeçerlidir. Orada öğrendiğimiz dilimleme kurallarını listelere de uygulayabiliyoruz. Örneğinliste öğelerini ters çevirmek için şöyle bir kod yazabiliyoruz:
>>> meyveler[::-1]

['kiraz', 'çilek', 'armut', 'elma']

Bu bölümün başında da söylediğimiz gibi, liste adlı veri tipi, içinde başka bir liste debarındırabilir. Buna şöyle bir örnek vermiştik:
>>> liste = ["Ali", "Veli", ["Ayşe", "Nazan", "Zeynep"], 34, 65, 33, 5.6]

Bu listedeki öğeler şunlardır:
Ali
Veli
['Ayşe', 'Nazan', 'Zeynep']
34
65
33
5.6

Gördüğünüz gibi, bu liste içinde [‘Ayşe’, ‘Nazan’, ‘Zeynep’] gibi bir liste daha var. Bu liste analistenin öğelerinden biridir ve bu da öteki öğeler gibi tek öğelik bir yer kaplar. Yani:
>>> len(liste)

7

Bu çıktıdan anlıyoruz ki, listemiz toplam 7 öğeden oluşuyor. Listenin 2. sırasında yer alanlistenin kendisi üç öğeden oluştuğu halde bu öğe ana liste içinde sadece tek öğelik bir yerkaplıyor. Yani 2. sıradaki listenin öğeleri tek tek sayılmıyor. Peki böyle bir liste içindeki gömülülistenin öğelerini elde etmek istersek ne yapacağız? Yani mesela içe geçmiş listenin tamamınıdeğil de, örneğin sadece “Ayşe” öğesini almak istersek ne yapmamız gerekiyor? Dikkatlicebakın:
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>>> liste[2][0]

'Ayşe'

“Nazan” öğesini almak için:
>>> liste[2][1]

'Nazan'

“Zeynep” öğesini almak için:
>>> liste[2][2]

'Zeynep'

Gördüğünüz gibi, iç içe geçmiş listelerin öğelerini almak oldukça basit. Yapmamız gerekentek şey, gömülü listenin önce ana listedeki konumunu, ardından da almak istediğimiz öğeningömülü listedeki konumunu belirtmektir.
İstersek gömülü listeyi ayrı bir liste olarak da alabiliriz:
>>> yeni_liste = liste[2]
>>> yeni_liste

['Ayşe', 'Nazan', 'Zeynep']

Böylece bu listenin öğelerine normal bir şekilde ulaşabiliriz:
>>> yeni_liste[0]

'Ayşe'

>>> yeni_liste[1]

'Nazan'

>>> yeni_liste[2]

'Zeynep'

Eğer bir listenin öğelerine erişmeye çalışırken, varolmayan bir sıra sayısı belirtirseniz Pythonsize bir hata mesajı gösterecektir:
>>> liste = range(10)
>>> print(len(liste))

10

Burada range() fonksiyonundan yararlanarak 10 öğeli bir liste tanımladık. Bu listenin sonöğesinin şu formüle göre bulunabileceğini karakter dizileri konusundan hatırlıyor olmalısınız:
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>>> liste[len(liste)-1]

9

Demek ki bu listenin son öğesi 9 sayısı imiş. . . Bir de şunu deneyelim:
>>> liste[10]

Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>

IndexError: range object index out of range

Gördüğünüz gibi, listemizde 10. öğe diye bir şey olmadığı için Python bize IndexError tipindebir hata mesajı gösteriyor. Çünkü bu listenin son öğesinin sırası len(liste)-1, yani 9’dur.
22.1.4 Listelerin Öğelerini Değiştirmek

Hatırlarsanız karakter dizilerinden söz ederken bunların değiştirilemez (immutable) bir veritipi olduğunu söylemiştik. Bu özellikten ötürü, bir karakter dizisi üzerinde değişiklik yapmakistediğimizde o karakter dizisini yeniden oluşturuyoruz. Örneğin:
>>> kardiz = "istihza"
>>> kardiz = "İ" + kardiz[1:]
>>> kardiz

'İstihza'

Listeler ise değiştirilebilen (mutable) bir veri tipidir. Dolayısıyla listeler üzerinde doğrudandeğişiklik yapabiliriz. Bir liste üzerinde değişiklik yapabilmek için o listeyi yenidentanımlamamıza gerek yok. Şu örneği dikkatlice inceleyin:
>>> renkler = ["kırmızı", "sarı", "mavi", "yeşil", "beyaz"]
>>> print(renkler)

['kırmızı', 'sarı', 'mavi', 'yeşil', 'beyaz']

>>> renkler[0] = "siyah"
>>> print(renkler)

['siyah', 'sarı', 'mavi', 'yeşil', 'beyaz']

Liste öğelerini nasıl değiştirdiğimize çok dikkat edin. Yukarıdaki örnekte renkler adlı listenin0. öğesini değiştirmek istiyoruz. Bunun için şöyle bir formül kullandık:
renkler[öğe_sırası] = yeni_öğe

Örnek olması açısından, aynı listenin 2. sırasındaki “mavi” adlı öğeyi “mor” yapalım bir de:
>>> renkler[2] = "mor"
>>> print(renkler)

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
['siyah', 'sarı', 'mor', 'yeşil', 'beyaz']

Gördüğünüz gibi, listeler üzerinde değişiklik yapmak son derece kolay. Sırf bu özellik bile,neden bazı durumlarda listelerin karakter dizileri yerine tercih edilebileceğini gösterecekgüçtedir.
Liste öğelerini değiştirmeye çalışırken, eğer var olmayan bir sıra numarasına atıftabulunursanız Python size IndexError tipinde bir hata mesajı gösterecektir:
>>> renkler[10] = "pembe"

Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>

IndexError: list assignment index out of range

Sıra numaralarını kullanarak listeler üzerinde daha ilginç işlemler de yapabilirsiniz. Mesela şuörneğe bakın:
>>> liste = [1, 2, 3]
>>> liste[0:len(liste)] = 5, 6, 7
>>> print(liste)

[5, 6, 7]

Burada liste adlı listenin bütün öğelerini bir çırpıda değiştirdik. Peki bunu nasıl yaptık?
Yukarıdaki örneği şu şekilde yazarsak biraz daha açıklayıcı olabilir:
>>> liste[0:3] = 5, 6, 7

Bu kodlarla yaptığımız şey, listenin 0. ve 3. öğesi arasında kalan bütün öğelerin yerine 5, 6 ve7 öğelerini yerleştirmekten ibarettir.
Karakter dizilerinden hatırlayacağınız gibi, eğer sıra numarası bir karakter dizisinin ilk öğesinekarşılık geliyorsa o sıra numarasını belirtmeyebiliriz. Aynı şekilde eğer sıra numarası birkarakter dizisinin son öğesine karşılık geliyorsa o sıra numarasını da belirtmeyebiliriz. Bu kurallisteler için de geçerlidir. Dolayısıyla yukarıdaki örneği şöyle de yazabilirdik:
>>> liste[:] = 5, 6, 7

Sıra numaralarını kullanarak gerçekten son derece enteresan işlemler yapabilirsiniz. Sıranumaraları ile neler yapabileceğinizi görmek için kendi kendinize ve hayal gücünüzüzorlayarak bazı denemeler yapmanızı tavsiye ederim.
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22.1.5 Listeye Öğe Eklemek

Listeler büyüyüp küçülebilen bir veri tipidir. Yani Python’da bir listeye istediğiniz kadar öğeekleyebilirsiniz. Diyelim ki elimizde şöyle bir liste var:
>>> liste = [2, 4, 5, 7]

Bu listeye yeni bir öğe ekleyebilmek için şöyle bir kod yazabiliriz:
>>> liste + [8]

[2, 4, 5, 7, 8]

Bu örnek, bize listeler hakkında önemli bir bilgi veriyor. Python’da + işareti kullanarak birlisteye öğe ekleyecekseniz, eklediğiniz öğenin de liste olması gerekiyor. Mesela bir listeyedoğrudan karakter dizilerini veya sayıları ekleyemezsiniz:
>>> liste + 8

Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>

TypeError: can only concatenate list (not "int") to list

>>> liste + "8"

Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>

TypeError: can only concatenate list (not "str") to list

Listelere + işareti ile ekleyeceğiniz öğelerin de bir liste olması gerekiyor. Aksi halde Pythonbize bir hata mesajı gösteriyor.
22.1.6 Listeleri Birleştirmek

Bazı durumlarda elinize farklı kaynaklardan farklı listeler gelebilir. Böyle bir durumda bu farklılisteleri tek bir liste halinde birleştirmeniz gerekebilir. Tıpkı karakter dizilerinde olduğu gibi,listelerde de birleştirme işlemleri için + işlecinden yararlanabilirsiniz.
Diyelim ki elimizde şöyle iki adet liste var:
>>> derlenen_diller = ["C", "C++", "C#", "Java"]
>>> yorumlanan_diller = ["Python", "Perl", "Ruby"]

Bu iki farklı listeyi tek bir liste haline getirmek için şöyle bir kod yazabiliriz:
>>> programlama_dilleri = derlenen_diller + yorumlanan_diller

['C', 'C++', 'C#', 'Java', 'Python', 'Perl', 'Ruby']

Bu işlemin sonucunu görelim:
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>>> print(programlama_dilleri)

Gördüğünüz gibi, derlenen_diller ve yorumlanan_diller adlı listelerin öğeleriniprogramlama_dilleri adlı tek bir liste içinde topladık.
Programcılık maceranız boyunca listeleri birleştirmenizi gerektiren pek çok farklı durumlakarşılaşabilirsiniz. Örneğin şöyle bir durum düşünün: Diyelim ki kullanıcı tarafından girilensayıların ortalamasını hesaplayan bir program yazmak istiyorsunuz. Bunun için şöyle bir kodyazabilirsiniz:
sayılar = 0

for i in range(10):
sayılar += int(input("not: "))

print(sayılar/10)

Bu program kullanıcının 10 adet sayı girmesine izin verip, program çıkışında, girilen sayılarınortalamasını verecektir.
Peki girilen sayıların ortalaması ile birlikte, hangi sayıların girildiğini de göstermek isterseniznasıl bir kod yazarsınız?
Eğer böyle bir şeyi karakter dizileri ile yazmaya kalkışırsanız epey eziyet çekersiniz. Ama şöylebir kod yardımıyla istediğiniz şeyi basit bir şekilde elde edebilirsiniz:
sayılar = 0
notlar = []

for i in range(10):
veri = int(input("{} . not: ".format(i+1)))
sayılar += veri
notlar += [veri]

print("Girdiğiniz notlar: ", *notlar)
print("Not ortalamanız: ", sayılar/10)

Burada kullanıcıdan gelen verileri her döngüde tek tek notlar adlı listeye gönderiyoruz.Böylece programın sonunda, kullanıcıdan gelen veriler bir liste halinde elimizde bulunmuşoluyor.
Bu arada, yukarıdaki kodlarda dikkatinizi bir şey çekmiş olmalı. Kullanıcıdan gelen verilerinotlar adlı listeye gönderirken şöyle bir kod yazdık:
notlar += [veri]

Buradaki [veri] ifadesine dikkat edin. Bu kod yardımıyla kullanıcıdan gelen veri adlı değişkeniliste haline getiriyoruz. Bu yöntem bizim için yeni bir şey. Peki neden burada list()fonksiyonundan yararlanmadık?
Bunu anlamak için list() fonksiyonunun çalışma mantığını anlamamız gerekiyor.
Elinizde şöyle bir karakter dizisi olduğunu düşünün:
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>>> alfabe = "abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz"

Diyelim ki siz bu karakter dizisindeki bütün öğeleri tek tek bir listeye atmak istiyorsunuz. Buiş için list() fonksiyonunu kullanabileceğimizi daha önce söylemiştik:
>>> liste = list(alfabe)

Peki list() fonksiyonu bu karakter dizisinin öğelerini listeye atarken nasıl bir yöntem izliyor?
Aslında list() fonksiyonunun yaptığı iş şuna eşdeğerdir:
liste = []
alfabe = "abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz"

for harf in alfabe:
liste += harf

print(liste)

list() fonksiyonu da tam olarak böyle çalışır. Yani bir karakter dizisi üzerinde döngü kurarak,o karakter dizisinin her bir öğesini tek tek bir listeye atar.
for döngülerini işlerken, bu döngünün sayılar üzerinde çalışmayacağını söylemiştik. Çünküsayılar, karakter dizilerinin aksine, üzerinde döngü kurulabilen bir veri tipi değildir. Bunu birörnek üzerinde tekrar görelim:
>>> for i in 12345:
... print(i)
...

Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>

TypeError: 'int' object is not iterable

Gördüğünüz gibi, 12345 sayısı üzerinde döngü kuramıyoruz. Aynı hata mesajını list()fonksiyonunda da görürsünüz:
>>> list(12345)

Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>

TypeError: 'int' object is not iterable

Dediğimiz gibi, tıpkı for döngüsünde olduğu gibi, list() fonksiyonu da ancak, üzerinde döngükurulabilen nesneler üzerinde çalışabilir. Mesela:
>>> list("12345")

['1', '2', '3', '4', '5']

Bu bilgilerin ışığında, yukarıda yazdığımız kodların şu şekilde yazılması halinde Python’ın bizehata mesajı göstereceğini söyleyebiliriz:
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notlar = []

for i in range(10):
veri = int(input("{} . not: ".format(i+1)))
notlar += list(veri)

print("Girdiğiniz notlar: ", *notlar)

Kullanıcıdan gelen veri değerini int() fonksiyonuyla sayıya dönüştürdüğümüz için ve sayılarda üzerinde döngü kurulabilen bir veri tipi olmadığı için list() fonksiyonuna parametreolarak atanamaz.
Peki kullanıcıdan gelen veri değerini sayıya dönüştürmeden, karakter dizisi biçiminde list()fonksiyonuna parametre olarak verirsek ne olur? Bu durumda list() fonksiyonu çalışır, amaistediğimiz gibi bir sonuç vermez. Şu kodları dikkatlice inceleyin:
notlar = []

for i in range(10):
veri = input("{} . not: ".format(i+1))
notlar += list(veri)

print("Girdiğiniz notlar: ", *notlar)

Bu kodları çalıştırdığınızda, tek haneli sayılar düzgün bir şekilde listeye eklenir, ancak çiftve daha fazla haneli sayılar ise listeye parça parça eklenir. Örneğin 234 sayısını girdiğinizdelisteye 2, 3 ve 4 sayıları tek tek eklenir. Çünkü, yukarıda da dediğim gibi, list() fonksiyonu,aslında karakter dizileri üzerine bir for döngüsü kurar. Yani:
>>> for i in "234":
... print(i)

2
3
4

Dolayısıyla listeye 234 sayısı bir bütün olarak değil de, parça parça eklendiği için istediğinizsonucu alamamış olursunuz.
Peki bu sorunun üstesinden nasıl geleceğiz? Aslında bu sorunun çözümü çok basittir. Eğer birverinin listeye parça parça değil de, bir bütün olarak eklenmesini istiyorsanız [] işaretlerindenyararlanabilirsiniz. Tıpkı şu örnekte olduğu gibi:
liste = []

while True:
sayı = input("Bir sayı girin: (çıkmak için q) ")

if sayı == "q":
break

sayı = int(sayı) (sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
if sayı not in liste:

liste += [sayı]
print(liste)

else:
print("Bu sayıyı daha önce girdiniz!")

Gördüğünüz gibi, kullanıcı tarafından aynı verinin birden fazla girilmesini önlemek için delistelerden yararlanabiliyoruz.
Yalnız burada şunu söyleyelim: Gerçek programlarda listelere öğe eklemek veya listeleribirleştirmek gibi işlemler için yukarıdaki gibi + işlecinden yararlanmayacağız. Yukarıdagösterdiğimiz yöntem de doğru olmakla birlikte, bu iş için genellikle liste metotlarındanyararlanılır. Bu metotları birazdan göreceğiz.
22.1.7 Listeden Öğe Çıkarmak

Bir listeden öğe silmek için del adlı ifadeden yararlanabilirsiniz. Örneğin:
>>> liste = [1, 5, 3, 2, 9]
>>> del liste[-1]
>>> liste

[1, 5, 3, 2]

22.1.8 Listeleri Silmek

Python’da listeleri tamamen silmek de mümkündür. Örneğin:
>>> liste = [1, 5, 3, 2, 9]
>>> del liste
>>> liste

Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>

NameError: name 'liste' is not defined

22.1.9 Listeleri Kopyalamak

Diyelim ki, yazdığınız bir programda, varolan bir listeyi kopyalamak, yani aynı listeden bir tanedaha üretmek istiyorsunuz. Mesela elimizde şöyle bir liste olsun:
>>> li1 = ["elma", "armut", "erik"]

Amacımız bu listeden bir tane daha oluşturmak. İlk olarak aklınıza şöyle bir yöntem gelmişolabilir:
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>>> li2 = li1

Gerçekten de bu yöntem bize aynı öğelere sahip iki liste verdi:
>>> print(li1)

["elma", "armut", "erik"]

>>> print(li2)

["elma", "armut", "erik"]

Gelin şimdi ilk listemiz olan li1 üzerinde bir değişiklik yapalım. Mesela bu listenin “elma” olanilk öğesini “karpuz” olarak değiştirelim:
>>> li1[0] = "karpuz"
>>> print(li1)

["karpuz", "armut", "erik"]

Gördüğünüz gibi, li1 adlı listenin ilk öğesini başarıyla değiştirdik. Şimdi şu noktada, li2 adlıöbür listemizin durumunu kontrol edelim:
>>> print(li2)

["karpuz", "armut", "erik"]

O da ne! Biz biraz önce li1 üzerinde değişiklik yapmıştık, ama görünüşe göre bu değişikliktenli2 de etkilenmiş. Muhtemelen beklediğiniz şey bu değildi. Yani siz li2 listesinin içeriğininaynı kalıp, değişiklikten yalnızca li1 listesinin etkilenmesini istiyordunuz. Biraz sonra buisteğinizi nasıl yerine getirebileceğinizi göstereceğiz. Ama önce dilerseniz, bir liste üzerindekideğişiklikten öteki listenin de neden etkilendiğini anlamaya çalışalım.
Hatırlarsanız, listelerin değiştirilebilir (mutable) bir veri tipi olduğunu söylemiştik. Listelerbu özellikleriyle karakter dizilerinden ayrılıyor. Zira biraz önce li1 ve li2 üzerinde yaptığımızişlemin bir benzerini karakter dizileri ile yaparsak farklı bir sonuç alırız. Dikkatlice bakın:
>>> a = "elma"

Burada, değeri “elma” olan a adlı bir karakter dizisi tanımladık. Şimdi bu karakter dizisinikopyalayalım:
>>> b = a

>>> a

'elma'

>>> b

'elma'

Böylece aynı değere sahip iki farklı karakter dizimiz olmuş oldu.
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Şimdi a adlı karakter dizisi üzerinde değişiklik yapalım. Ama biz biliyoruz ki, bir karakter dizisinideğiştirmenin tek yolu, o karakter dizisini yeniden tanımlamaktır:
>>> a = "E" + a[1:]

>>> a

'Elma'

Burada yaptığımız şeyin bir ‘değişiklik’ olmadığına dikkatinizi çekmek isterim. Çünkü aslındabiz burada varolan a adlı değişken üzerinde bir değişiklik yapmak yerine, yine a adı taşıyanbaşka bir değişken oluşturuyoruz.
Peki bu ‘değişiklikten’ öbür karakter dizisi etkilendi mi?
>>> b

'elma'

Gördüğünüz gibi, bu değişiklik öteki karakter dizisini etkilememiş. Bunun sebebinin, karakterdizilerinin değiştirilemeyen (immutable) bir veri tipi olması olduğunu söylemiştik.
Gelin isterseniz bu olgunun derinlerine inelim biraz. . .
Yukarıda a ve b adlı iki değişken var. Bunların kimliklerini kontrol edelim:
>>> id(a)

15182784

>>> id(b)

15181184

Gördüğünüz gibi, bu iki değişken farklı kimlik numaralarına sahip. Bu durumu şu şekilde deteyit edebileceğimizi biliyorsunuz:
>>> id(a) == id(b)

False

Demek ki gerçekten de id(a) ile id(b) birbirinden farklıymış. Yani aslında biz aynı nesneüzerinde bir değişiklik yapmak yerine, farklı bir nesne oluşturmuşuz.
Bu sonuç bize, bu iki karakter dizisinin bellekte farklı konumlarda saklandığını gösteriyor.Dolayısıyla Python, bir karakter dizisini kopyaladığımızda bellekte ikinci bir nesne dahaoluşturuyor. Bu nedenle birbirinden kopyalanan karakter dizilerinin biri üzerinde yapılanherhangi bir işlem öbürünü etkilemiyor. Ama listelerde (ve değiştirilebilir bütün veritiplerinde) durum farklı. Şimdi şu örneklere dikkatlice bakın:
>>> liste1 = ["ahmet", "mehmet", "özlem"]

Bu listeyi kopyalayalım:
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>>> liste2 = liste1

Elimizde aynı öğelere sahip iki liste var:
>>> liste1

['ahmet', 'mehmet', 'özlem']

>>> liste2

['ahmet', 'mehmet', 'özlem']

Bu listelerin kimlik numaralarını kontrol edelim:
>>> id(liste1)

14901376

>>> id(liste2)

14901376

>>> id(liste1) == id(liste2)

True

Gördüğünüz gibi, liste1 ve liste2 adlı listeler aynı kimlik numarasına sahip. Yani bu iki nesnebirbiriyle aynı. Dolayısıyla birinde yaptığınız değişiklik öbürünü de etkiler. Eğer birbirindenkopyalanan listelerin birbirini etkilemesini istemiyorsanız, önünüzde birkaç seçenek var.
İlk seçeneğe göre şöyle bir kod yazabilirsiniz:
Önce özgün listemizi oluşturalım:
>>> liste1 = ["ahmet", "mehmet", "özlem"]

Şimdi bu listeyi kopyalayalım:
>>> liste2 = liste1[:]

Burada liste1’i kopyalarken, listeyi baştan sona dilimlediğimize dikkat edin.
Bakalım liste1’deki değişiklik öbürünü de etkiliyor mu:
>>> liste1[0] = "veli"
>>> liste1

['veli', 'mehmet', 'özlem']

>>> liste2

['ahmet', 'mehmet', 'özlem']
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Gördüğünüz gibi, liste1’de yaptığımız değişiklik liste2’ye yansımadı. Demek ki yöntemimiz işeyaramış.
Aynı işi yapmak için kullanabileceğimiz ikinci yöntem ise list() fonksiyonunu kullanmaktır:
Önce özgün listemizi görelim:
>>> liste1 = ["ahmet", "mehmet", "özlem"]

Şimdi bu listeyi kopyalayalım:
>>> liste2 = list(liste1)

Artık elimizde birbirinin kopyası durumunda iki farklı liste var:
>>> liste2

['ahmet', 'mehmet', 'özlem']

>>> liste1

['ahmet', 'mehmet', 'özlem']

Şimdi liste2 üzerinde bir değişiklik yapalım:
>>> liste2[0] = 'veli'

liste2’yi kontrol edelim:
>>> liste2

['veli', 'mehmet', 'özlem']

Bakalım liste1 bu değişiklikten etkilenmiş mi:
>>> liste1

['ahmet', 'mehmet', 'özlem']

Gördüğünüz gibi, her şey yolunda. Dilerseniz bu nesnelerin birbirinden farklı olduğunu id()fonksiyonu aracılığıyla teyit edebileceğinizi biliyorsunuz.
Listeleri kopyalamanın üçüncü bir yöntemi daha var. Bu yöntemi de bir sonraki bölümde listemetotlarını incelerken ele alacağız.
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22.1.10 Liste Üreteçleri (List Comprehensions)

Şimdi Python’daki listelere ilişkin çok önemli bir konuya değineceğiz. Bu konunun adı ‘listeüreteçleri’. İngilizce’de buna “List Comprehension” adı veriliyor.
Adından da anlaşılacağı gibi, liste üreteçlerinin görevi liste üretmektir. Basit bir örnek ile listeüreteçleri konusuna giriş yapalım:
liste = [i for i in range(1000)]

Burada 0’dan 1000’e kadar olan sayıları tek satırda bir liste haline getirdik. Bu kodların sözdizimine çok dikkat edin. Aslında yukarıdaki kod şu şekilde de yazılabilir:
liste = []

for i in range(1000):
liste += [i]

Burada önce liste adlı boş bir liste tanımladık. Daha sonra 0 ile 1000 aralığında bütün sayılarıbu boş listeye teker teker gönderdik. Böylece elimizde 0’dan 1000’e kadar olan sayıları tutanbir liste olmuş oldu. Aynı iş için liste üreteçlerini kullandığımızda ise bu etkiyi çok daha kısabir yoldan halletmiş oluyoruz. Liste üreteçlerini kullandığımız kodu tekrar önümüze alalım:
liste = [i for i in range(1000)]

Gördüğünüz gibi, burada önceden boş bir liste tanımlamamıza gerek kalmadı. Ayrıca bukodlarda for döngüsünün parantezler içine alınarak nasıl sadeleştirildiğine de dikkatiniziçekmek isterim. Şu kod:
for i in range(1000):

liste += [i]

Liste üreteçlerini kullandığımızda şu koda dönüşüyor:
[i for i in range(1000)]

Pek çok durumda liste üreteçleri öbür seçeneklere kıyasla bir alternatif olma işlevi görür.Yani liste üreteçleri ile elde edeceğiniz sonucu başka araçlarla da elde edebilirsiniz. Meselayukarıdaki kodların yaptığı işlevi yerine getirmek için başka bir seçenek olarak list()fonksiyonundan da yararlanabileceğimizi biliyorsunuz:
liste = list(range(1000))

Bu basit örneklerde liste üreteçlerini kullanmanın erdemi pek göze çarpmıyor. Ama bazıdurumlarda liste üreteçleri öteki alternatiflere kıyasla çok daha pratik bir çözüm sunar.Böyle durumlarda başka seçeneklere başvurup yolunuzu uzatmak yerine liste üreteçlerinikullanarak işinizi kısa yoldan halledebilirsiniz.
Örneğin 0 ile 1000 arasındaki çift sayıları listelemek için liste üreteçlerini kullanmak,alternatiflerine göre daha makul bir tercih olabilir:
liste = [i for i in range(1000) if i % 2 == 0]

Aynı işi for döngüsü ile yapmak için şöyle bir kod yazmamız gerekir:
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liste = []
for i in range(1000):

if i % 2 == 0:
liste += [i]

Gördüğünüz gibi, liste üreteçleri bize aynı işi daha kısa bir yoldan halletme imkanı tanıyor. Buarada for döngüsünün ve bu döngü içinde yer alan if deyiminin liste üreteçleri içinde nasılgöründüğüne dikkat ediyoruz.
Liste üreteçleri ile ilgili bir örnek daha verelim. Mesela elinizde şöyle bir liste olduğunudüşünün:
liste = [[1, 2, 3],

[4, 5, 6],
[7, 8, 9],
[10, 11, 12]]

Burada iç içe geçmiş 4 adet liste var. Bu listenin bütün öğelerini tek bir listeye nasıl alabiliriz?Yani şöyle bir çıktıyı nasıl elde ederiz?
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12]

for döngülerini kullanarak şöyle bir kod yazabiliriz:
liste = [[1, 2, 3],

[4, 5, 6],
[7, 8, 9],
[10, 11, 12]]

tümü = []

for i in liste:
for z in i:

tümü += [z]

print(tümü)

Liste üreteçleri ise daha kısa bir çözüm sunar:
liste = [[1, 2, 3],

[4, 5, 6],
[7, 8, 9],
[10, 11, 12]]

tümü = [z for i in liste for z in i]
print(tümü)

Bu liste üreteci gerçekten de bize kısa bir çözüm sunuyor, ama bu tip iç içe geçmiş fordöngülerinden oluşan liste üreteçlerinde bazen okunaklılık sorunu ortaya çıkabilir. Yani butür iç içe geçmiş for döngülerinden oluşan liste üreteçlerini anlamak, alternatif yöntemleregöre daha zor olabilir.
Bazı durumlarda ise liste üreteçleri bir sorunun çözümü için tek makul yol olabilir. Diyelim
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ki bir X.O.X Oyunu (Tic Tac Toe) yazıyorsunuz. Bu oyunda oyuncular oyun tahtası üzerine Xveya O işaretlerinden birini yerleştirecek. Oyuncunun bu oyunu kazanabilmesi için, X veyaO işaretlerinden birisinin oyun tahtası üzerinde belli konumlarda bulunması gerekiyor. Yanimesela X işaretinin oyunu kazanabilmesi için bu işaretin oyun tahtası üzerinde şu şekilde birdizilime sahip olması gerekir:
O X O

___ X O

___ X ___

Bu dizilime göre oyunu X işareti kazanır. Peki X işaretinin, oyunu kazanmasını sağlayacak budizilime ulaştığını nasıl tespit edeceksiniz?
Bunun için öncelikle oyun tahtası üzerinde hangi dizilim şekillerinin galibiyeti getireceğinigösteren bir liste hazırlayabilirsiniz. Mesela yukarıdaki gibi 3x3 boyutundaki bir oyuntahtasında X işaretinin oyunu kazanabilmesi için şu dizilimlerden herhangi birine sahip olmasıgerekir:
[0, 0], [1, 0], [2, 0]

X ___ ___

X ___ ___

X ___ ___

[0, 1], [1, 1], [2, 1]

___ X ___

___ X ___

___ X ___

[0, 2], [1, 2], [2, 2]

___ ___ X

___ ___ X

___ ___ X

[0, 0], [0, 1], [0, 2]

X X X
___ ___ ___

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
___ ___ ___

[1, 0], [1, 1], [1, 2]

___ ___ ___

X X X
___ ___ ___

[2, 0], [2, 1], [2, 2]

___ ___ ___

___ ___ ___

X X X

[0, 0], [1, 1], [2, 2]

X ___ ___

___ X ___

___ ___ X

[0, 2], [1, 1], [2, 0]

___ ___ X

___ X ___

X ___ ___

Aynı dizilimler O işareti için de geçerlidir. Dolayısıyla bu kazanma ölçütlerini şöyle bir listeiçinde toplayabilirsiniz:
kazanma_ölçütleri = [[[0, 0], [1, 0], [2, 0]],

[[0, 1], [1, 1], [2, 1]],
[[0, 2], [1, 2], [2, 2]],
[[0, 0], [0, 1], [0, 2]],
[[1, 0], [1, 1], [1, 2]],
[[2, 0], [2, 1], [2, 2]],
[[0, 0], [1, 1], [2, 2]],
[[0, 2], [1, 1], [2, 0]]]

Oyun sırasında X veya O işaretlerinin aldığı konumu bu kazanma ölçütleri ile karşılaştırarak
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oyunu kimin kazandığını tespit edebilirsiniz. Yani kazanma_ölçütleri adlı liste içindeki, iç içegeçmiş listelerden herhangi biri ile oyunun herhangi bir aşamasında tamamen eşleşen işaret,oyunu kazanmış demektir.
Bir sonraki bölümde bu bahsettiğimiz X.O.X Oyununu yazacağız. O zaman bu sürecin nasılişlediğini daha ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz. Şimdilik yukarıdaki durumu temsil eden basitbir örnek vererek liste üreteçlerinin kullanımını incelemeye devam edelim.
Örneğin elinizde, yukarıda bahsettiğimiz kazanma ölçütlerini temsil eden şöyle bir listeolduğunu düşünün:
liste1 = [[1, 2, 3],

[4, 5, 6],
[7, 8, 9],
[10, 11, 12],
[13, 14, 15],
[16, 17, 18],
[19, 20, 21],
[22, 23, 24],
[25, 26, 27],
[28, 29, 30],
[31, 32, 33]]

Bir de şöyle bir liste:
liste2 = [1, 27, 88, 98, 50, 9, 28, 45, 54, 66, 61, 23, 10, 33,

22, 12, 6, 99, 63, 26, 87, 25, 77, 5, 16, 93, 99, 44,
59, 69, 34, 10, 60, 92, 61, 44, 5, 3, 23, 99, 79, 51,
89, 63, 53, 31, 76, 41, 49, 10, 88, 63, 55, 43, 40, 71,
16, 49, 78, 41, 35, 97, 33, 76, 25, 81, 15, 99, 64, 20,
33, 6, 89, 81, 44, 53, 59, 75, 27, 15, 64, 36, 72, 78,
34, 36, 20, 41, 41, 75, 56, 30, 86, 46, 9, 42, 21, 64,
26, 52, 77, 65, 64, 12, 38, 1, 35, 20, 73, 71, 37, 35,
72, 38, 100, 52, 16, 49, 79]

Burada amacınız liste1 içinde yer alan iç içe geçmiş listelerden hangisinin liste2 içindekisayıların alt kümesi olduğunu, yani liste2 içindeki sayıların, liste1 içindeki üçlü listelerdenhangisiyle birebir eşleştiğini bulmak. Bunun için şöyle bir kod yazabiliriz:
for i in liste1:

ortak = [z for z in i if z in liste2]
if len(ortak) == len(i):

print(i)

Bu kodlar ilk bakışta gözünüze çok karmaşık gelmiş olabilir. Ama aslında hiç de karmaşıkdeğildir bu kodlar. Şimdi bu kodları Türkçe’ye çevirelim:
1. satır: liste1 adlı listedeki her bir öğeye i adını verelim
2. satır: i içindeki, liste2’de de yer alan her bir öğeye de z adını verelim ve bunları ortak adlıbir listede toplayalım.
3. satır: eğer ortak adlı listenin uzunluğu i değişkeninin uzunluğu ile aynıysa
4. satır: i’yi ekrana basalım ve böylece alt kümeyi bulmuş olalım.
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Eğer bu satırları anlamakta zorluk çekiyorsanız okumaya devam edin. Biraz sonra vereceğimizörnek programda da bu kodları görecek ve bu kodların ne işe yaradığını orada daha iyianlayacaksınız.
22.1.11 Örnek Program: X.O.X Oyunu

Şu ana kadar Python programlama dili hakkında epey bilgi edindik. Buraya kadaröğrendiklerimizi kullanarak işe yarar programlar yazabiliyoruz. Belki farkındasınız, belki dedeğilsiniz, ama özellikle listeler konusunu öğrenmemiz bize çok şey kazandırdı.
Bir önceki bölümde, bir X.O.X Oyunu yazacağımızdan söz etmiş ve bu oyunun Python’la nasılyazılabileceğine dair bazı ipuçları da vermiştik. İşte bu bölümde, Python programlama dilindeşimdiye kadar öğrendiklerimizi kullanarak bu oyunu yazacağız.
Yazacağımız oyunun İngilizce adı Tic Tac Toe. Bu oyunun ne olduğunu ve kurallarınıbir önceki bölümde kabataslak bir şekilde vermiştik. Eğer isterseniz oyun kurallarınawikipedia.org/wiki/Çocuk_oyunları#X_O_X_OYUNU22 adresinden de bakabilirsiniz.
Oyunu ve kurallarını bildiğinizi varsayarak kodlamaya başlayalım.
Burada ilk yapmamız gereken şey, üzerinde oyun oynanacak tahtayı çizmek olmalı. Amacımızşöyle bir görüntü elde etmek:
___ ___ ___

___ ___ ___

___ ___ ___

Bu tahtada oyuncu soldan sağa ve yukarıdan aşağıya doğru iki adet konum bilgisi girecek veoyunu oynayan kişinin gireceği bu konumlara “X” ve “O” harfleri işaretlenecek.
Böyle bir görüntü oluşturmak için pek çok farklı yöntem kullanılabilir. Ama oyuncunun herkonum bilgisi girişinde, X veya O işaretini tahta üzerinde göstereceğimiz için tahta üzerindeoyun boyunca sürekli birtakım değişiklikler olacak. Bildiğiniz gibi karakter dizileri, üzerindedeğişiklik yapmaya müsait bir veri tipi değil. Böyle bir görev için listeler daha uygun bir araçolacaktır. O yüzden tahtayı oluşturmada listeleri kullanmayı tercih edeceğiz.
tahta = [["___", "___", "___"],

["___", "___", "___"],
["___", "___", "___"]]

Gördüğünüz gibi, burada iç içe geçmiş üç adet listeden oluşan bir liste var. print(tahta)komutunu kullanarak bu listeyi ekrana yazdırırsanız listenin yapısı daha belirgin bir şekildeortaya çıkacaktır:
[['___', '___', '___'], ['___', '___', '___'], ['___', '___', '___']]

Oyun tahtasını oluşturduğumuza göre, şimdi yapmamız gereken şey bu oyun tahtasını düzgünbir şekilde oyuncuya göstermek olmalı. Dediğimiz gibi, oyuncu şöyle bir çıktı görmeli:
22 https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87ocuk_oyunlar%C4%B1#XOX
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___ ___ ___

___ ___ ___

___ ___ ___

Bu görüntüyü elde etmek için şu kodları yazıyoruz:
print("\n"*15)

for i in tahta:
print("\t".expandtabs(30), *i, end="\n"*2)

Bu kodlarda bilmediğiniz hiçbir şey yok. Burada gördüğünüz her şeyi önceki derslerdeöğrenmiştiniz.
Yukarıdaki kodları yazarken tamamen, elde etmek istediğimiz görüntüye odaklanıyoruz.Mesela print("\n"*15) kodunu yazmamızın nedeni, oyun tahtası için ekranda boş bir alanoluşturmak. Bu etkiyi elde etmek için 15 adet yeni satır karakteri bastık ekrana. Bu kodla eldeedilen etkiyi daha iyi görebilmek için bu kodu programdan çıkarmayı deneyebilirsiniz.
Alttaki satırda ise bir for döngüsü tanımladık. Bu döngünün amacı tahta adlı listedeki “__”öğelerini düzgün bir şekilde oyuncuya gösterebilmek. Oyun tahtasının, ekranı (yaklaşık olarakda olsa) ortalamasını istiyoruz. O yüzden, tahta öğelerine soldan girinti verebilmek için
print() fonksiyonunun ilk parametresini "\t".expandtabs(30) şeklinde yazdık. Karakterdizilerinin expandtabs() adlı metodunu önceki derslerimizden hatırlıyor olmalısınız. Bumetodu kullanarak sekme (TAB) karakterlerini genişletebiliyorduk. Burada da “\t” karakterinibu metot yardımıyla genişleterek liste öğelerini sol baştan girintiledik.
print() fonksiyonunun ikinci parametresi ise *i. Bu parametrenin ne iş yaptığını anlamakiçin şöyle bir kod yazalım:
tahta = [["___", "___", "___"],

["___", "___", "___"],
["___", "___", "___"]]

for i in tahta:
print(i)

Bu kodları çalıştırdığımızda şöyle bir çıktı elde ederiz:
['___', '___', '___']
['___', '___', '___']
['___', '___', '___']

Gördüğünüz gibi, iç içe geçmiş üç adet listeden oluşan tahta adlı liste içindeki bu iç listelerekrana döküldü. Bir de şuna bakın:
tahta = [["___", "___", "___"],

["___", "___", "___"],
["___", "___", "___"]]

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
for i in tahta:

print(*i)

Bu kodlar çalıştırıldığında şu çıktıyı verir:
___ ___ ___
___ ___ ___
___ ___ ___

Bu defa liste yapısını değil, listeyi oluşturan öğelerin kendisini görüyoruz. Yıldız işaretinin,birlikte kullanıldığı öğeler üzerinde nasıl bir etkiye sahip olduğunu yine önceki derslerimizdenhatırlıyorsunuz. Mesela şu örneğe bakın:
kardiz = "istihza"

for i in kardiz:
print(i, end=" ")

print()

Bu kodlar şu çıktıyı veriyor:
i s t i h z a

Aynı çıktıyı basitçe şu şekilde de elde edebileceğimizi biliyorsunuz:
kardiz = "istihza"
print(*kardiz)

İşte oyun tahtasını ekrana dökmek için kullandığımız kodda da benzer bir şey yaptık. Yıldızişareti yardımıyla, tahta adlı listeyi oluşturan iç içe geçmiş listeleri liste dışına çıkarıp düzgünbir şekilde kullanıcıya gösterdik.
print() fonksiyonu içindeki son parametremiz şu: end="\n"*2
Bu parametrenin ne işe yaradığını kolaylıkla anlayabildiğinizi zannediyorum. Bu parametrede istediğimiz çıktıyı elde etmeye yönelik bir çabadan ibarettir. tahta adlı liste içindeki iç içegeçmiş listelerin her birinin sonuna ikişer adet “\n” karakteri yerleştirerek, çıktıdaki satırlararasında yeterli miktarda aralık bıraktık. Eğer oyun tahtasındaki satırların biraz daha aralıklıolmasını isterseniz bu parametredeki 2 çarpanını artırabilirsiniz. Mesela: end="\n"*3
Şimdi yapmamız gereken şey, oyundaki kazanma ölçütlerini belirlemek. Hatırlarsanız bukonuya bir önceki bölümde değinmiştik. O yüzden aşağıda söyleyeceklerimizin bir bölümünezaten aşinasınız. Burada önceden söylediğimiz bazı şeylerin yeniden üzerinden geçeceğiz.
Dediğim gibi, kodların bu bölümünde, hangi durumda oyunun biteceğini ve kazananın kimolacağını tespit edebilmemiz gerekiyor.Mesela oyun sırasında şöyle bir görüntü ortaya çıkarsahemen oyunu durdurup “O KAZANDI!” gibi bir çıktı verebilmemiz lazım:
O O O

___ X X

___ ___ ___
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Veya şöyle bir durumda “X KAZANDI!” diyebilmeliyiz:
X O ___

X O O

X ___ ___

Yukarıdaki iki örnek üzerinden düşünecek olursak, herhangi bir işaretin şu konumlardabulunması o işaretin kazandığını gösteriyor:
yukarıdan aşağıya 0; soldan sağa 0
yukarıdan aşağıya 1; soldan sağa 0
yukarıdan aşağıya 2; soldan sağa 0

veya:
yukarıdan aşağıya 0; soldan sağa 0
yukarıdan aşağıya 0; soldan sağa 1
yukarıdan aşağıya 0; soldan sağa 2

İşte bizim yapmamız gereken şey, bir işaretin oyun tahtası üzerinde hangi konumlardabulunması halinde oyunun biteceğini tespit etmek. Yukarıdaki örnekleri göz önüne alarakbunun için şöyle bir liste hazırlayabiliriz:
kazanma_ölçütleri = [[[0, 0], [1, 0], [2, 0]],

[[0, 0], [0, 1], [0, 2]]]

Burada iki adet listeden oluşan, kazanma_ölçütleri adlı bir listemiz var. Liste içinde, her biriüçer öğeden oluşan şu listeleri görüyoruz:
[[0, 0], [1, 0], [2, 0]]
[[0, 0], [0, 1], [0, 2]]

Bu listeler de kendi içinde ikişer öğeli bazı listelerden oluşuyor.Mesela ilk liste içinde şu listelervar:
[0, 0], [1, 0], [2, 0]

İkinci liste içinde ise şu listeler:
[0, 0], [0, 1], [0, 2]

Burada her bir liste içindeki ilk sayı oyun tahtasında yukarıdan aşağıya doğru olan düzlemi;ikinci sayı ise soldan sağa doğru olan düzlemi gösteriyor.
Tabii ki oyun içindeki tek kazanma ölçütü bu ikisi olmayacak. Öteki kazanma ölçütlerini de tektek tanımlamalıyız:
kazanma_ölçütleri = [[[0, 0], [1, 0], [2, 0]],

[[0, 1], [1, 1], [2, 1]],
[[0, 2], [1, 2], [2, 2]],
[[0, 0], [0, 1], [0, 2]],

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
[[1, 0], [1, 1], [1, 2]],
[[2, 0], [2, 1], [2, 2]],
[[0, 0], [1, 1], [2, 2]],
[[0, 2], [1, 1], [2, 0]]]

İşte X veya O işaretleri kazanma_ölçütleri adlı listede belirtilen koordinatlarda bulunduğunda,ilgili işaretin oyunu kazandığını ilan edip oyundan çıkabileceğiz.
Yukarıdaki açıklamalardan da anlayacağınız gibi, X ve O işaretlerinin oyun tahtasındakikonumu, oyunun gidişatı açısından önem taşıyor. O yüzden şu şekilde iki farklı liste dahatanımlamamızda fayda var:
x_durumu = []
o_durumu = []

Bu değişkenler sırasıyla X işaretinin ve O işaretinin oyun içinde aldıkları konumlarıkaydedecek. Bu konumlarla, bir önceki adımda tanımladığımız kazanma ölçütlerinikarşılaştırarak oyunu kimin kazandığını tespit edebileceğiz.
Gördüğünüz gibi, oyunda iki farklı işaret var: X ve O. Dolayısıyla oynama sırası sürekliolarak bu iki işaret arasında değişmeli. Mesela oyuna 0 işareti ile başlanacaksa, 0 işaretininyerleştirilmesinden sonra sıranın X işaretine geçmesi gerekiyor. X işareti de yerleştirildiktensonra sıra tekrar 0 işaretine geçmeli ve oyun süresince bu böyle devam edebilmeli.
Bu sürekliliği sağlamak için şöyle bir kod yazabiliriz:
sıra = 1

while True:
if sıra % 2 == 0:

işaret = "X".center(3)
else:

işaret = "O".center(3)

sıra += 1

print()
print("İŞARET: {} \n".format(işaret))

Burada sayıların tek veya çift olma özelliğinden yararlanarak X ve O işaretleri arasında geçişyaptık. Önce sıra adlı bir değişken tanımlayıp bunun değerini 1 olarak belirledik. whiledöngüsünde ise bu değişkenin değerini her defasında 1 artırdık. Eğer sayının değeri çiftseişaret X; tekse O olacak. Bu arada X ve O adlı karakter dizilerini, center()metodu yardımıylaortaladığımıza dikkat edin.
Yukarıdaki kodları bu şekilde çalıştırdığınızda X ve O harflerinin çok hızlı bir şekilde ekrandangeçtiğini göreceksiniz. Eğer ekranda son hız akıp giden bu verileri yavaşlatmak ve neler olupbittiğini daha net görmek isterseniz yukarıdaki kodları şöyle yazabilirsiniz:
from time import sleep

sıra = 1
(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
while True:

if sıra % 2 == 0:
işaret = "X".center(3)

else:
işaret = "O".center(3)

sıra += 1

print()
print("İŞARET: {} \n".format(işaret))
sleep(0.3)

Bu kodlarda henüz öğrenmediğimiz parçalar var. Ama şimdilik bu bilmediğiniz parçalara değil,sonuca odaklanın. Burada yaptığımız şey, while döngüsü içinde her bir print() fonksiyonuarasına 0.3 saniyelik duraklamalar eklemek. Böylece programın akışı yavaşlamış oluyor. Bizde işaret değişkeninin her döngüde bir X, bir O oluşunu daha net bir şekilde görebiliyoruz.
Not: Asıl program içinde X ve O karakterlerinin geçişini özellikle yavaşlatmamıza gerekkalmayacak. Programın ilerleyen satırlarında input() fonksiyonu yardımıyla kullanıcıdan verigirişi isteyeceğimiz için X ve O’ların akışı zaten doğal olarak duraklamış olacak.
while döngümüzü yazmaya devam edelim:
x = input("yukarıdan aşağıya [1, 2, 3]: ".ljust(30))
if x == "q":

break

y = input("soldan sağa [1, 2, 3]: ".ljust(30))
if y == "q":

break

x = int(x)-1
y = int(y)-1

Burada X veya O işaretlerini tahta üzerinde uygun yerlere yerleştirebilmek için kullanıcınınkonum bilgisi girmesini istiyoruz. x değişkeni yukarıdan aşağıya doğru olan düzlemdekikonumu, y değişkeni ise soldan sağa doğru olan düzlemdeki konumu depolayacak. Oyundakullanıcının girebileceği değerler 1, 2 veya 3 olacak. Mesela oyuncu O işareti için yukarıdanaşağıya 1; soldan sağa 2 değerini girmişse şöyle bir görüntü elde edeceğiz:
___ O ___

___ ___ ___

___ ___ ___

Burada ljust() metotlarını, kullanıcıya gösterilecek verinin düzgün bir şekilde hizalanmasıamacıyla kullandık.
Eğer kullanıcı x veya y değişkenlerinden herhangi birine “q” cevabı verirse oyundan çıkıyoruz.
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Yukarıdaki kodların son iki satırında ise kullanıcıdan gelen karakter dizilerini birer sayıyadönüştürüyoruz. Bu arada, bildiğiniz gibi Python saymaya 0’dan başlıyor. Ama insanlaraçısından doğal olan saymaya 1’den başlamaktır. O yüzden mesela kullanıcı 1 sayısınıgirdiğinde Python’ın bunu 0 olarak algılamasını sağlamamız gerekiyor. Bunun için x ve ydeğerlerinden 1 çıkarıyoruz.
Kullanıcıdan gerekli konumbilgilerini aldığımıza göre, bu bilgilere dayanarak X veO işaretlerinioyun tahtası üzerine yerleştirebiliriz. Şimdi şu kodları dikkatlice inceleyin:
print("\n"*15)

if tahta[x][y] == "___":
tahta[x][y] = işaret
if işaret == "X".center(3):

x_durumu += [[x, y]]
elif işaret == "O".center(3):

o_durumu += [[x, y]]
sıra += 1

else:
print("\nORASI DOLU! TEKRAR DENEYİN\n")

Burada öncelikle 15 adet satır başı karakteri basıyoruz. Böylece oyun tahtası için ekranda boşbir alan oluşturmuş oluyoruz. Bu satır tamamen güzel bir görüntü elde etmeye yönelik biruygulamadır. Yani bu satırı yazmasanız da programınız çalışır. Veya siz kendi zevkinize göredaha farklı bir görünüm elde etmeye çalışabilirsiniz.
İkinci satırda gördüğümüz if tahta[x][y] == "___": kodu, oyun tahtası üzerindeki birkonumun halihazırda boş mu yoksa dolu mu olduğunu tespit etmemizi sağlıyor. Amacımızoyuncunun aynı konuma iki kez giriş yapmasını engellemek. Bunun için tahta üzerinde x vey konumlarına denk gelen yerde “___” işaretinin olup olmadığına bakmamız yeterli olacaktır.Eğer bakılan konumda “___” işareti varsa orası boş demektir. O konuma işaret koyulabilir. Amaeğer o konumda “___” işareti yoksa X veya O işaretlerinden biri var demektir. Dolayısıyla okonuma işaret koyulamaz. Böyle bir durumda kullanıcıya “ORASI DOLU! TEKRAR DENEYİN”uyarısını gösteriyoruz.
Oyun tahtası üzerinde değişiklik yapabilmek için nasıl bir yol izlediğimize dikkat edin:
tahta[x][y] = işaret

Mesela oyuncu yukarıdan aşağıya 1; soldan sağa 2 sayısını girmişse, kullanıcıdan gelensayılardan 1 çıkardığımız için, Python yukarıdaki kodu şöyle değerlendirecektir:
tahta[0][1] = işaret

Yani tahta adlı liste içindeki ilk listenin ikinci sırasına ilgili işaret yerleştirilecektir.
Ayrıca yukarıdaki kodlarda şu satırları da görüyoruz:
if işaret == "X".center(3):

x_durumu += [[x, y]]
elif işaret == "O".center(3):

o_durumu += [[x, y]]

Eğer işaret sırası X’te ise oyuncunun girdiği konum bilgilerini x_durumu adlı değişkene,
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eğer işaret sırası O’da ise konum bilgilerini o_durumu adlı değişkene yolluyoruz. Oyunuhangi işaretin kazandığını tespit edebilmemiz açısından bu kodlar büyük önem taşıyor.x_durumu ve o_durumu değişkenlerini kazanma_ölçütleri adlı liste ile karşılaştırarak oyunukimin kazandığına karar vereceğiz.
Bu arada, oyunun en başında tanımladığımız sıra adlı değişkeni if bloğu içinde artırdığımızadikkat edin. Bu sayede, kullanıcının yanlışlıkla aynı konuma iki kez işaret yerleştirmeyeçalışması halinde işaret sırası değişmeyecek. Yani mesela o anda sıra X’te ise ve oyuncu yanlışbir konum girdiyse sıra yine X’te olacak. Eğer sıra değişkenini if bloğu içine yazmazsak, yanlışkonum girildiğinde işaret sırası O’a geçecektir.
İsterseniz şimdiye kadar yazdığımız kodları şöyle bir topluca görelim:
tahta = [["___", "___", "___"],

["___", "___", "___"],
["___", "___", "___"]]

print("\n"*15)

for i in tahta:
print("\t".expandtabs(30), *i, end="\n"*2)

kazanma_ölçütleri = [[[0, 0], [1, 0], [2, 0]],
[[0, 1], [1, 1], [2, 1]],
[[0, 2], [1, 2], [2, 2]],
[[0, 0], [0, 1], [0, 2]],
[[1, 0], [1, 1], [1, 2]],
[[2, 0], [2, 1], [2, 2]],
[[0, 0], [1, 1], [2, 2]],
[[0, 2], [1, 1], [2, 0]]]

x_durumu = []
o_durumu = []

sıra = 1
while True:

if sıra % 2 == 0:
işaret = "X".center(3)

else:
işaret = "O".center(3)

print()
print("İŞARET: {} \n".format(işaret))

x = input("yukarıdan aşağıya [1, 2, 3]: ".ljust(30))
if x == "q":

break

y = input("soldan sağa [1, 2, 3]: ".ljust(30))
if y == "q":

break

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
x = int(x)-1
y = int(y)-1

print("\n"*15)

if tahta[x][y] == "___":
tahta[x][y] = işaret
if işaret == "X".center(3):

x_durumu += [[x, y]]
elif işaret == "O".center(3):

o_durumu += [[x, y]]
sıra += 1

else:
print("\nORASI DOLU! TEKRAR DENEYİN\n")

Gördüğünüz gibi epey kod yazmışız. Kodlarımızı topluca incelediğimize göre yazmaya devamedebiliriz:
for i in tahta:

print("\t".expandtabs(30), *i, end="\n"*2)

Bu kodların ne işe yaradığınız biliyorsunuz. Oyun tahtasının son durumunu kullanıcıyagöstermek için kullanıyoruz bu kodları.
Sıra geldi oyunun en önemli kısmına. Bu noktada oyunu kimin kazandığını belirlememizgerekiyor. Dikkatlice inceleyin:
for i in kazanma_ölçütleri:

o = [z for z in i if z in o_durumu]
x = [z for z in i if z in x_durumu]
if len(o) == len(i):

print("O KAZANDI!")
quit()

if len(x) == len(i):
print("X KAZANDI!")
quit()

Bu kodları anlayabilmek için en iyi yol uygun yerlere print() fonksiyonları yerleştirerekçıktıları incelemektir. Mesela bu kodları şöyle yazarak o ve x değişkenlerinin değerleriniizleyebilirsiniz:
for i in kazanma_ölçütleri:

o = [z for z in i if z in o_durumu]
x = [z for z in i if z in x_durumu]
print("o: ", o)
print("x: ", x)
if len(o) == len(i):

print("O KAZANDI!")
quit()

if len(x) == len(i):
(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
print("X KAZANDI!")
quit()

Bu kodlar içindeki en önemli öğeler o ve x adlı değişkenlerdir. Burada, o_durumu veyax_durumu adlı listelerdeki değerlerle kazanma_ölçütleri adlı listedeki değerleri karşılaştırarak,ortak değerleri o veya x değişkenlerine yolluyoruz. Eğer ortak öğe sayısı 3’e ulaşırsa (if len(o)
== len(i): veya if len(x) == len(i):), bu sayıyı yakalayan ilk işaret hangisiyse oyunu okazanmış demektir.
Kodlarımızın son hali şöyle oldu:
tahta = [["___", "___", "___"],

["___", "___", "___"],
["___", "___", "___"]]

print("\n"*15)

for i in tahta:
print("\t".expandtabs(30), *i, end="\n"*2)

kazanma_ölçütleri = [[[0, 0], [1, 0], [2, 0]],
[[0, 1], [1, 1], [2, 1]],
[[0, 2], [1, 2], [2, 2]],
[[0, 0], [0, 1], [0, 2]],
[[1, 0], [1, 1], [1, 2]],
[[2, 0], [2, 1], [2, 2]],
[[0, 0], [1, 1], [2, 2]],
[[0, 2], [1, 1], [2, 0]]]

x_durumu = []
o_durumu = []

sıra = 1
while True:

if sıra % 2 == 0:
işaret = "X".center(3)

else:
işaret = "O".center(3)

print()
print("İŞARET: {} \n".format(işaret))

x = input("yukarıdan aşağıya [1, 2, 3]: ".ljust(30))
if x == "q":

break

y = input("soldan sağa [1, 2, 3]: ".ljust(30))
if y == "q":

break

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
x = int(x)-1
y = int(y)-1

print("\n"*15)

if tahta[x][y] == "___":
tahta[x][y] = işaret
if işaret == "X".center(3):

x_durumu += [[x, y]]
elif işaret == "O".center(3):

o_durumu += [[x, y]]
sıra += 1

else:
print("\nORASI DOLU! TEKRAR DENEYİN\n")

for i in tahta:
print("\t".expandtabs(30), *i, end="\n"*2)

for i in kazanma_ölçütleri:
o = [z for z in i if z in o_durumu]
x = [z for z in i if z in x_durumu]

if len(o) == len(i):
print("O KAZANDI!")
quit()

if len(x) == len(i):
print("X KAZANDI!")
quit()

Gördüğünüz gibi, sadece şu ana kadar öğrendiğimiz bilgileri kullanarak bir oyun yazabilecekduruma geldik. Burada küçük parçaları birleştirerek bir bütüne nasıl ulaştığımızı özelliklegörmenizi isterim. Dikkat ederseniz, yukarıdaki programda sadece karakter dizileri, sayılar,listeler ve birkaç fonksiyon var. Nasıl sadece 7 nota ile müzik şaheserleri meydanagetirilebiliyorsa, yalnızca 4-5 veri tipi ile de dünyayı ayağa kaldıracak programlar da yazılabilir.
Listeleri temel olarak incelediğimize göre biraz da demetlerden söz edebiliriz.

22.2 Demetler

Demetler, özellikle görünüş olarak listelere çok benzeyen bir veri tipidir. Bu veri tipi de, tıpkılisteler gibi, farklı veri tiplerini içinde barındıran kapsayıcı bir veri tipidir.
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22.2.1 Demet Tanımlamak

Demet tanımlamanın birkaç farklı yolu vardır. Nasıl karakter dizilerinin ayırt edici özelliğitırnak işaretleri, listelerin ayırt edici özelliği ise köşeli parantez işaretleri ise, demetlerin ayırtedici özelliği de normal parantez işaretleridir. Dolayısıyla bir demet tanımlamak için normalparantez işaretlerinden yararlanacağız:
>>> demet = ("ahmet", "mehmet", 23, 45)

>>> type(demet)

<class 'tuple'>

Gördüğünüz gibi, karakter dizilerinin type() sorgusuna str, listelerin ise list cevabı vermesigibi, demetler de type() sorgusuna tuple cevabı veriyor.
Yalnız, dediğimiz gibi Python’da demet tanımlamanın birden fazla yolu vardır. Meselayukarıdaki demeti şöyle de tanımlayabiliriz:
>>> demet = "ahmet", "mehmet", 23, 45

Gördüğünüz gibi, parantez işaretlerini kullanmadan, öğeleri yalnızca virgül işareti ileayırdığımızda da elde ettiğimiz şey bir demet oluyor.
Demet oluşturmak için tuple() adlı bir fonksiyondan da yararlanabilirsiniz. Bu fonksiyon, listeoluşturan list() fonksiyonuna çok benzer:
>>> tuple('abcdefg')

('a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g')

Bu fonksiyonu kullanarak başka veri tiplerini demete dönüştürebilirsiniz:
>>> tuple(["ahmet", "mehmet", 34, 45])

('ahmet', 'mehmet', 34, 45)

Burada, [“ahmet”, “mehmet”, 34, 45] adlı bir listeyi tuple() fonksiyonu yardımıyla demetedönüştürdük.
22.2.2 Tek Öğeli bir Demet Tanımlamak

Tek öğeli bir karakter dizisi oluşturabilmek için şu yolu izliyorduk hatırlarsanız:
>>> kardiz = 'A'

Bu tek öğeli bir karakter dizisidir. Bir de tek öğeli bir liste tanımlayalım:
>>> liste = ['ahmet']

Bu da tek öğeli bir listedir. Gelin bir de tek öğeli bir demet oluşturmaya çalışalım:
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>>> demet = ('ahmet')

Bu şekilde tek öğeli bir demet oluşturduğunuzu zannediyorsunuz, ama aslındaoluşturduğunuz şey basit bir karakter dizisinden ibaret! Gelin kontrol edelim:
>>> type(demet)

<class 'str'>

Python programlama dilinde tek öğeli bir demet oluşturma işlemi biraz ‘tuhaf’tır. Eğer teköğeye sahip bir demet oluşturacaksak şöyle bir şey yazmalıyız:
>>> demet = ('ahmet',)

veya:
>>> demet = 'ahmet',

Gördüğünüz gibi, tek öğeli bir demet tanımlarken, o tek öğenin yanına bir tane virgül işaretiyerleştiriyoruz. Böylece demet tanımlamak isterken, yanlışlıkla alelade bir şekilde ‘ahmet’ adlıbir karakter dizisini ‘demet’ adlı bir değişkene atamamış oluyoruz. . .
22.2.3 Demetlerin Öğelerine Erişmek

Eğer bir demet içinde yer alan herhangi bir öğeye erişmek isterseniz, karakter dizileri velistelerden hatırladığınız yöntemi kullanabilirsiniz:
>>> demet = ('elma', 'armut', 'kiraz')
>>> demet[0]

'elma'

>>> demet[-1]

'kiraz'

>>> demet[:2]

('elma', 'armut')

Gördüğünüz gibi, daha önce öğrendiğimiz indeksleme ve dilimleme kuralları aynen demetleriçin de geçerli.
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22.2.4 Demetlerle Listelerin Birbirinden Farkı

En başta da söylediğimiz gibi, demetlerle listeler birbirine çok benzer. Ama demetlerlelistelerin birbirinden çok önemli bazı farkları da vardır. Bu iki veri tipi arasındaki en önemli farkşudur; listeler değiştirilebilir (mutable) bir veri tipi iken, demetler değiştirilemez (immutable)bir veri tipidir. Yani tıpkı karakter dizileri gibi, demetler de bir kez tanımlandıktan sonrabunların üzerinde değişiklik yapmak mümkün değildir:
>>> demet = ('elma', 'armut', 'kiraz')
>>> demet[0] = 'karpuz'

Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>

TypeError: 'tuple' object does not support item assignment

Gördüğünüz gibi, demetin herhangi bir öğesini değiştirmeye çalıştığımızda Python bize birhata mesajı gösteriyor.
Bu bakımdan, eğer programın akışı esnasında üzerinde değişiklik yapmayacağınız veyadeğişiklik yapılmasını istemediğiniz birtakım veriler varsa ve eğer siz bu verileri liste benzeribir taşıyıcı içine yerleştirmek istiyorsanız, listeler yerine demetleri kullanabilirsiniz. Ayrıcademetler üzerinde işlem yapmak listelere kıyasla daha hızlıdır. Dolayısıyla, performansavantajı nedeniyle de listeler yerine demetleri kullanmak isteyebilirsiniz.
Tahmin edebileceğiniz gibi, tıpkı karakter dizilerinde olduğu gibi, önceden tanımlanmışbir demetin üzerinde değişiklik yapabilmek için, örneğin bir demetle başka bir demetibirleştirmek için o demeti yeniden tanımlamak da mümkündür:
>>> demet = ('ahmet', 'mehmet')
>>> demet = demet + ('selin',)

Eğer sadece demet + ('selin',) demiş olsaydık özgün demet üzerinde herhangi birdeğişiklik yapmış olmayacaktık. Siz bu olguya karakter dizilerinden de aşinasınız. O yüzden,özgün demet üzerinde herhangi bir değişiklik yapabilmek için, daha doğrusu özgün demetüzerinde bir değişiklik yapmış gibi görünebilmek için, özgün demeti sıfırdan tanımlamamızgerekiyor. . .
Burada ayrıca ‘ahmet’ ve ‘mehmet’ öğelerinden oluşan bir demete ‘selin’ öğesini nasıleklediğimize de dikkat edin. Asla unutmamalısınız: Python programlama dilinde sadece aynıtür verileri birbiriyle birleştirebilirsiniz. Mesela yukarıdaki örnekte ‘selin’ adlı öğeyi demet adlıdemete bir karakter dizisi olarak ekleyemezsiniz:
>>> demet = demet + 'selin'

Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>

TypeError: can only concatenate tuple (not "str") to tuple

Bu arada, yukarıdaki kodu şöyle yazdığınızda da aslında bir demetle karakter dizisinibirleştirmeye çalışıyor olduğunuza dikkat edin:
>>> demet = demet + ('selin')
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Hatırlarsanız, tek öğeli bir demet tanımlayabilmek için parantez içindeki tek öğenin yanına birvirgül işareti yerleştirmemiz gerekiyordu. Aksi halde demet değil, karakter dizisi tanımlamışoluyorduk. Zaten bir Python programcısı olarak, demetler üzerinde çalışırken en sıkyapacağınız hata da demet tanımlamaya çalışırken yanlışlıkla karakter dizisi tanımlamakolacaktır.
Dediğimiz ve yukarıda da örneklerle gösterdiğimiz gibi, bir demeti yeni baştan tanımlayarakda o demet üzerinde değişiklik yapmış etkisi elde edebilirsiniz. Ancak elbette bir arayatopladığınız veriler üzerinde sık sık değişiklikler yapacaksanız demetler yerine listeleri tercihetmelisiniz.
22.2.5 Demetlerin Kullanım Alanı

Demetleri ilk öğrendiğinizde bu veri tipi size son derece gereksizmiş gibi gelebilir. Amaaslında oldukça yaygın kullanılan bir veri tipidir bu. Özellikle programların ayar (conf)dosyalarında bu veri tipi sıklıkla kullanılır. Örneğin Python tabanlı bir web çatısı (framework)olan Django’nun settings.py adlı ayar dosyasında pek çok değer bir demet olarak saklanır.Mesela bir Django projesinde web sayfalarının şablonlarını (template) hangi dizin altındasaklayacağınızı belirlediğiniz ayar şöyle görünür:
TEMPLATE_DIRS = ('/home/projects/djprojects/blog/templates',)

Burada, şablon dosyalarının hangi dizinde yer alacağını bir demet içinde gösteriyoruz. Budemet içine birden fazla dizin adı yazabilirdik. Ama biz bütün şablon dosyalarını tek bir dizinaltında tutmayı tercih ettiğimiz için tek öğeli bir demet tanımlamışız. Bu arada, daha öncede söylediğimiz gibi, demetlerle ilgili en sık yapacağınız hata, tek öğeli demet tanımlamayaçalışırken aslında yanlışlıkla bir karakter dizisi tanımlamak olacaktır. Örneğin yukarıdakiTEMPLATE_DIRS değişkenini şöyle yazsaydık:
TEMPLATE_DIRS = ('/home/projects/djprojects/blog/templates')

Aslında bir demet değil, alelade bir karakter dizisi tanımlamış olurduk. . .

22.2. Demetler 417



BÖLÜM23

Listelerin ve Demetlerin Metotları

23.1 Listelerin Metotları

Burada, geçen bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz listeleri anlatmaya. Ağırlıklı olarakbu bölümde listelerin metotlarından söz edeceğiz. ‘Metot’ kavramını karakter dizilerindenhatırlıyorsunuz. Karakter dizilerini anlatırken bol miktarda metot görmüştük.
Python’da bütün veri tipleri bize birtakımmetotlar sunar. Bumetotlar yardımıyla, ilgili veri tipiüzerinde önemli değişiklikler veya sorgulamalar yapabiliyoruz.
Hatırlarsanız bir veri tipinin hangi metotlara sahip olduğunu görmek için dir()fonksiyonundan yararlanıyorduk. Listelerde de durum farklı değil. Dolayısıyla şu komutbize listelerin metotlarını sıralayacaktır:
>>> dir(list)

['__add__', '__class__', '__contains__', '__delattr__', '__delitem__',
'__dir__', '__doc__', '__eq__', '__format__', '__ge__', '__getattribute__',
'__getitem__', '__gt__', '__hash__', '__iadd__', '__imul__', '__init__',
'__iter__', '__le__', '__len__', '__lt__', '__mul__', '__ne__', '__new__',
'__reduce__', '__reduce_ex__', '__repr__', '__reversed__', '__rmul__',
'__setattr__', '__setitem__', '__sizeof__', '__str__', '__subclasshook__',
'append', 'clear', 'copy', 'count', 'extend', 'index', 'insert', 'pop',
'remove', 'reverse', 'sort']

Gördüğünüz gibi, tıpkı karakter dizilerinde olduğu gibi, listelerin metotlarını görmek için de
dir() fonksiyonuna parametre olarak veri tipinin teknik adını veriyoruz. Python’da listelerinteknik adı list olduğu için bu komutu dir(list) şeklinde kullanıyoruz. Elbette, eğer istersek,listelerin metotlarını almak için herhangi bir listeyi de kullanabiliriz. Mesela boş bir listekullanalım:
>>> dir([])
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Bu komut da dir(list) ile aynı çıktıyı verecektir. Bu listede bizi ilgilendiren metotlar iseşunlardır:
>>> [i for i in dir(list) if not "_" in i]

['append', 'clear', 'copy', 'count', 'extend', 'index',
'insert', 'pop', 'remove', 'reverse', 'sort']

Metotlar, bir programcının hayatını önemli ölçüde kolaylaştıran araçlardır. Bu yüzden,‘Listeler’ konusunun ilk bölümünde öğrendiğimiz listeye öğe ekleme, öğe çıkarma, öğedeğiştirme, öğe silme gibi işlemleri orada anlattığımız yöntemlerle değil, biraz sonragöreceğimiz metotlar aracılığıyla yapmayı tercih edeceğiz. Ama tabii ki, metotları tercihedecek olmamız, birinci bölümde anlattığımız yöntemleri bir kenara atmanızı gerektirmez.Unutmayın, bir dildeki herhangi bir özelliği siz kullanmasanız bile, etrafta bu özelliği kullananbaşka programcılar var. Dolayısıyla en azından başkalarının yazdığı kodları anlayabilmek içindahi olsa, kendinizin kullanmayacağı yöntem ve yolları öğrenmeniz gerekir.
append()metoduyla başlayalım. . .
23.1.1 append()

append kelimesi İngilizcede ‘eklemek, ilave etmek, iliştirmek’ gibi anlamlara gelir. append()metodunun görevi de kelime anlamıyla uyumludur. Bu metodu, bir listeye öğe eklemek içinkullanıyoruz. Mesela:
>>> liste = ["elma", "armut", "çilek"]
>>> liste.append("erik")

Bu metot, yeni öğeyi listenin en sonuna ekler. Mesela yukarıdaki örnekte “erik” adlı karakterdizisi listede “çilek” adlı karakter dizisinin sağına eklendi.
Hatırlarsanız bir önceki bölümde listeye öğe ekleme işini + işleci ile de yapabileceğimizisöylemiştik. Dolayısıyla, aslında yukarıdaki kodu şöyle de yazabiliriz:
>>> liste = ["elma", "armut", "çilek"]
>>> liste = liste + ["erik"]
>>> print(liste)

['elma', 'armut', 'çilek', 'erik']

Bu iki yöntem birbiriyle aynı sonucu verse de hem pratiklik hem de işleyiş bakımından bu ikiyöntemin birbirinden farklı olduğunu görüyoruz.
Pratiklik açısından bakarsak, append() metodununu kullanmanın + işlecini kullanmayakıyasla daha kolay olduğunu herhalde kimse reddetmeyecektir. Bu iki yöntem işleyişbakımından da birbirinden ayrılıyor. Zira + işlecini kullandığımızda listeye yeni bir öğe eklerkenaslında liste adlı başka bir liste daha oluşturmuş oluyoruz. Hatırlarsanız önceki bölümlerdelistelerin değiştirilebilir (mutable) veri tipleri olduğunu söylemiştik. İşte append() metodusayesinde listelerin bu özelliğinden sonuna kadar yararlanabiliyoruz. + işlecini kullandığımızdaise, orijinal listeyi değiştirmek yerine yeni bir liste oluşturduğumuz için, sanki listelerekarakter dizisi muamelesi yapmış gibi oluyoruz. Gördüğünüz gibi, listeye append()metodunuuyguladıktan sonra bunu bir değişkene atamamıza gerek kalmıyor. append()metodu orijinal
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liste üzerinde doğrudan değişiklik yapmamıza izin verdiği için daha az kod yazmamızı veprogramımızın daha performanslı çalışmasını sağlıyor.
+ işleci ile append() metodu işlev olarak birbirine benzese de bu iki yöntem arasında önemlifarklılıklar da vardır. Mesela şu örneğe bir göz atalım:
işletim_sistemleri = ["Windows", "GNU/Linux", "Mac OS X"]
platformlar = ["IPhone", "Android", "S60"]
hepsi = işletim_sistemleri + platformlar
print(hepsi)

['Windows', 'GNU/Linux', 'Mac OS X', 'IPhone', 'Android', 'S60']

Burada iki farklı listeyi, + işleci kullanarak birleştirdik. Aynı işi append()metoduyla şu şekildeyapabiliriz:
işletim_sistemleri = ["Windows", "GNU/Linux", "Mac OS X"]
platformlar = ["IPhone", "Android", "S60"]
for i in platformlar:

işletim_sistemleri.append(i)

print(işletim_sistemleri)

Burada platformlar adlı liste üzerinde bir for döngüsü kurmamızın nedeni, append()metodunun yalnızca tek bir parametre alabilmesidir. Yani bu metodu kullanarak bir listeyebirden fazla öğe ekleyemezsiniz:
>>> liste = [1, 2, 3]
>>> liste.append(4, 5, 6)

Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>

TypeError: append() takes exactly one argument (3 given)

Bu sebeple, ekleyeceğiniz listenin öğeleri üzerinde bir for döngüsü kurmanız gerekir:
>>> liste = [1, 2, 3]
>>> for i in [4, 5, 6]:
... liste.append(i)
...
>>> print(liste)

[1, 2, 3, 4, 5, 6]

Bir listeye birden fazla öğe eklemek için aklınıza şöyle bir yöntem de gelmiş olabilir:
>>> liste = [1, 2, 3]
>>> liste.append([4, 5, 6])

Ancak bu komutun çıktısı pek beklediğiniz gibi olmayabilir:
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>>> print(liste)

[1, 2, 3, [4, 5, 6]]

Gördüğünüz gibi, [4, 5, 6] öğesi listeye tek parça olarak eklendi. Eğer istediğiniz şey buysane âlâ! Ama değilse, for döngüsü ya da + işleci ile istediğiniz çıktıyı elde edebilirsiniz.
Şöyle bir örnek daha düşünün: Diyelim ki kullanıcının girdiği bütün sayıları birbiriyle çarpanbir uygulama yazmak istiyoruz. Bunun için şöyle bir kod yazabiliriz:
sonuç = 1

while True:
sayı = input("sayı (hesaplamak için q): ")
if sayı == "q":

break

sonuç *= int(sayı)

print(sonuç)

Burada kullanıcı her döngüde bir sayı girecek ve programımız girilen bu sayıyı sonuçdeğişkeninin o anki değeriyle çarparak yine sonuç değişkenine gönderecek. Böylece kullanıcıtarafından girilen bütün sayıların çarpımını elde etmiş olacağız. Kullanıcının ‘q’ harfinebasmasıyla birlikte de sonuç değişkeninin değeri ekranda görünecek. Yalnız burada birkaçsorun var. Diyelim ki kullanıcı hiçbir sayı girmeden ‘q’ harfine basarsa, sonuç değişkeninin1 olan değeri ekranda görünecek ve bu şekilde kullanıcı yanlış bir sonuç elde etmiş olacak.Ayrıca çarpma işlemi için en az 2 adet sayı gerekiyor. Dolayısıyla kullanıcı 2’den az sayı girersede programımız yanlış sonuç verecektir. Kullanıcının yeterli miktarda sayı girip girmediğinitespit edebilmek için yine listelerden ve listelerin append()metodundan yararlanabiliriz:
kontrol = []
sonuç = 1

while True:
sayı = input("sayı (hesaplamak için q): ")
if sayı == "q":

break
kontrol.append(sayı)
sonuç *= int(sayı)

if len(kontrol) < 2:
print("Yeterli sayı girilmedi!")

else:
print(sonuç)

Burada önceki koda ilave olarak, kontrol adlı boş bir liste tanımladık. Bu liste kullanıcınıngirdiği sayıları depolayacak. Bir önceki örnekte kullanıcının girdiği sayıları hiçbir yerdedepolamadık. Orada yaptığımız şey her döngüde kullanıcı tarafından girilen sayıyı sonuçdeğişkeninin değeriyle çarpıp yine sonuç değişkenine göndermekti. Dolayısıyla kullanıcıtarafından girilen sayılar bir yerde tutulmadığı için kaybolup gidiyordu. Burada ise kontroladlı liste, kullanıcı tarafından girilen sayıları tuttuğu için, bu sayıları daha sonra istediğimiz
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gibi kullanabilme imkanına kavuşuyoruz.
Ayrıca bu ikinci kodlarda kontrol değişkeninin boyutuna bakarak kullanıcının 2’den az sayıgirip girmediğini denetliyoruz. Eğer kontrol listesinin uzunluğu 2’den azsa kullanıcı çarpmaişlemi için yeterli sayı girmemiş demektir. Böyle bir durumda çarpma işlemini yapmak yerine,kullanıcıya ‘Yeterli sayı girilmedi!’ şeklinde bir uyarı mesajı gösteriyoruz.
append() metodu listelerin en önemli metotlarından biridir. Hem kendi yazdığınız, hemde başkalarının yazdığı programlarda append() metodunu sıkça göreceksiniz. Dolayısıylalistelerin hiçbir metodunu bilmeseniz bile append()metodunu öğrenmelisiniz.
23.1.2 extend()

extend kelimesi İngilizcede ‘genişletmek, yaymak’ gibi anlamlara gelir. İşte extend() adlımetot da kelime anlamına uygun olarak listeleri ‘genişletir’.
Şöyle bir düşündüğünüzde extend() metodunun append() metoduyla aynı işi yaptığınızannedebilirsiniz. Ama aslında bu iki metot işleyiş olarak birbirinden çok farklıdır.
append()metodunu kullanarak yazdığımız şu koda dikkatlice bakın:
li1 = [1, 3, 4]
li2 = [10, 11, 12]
li1. append(li2)

print(li1)

append()metodunu anlatırken söylediğimiz gibi, bumetot bir listeye her defasında sadece tekbir öğe eklenmesine izin verir. Yukarıda olduğu gibi, eğer bumetodu kullanarak bir listeye yinebir liste eklemeye çalışırsanız, eklediğiniz liste tek bir öğe olarak eklenecektir. Yani yukarıdakikodlar size şöyle bir çıktı verecektir:
[1, 3, 4, [10, 11, 12]]

Gördüğünüz gibi, [10, 11, 12] listesi öteki listeye tek bir liste halinde eklendi. İşte extend()metodu bu tür durumlarda işinize yarayabilir. Mesela yukarıdaki örneği bir de extend()metodunu kullanarak yazalım:
li1 = [1, 3, 4]
li2 = [10, 11, 12]
li1. extend(li2)

print(li1)

Bu defa şöyle bir çıktı alıyoruz:
[1, 3, 4, 10, 11, 12]

Gördüğünüz gibi, extend()metodu tam da kelime anlamına uygun olarak listeyi yeni öğelerlegenişletti.
Hatırlarsanız append()metodunu anlatırken şöyle bir örnek vermiştik:
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işletim_sistemleri = ["Windows", "GNU/Linux", "Mac OS X"]
platformlar = ["IPhone", "Android", "S60"]
hepsi = işletim_sistemleri + platformlar
print(hepsi)

Burada + işlecini kullanarak işletim_sistemleri ve platformlar adlı listeleri birleştirerek hepsiadlı tek bir liste elde ettik. Aynı etkiyi append() metodunu kullanarak şu şekilde eldeedebileceğimizi de söylemiştik orada:
işletim_sistemleri = ["Windows", "GNU/Linux", "Mac OS X"]
platformlar = ["IPhone", "Android", "S60"]
for i in platformlar:

işletim_sistemleri.append(i)

print(işletim_sistemleri)

Esasında, append() metodunu kullanmaya kıyasla, burada + işlecini kullanmak sanki dahapratikmiş gibi görünüyor. Bir de şuna bakın:
işletim_sistemleri = ["Windows", "GNU/Linux", "Mac OS X"]
platformlar = ["IPhone", "Android", "S60"]
işletim_sistemleri.extend(platformlar)
print(işletim_sistemleri)

Gördüğünüz gibi, bu örnekte extend()metodunu kullanmak append()metodunu kullanmayagöre daha pratik ve makul. Çünkü bir listeye tek tek öğe eklemek açısından append()metodudaha uygundur, ama eğer yukarıda olduğu gibi bir listeye başka bir liste ekleyeceksek
extend()metodunu kullanmayı tercih edebiliriz.
23.1.3 insert()

Bildiğiniz gibi, + işleci, append() ve extend()metotları öğeleri listenin sonuna ekliyor. Peki bizbir öğeyi listenin sonuna değil de, liste içinde başka bir konumaeklemek istersek ne yapacağız?İşte bunun için insert() adlı başka bir metottan yararlanacağız.
insert kelimesi ‘yerleştirmek, sokmak’ gibi anlamlara gelir. insert() metodu da bu anlamauygun olarak, öğeleri listenin istediğimiz bir konumuna yerleştirir. Dikkatlice inceleyin:
>>> liste = ["elma", "armut", "çilek"]
>>> liste.insert(0, "erik")
>>> print(liste)

['erik', 'elma', 'armut', 'çilek']

Gördüğünüz gibi insert() metodu iki parametre alıyor. İlk parametre, öğenin hangikonuma yerleştirileceğini, ikinci parametre ise yerleştirilecek öğenin ne olduğunu gösteriyor.Yukarıdaki örnekte “erik” öğesini listenin 0. konumuna, yani listenin en başına yerleştiriyoruz.
ìnsert() metodu özellikle dosya işlemlerinde işinize yarar. Diyelim ki elimizde içeriği şöyleolan deneme.txt adlı bir dosya var:
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Ahmet Özkoparan
Mehmet Veli
Serdar Güzel
Zeynep Güz

Bizim amacımız, ‘Ahmet Özkoparan’ satırından sonra ‘Ferhat Yaz’ diye bir satır daha eklemek.Yani dosyamızı şu hale getirmek istiyoruz:
Ahmet Özkoparan
Ferhat Yaz
Mehmet Veli
Serdar Güzel
Zeynep Güz

Biz henüz Python’da dosya işlemlerinin nasıl yapılacağını öğrenmedik. Ama hatırlarsanızbundan önceki bölümlerde birkaç yerde open() adlı bir fonksiyondan bahsetmiş ve bufonksiyonun dosya işlemlerinde kullanıldığını söylemiştik. Mesela yukarıda bahsettiğimizdeneme.txt adlı dosyayı açmak için open() fonksiyonunu şu şekilde kullanabiliriz:
f = open("deneme.txt", "r")

Burada deneme.txt adlı dosyayı okumamodunda açmış olduk. Şimdi dosya içeriğini okuyalım:
içerik = f.readlines()

Bu satır sayesinde dosya içeriğini bir liste halinde alabildik. Eğer yukarıdaki kodlara şueklemeyi yaparsanız, dosya içeriğini görebilirsiniz:
print(içerik)

['Ahmet Özkoparan\n', 'Mehmet Veli\n', 'Serdar Güzel\n', 'Zeynep Güz\n', '\n']

Gördüğünüz gibi, dosya içeriği basit bir listeden ibaret. Dolayısıyla listelerle yapabildiğimiz herşeyi içerik adlı değişkenle de yapabiliriz. Yani bu listeye öğe ekleyebilir, listeden öğe çıkarabilirya da bu listeyi başka bir liste ile birleştirebiliriz.
Dosya içeriğini bir liste olarak aldığımıza göre şimdi bu listeye “Ahmet Özkoparan” öğesindensonra “Ferhat Yaz” öğesini ekleyelim. Dikkatlice bakın:
içerik.insert(1, "Ferhat Yaz\n")

Dediğimiz gibi, f.readlines() satırı bize dosya içeriğini bir liste olarak verdi. Amacımız“Ahmet Özkoparan” öğesinden sonra “Ferhat Yaz” öğesini eklemek. Bunun için, listemetotlarından biri olan insert()metodunu kullanarak listenin 1. sırasına “Ferhat Yaz” öğesiniekledik. Burada “Ferhat Yaz” öğesine n adlı satır başı karakterini de ilave ettiğimize dikkat edin.Bu eklemeyi neden yaptığımızı anlamak için satır başı karakterini çıkarmayı deneyebilirsiniz.
içerik adlı değişkenin değerini istediğimiz biçime getirdiğimize göre bu listeyi tekrardeneme.txt adlı dosyaya yazabiliriz. Ama bunun için öncelikle deneme.txt adlı dosyayı yazmamodunda açmamız gerekiyor. Python’da dosyalar ya okuma ya da yazma modunda açılabilir.Okuma modunda açılan bir dosyaya yazılamaz. O yüzden dosyamızı bir de yazma modundaaçmamız gerekiyor:
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g = open("deneme.txt", "w")

open() fonksiyonunun ilk parametresi dosya adını gösterirken, ikinci parametresi dosyanınhangimodda açılacağını gösteriyor. Biz burada deneme.txt adlı dosyayı yazmamodunda açtık.Buradaki “w” parametresi İngilizcede ‘yazmak’ anlamına gelen write kelimesinin ilk harfidir.Biraz önce ise deneme.txt dosyasını “r”, yani okuma (read) modunda açmıştık.
Dosyamız artık üzerine yazmaya hazır. Dikkatlice bakın:
g.writelines(içerik)

Burada, biraz önce istediğimiz biçime getirdiğimiz içerik adlı listeyi doğrudan dosyaya yazdık.Bu işlem için writelines() adlı özel birmetottan yararlandık. Bumetotları birkaç bölüm sonraayrıntılı olarak inceleyeceğiz. Biz şimdilik sadece sonuca odaklanalım.
Yapmamız gereken son işlem, açık dosyaları kapatmak olmalı:
f.close()
g.close()

Şimdi kodlara topluca bir bakalım:
f = open("deneme.txt", "r")
içerik = f.readlines()
içerik.insert(1, "Ferhat Yaz\n")

g = open("deneme.txt", "w")
g.writelines(içerik)

f.close()
g.close()

Gördüğünüz gibi yaptığımız işlem şu basamaklardan oluşuyor:
1. Öncelikle dosyamızı okuma modunda açıyoruz (f = open("deneme.txt", "r"))
2. Ardından dosya içeriğini bir liste olarak alıyoruz (içerik = f.readlines())
3. Aldığımız bu listenin 2. sırasına “Ferhat Yaz” öğesini ekliyoruz (içerik.insert(1,

"Ferhat Yaz\n"))
4. Listeyi istediğimiz şekle getirdikten sonra bu defa dosyamızı yazma modunda açıyoruz(g = open("deneme.txt", "w"))
5. Biraz önce düzenlediğimiz listeyi dosyaya yazıyoruz (g.writelines(içerik))
6. Son olarak da, hem yaptığımız değişikliklerin etkin hale gelebilmesi hem de işletimsisteminin programımıza tahsis ettiği kaynakların serbest kalması için dosyalarımızıkapatıyoruz (f.close() ve g.close())

Burada insert()metodunun bize nasıl kolaylık sağladığına dikkat edin. insert()metodu dalistelerin önemli metotlarından biridir ve dediğimiz gibi, özellikle dosyaları manipüle ederkenepey işimize yarar.
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23.1.4 remove()

Bu metot listeden öğe silmemizi sağlar. Örneğin:
>>> liste = ["elma", "armut", "çilek"]
>>> liste.remove("elma")
>>> liste

['armut', 'çilek']

23.1.5 reverse()

Daha önce verdiğimiz örneklerde, liste öğelerini ters çevirmek için dilimleme yönteminikullanabileceğimizi öğrenmiştik:
>>> meyveler = ["elma", "armut", "çilek", "kiraz"]
>>> meyveler[::-1]

['kiraz', 'çilek', 'armut', 'elma']

Eğer istersek, bu iş için, karakter dizilerini incelerken öğrendiğimiz reversed() fonksiyonunuda kullanabiliriz:
>>> reversed(meyveler)

Bu komut bize şu çıktıyı verir:
<list_reverseiterator object at 0x00DC9810>

Demek ki reversed() fonksiyonunu bir liste üzerine uyguladığımızda ‘list_reverseiterator’ adıverilen bir nesne elde ediyoruz. Bu nesnenin içeriğini görmek için birkaç farklı yöntemdenyararlanabiliriz. Örneğin:
>>> print(*reversed(meyveler))

kiraz çilek armut elma

. . . veya:
>>> print(list(reversed(meyveler)))

['kiraz', 'çilek', 'armut', 'elma']

. . . ya da:
>>> for i in reversed(meyveler):
... print(i)
...
kiraz
çilek

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
armut
elma

Gördüğünüz gibi, Python’da bir listeyi ters çevirmenin pek çok yöntemi var. Dilerseniz şimdibu yöntemlere bir tane daha ekleyelim.
Python’da listelerin öğelerini ters çevirmek için yukarıdaki yöntemlere ek olarak listelerin
reverse()metodunu da kullanabilirsiniz:
>>> liste = ["elma", "armut", "çilek"]
>>> liste.reverse()
>>> liste

['çilek', 'armut', 'elma']

İhtiyacınız olan çıktının türüne ve şekline göre yukarıdaki yöntemlerden herhangi birini tercihedebilirsiniz.
23.1.6 pop()

Tıpkı remove()metodu gibi, bu metot da bir listeden öğe silmemizi sağlar:
>>> liste = ["elma", "armut", "çilek"]
>>> liste.pop()

Ancak bu metot, remove() metodundan biraz farklı davranır. pop() metodunu kullanarakbir liste öğesini sildiğimizde, silinen öğe ekrana basılacaktır. Bu metot parametresiz olarakkullanıldığında listenin son öğesini listeden atar. Alternatif olarak, bu metodu bir parametreile birlikte de kullanabilirsiniz. Örneğin:
>>> liste.pop(0)

Bu komut listenin 0. öğesini listeden atar ve atılan öğeyi ekrana basar.
23.1.7 sort()

Yine listelerin önemli bir metodu ile karşı karşıyayız. sort() adlı bu önemli metot bir listeninöğelerini belli bir ölçüte göre sıraya dizmemizi sağlar. Basit bir örnek verelim. Diyelim kielimizde şöyle bir liste var:
üyeler = ['Ahmet', 'Mehmet', 'Ceylan', 'Seyhan', 'Mahmut', 'Zeynep',

'Abdullah', 'Kadir', 'Kemal', 'Kamil', 'Selin', 'Senem',
'Sinem', 'Tayfun', 'Tuna', 'Tolga']

Bu listedeki isimleri mesela alfabe sırasına dizmek için sort()metodunu kullanabiliriz:
>>> üyeler.sort()
>>> print(üyeler)

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
['Abdullah', 'Ahmet', 'Ceylan', 'Kadir', 'Kamil', 'Kemal', 'Mahmut',
'Mehmet', 'Selin', 'Senem', 'Seyhan', 'Sinem', 'Tayfun', 'Tolga',
'Tuna', 'Zeynep']

Bu metot elbette yalnızca harfleri alfabe sırasına dizmek için değil sayıları sıralamak için dekullanılabilir:
>>> sayılar = [1, 0, -1, 4, 10, 3, 6]
>>> sayılar.sort()
>>> print(sayılar)

[-1, 0, 1, 3, 4, 6, 10]

Gördüğünüz gibi, sort() metodu öğeleri artan sıralamaya tabi tutuyor. Yani öğeler ‘a, b, c’veya 1, 2, 3 şeklinde sıralanıyor. Bunun tersini yapmak damümkündür. Yani istersek Python’ınsıralama işlemini ‘c, b, a’ şeklinde yapmasını da sağlayabiliriz. Bunun için sort()metodununreverse parametresini kullanacağız:
>>> üyeler = ['Ahmet', 'Mehmet', 'Ceylan', 'Seyhan', 'Mahmut', 'Zeynep',

'Abdullah', 'Kadir', 'Kemal', 'Kamil', 'Selin', 'Senem',
'Sinem', 'Tayfun', 'Tuna', 'Tolga']

>>> üyeler.sort(reverse=True)

Gördüğünüz gibi sort() metodunun reverse adlı bir parametresine verdiğimiz True değerisayesinde liste öğelerini ters sıraladık. Bu parametrenin öntanımlı değeri False’tur. Yani sort()metodu öntanımlı olarak öğeleri artıra artıra sıralar. Öğeleri azalta azalta sıralamak içinreverse parametresinin False olan öntanımlı değerini True yapmamız yeterli olacaktır.
Gelin isterseniz sort() metodunu kullanarak bir örnek daha verelim. Elimizde şöyle bir listeolsun:
>>> isimler = ["Ahmet", "Işık", "İsmail", "Çiğdem", "Can", "Şule"]

Bu listedeki isimleri alfabe sırasına dizelim:
>>> isimler.sort()
>>> isimler

['Ahmet', 'Can', 'Işık', 'Çiğdem', 'İsmail', 'Şule']

Gördüğünüz gibi, çıktı pek beklediğimiz gibi değil. Tıpkı karakter dizilerini anlatırkenöğrendiğimiz sorted() fonksiyonunda olduğu gibi, listelerin sort() metodu da Türkçekarakterleri düzgün sıralayamaz. Eğer Türkçe karakterleri sıralamamız gereken bir programyazıyorsak bizim sort() metodunun işleyişine müdahale etmemiz gerekir. Temel olarak,
sorted() fonksiyonunu anlatırken söylediklerimiz burada da geçerlidir. Orada bahsettiğimiz
locale modülü burada da çoğu durumda işimizi halletmemizi sağlar. Ama sorted()fonksiyonunu anlatırken de söylediğimiz gibi, locale modülü burada da ‘i’ ve ‘ı’ harflerinidüzgün sıralayamaz. Türkçe harflerin tamamını düzgün sıralayabilmek için şöyle bir kodyazabiliriz:
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harfler = "abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz"
çevrim = {harf: harfler.index(harf) for harf in harfler}

isimler = ["ahmet", "ışık", "ismail", "çiğdem", "can", "şule"]

isimler.sort(key=lambda x: çevrim.get(x[0]))

print(isimler)

Bu kodların bir kısmını anlayabiliyor, bir kısmını ise anlayamıyor olabilirsiniz. Çünkü buradahenüz işlemediğimiz konular var. Zamanı geldiğinde bu kodların tamamını anlayabilecekduruma geleceksiniz. Siz şimdilik sadece bu kodlardan ne çıkarabildiğinize bakın yeter.Zaten bizim buradaki amacımız, sort() metodunun Türkçe harfleri de düzgün bir şekildesıralayabileceğini göstermekten ibarettir.
Bu arada ufak bir uyarı yapmadan geçmeyelim: Yukarıdaki kodlar da esasında Türkçekelimeleri tam anlamıyla düzgün bir şekilde sıralamak için yeterli değil. ‘Gömülü Fonksiyonlar’konusunu incelerken, yeri geldiğinde bu konuya tekrar değinip, Türkçe kelimelerin nasıl doğru,tam ve eksiksiz bir biçimde sıralanacağını da tüm ayrıntılarıyla inceleyeceğiz.
23.1.8 index()

Karakter dizileri konusunu anlatırken bu veri tipinin index() adlı bir metodu olduğundansöz etmiştik hatırlarsanız. İşte liste veri tipinin de index() adında ve karakter dizilerinin
index()metoduyla aynı işi yapan birmetodu bulunur. Bumetot bir liste öğesinin liste içindekikonumunu söyler bize:
>>> liste = ["elma", "armut", "çilek"]
>>> liste.index("elma")

0

Karakter dizilerinin index() metoduyla ilgili söylediğimiz her şey listelerin index() metoduiçin de geçerlidir.
23.1.9 count()

Karakter dizileri ile listelerin ortak metotlarından biri de count() metodudur. Tıpkı karakterdizilerinde olduğu gibi, listelerin count() metodu da bir öğenin o veri tipi içinde kaç kezgeçtiğini söyler:
>>> liste = ["elma", "armut", "elma", "çilek"]
>>> liste.count("elma")

2

Karakter dizilerinin count() metoduyla ilgili söylediğimiz her şey listelerin count() metoduiçin de geçerlidir.
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23.1.10 copy()

Hatırlarsanız, geçen bölümde, listeleri, birbirlerini etkilemeyecek şekilde kopyalamak için şuiki yöntemi kullanmıştık:
>>> liste1 = ["ahmet", "mehmet", "özlem"]
>>> liste2 = liste1[:]

ve:
>>> liste2 = list(liste1)

İşte aynı iş için yukarıdakilere ek olarak copy() adlı bir metottan da yararlanabiliriz. Dikkatlicebakın:
>>> liste2 = liste1.copy()

Hangi yöntemi seçeceğiniz size kalmış. . .
23.1.11 clear()

Listelerle ilgili olarak ele alacağımız son metodun adı clear(). Bu metodun görevi bir listeniniçeriğini silmektir.
Diyelim ki elimizde şöyle bir liste var:
>>> liste = [1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 45]

Bu listenin içini boşaltmak için clear()metodunu kullanabiliriz:
>>> liste.clear()
>>> liste

[]

Bu metodun del sözcüğünden farklı olduğunu dikkat edin. clear() metodu listenin içeriğiniboşaltırken, del sözcüğü listeyi olduğu gibi ortadan kaldırır.

23.2 Demetlerin Metotları

Listelerin metotlarını incelediğimize göre, artık demetlerin metotlarına bakabiliriz.
Geçen bölümde de söylediğimiz gibi, listeler ve demetler birbirine benzer. Aralarındaki enönemli fark, listelerin değiştirilebilir bir veri tipi iken, demetlerin değiştirilemez bir veri tipiolmasıdır. Elbette bu fark, iki veri tipinin metotlarında da kendini gösterir. Demetler üzerindedeğişiklik yapamadığımız için, bu veri tipi değişiklik yapmaya yarayanmetotlara sahip değildir.
Demetlerin hangi metotları olduğunu şu komutla görebilirsiniz:
>>> dir(tuple)

Gördüğünüz gibi, bu veri tipinin bizi ilgilendiren iki metodu var:
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1. index()
2. count()

23.2.1 index()

Listeler ve karakter dizileri konusunu anlatırken bu veri tiplerinin index() adlı bir metoduolduğundan söz etmiştik hatırlarsanız. İşte demet veri tipinin de index() adında ve listelerlekarakter dizilerinin index()metoduyla aynı işi yapan bir metodu bulunur. Bumetot bir demetöğesinin demet içindeki konumunu söyler bize:
>>> demet = ("elma", "armut", "çilek")
>>> demet.index("elma")

0

Listelerin ve karakter dizilerinin index() metoduyla ilgili söylediğimiz her şey demetlerin
index()metodu için de geçerlidir.
23.2.2 count()

Karakter dizileri, listeler ve demetlerin ortak metotlarından biri de count()metodudur. Tıpkıkarakter dizileri ve listelerde olduğu gibi, demetlerin count()metodu da bir öğenin o veri tipiiçinde kaç kez geçtiğini söyler:
>>> demet = ("elma", "armut", "elma", "çilek")
>>> demet.count("elma")

2

Karakter dizilerinin ve listelerin count() metoduyla ilgili söylediğimiz her şeydemetlerin
count()metodu için de geçerlidir.
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Sayma Sistemleri

Sayılar olmadan bilgisayar ve programlama düşünülemez. O yüzden, önceki derslerimizdekarakter dizilerini anlatırken şöyle bir değinip geçtiğimiz sayılar konusunu, sayma sistemlerikonusunu da ilave ederek, birer programcı adayı olan bizleri yakından ilgilendirdiği içinmümkün olduğunca ayrıntılı bir şekilde ele almaya çalışacağız.
Sayılar ve Sayma Sistemleri konusunu iki farklı bölümde inceleyeceğiz.
Sayılar konusunun temelini oluşturduğu için, öncelikle sayma sistemlerinden söz edelim.
Öncelikle ‘sayma sistemi’ kavramını tanımlayarak işe başlayalım. Nedir bu ‘sayma sistemi’denen şey?
Sayma işleminin hangi ölçütlere göre yapılacağını belirleyen kurallar bütününe sayma sistemiadı verilir.
Dünyada yaygın olarak kullanılan dört farklı sayma sistemi vardır. Bunlar, onlu, sekizli, on altılıve ikili sayma sistemleridir. Bu dördü arasında en yaygın kullanılan sayma sistemi ise, tabii ki,onlu sistemdir. İnsanların elleri ve ayaklarında on parmak olduğunu düşünürsek, bu sisteminneden daha yaygın kullanıldığını anlamak aslında hiç de zor değil!
Onlu sistemin yaygınlığını düşünerek, sayma sistemleri konusunu anlatmaya onlu saymasisteminden başlayalım.

24.1 Onlu Sayma Sistemi

Biz insanlar genellikle hesap işlemleri için onlu sayma sistemini kullanırız. Hepinizin bildiğigibi bu sistem; 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 olmak üzere toplam on rakamdan oluşur. Yanisayıları gösteren, birbirinden farklı toplamon simge (rakam) vardır bu sistemde. Bu on simgeyikullanarak, olası bütün sayıları gösterebiliriz.
Bu arada terminoloji ile ilgili ufak bir açıklama yapalım:
Rakamlar, sayıları göstermeye yarayan simgelerdir. Onlu sayma sisteminde toplam on farklırakam vardır. Bütün rakamlar birer sayıdır, ama bütün sayılar birer rakam değildir. Örneğin 8
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hem bir rakam hem de bir sayıdır. Ancak mesela 32 bir sayı olup bu sayı, 3 ve 2 adlı iki farklırakamın bir araya getirilmesi ile gösterilir. Yani 32 sayısı tek başına bir rakam değildir.
Açıklamamızı da yaptığımıza göre yolumuza devam edebiliriz.
İnsanlar yukarıda bahsettiğimiz bu onlu sisteme ve bu sistemi oluşturan rakamlara/simgelereo kadar alışmıştır ki, çoğu zaman başka bir sistemin varlığından veya var olma olasılığındanhaberdar bile değildir.
Ama elbette dünya üzerindeki tek sayma sistemi onlu sistem olmadığı gibi, sayıları göstermekiçin kullanılabilecek rakamlar da yukarıdakilerle sınırlı değildir.
Nihayetinde rakamdediğimiz şeyler insan icadı birtakım simgelerden ibarettir. Elbette doğada‘2’ veya ‘7’ diye bir şey bulunmaz. Bizim yaygın olarak yukarıdaki şekilde gösterdiğimizrakamlar Arap rakamlarıdır. Mesela Romalılar yukarıdakiler yerine I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII,IX ve X gibi farklı simgeler kullanıyordu. . . Neticede 2 ve II aynı kavrama işaret ediyor. Sadecekullanılan simgeler birbirinden farklı, o kadar.
Onlu sayma sisteminde bir sayıyı oluşturan rakamlar 10’un kuvvetleri olarak hesaplanır.Örneğin 1980 sayısını ele alalım. Bu sayıyı 10’un kuvvetlerini kullanarak şu şekildehesaplayabiliriz:
>>> (0 * (10 ** 0)) + (8 * (10 ** 1)) + (9 * (10 ** 2)) + (1 * (10 ** 3))

1980

Gördüğünüz gibi, sayının en sağındaki basamak 10’un 0. kuvveti olacak şekilde, sola doğrukuvveti artırarak ilerliyoruz.
Gelelim öteki sayma sistemlerine. . .

24.2 Sekizli Sayma Sistemi

Onlu sayma sisteminin aksine sekizli sayma sisteminde toplam sekiz rakam bulunur. Burakamlar şunlardır:
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Gördüğünüz gibi, onlu sistemde toplam on farklı simge varken, sekizli sistemde toplam sekizfarklı simge var.
Bu bölümün en başında da söylediğimiz gibi, insanlar onlu sayma sistemine ve bu sistemioluşturan simgelere o kadar alışmıştır ki, çoğu zaman başka bir sistemin varlığından veyavar olma olasılığından haberdar bile değildir. Hatta başka sayma sistemlerinden bir vesileylehaberdar olup, bu sistemleri öğrenmeye çalışanlar onlu sayma sistemine olan alışkanlıklarınedeniyle yeni sayma sistemlerini anlamakta dahi zorluk çekebilirler. Bunun birincil nedeni,iyi tanıdıklarını zannettikleri onlu sistemi de aslında o kadar iyi tanımıyor olmalarıdır.
O halde başka sayma sistemlerini daha iyi anlayabilmek için öncelikle yaygın olarakkullandığımız sayma sisteminin nasıl işlediğini anlamaya çalışalım:
Onlu sistemde toplam on farklı simge bulunur:

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
9’dan büyük bir sayıyı göstermek gerektiğinde simge listesinin en başına dönülür ve basamaksayısı bir artırılarak, semboller birleştirilir:
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10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, . . . , 99, 100, . . . , 999, 1000
İşte bu kural öteki sayma sistemleri için de geçerlidir.Mesela sekizli sayma sistemini ele alalım.
Dediğimiz gibi, sekizli sistemde toplam sekiz farklı simge bulunur:

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Bu sistemde 7’den büyük bir sayıyı göstermek gerektiğinde, tıpkı onlu sistemde olduğugibi, simge listesinin en başına dönüyoruz ve basamak sayısını bir artırarak sembolleribirleştiriyoruz:

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, . . . , 77, 100
Onlu sayma sistemi ile sekizli sayma sistemi arasındaki farkı daha belirgin bir şekildegörebilmek için şu kodları yazalım:
sayı_sistemleri = ["onlu", "sekizli"]

print(("{:^5} "*len(sayı_sistemleri)).format(*sayı_sistemleri))

for i in range(17):
print("{0:^5} {0:^5o} ".format(i))

Bu kodlarda öğrenmediğimiz ve anlayamayacağımız hiçbir şey yok. Bu kodları oluşturan bütünparçaları önceki derslerimizde ayrıntılı olarak incelemiştik.
Bu kodlardan şöyle bir çıktı alacağız:
onlu sekizli
0 0
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 10
9 11
10 12
11 13
12 14
13 15
14 16
15 17
16 20

Gördüğünüz gibi, onlu sistemde elimizde toplam on farklı simge olduğu için, elimizdekisimgeleri kullanarak 10. sayıya kadar ilerleyebiliyoruz. Bu noktadan sonra simge stoğumuztükendiği için en başa dönüp bir basamak artırıyoruz ve simgeleri birbiriyle birleştirerek yenisayılar elde ediyoruz.
Sekizli sistemde ise elimizde yalnızca sekiz farklı simge olduğu için, elimizdeki simgelerikullanarak ancak 8. sayıya kadar gelebiliyoruz. Öteki sayıları gösterebilmek için bu noktadan
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sonra başa dönüp bir artırmamız ve simgeleri birbiriyle birleştirerek yeni sayılar elde etmemizgerekiyor.
Sekizli sayma sisteminde bir sayıyı oluşturan rakamlar 8’in kuvvetleri olarak hesaplanır.Örneğin sekizli sayma sistemindeki 3674 sayısını ele alalım. Bu sayıyı 8’in kuvvetlerinikullanarak şu şekilde hesaplayabiliriz:
>>> (4 * (8 ** 0)) + (7 * (8 ** 1)) + (6 * (8 ** 2)) + (3 * (8 ** 3))

1980

Bu hesaplama şeklini onlu sayma sisteminden hatırlıyor olmalısınız. Gördüğünüz gibi, sekizlisistemdeki bir sayının her bir basamağını 8’in kuvvetleri olarak hesapladığımızda, bu sayınınonlu sistemdeki karşılığını elde ediyoruz.

24.3 On Altılı Sayma Sistemi

Şu ana kadar onlu ve sekizli sayma sistemlerinden bahsettik. Önemli bir başka sayma sistemide on altılı sayma sistemidir.
Onlu sayma sisteminde on farklı rakam, sekizli sayma sisteminde sekiz farklı rakam olduğunuöğrenmiştik. On altılı sayma sisteminde ise, tahmin edebileceğiniz gibi, on altı farklı rakambulunur:

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a, b, c, d, e, f
Şimdiye kadar öğrenmiş olduğumuz sayma sistemleri arasındaki farkı daha net görmek içinbiraz önce yazdığımız kodlara on altılı sayma sistemini de ekleyelim:
sayı_sistemleri = ["onlu", "sekizli", "on altılı"]

print(("{:^8} "*len(sayı_sistemleri)).format(*sayı_sistemleri))

for i in range(17):
print("{0:^8} {0:^8o} {0:^8x} ".format(i))

Buradan şöyle bir çıktı alacağız:
onlu sekizli on altılı
0 0 0
1 1 1
2 2 2
3 3 3
4 4 4
5 5 5
6 6 6
7 7 7
8 10 8
9 11 9
10 12 a
11 13 b
12 14 c

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
13 15 d
14 16 e
15 17 f
16 20 10

Gördüğünüz gibi, onlu sistemde birbirinden farklı toplam 10 adet rakam/simge varken, sekizlisistemde toplam 8 farklı simge, on altılı sistemde ise toplam 16 farklı simge var. Yani onlusistemde olası bütün sayılar eldeki 10 farklı simge ve bunların kombinasyonunun kullanılmasıyoluyla; sekizli sistemde 8 farklı simge ve bunların kombinasyonunun kullanılması yoluyla;on altılı sistemde ise 16 farklı simge ve bunların kombinasyonunun kullanılması yoluylagösteriliyor. Bu sebeple onlu sistemde 9 sayısından itibaren bir basamak artırılıp simgelistesinin başına dönülürken, sekizli sistemde 7 sayısından itibaren; on altılı sistemde ise fsayısından itibaren başa dönülüyor.
On altılı sistemde 9 sayısından sonra gelen harfleri yadırgamış olabilirsiniz. Bu durumu şöyledüşünün: Sayı dediğimiz şeyler insan icadı birtakım simgelerden ibarettir. Daha önce desöylediğimiz gibi, doğada ‘2’ veya ‘7’ diye bir şey göremezsiniz. . .
İşte on altılık sistemdeki sayıları gösterebilmek için de birtakım simgelere ihtiyaç var. İlk onsimge, onluk sayma sistemindekilerle aynı. Ancak 10’dan sonraki sayıları gösterebilmek içinelimizde başka simge yok. On altılık sistemi tasarlayanlar, bir tercih sonucu olarak, eksiksembolleri alfabe harfleriyle tamamlamayı tercih etmişler. Alfabe harfleri yerine pekala Romarakamlarını da tercih edebilirlerdi. Eğer bu sistemi tasarlayanlar böyle tercih etmiş olsaydıbugün on altılık sistemi şöyle gösteriyor olabilirdik:
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
I
II
III
IV
V
VI

Bugün bu sayıları bu şekilde kullanmıyor olmamızın tek sebebi, sistemi tasarlayanların bunuböyle tercih etmemiş olmasıdır. . .
On altılı sayma sisteminde bir sayıyı oluşturan rakamlar 16’nın kuvvetleri olarak hesaplanır.Peki ama bu sayma sistemindeki a, b, c, d, e ve f harfleriyle nasıl aritmetik işlem yapacağız?Örneğin on altılı sayma sistemindeki 7bc sayısını ele alalım. Bu sayının onlu sistemdekikarşılığını 16’nın kuvvetlerini kullanarak hesaplayabiliriz hesaplamasına, ama peki yukarıdabahsettiğimiz harfler ne olacak? Yani şöyle bir işlem tabii ki mümkün değil:
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>>> ((c * 16 ** 0)) + ((b * 16 ** 1)) + ((7 * 16 ** 2))

Elbette c ve b sayılarını herhangi bir aritmetik işlemde kullanamayız. Bunun yerine, buharflerin onlu sistemdeki karşılıklarını kullanacağız:
a –> 10
b –> 11
c –> 12
d –> 13
e –> 14
f –> 15

Buna göre:
>>> ((12 * (16 ** 0)) + ((11 * (16 ** 1)) + ((7 * (16 ** 2))

1980

Demek ki on altılı sistemdeki ‘7bc’ sayısının onlu sistemdeki karşılığı 1980’miş.

24.4 İkili Sayma Sistemi

Bildiğiniz, veya orada burada duymuş olabileceğiniz gibi, bilgisayarların temelinde iki tane sayıvardır: 0 ve 1. Bilgisayarlar bütün işlemleri sadece bu iki sayı ile yerine getirir.
Onlu, sekizli ve on altılı sayı sistemleri dışında, özellikle bilgisayarların altyapısında tercihedilen bir başka sayı sistemi daha bulunur. İşte bu sistemin adı ikili (binary) sayı sistemidir.Nasıl onlu sistemde 10, sekizli sistemde 8, on altılı sistemde ise sayıları gösteren 16 farklısimge varsa, bu sayı sisteminde de sayıları gösteren toplam iki farklı sembol vardır: 0 ve 1.
İkili sayı sisteminde olası bütün sayılar işte bu iki simge ile gösterilir.
Gelin isterseniz durumu daha net bir şekilde görebilmek için yukarıda verdiğimiz sayı sistemitablosuna ikili sayıları da ekleyelim:
sayı_sistemleri = ["onlu", "sekizli", "on altılı", "ikili"]

print(("{:^9} "*len(sayı_sistemleri)).format(*sayı_sistemleri))

for i in range(17):
print("{0:^9} {0:^9o} {0:^9x} {0:^9b} ".format(i))

Bu kodlar şu çıktıyı verecektir:
onlu sekizli on altılı ikili
0 0 0 0
1 1 1 1
2 2 2 10
3 3 3 11

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
4 4 4 100
5 5 5 101
6 6 6 110
7 7 7 111
8 10 8 1000
9 11 9 1001
10 12 a 1010
11 13 b 1011
12 14 c 1100
13 15 d 1101
14 16 e 1110
15 17 f 1111
16 20 10 10000

Burada, onlu, sekizli ve on altılı sayı sistemleri için geçerli olan durumun aynen ikili sayısistemi için de geçerli olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. İkili sayı sistemindeki mevcut sayılarıgösterebilmemiz için toplam iki farklı simge var. Bunlar: 0 ve 1. İkili sayı sisteminde 0ve 1 diye saymaya başlayıp üçüncü sayıyı söylememiz gerektiğinde, elimizde 0 ve 1’denbaşka simge olmadığı için bir basamak artırıp simge listesinin başına dönüyoruz ve böyleceonluk düzendeki 2 sayısını ikili düzende gösterebilmek için 0 ve 1’den sonra 10 simgesinikullanıyoruz.
Bu söylediklerimizden sonra İnternet üzerinde sıkça karşılaştığınız şu sözün anlamını herhaldeartık daha iyi anlıyor olmalısınız:

İnsanlar 10’a ayrılır: İkili sistemi bilenler ve bilmeyenler!
Bu arada, elbette ikili düzendeki 10 sayısı ‘on’ şeklinde telaffuz edilmiyor. Bu sayıyı “bir-sıfır”diye seslendiriyoruz. . .
İkili sayma sisteminde bir sayıyı oluşturan rakamlar 2’nin kuvvetleri olarak hesaplanır. Örneğinikili sayma sistemindeki 1100 sayısını ele alalım. Bu sayıyı 2’nin kuvvetlerini kullanarak şuşekilde hesaplayabiliriz:
>>> (0 * (2 ** 0)) + (0 * (2 ** 1)) + (1 * (2 ** 2)) + (1 * (2 ** 3))

12

Demek ki ‘1100’ sayısı onlu sistemde 12 sayısına karşılık geliyormuş.

24.5 Sayma Sistemlerini Birbirine Dönüştürme

Sıklıkla kullanılan dört farklı sayma sistemini öğrendik. Peki biz bir sayma sistemindenöbürüne dönüştürme işlemi yapmak istersek ne olacak? Örneğin onlu sistemdeki bir sayıyıikili sisteme nasıl çevireceğiz?
Python programlama dilinde bu tür işlemleri kolaylıkla yapmamızı sağlayan birtakımfonksiyonlar bulunur. Ayrıca özel fonksiyonları kullanmanın yanısıra karakter dizisibiçimlendirme (string formatting) yöntemlerini kullanarak da sayma sistemlerini birbirinedönüştürebiliriz. Biz burada her iki yöntemi de tek tek inceleyeceğiz.
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Gelin isterseniz bu dönüştürme işlemleri için hangi özel fonksiyonların olduğuna bakalımönce.
24.5.1 Fonksiyon Kullanarak

bin()

Bu fonksiyon bir sayının ikili (binary) sayı sistemindeki karşılığını verir:
>>> bin(2)

'0b10'

Bu fonksiyonun çıktı olarak bir karakter dizisi verdiğine dikkat edin. Bu karakter dizisininilk iki karakteri (‘0b’), o sayının ikili sisteme ait bir sayı olduğunu gösteren bir işarettir. Bubilgilerden yola çıkarak, yukarıdaki karakter dizisinin gerçek ikili kısmını almak için şu yöntemikullanabilirsiniz:
>>> bin(2)[2:]

'10'

hex()

Bu fonksiyon, herhangi bir sayıyı alıp, o sayının on altılı sistemdeki karşılığını verir:
>>> hex(10)

'Oxa'

Tıpkı bin() fonksiyonunda olduğu gibi, hex() fonksiyonunun da çıktı olarak bir karakterdizisi verdiğine dikkat edin. Hatırlarsanız bin() fonksiyonunun çıktısındaki ilk iki karakter(0b), o sayının ikili sisteme ait bir sayı olduğunu gösteren bir işaret olarak kullanılıyordu.
hex() fonksiyonunun çıktısındaki ilk iki karakter de (0x), o sayının on altılı sisteme ait bir sayıolduğunu gösteriyor.
oct()

Bu fonksiyon, herhangi bir sayıyı alıp, o sayının sekizli sistemdeki karşılığını verir:
>>> oct(10)

'0o12'

Tıpkı bin() ve hex() fonksiyonlarında olduğu gibi, oct() fonksiyonunun da çıktı olarak birkarakter dizisi verdiğine dikkat edin. Hatırlarsanız bin() ve hex() fonksiyonlarının çıktısındakiilk iki karakter (0b ve 0x), o sayıların hangi sisteme ait sayılar olduğunu gösteriyordu. Aynışekilde oct() fonksiyonunun çıktısındaki ilk iki karakter de (0o), o sayının sekizli sisteme aitbir sayı olduğunu gösteriyor.
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int()

Aslında biz bu fonksiyonu yakından tanıyoruz. Bildiğiniz gibi bu fonksiyon herhangi bir sayıveya sayı değerli karakter dizisini tam sayıya (integer) dönüştürmek için kullanılıyor. int()fonksiyonunun şimdiye kadar gördüğümüz işlevi dışında bir işlevi daha bulunur: Biz bufonksiyonu kullanarak herhangi bir sayıyı onlu sistemdeki karşılığına dönüştürebiliriz:
>>> int('7bc', 16)

1980

Gördüğünüz gibi, bu fonksiyonu kullanırken dikkat etmemiz gereken bazı noktalar var.İlkin, eğer int() fonksiyonunu yukarıdaki gibi bir dönüştürme işlemi için kullanacaksak,bu fonksiyona verdiğimiz ilk parametrenin bir karakter dizisi olması gerekiyor. Dikkatetmemiz gereken ikinci nokta, int() fonksiyonuna verdiğimiz ikinci parametrenin niteliği. Buparametre, dönüştürmek istediğimiz sayının hangi tabanda olduğunu gösteriyor. Yukarıdakiörneğe göre biz, on altı tabanındaki 7bc sayısını on tabanına dönüştürmek istiyoruz.
Bir de şu örneklere bakalım:
>>> int('1100', 2)

12

>>> int('1100', 16)

4352

İlk örnekte, ikili sistemdeki 1100 sayısını onlu sisteme çeviriyoruz ve 12 sayısını elde ediyoruz.İkinci örnekte ise on altılı sistemdeki 1100 sayısını onlu sisteme çeviriyoruz ve 4352 sayısınıelde ediyoruz.
24.5.2 Biçimlendirme Yoluyla

Esasında biz karakter dizisi biçimlendirme yöntemlerini kullanarak dönüştürme işlemlerininasıl gerçekleştireceğimizi biliyoruz. Biz burada zaten öğrendiğimiz bu bilgileri tekrar edereköğrendiklerimizi pekiştirme amacı güdeceğiz.
b

Bu karakteri kullanarak bir sayıyı ikili düzendeki karşılığına dönüştürebiliriz:
>>> '{:b} '.format(12)

'1100'

Bu karakter, bin() fonksiyonuyla aynı işi yapar.
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x

Bu karakteri kullanarak bir sayıyı on altılı düzendeki karşılığına dönüştürebiliriz:
>>> '{:x} '.format(1980)

'7bc'

Bu karakter, hex() fonksiyonuyla aynı işi yapar.
o

Bu karakteri kullanarak bir sayıyı sekizli düzendeki karşılığına dönüştürebiliriz:
>>> '{:o} '.format(1980)

'3674'

Bu karakter, oct() fonksiyonuyla aynı işi yapar.
Bütün bu anlattıklarımızdan sonra (eğer o zaman anlamakta zorluk çekmişseniz) aşağıdakikodları daha iyi anlamış olmalısınız:
sayı_sistemleri = ["onlu", "sekizli", "on altılı", "ikili"]

print(("{:^9} "*len(sayı_sistemleri)).format(*sayı_sistemleri))

for i in range(17):
print("{0:^9} {0:^9o} {0:^9x} {0:^9b} ".format(i))

Bu arada, yukarıda bir sayının, karakter dizisi biçimlendirme yöntemleri kullanılarak ikili,sekizli ve on altılı düzene nasıl çevrileceğini gördük. Bir sayıyı onlu düzene çevirmekiçin ise sadece int() fonksiyonunu kullanabiliyoruz. Böyle bir çevirme işlemini karakterdizisi biçimlendirme yöntemlerini kullanarak yapamıyoruz. Ama elbette, eğer başka birsayma sisteminden onlu sisteme çevirdiğiniz bir sayıyı herhangi bir karakter dizisi içindebiçimlendirmek isterseniz şöyle bir kod kullanabilirsiniz:
>>> n = '7bc'
>>> "{} sayısının onlu karşılığı {:d} sayısıdır.".format(n, int(n, 16))

. . . veya:
>>> n = '7bc'
>>> "{} sayısının onlu karşılığı {} sayısıdır.".format(n, int(n, 16))

Zira bildiğiniz gibi, Python’da onlu sayıları temsil eden harf d harfidir. Eğer {} yapısıiçinde herhangi bir harf kullanmazsanız yukarıdaki durumda Python {:d} yazmışsınız gibidavranacaktır.
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24.6 Sayma Sistemlerinin Birbirlerine Karşı Avantajları

Böylece dört farklı sayı sisteminin hangi mantık üzerine işlediğini anlamış olduk. Ayrıca sayısistemleri arasında dönüştürme işlemlerini de öğrendik.
İşte bilgisayarlar bu sayı sistemleri arasında sadece ikili sayı sistemini ‘anlayabilir’. Aslında buda hiç mantıksız değil. Bilgisayar dediğimiz şey, üzerinden elektrik geçen devrelerden ibaretbir makinedir. Eğer bir devrede elektrik yoksa o devrenin değeri ~0 volt iken, o devredenelektrik geçtiğinde devrenin değeri ~5 volttur. Gördüğünüz gibi, ortada iki farklı değer var:~0 volt ve ~5 volt. Yukarıda anlattığımız gibi, ikili (binary) sayma sisteminde de iki değerbulunur: 0 ve 1. Dolayısıyla ikili sayma sistemi bilgisayarın iç işleyişine en uygun sistemdir.ikili sistemde ~0 volt’u 0 ile, ~5 volt’u ise 1 ile temsil edebiliyoruz. Yani devreden elektrikgeçtiğinde o devrenin değeri 1, elektrik geçmediğinde ise 0 olmuş oluyor. Tabii bilgisayaraçısından bakıldığında devrede elektrik vardır veya yoktur. Biz insanlar bu ikili durumu dahakolay bir şekilde temsil edebilmek için her bir duruma 0 ve 1 gibi bir ad veriyoruz.
Bilgisayarın işlemcisi sadece bu iki farklı durumu kullanarak her türlü hesaplama işleminigerçekleştirebilir. Bu sebeple ikili sayı sistemi bilgisayarın çalışma mantığı için gayet yeterlive uygundur. İkili sayı sistemi yerine mesela onlu sayı sistemini kullanmak herhalde simgeisrafından başka bir şey olmazdı. Neticede, dediğimiz gibi, bilgisayarın işleyebilmesi için ikifarklı simge yeterlidir.
Dediğimiz gibi, ikili sayma sistemi bilgisayarın yapısına gayet uygundur. Ama biz insanlaraçısından sadece iki simge yardımıyla saymaya çalışmak epey zor olacaktır. Ayrıca sayıbüyüdükçe, ikili sistemde sayının kapladığı alan hızla ve kolayca artacak, yığılan bu sayılarıidare etmek hiç de kolay olmayacaktır. İşte bu noktada devreye on altılı (hexadecimal) sayılargirer. Bu sayma sisteminde toplam 16 farklı rakam/simge olduğu için, büyük sayılar çok dahaaz yer kaplayacak şekilde gösterilebilir.
Bildiğiniz gibi, ikili sayma sistemindeki her bir basamağa ‘bit’ adı verilir. İkili sayma sisteminikullanarak, 0’dan 256’ya kadar sayabilmek için toplam 8 bitlik (yani 8 hanelik) bir yerkullanmanız gerekir. On altılı sistemde ise bu işlemi sadece iki basamakla halledebilirsiniz.Yani on altılı sistemde 00 ile FF arasına toplam 255 tane sayı sığdırılabilir. Dolayısıyla on altılısistemi kullanarak, çok büyük sayıları çok az yer kullanarak gösterebilirsiniz:
>>> for i in range(256):
... print(i, bin(i)[2:], hex(i)[2:])
...
0 0 0
(...)
255 11111111 ff
>>>

Gördüğünüz gibi, onlu sistemde 255 şeklinde, ikili sistemde ise 11111111 şeklinde gösterilensayı on altılı sistemde yalnızca ff şeklinde gösterilebiliyor. Dolayısıyla, kullanım açısından,biz insanlar için on altılık sayma sisteminin ikili sisteme kıyasla çok daha pratik bir yöntemolduğunu söyleyebiliriz.
Ayrıca on altılı sistem, az alana çok veri sığdırabilme özelliği nedeniyle HTML renkkodlarının gösterilmesinde de tercih edilir. Örneğin beyaz rengi temsil etmek için on altılısistemdeki #FFFFFF ifadesini kullanmak rgb(255,255,255) ifadesini kullanmaya kıyasla çokdaha mantıklıdır. Hatta #FFFFFF ifadesini #FFF şeklinde kısaltma imkanı dahi vardır.
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BÖLÜM25

Sayılar

Geçen bölümde sayma sistemlerini ayrıntılı bir şekilde inceledik. Bu bölümde ise yine bununlabağlantılı bir konu olan sayılar konusunu ele alacağız. Esasında biz sayıların ne olduğuna vePython’da bunların nasıl kullanılacağına dair tamamen bilgisiz değiliz. Buraya gelene kadar,sayılar konusunda epey şey söyledik aslında. Mesela biz Python’da üç tür sayı olduğunubiliyoruz:
1. Tam Sayılar (integers)
2. Kayan Noktalı Sayılar (floating point numbers veya kısaca floats)
3. Karmaşık Sayılar (complex numbers)

Eğer bir veri type(veri) sorgulamasına int cevabı veriyorsa o veri bir tam sayıdır. Eğer bir veri
type(veri) sorgulamasına float cevabı veriyorsa o veri bir kayan noktalı sayıdır. Eğer bir veri
type(veri) sorgulamasına complex cevabını veriyorsa o veri bir karmaşık sayıdır.
Mesela şunlar birer tam sayıdır:

15, 4, 33
Şunlar birer kayan noktalı sayıdır:

3.5, 6.6, 2.3
Şunlarsa birer karmaşık sayıdır:

3+3j, 5+2j, 19+10j
Ayrıca şimdiye kadar öğrendiklerimiz sayesinde bu sayıların çeşitli fonksiyonlar yardımıylabirbirlerine dönüştürülebileceğini de biliyoruz:

Fonksiyon Görevi Örnek
int() Bir veriyi tam sayıya dönüştürür int('2')
float() Bir veriyi kayan noktalı sayıya dönüştürür float(2)
complex() Bir veriyi karmaşık sayıya dönüştürür complex(2)
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Dediğimiz gibi, bunlar bizim zaten sayılara dair bildiğimiz şeyler. Elbette bir de henüzöğrenmediklerimiz var.
Gelin şimdi bunların neler olduğunu inceleyelim.

25.1 Sayıların Metotları

Tıpkı öteki veri tiplerinde olduğu gibi, sayıların da bazı metotları bulunur. Bu metotlarıkullanarak sayılar üzerinde çeşitli işlemler gerçekleştirebiliriz.
25.1.1 Tam Sayıların Metotları

Dediğimiz gibi, Python’da birkaç farklı sayı tipi bulunur. Biz ilk olarak tam sayı (integer) denensayı tipinin metot ve niteliklerini inceleyeceğiz.
Öncelikle hangi metotlar ve niteliklerle karşı karşıya olduğumuza bakalım:
>>> [i for i in dir(int) if not i.startswith("_")]

['bit_length', 'conjugate', 'denominator', 'from_bytes', 'imag', 'numerator',
'real', 'to_bytes']

Bu listede şimdilik bizi ilgilendiren tek bir metot var. Bu metodun adı bit_length().
bit_length()

Bilgisayarlar hakkında bilmemiz gereken en önemli bilgilerden biri şudur: Bilgisayarlar ancakve ancak sayılarla işlem yapabilir. Bilgisayarların işlem yapabildiği sayılar da onlu sistemdekisayılar değil, ikili sistemdeki sayılardır. Yani 0’lar ve 1’ler.
Bilgisayar terminolojisinde bu 0’lar ve 1’lerden oluşan herbir basamağa ‘bit’ adı verilir. Yaniikili sayma sisteminde ‘0’ ve ‘1’ sayılarından herbiri 1 bit’tir. Mesela onlu sistemde 2 sayısınınikili sistemdeki karşılığı olan 10 sayısı iki bit’lik bir sayıdır. Onlu sistemdeki 100 sayısının ikilisistemdeki karşılığı olan 1100100 sayısı ise yedi bitlik bir sayıdır.
Bu durumu daha net bir şekilde görebilmek için şu kodları yazalım:
>>> for i in range(11):
... print(i, bin(i)[2:], len(bin(i)[2:]), sep="\t")
...
0 0 1
1 1 1
2 10 2
3 11 2
4 100 3
5 101 3
6 110 3
7 111 3
8 1000 4
9 1001 4
10 1010 4
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Burada ikinci sütundaki sayılar ilk sütundaki sayıların ikili sistemdeki karşılıklarıdır. Üçüncüsütundaki sayılar ise her bir sayının kaç bit olduğunu, yani bir bakıma ikili sayma sistemindekaç basamağa sahip olduğunu gösteriyor.
İşte herhangi bir tam sayının kaç bit’lik bir yer kapladığını öğrenmek için, tam sayılarınmetotlarından biri olan bit_length()metodundan yararlanacağız:
>>> sayı = 10
>>> sayı.bit_length()

4

Demek ki 10 sayısı bellekte dört bitlik bir yer kaplıyormuş. Yani bu sayının ikili sistemdekikarşılığı olan 1010 sayısı dört basamaktan oluşuyormuş.
Yukarıdaki örneklerden de rahatlıkla çıkarabileceğiniz gibi, bit_length()metodu, ikili saymasistemindeki bir sayı üzerine len() fonksiyonunun uygulanması ile eşdeğerdir. Yani:
>>> len(bin(10)[2:]) == (10).bit_length()
True

Bu arada şu son örnekte bir şey dikkatinizi çekmiş olmalı: bit_length()metodunu doğrudansayılar üzerine uygulayamıyoruz. Yani:
>>> 10.bit_length()
File "<stdin>", line 1

10.bit_length()
^

SyntaxError: invalid syntax

Bu metodu sayılarla birlikte kullanabilmek için iki seçeneğimiz var: bit_length() metodunuuygulamak istediğimiz sayıyı önce bir değişkene atayabiliriz:
>>> a = 10
>>> a.bit_length()

4

. . . veya ilgili sayıyı parantez içine alabiliriz:
>>> (10).bit_length()

4

Bu durum, yani sayıyı parantez içinde gösterme zorunluluğu, 10 sayısının sağına bir noktaişareti koyduğumuzda, Python’ın bu sayıyı bir kayan noktalı sayı olarak değerlendirmesindenkaynaklanıyor. Yani biz ‘10’ yazıp, bit_length()metodunubu sayıya bağlama amacıyla sayınınsağına bir nokta koyduğumuz anda, Python bu sayının bir kayan noktalı sayı olduğunuzannediyor. Çünkü Python açısından, 10. sayısı bir kayan noktalı sayıdır. Bunu teyit edelim:
>>> type(10.)

<class 'float'>
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Kayan noktalı sayıların bit_length() adlı bir metodu olmadığı için de Python’ın bize bir hatamesajı göstermekten başka yapabileceği bir şey kalmıyor.
25.1.2 Kayan Noktalı Sayıların Metotları

Python’da tam sayılar dışında kayan noktalı sayıların da olduğunu biliyoruz. Bu sayı tipinin şumetotları vardır:
>>> [i for i in dir(float) if not i.startswith("_")]

['as_integer_ratio', 'conjugate', 'fromhex', 'hex', 'imag', 'is_integer', 'real
→˓']

Biz bumetotlar arasından, as_integer_ratio() ve is_integer() adlı metotlarla ilgileneceğiz.
as_integer_ratio()

Bu metot, birbirine bölündüğünde ilgili kayan noktalı sayıyı veren iki adet tam sayı verir bize.Örnek üzerinden açıklayalım:
>>> sayı = 4.5
>>> sayı.as_integer_ratio()

(9, 2)

9 sayısını 2 sayısına böldüğümüzde 4.5 sayısını elde ederiz. İşte as_integer_ratio()metodu,bu 9 ve 2 sayılarını bize ayrı ayrı verir.
is_integer()

Bir kayan noktalı sayının ondalık kısmında 0 harici bir sayının olup olmadığını kontrol etmekiçin bu metodu kullanıyoruz. Örneğin:
>>> (12.0).is_integer()

True

>>> (12.5).is_integer()

False
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25.1.3 Karmaşık Sayıların Metotları

Gelelim karmaşık sayıların metot ve niteliklerine. . .
>>> [i for i in dir(complex) if not i.startswith("_")]

['conjugate', 'imag', 'real']

Gördüğünüz gibi, karmaşık sayıların da birkaç tane metot ve niteliği var. Biz bunlar arasından
imag ve real adlı nitelikleri inceleyeceğiz.
imag

Bir gerçek bir de sanal kısımdan oluşan sayılara karmaşık sayılar (complex) adı verildiğinibiliyorsunuz. Örneğin şu bir karmaşık sayıdır:
12+4j

İşte imag adlı nitelik, bize bir karmaşık sayının sanal kısmını verir:
>>> c = 12+4j
>>> c.imag

4.0

real

real adlı nitelik bize bir karmaşık sayının gerçek kısmını verir:
>>> c = 12+4j
>>> c.real

12.0

25.2 Aritmetik Fonksiyonlar

Python programlama dili, bize sayılarla rahat çalışabilmemiz için bazı fonksiyonlar sunar. Bufonksiyonları kullanarak, karmaşık aritmetik işlemleri kolayca yapabiliriz.
Biz bu bölümde Python’ın bize sunduğu bu gömülü fonksiyonları tek tek inceleyeceğiz.
Gömülü fonksiyonlar, Python programlama dilinde, herhangi bir özel işlem yapmamıza gerekolmadan, kodlarımız içinde doğrudan kullanabileceğimiz fonksiyonlardır. Biz şimdiye kadarpek çok gömülü fonksiyonla zaten tanışmıştık. O yüzden gömülü fonksiyonlar bizim yabancısıolduğumuz bir konu değil. Mesela buraya gelene kadar gördüğümüz, len(), range(), type(),
open(), print() ve id() gibi fonksiyonların tamamı birer gömülü fonksiyondur. Biz bufonksiyonları ilerleyen derslerde çok daha ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz. Ama şu anda bilefonksiyonlar konusunda epey bilgiye sahibiz.
Şimdiye kadar öğrendiğimiz gömülü fonksiyonlardan şu listede yer alanlar, matematikişlemlerinde kullanılmaya uygun olanlardır:
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1. complex()
2. float()
3. int()
4. pow()
5. round()
6. hex()
7. oct()
8. bin()

Biz bu fonksiyonların ne işe yaradığını önceki derslerimizde zaten ayrıntılı olarak incelemiştik.O yüzden burada bunlardan söz etmeyeceğiz. Onun yerine, henüz öğrenmediğimiz, amamutlaka bilmemiz gereken gömülü fonksiyonları ele alacağız.
O halde hiç vakit kaybetmeden yola koyulalım. . .
25.2.1 abs()

Bu fonksiyon bize bir sayının mutlak değerini verir:
>>> abs(-2)

2

>>> abs(2)

2

25.2.2 divmod()

Bu fonksiyon, bir sayının bir sayıya bölünmesi işleminde bölümü ve kalanı verir:
>>> divmod(10, 2)

(5, 0)

10 sayısı 2 sayısına bölündüğünde ‘bölüm’ 5, ‘kalan’ ise 0’dır.
Bir örnek daha verelim:
>>> divmod(14, 3)

(4, 2)

Bu sonuçtan gördüğünüz gibi, aslında divmod() fonksiyonu şu kodlarla aynı işi yapıyor:
>>> 14 // 3, 14 % 3

Bu fonksiyonun gerçekleştirdiği bölme işleminin bir ‘taban bölme’ işlemi olduğuna özellikledikkatinizi çekmek istiyorum.
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25.2.3 max()

Size şöyle bir soru sorduğumu düşünün: Acaba aşağıdaki listede yer alan sayıların en büyüğükaçtır?
[882388, 260409, 72923, 692476, 131925, 259114, 47630, 84513, 25413, 614654,
239479, 299159, 175488, 345972, 458112, 791030, 243610, 413702, 565285,
773607, 131583, 979177, 247202, 615485, 647512, 556823, 242460, 852928,
893126, 792435, 273904, 544434, 627222, 601984, 966446, 384143, 308858,
915106, 914423, 826315, 258342, 188056, 934954, 253918, 468223, 262875,
462902, 370061, 336521, 367829, 147846, 838385, 605377, 175140, 957437,
105779, 153499, 435097, 9934, 435761, 989066, 357279, 341319, 420455,
220075, 28839, 910043, 891209, 975758, 140968, 837021, 526798, 235190,
634295, 521918, 400634, 385922, 842289, 106889, 742531, 359913, 842431,
666182, 516933, 22222, 445705, 589281, 709098, 48521, 513501, 277645,
860937, 655966, 923944, 7895, 77482, 929007, 562981, 904166, 619260,
616293, 203512, 67534, 615578, 74381, 484273, 941872, 110617, 53517,
402324, 156156, 839504 , 625325, 694080, 904277, 163914, 756250, 809689,
354050, 523654, 26723, 167882, 103404, 689579, 121439, 158946, 485258,
850804, 650603, 717388, 981770, 573882, 358726, 957285, 418479, 851590,
960182, 11955, 894146, 856069, 369866, 740623, 867622, 616830, 894801,
827179, 580024, 987174, 638930, 129200, 214789, 45268, 455924, 655940,
335481, 845907, 942437, 759380, 790660, 432715, 858959, 289617, 757317,
982063, 237940, 141714, 939369, 198282, 975017, 785968, 49954, 854914,
996780, 121633, 436419, 471, 776271, 91626, 209175, 894281, 417963, 624464,
736535, 418888, 506194, 591087, 64075, 50252, 952943, 25878, 217085,
223996, 416042, 484123, 810460, 423284, 956886, 237772, 960241, 601551,
830147, 449088, 364567, 337281, 524358, 980387, 393760, 619710, 100181,
96738, 275199, 553783, 975654, 662536, 979103, 869504, 702350, 174361,
970250, 267625, 661580, 444662, 871532, 881977, 981660, 446047, 508758,
530694, 608789, 339540, 242774, 637473, 874011, 732999, 511638, 744144,
710805, 641326, 88085, 128487, 59732, 739340, 443638, 830333, 832136,
882277, 403538, 441349, 721048, 32859]

İşte böyle bir soruyu çözmek için max() fonksiyonundan yararlanabilirsiniz. Yukarıdaki listeyisayılar adlı bir değişkene atadığımızı varsayarsak, aşağıdaki kod bize listedeki en büyük sayıyıverecektir:
>>> max(sayılar)

Yukarıdaki örneklerde max() fonksiyonunu kullanarak bir dizi içindeki en büyük sayıyı bulduk.Peki bu fonksiyonu kullanarak bir dizi içindeki en uzun karakter dizisini bulabilir miyiz? Evet,bulabiliriz.
Diyelim ki elimizde şöyle bir liste var:
isimler = ["ahmet", "mehmet", "necla", "sedat", "abdullah",

"gıyaseddin", "sibel", "can", "necmettin", "savaş", "özgür"]

Amacımız bu liste içindeki en uzun kelimeyi bulmak. İşte bunu max() fonksiyonu ile yapabiliriz.Dikkatlice bakın:
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print(max(isimler, key=len))

Bu kodları çalıştırdığımızda, listedeki en uzun isim olan ‘gıyaseddin’i elde edeceğiz.
Gördüğünüz gibi, max() fonksiyonu key adlı özel bir parametre daha alıyor. Bu parametreyebiz ‘len’ değerini verdik. Böylece max() fonksiyonu liste içindeki öğeleri uzunluklarına göresıralayıp en uzun öğeyi bize sundu.
Hatırlarsanız geçen bölümde şöyle bir kod yazmıştık:
sayı_sistemleri = ["onlu", "sekizli", "on altılı", "ikili"]

print(("{:^9} "*len(sayı_sistemleri)).format(*sayı_sistemleri))

for i in range(17):
print("{0:^9} {0:^9o} {0:^9x} {0:^9b} ".format(i))

Bu kodlar, farklı sayma sistemleri arasındaki farkları daha net görmemizi sağlamıştı. Yalnızburada dikkat ettiyseniz, sayı_sistemleri adlı listeye her öğe ekleyişimizde, listedeki en uzundeğeri dikkate alarak karakter dizisi biçimlendiricileri içindeki, öğeler arasında ne kadar boşlukbırakılacağını belirleyen sayıları güncelliyorduk. Mesela yukarıdaki örnekte, öğeler arasındayeterince boşluk bırakabilmek için bu sayıyı 9 olarak belirlemiştik. İşte şimdi öğrendiğimiz
max() fonksiyonunu kullanarak bu sayının otomatik olarak belirlenmesini sağlayabiliriz.Dikkatlice inceleyin:
sayı_sistemleri = ["onlu", "sekizli", "on altılı", "ikili"]

en_uzun = len(max(sayı_sistemleri, key=len))

print(("{:^{aralık} } "*len(sayı_sistemleri)).format(*sayı_sistemleri,␣
→˓aralık=en_uzun))

for i in range(17):
print("{0:^{1} } {0:^{1} o} {0:^{1} x} {0:^{1} b}".format(i, en_uzun))

Gördüğünüz gibi, max() fonksiyonunu ve bu fonksiyonun key parametresini kullanarak,oluşturduğumuz tablodaki öğelerin arasına uygun boşluğu otomatik olarak eklemiş olduk.Bunun için, sayı_sistemleri adlı listedeki en uzun öğenin uzunluk miktarını temel aldık.
25.2.4 min()

Bu fonksiyon, max() fonksiyonun yaptığı işin tam tersini yapar. Yani bu fonksiyonu kullanarakbir dizi içindeki en küçük sayıyı bulabilirsiniz:
>>> min(sayılar)

Tıpkı max() fonksiyonunda olduğu gibi, min() fonksiyonunda da key parametresinikullanabilirsiniz. Mesela max() fonksiyonunu anlatırken verdiğimiz isim listesindeki en kısaismi bulabilmek için şu kodu yazabilirsiniz:
print(min(isimler, key=len))
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25.2.5 sum()

Bu fonksiyon bir dizi içinde yer alan bütün sayıları birbiriyle toplar. Örneğin:
>>> a = [10, 20, 43, 45 , 77, 2, 0, 1]
>>> sum(a)

198

Eğer bu fonksiyonun, toplama işlemini belli bir sayının üzerine gerçekleştirmesini istiyorsanızşu kodu yazabilirsiniz:
>>> sum(a, 10)

208

sum() fonksiyonuna bu şekilde ikinci bir parametre verdiğinizde, bu ikinci parametre toplamdeğere eklenecektir.
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Hatırlarsanız print() fonksiyonunu anlatırken, bu fonksiyonun file adlı bir parametresiolduğundan söz etmiştik. Bu parametre yardımıyla print() fonksiyonunun çıktılarınıbir dosyaya gönderebiliyorduk. Böylece print() fonksiyonunun bu özelliği sayesinde,Python’daki ‘Dosya Girdi/Çıktısı’ (File I/O) konusuyla da ilk kez tanışmış olmuştuk.
Ayrıca print() fonksiyonu dışında, open() adlı başka bir fonksiyon yardımıyla da dosyalarıaçabileceğimizi ve bu dosyaların üzerinde çeşitli işlemleri gerçekleştirebileceğimiziöğrenmiştik. Ancak gerek print() fonksiyonunun file parametresi, gerekse open()fonksiyonuyla şimdiye kadar yaptığımız örnekler aracılığıyla öğrendiklerimiz dosyalarailişkin çok sınırlı işlemleri yerine getirmemizi sağlıyordu.
İşte biz bu bölümde, dosya girdi/çıktısı konusuna ilişkin bildiklerimizi bir adım öteyegötüreceğiz ve gerçek anlamda dosyaları nasıl manipüle edeceğimizi öğreneceğiz.
Programcılık maceramız boyunca dosyalarla bol bol muhatap olacaksınız. O yüzden bukonuyu olabildiğince ayrıntılı ve anlaşılır bir şekilde anlatmaya çalışacağız.
Dediğimiz gibi, biz esasında bu noktaya gelinceye kadar çeşitli fonksiyonlar ve bunlarınbirtakım parametreleri aracılığıyla dosya işlemlerinden az da olsa zaten söz etmiştik.Dolayısıyla aslında tamamen yabancısı olduğunuz bir konuyla karşı karşıya olmanız gibi birdurum söz konusu değil. Biz bu bölümde, zaten aşina olduğumuz bir konuyu çok dahaderinlemesine ele alacağız.
Python programlama dilinde dosyalarla uğraşırken bütün dosya işlemleri için temel olarak tekbir fonksiyondan yararlanacağız. Bu fonksiyonu siz zaten tanıyorsunuz. Fonksiyonumuzun adı
open().
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26.1 Dosya Oluşturmak

Dediğimiz gibi, Python programlama dilinde dosya işlemleri için open() adlı bir fonksiyondanyararlanacağız. İşte dosya oluşturmak için de bu fonksiyonu kullanacağız.
Önceki derslerimizde verdiğimiz örneklerden de bildiğiniz gibi, open() fonksiyonunu temelolarak şöyle kullanıyoruz:
f = open(dosya_adı, kip)

Not: open() fonksiyonu dosya_adı ve kip dışında başka parametreler de alır. İlerleyensayfalarda bu parametrelerden de söz edeceğiz.
Mesela “tahsilat.txt” adlı bir dosyayı yazma kipinde açmak için şöyle bir komut kullanıyoruz:
tahsilat_dosyası = open("tahsilat_dosyası.txt", "w")

Burada ‘tahsilat_dosyası.txt’ ifadesi dosyamızın adını belirtiyor. “w” harfi ise bu dosyanınyazma kipinde açıldığını söylüyor.
Yukarıdaki komutu çalıştırdığınızda, o anda hangi dizin altında bulunuyorsanız o dizin içindetahsilat_dosyası.txt adlı boş bir dosyanın oluştuğunu göreceksiniz.
Bu arada, dosya adını yazarken, dosya adı ile birlikte o dosyanın hangi dizin altındaoluşturulacağını da belirleyebilirsiniz. Örneğin:
dosya = open("/dosyayı/oluşturmak/istediğimiz/dizin/dosya_adı", "w")

Eğer dosya adını dizin belirtmeden yazarsanız, oluşturduğunuz dosya, o anda hangi dizinaltında bulunuyorsanız orada oluşacaktır.
Ayrıca dosyayı barındıran dizin adlarını yazarken, dizinleri ayırmak için ters taksim (\) yerinedüz taksim (/) kullanmaya dikkat edin. Aksi halde, dizin adı oluşturmaya çalışırken yanlışlıklakaçış dizileri oluşturabilirsiniz. Esasında siz bu olguya hiç yabancı değilsiniz. Zira kaçış dizilerinianlatırken şöyle bir örnek verdiğimizi hatırlıyor olmalısınız:
print("C:\aylar\nisan\toplam masraf")

İşte eğer bu örnekte olduğu gibi ters taksim işaretleri ile oluşturulmuş dizin adları kullanırsanızprogramınız hata verecektir:
>>> open("C:\aylar\nisan\toplam masraf\masraf.txt", "w")

Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>

OSError: [Errno 22] Invalid argument: 'C:\x07ylar\nisan\toplam masraf\masraf.txt
→˓'

Bunun sebebi, bildiğiniz gibi, Python’ın \a, \n ve \t ifadelerini birer kaçış dizisi olarakalgılamasıdır. Bu durumdan kaçabilmek için, dizin adlarını ters taksim işareti ile ayırmanındışında, r adlı kaçış dizisinden de yararlanabilirsiniz:
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>>> open(r"C:\aylar\nisan\toplam masraf\masraf.txt", "w")

. . . veya ters taksim işaretlerini çiftleyebilirsiniz:
>>> open("C:\\aylar\\nisan\\toplam masraf\\masraf.txt", "w")

Bu şekilde, eğer bilgisayarınızda C:\aylar\nisan\toplam masraf\ adlı bir dizin varsa, o diziniçindemasraf.txt adlı bir dosya oluşturulacaktır.
Böylece Python programlama dilinde boş bir dosyanın nasıl oluşturulacağını öğrenmiş olduk.O halde gelin isterseniz şimdi bu dosyanın içini nasıl dolduracağımızı öğrenelim.

26.2 Dosyaya Yazmak

Bir dosyayı, yukarıda gösterdiğimiz şekilde yazma kipinde açtığımız zaman, Python bizim içiniçi boş bir dosya oluşturacaktır. Peki biz bu dosyanın içini nasıl dolduracağız?
Python programlama dilinde, open() fonksiyonu ile yazma kipinde açtığımız bir dosyaya birveri yazabilmek için dosyaların write() adlı metodundan yararlanacağız.
Siz aslında bu metodun da nasıl kullanılacağını çok iyi biliyorsunuz:
dosya.write(yazılacak_şeyler)

Gelin bu formülü somutlaştıracak bir örnek verelim.Mesela yukarıda oluşturduğumuz tahsilatdosyasının içine bazı veriler girelim.
Önce dosyamızı nasıl oluşturacağımızı hatırlayalım:
ths = open("tahsilat_dosyası.txt", "w")

Şimdi de bu dosyaya şu bilgileri girelim:
ths.write("Halil Pazarlama: 120.000 TL")

Yani programımız şöyle görünsün:
ths = open("tahsilat_dosyası.txt", "w")
ths.write("Halil Pazarlama: 120.000 TL")

Bu komutları verdiğinizde, tahsilat_dosyası.txt adlı dosyanın içine şu bilgilerin işlendiğinigöreceksiniz:
Halil Pazarlama: 120.000 TL

Eğer dosyayı açtığınızda bu bilgi yerine hâlâ boş bir dosya görüyorsanız, sebebi tampondatutulan verilerin henüz dosyaya işlenmemiş olmasıdır.
Not: Bu konuyu print() fonksiyonunun flush adlı parametresini incelerken öğrendiğimizihatırlıyor olmalısınız.
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Eğer durum böyleyse, dosyanızı kapatmanız gerekiyor. Bunu close() adlı başka bir metotlayapabildiğimizi biliyorsunuz:
ths.close()

Bu arada, bu söylediklerimizden, eğer yazdığınız bilgiler zaten dosyaya işlenmişse dosyayıkapatmanıza gerek olmadığı anlamını çıkarmayın. Herhangi bir şekilde açtığınız dosyalarıkapatmanız, özellikle dosyanın açılmasıyla birlikte kullanılmaya başlayan ve arka plandaçalışan kaynakların serbest bırakılması açısından büyük önem taşıyor. O yüzden açtığımızdosyaların tamamını programın işleyişi sona erdiğinde kapatmayı unutmuyoruz. Yaniyukarıdaki programı tam olarak şöyle yazıyoruz:
ths = open("tahsilat_dosyası.txt", "w")
ths.write("Halil Pazarlama: 120.000 TL"),
ths.close()

Bu kodlarda sırasıyla şu işlemleri gerçekleştirdik:
1. tahsilat_dosyası adlı bir dosyayı yazma kipinde açarak, bu adda bir dosyaoluşturulmasını sağladık,
2. write()metodunu kullanarak bu dosyaya bazı bilgiler girdik,
3. Dosyamıza yazdığımız bilgilerin dosyaya işlendiğinden emin olmak ve işletim sisteminindosyanın açılması ve dosyaya veri işlenmesi için devreye soktuğu bütün kaynaklarıserbest bırakmak için close()metoduyla programımızı kapattık.

Bu arada, bu başlığı kapatmadan önce önemli bir bilgi daha verelim. Python’da bir dosyayı“w” kipinde açtığımızda, eğer o adda bir dosya ilgili dizin içinde zaten varsa, Python budosyayı sorgusuz sualsiz silip, yerine aynı adda başka bir boş dosya oluşturacaktır. Yanimesela yukarıda tahsilat_dosyası.txt adlı dosyayı oluşturup içine bir şeyler yazdıktan sonra budosyayı yine “w” kipinde açmaya çalışırsanız, Python bu dosyanın bütün içeriğini silip, yinetahsilat_dosyası.txt adını taşıyan başka bir dosya oluşturacaktır. O yüzden dosya işlemlerisırasında bu “w” kipini kullanırken dikkat ediyoruz ve disk üzerinde var olan dosyalarımızıyanlışlıkla silmiyoruz.
Böylece bir dosyanın nasıl oluşturulacağını, nasıl açılacağını ve içine birtakım bilgilerin nasılgirileceğini kabataslak da olsa öğrenmiş olduk. Şimdi de dosyaları nasıl okuyacağımızıöğrenelim.

26.3 Dosya Okumak

Bir önceki başlıkta dosyaların içine bilgi girme işleminin Python programlama dilinde nasılyapıldığını inceledik. Elbette bir dosyaya yazabilmenin yanısıra, bilgisayarınızda halihazırdavar olan bir dosyayı okumak da isteyeceksiniz. Peki bunu nasıl yapacaksınız?
Python’da bir dosyayı okumak için yukarıda anlattığımız yazma yöntemine benzer bir yöntemkullanacağız. Bildiğiniz gibi, bir dosyayı yazma kipinde açmak için “w” harfini kullanıyoruz. Birdosyayı okuma kipinde açmak için ise “r” harfini kullanacağız.
Mesela, bilgisayarımızda var olan fihrist.txt adlı dosyayı okumak üzere açalım:
fihrist = open("fihrist.txt", "r")
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Bir dosyayı open() fonksiyonu yardımıyla açarken kip parametresi için “r” harfini kullanırsak,Python o dosyayı okuma yetkisiyle açacaktır. Yalnız burada şöyle bir özellik var: Eğer birdosyayı okuma kipinde açacaksanız, bu “r” harfini hiç belirtmeseniz de olur. Yani şu komutbilgisayarımızdaki fihrist.txt adlı dosyayı okuma kipinde açacaktır:
fihrist = open("fihrist.txt")

Dolayısıyla bir dosyayı açarken kip belirtmediğimizde Python bizim o dosyayı okuma kipindeaçmak istediğimizi varsayacaktır.
Hatırlarsanız, “w” kipiyle açtığımız bir dosyaya yazmak için write() adlı bir metottanyararlanıyorduk. “r” kipiyle açtığımız bir dosyayı okumak için ise read(), readline() ve
readlines() adlı üç farklı metottan yararlanacağız.
Yukarıdaki üç metot da Python’da dosya okuma işlemlerini gerçekleştirmemizi sağlar. Peki bumetotların üçü de aynı işi yapıyorsa neden tek bir metot değil de üç farklı metot var?
Bu metotların üçü de dosya okumaya yarasa da, verdikleri çıktılar birbirinden farklıdır. Oyüzden farklı amaçlar için farklı metodu kullanmanız gereken durumlarla karşılaşabilirsiniz.
Bu metotlar arasındaki farkı anlamanın en kolay yolu bu üç metodu sırayla kullanıp, çıktılarıincelemektir.
Öncelikle içeriği şu olan, fihrist.txt adlı bir dosyamızın olduğunu varsayalım:
Ahmet Özbudak : 0533 123 23 34
Mehmet Sülün : 0532 212 22 22
Sami Sam : 0542 333 34 34

Şimdi bir dosya açıp şu kodları yazalım:
fihrist = open("fihrist.txt")
print(fihrist.read())

Bu kodları çalıştırdığımızda, eğer kullandığınız işletim sistemi GNU/Linux ise muhtemelen şuçıktıyı elde edeceksiniz:
Ahmet Özbudak : 0533 123 23 34
Mehmet Sülün : 0532 212 22 22
Sami Sam : 0542 333 34 34

Ama eğer bu kodları Windows’ta çalıştırdıysanız Türkçe karakterler bozuk çıkmış olabilir. Budurumu şimdilik görmezden gelin. Birazdan bu durumun nedenini açıklayacağız.
Yukarıda elde ettiğimiz şey bir karakter dizisidir bunu şu şekilde teyit edebileceğinizibiliyorsunuz:
fihrist = open("fihrist.txt")
print(type(fihrist.read()))

Gördüğünüz gibi, read() metodu bize, dosyanın bütün içeriğini bir karakter dizisi olarakveriyor. Bir de şuna bakalım:
fihrist = open("fihrist.txt")
print(fihrist.readline())
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Burada da readline()metodunu kullandık. Bu kodlar bize şöyle bir çıktı veriyor:
Ahmet Özbudak : 0533 123 23 34

read() metodu bize dosya içeriğinin tamamını veriyordu. Gördüğünüz gibi readline()metodu tek bir satır veriyor. Yani bu metot yardımıyla dosyaları satır satır okuyabiliyoruz.
Bumetodun işleyiş tarzını daha iyi görebilmek için bu kodları dosyaya yazıp çalıştırmak yerineetkileşimli kabuk üzerinden de çalıştırabilirsiniz:
>>> fihrist = open("fihrist.txt", "r")
>>> print(fihrist.readline())

Ahmet Özbudak : 0533 123 23 34

>>> print(fihrist.readline())

Mehmet Sülün : 0532 212 22 22

>>> print(fihrist.readline())

Sami Sam : 0542 333 34 34

Gördüğünüz gibi, readline()metodu gerçekten de dosyayı satır satır okuyor.
Son satırı da okuduktan sonra, readline() metodunu tekrar çalıştırırsak ne olur peki?Bakalım:
>>> print(fihrist.readline())

Gördüğünüz gibi, bu defa hiçbir çıktı almadık. Çünkü dosyada okunacak satır kalmadı. Buyüzden de Python bize boş bir çıktı verdi. Bu durumu daha net görmek için kodu etkileşimlikabukta print() olmadan yazabilirsiniz:
>>> fihrist.readline()

''

Gerçekten de elimizdeki şey boş bir karakter dizisi. . . Demek ki bir dosya tamamenokunduktan sonra, Python otomatik olarak tekrar dosyanın başına dönmüyor. Böyle birdurumda dosyanın başına nasıl geri döneceğimizi inceleyeceğiz, ama isterseniz biz başka birkonuyla devam edelim.
Not: Bir dosyanın tamamı okunduktan sonra otomatik olarak başa sarılmaması özelliğisadece readline() metodu için değil, öteki bütün dosya okuma metotları için de geçerlidir.Yani bir dosyayı read(), readline() veya readlines() metotlarından herhangi biri ileokuduğunuzda imleç başa dönmez.
Dediğimiz ve gösterdiğimiz gibi, read() ve readline() metotları bize bir karakter dizisidöndürüyor. Bu ikimetot arasındaki fark ise, read()metodunun dosyanın tamamını önümüzesererken, readline() metodunun dosyayı satır satır okuyup, her defasında tek bir satırıönümüze sürmesidir. Bir de readlines()metodunun ne yaptığına bakalım. . .
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Şu kodları yazalım:
fihrist = open("fihrist.txt")
print(fihrist.readlines())

Bu kodları yazdığımızda şuna benzer bir çıktı alacağız:
['Ahmet Özbudak : 0533 123 23 34\n', 'Mehmet Sülün : 0532 212 22 22\n',
'Sami Sam : 0542 333 34 34']

Gördüğünüz gibi, bu defa karakter dizisi yerine bir liste ile karşılaşıyoruz. Demek ki read() ve
readline() metotları çıktı olarak bize bir karakter dizisi verirken, readlines() metodu listeveriyormuş. Bunun neden önemli bir bilgi olduğunu artık gayet iyi biliyor olmanız lazım. Zirabir verinin tipi, o veriyle neler yapıp neler yapamayacağımızı doğrudan etkiler. . .

26.4 Dosyaları Otomatik Kapatma

Daha önce de söylediğimiz gibi, bir dosyayı açıp bu dosya üzerinde gerekli işlemleri yaptıktansonra bu dosyayı açık bırakmamak büyük önem taşır. Dolayısıyla üzerinde işlem yaptığımızbütün dosyaları, işimiz bittikten sonra, mutlaka kapatmalıyız. Çünkü bir dosya açıldığındaişletim sistemi, sistem kaynaklarının bir kısmını bu dosyaya ayırır. Eğer dosyayı açık bırakırsak,sistem kaynaklarını gereksiz yere meşgul etmiş oluruz. Ancak farklı sebeplerden, dosyalaraçıldıktan sonra kapanmayabilir. Örneğin açtığınız dosyayı kapatmayı unutmuş olabilirsiniz.Yani programınızın hiçbir yerinde close() metodunu kullanmamışsınızdır. Bunun dışında,programınızdaki bir hata da dosyaların kapanmasını engelleyebilir. Örneğin bir dosyaaçıldıktan sonra programda beklenmeyen bir hata gerçekleşirse, programınız asla close()satırına ulaşamayabilir. Bu durumda da açılan dosya kapanmadan öylece bekler.
Bu tür durumlara karşı iki seçeneğiniz var:
1. try... except... finally... bloklarından yararlanmak
2. with adlı bir deyimi kullanmak

Birinci yöntemden daha önce de bahsettiğimizi hatırlıyorsunuz. Hata yakalama bölümünüanlatırken bununla ilgili şöyle bir örnek vermiştik:
try:

dosya = open("dosyaadı", "r")
...burada dosyayla bazı işlemler yapıyoruz...
...ve ansızın bir hata oluşuyor...

except IOError:
print("bir hata oluştu!")

finally:
dosya.close()

Bu yöntem gayet uygun ve iyi bir yöntemdir. Ancak Python bize bu tür durumlar için çok dahapratik bir yöntem sunar. Dikkatlice bakın:
with open("dosyaadı", "r") as dosya:

print(dosya.read())
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Dosyalarımızı bu şekilde açıp üzerlerinde işlemlerimizi yaptığımızda Python dosyayı bizim içinkendisi kapatacaktır. Bu şekilde bizim ayrıca bir close() satırı yazmamıza gerek yok. withdeyimini kullanmamız sayesinde, dosya açıldıktan sonra arada bir hata oluşsa bile Pythondosyayı sağsalim kapatıp sistem kaynaklarının israf edilmesini önleyecektir.

26.5 Dosyayı İleri-Geri Sarmak

Dosya okumak için kullanılan metotları anlatırken, dosya bir kez okunduktan sonra imlecinotomatik olarak dosyanın başına dönmediğini görmüştük. Yani mesela read() metoduyladosyayı bir kez okuduktan sonra, dosyayı tekrar okumak istersek elde edeceğimiz şey boş birkarakter dizisi olacaktır. Çünkü dosya okunduktan sonra okunacak başka bir satır kalmamış,imleç dosya sonuna ulaşmış ve otomatik olarak da başa dönmemiştir. Bu olguyu etkileşimlikabuk üzerinde daha net bir şekilde görebileceğinizi biliyorsunuz.
Peki dosyayı tamamen okuduktan sonra tekrar başa dönmek istersek ne yapacağız? Bir dosyatamamen okunduktan sonra tekrar başa dönmek için dosyaların seek() adlı bir metodundanyararlanacağız.
Mesela şu örneklere bakalım. Bu örnekleri daha iyi anlamak için bunları Python’ın etkileşimlikabuğunda çalıştırmanızı tavsiye ederim:
>>> f = open("python.txt")
>>> f.read()

'Bu programlama dili Guido Van Rossum adlı Hollandalı bir
programcı\ntarafından 90’lı yılların başında geliştirilmeye başlanmıştır.
Çoğu insan,\nisminin Python olmasına aldanarak, bu programlama dilinin,
adını piton\nyılanından aldığını düşünür. Ancak zannedildiğinin aksine bu
programlama dilinin\nadı piton yılanından gelmez. Guido Van Rossum bu
programlama dilini, The Monty\nPython adlı bir İngiliz komedi grubunun,
Monty Python’s Flying Circus adlı\ngösterisinden esinlenerek adlandırmıştır.
Ancak her ne kadar gerçek böyle olsa\nda, Python programlama dilinin pek çok
yerde bir yılan figürü ile temsil\nedilmesi neredeyse bir gelenek halini
almıştır.\n'

Burada open() fonksiyonunu kullanarak python.txt adlı bir dosyayı açıp, read() metoduyardımıyla da bu dosyanın içeriğini okuduk. Bu noktada dosyayı tekrar okumaya çalışırsakelde edeceğimiz şey boş bir karakter dizisi olacaktır:
>>> f.read()

''

Çünkü dosya bir kez tamamen okunduktan sonra imleç otomatik olarak başa dönmüyor.Dosyayı tekrar okumak istiyorsak, bunu başa bizim sarmamız lazım. İşte bunun için seek()metodunu kullanacağız:
>>> f.seek(0)

Gördüğünüz gibi seek()metodunu bir parametre ile birlikte kullandık. Bu metoda verdiğimizparametre, dosya içinde kaçıncı bayt konumuna gideceğimizi gösteriyor. Biz burada 0
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sayısını kullanarak dosyanın ilk baytına, yani en başına dönmüş olduk. Artık dosyayı tekrarokuyabiliriz:
>>> f.read()

'Bu programlama dili Guido Van Rossum adlı Hollandalı bir
programcı\ntarafından 90’lı yılların başında geliştirilmeye başlanmıştır.
Çoğu insan,\nisminin Python olmasına aldanarak, bu programlama dilinin,
adını piton\nyılanından aldığını düşünür. Ancak zannedildiğinin aksine bu
programlama dilinin\nadı piton yılanından gelmez. Guido Van Rossum bu
programlama dilini, The Monty\nPython adlı bir İngiliz komedi grubunun,
Monty Python’s Flying Circus adlı\ngösterisinden esinlenerek adlandırmıştır.
Ancak her ne kadar gerçek böyle olsa\nda, Python programlama dilinin pek çok
yerde bir yılan figürü ile temsil\nedilmesi neredeyse bir gelenek halini
almıştır.\n'

Elbette seek() metodunu kullanarak istediğiniz bayt konumuna dönebilirsiniz. Meselaeğer dosyanın 10. baytının bulunduğu konuma dönmek isterseniz bu metodu şöylekullanabilirsiniz:
>>> f.seek(10)

Eğer o anda dosyanın hangi bayt konumunda bulunduğunuzu öğrenmek isterseniz de tell()adlı başka bir metottan yararlanabilirsiniz. Bu metodu parametresiz olarak kullanıyoruz:
>>> f.tell()

20

Bu çıktıya göre o anda dosyanın 20. baytının üzerindeyiz. . .
Bu arada, dosya içinde bulunduğumuz konumu baytlar üzerinden tarif etmemizi birazyadırgamış olabilirsiniz. Acaba neden karakter değil de bayt? Biraz sonra bu konuya geleceğiz.Biz şimdilik önemli başka bir konuya değinelim.

26.6 Dosyalarda Değişiklik Yapmak

Buraya kadar, Python’da bir dosyanın nasıl oluşturulacağını, boş bir dosyaya nasıl verigirileceğini ve varolan bir dosyadan nasıl veri okunacağını öğrendik. Ama varolan ve içihalihazırda dolu bir dosyaya nasıl veri ekleneceğini bilmiyoruz. İşte şimdi bu işlemin nasılyapılacağını tartışacağız.
Ancak burada önemli bir ayrıntıya dikkatinizi çekmek istiyorum. Dosyaların neresindedeğişiklik yapmak istediğiniz büyük önem taşır. Unutmayın, dosyaların başında, ortasında vesonunda değişiklik yapmak birbirlerinden farklı kavramlar olup, birbirinden farklı işlemlerinuygulanmasını gerektirir.
Biz bu bölümde dosyaların baş tarafına, ortasına ve sonuna nasıl veri eklenip çıkarılacağınıayrı ayrı tartışacağız.
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26.6.1 Dosyaların Sonunda Değişiklik Yapmak

Daha önce de söylediğimiz gibi, Python’da bir dosyayı açarken, o dosyayı hangi kipteaçacağımızı belirtmemiz gerekiyor. Yani eğer bir dosyayı okumak istiyorsak dosyayı “r” kipinde,yazmak istiyorsak da “w” kipinde açmamız gerekiyor. Bildiğiniz gibi “w” kipi dosya içeriğinitamamen siliyor.
Eğer bir dosyayı tamamen silmeden, o dosyaya ekleme yapmak veya o dosyada herhangibir değişiklik yapmak istiyorsak, dosyamızı buraya kadar öğrendiğimiz iki kipten daha farklıbir kiple açmamız gerekiyor. Şimdi öğreneceğimiz bu yeni kipin adı “a”. Yani Python’da içi boşolmayan bir dosyada değişiklik yapabilmek için “a” adlı bir kipten yararlanacağız:
f = open(dosya_adı, "a")

Örneğin yukarıda verdiğimiz fihrist.txt adlı dosyayı bu kipte açalım ve dosyaya yeni bir girdiekleyelim:
with open("fihrist.txt", "a") as f:

f.write("Selin Özden\t: 0212 222 22 22")

Gördüğünüz gibi, dosyaya yeni eklediğimiz girdiler otomatik olarak dosyanın sonuna ilaveediliyor. Burada şu noktaya dikkat etmeniz lazım. Dosyanın sonunda bir satır başı karakterinin(\n) bulunup bulunmamasına bağlı olarak, dosyaya eklediğiniz yeni satırlar düzgün bir şekildebir alt satıra geçebileceği gibi, dosyanın son satırının yanına da eklenebilir. Dolayısıyla durumagöre yukarıdaki satırı şu şekilde yazmanız gerekebilir:
with open("fihrist.txt", "a") as f:

f.write("\nSelin Özden\t: 0212 222 22 22")

Burada bir alt satıra geçebilmek için ‘Selin’ ifadesinden önce bir satır başı karakterieklediğimize dikkat edin. Ayrıca eğer bu satırdan sonra bir başka satır daha ekleyecekseniz,ilgili satırın sonuna da bir satır başı karakteri koymanız gerekebilir:
with open("fihrist.txt", "a") as f:

f.write("Selin Özden\t: 0212 222 22 22\n")

Karşı karşıya olduğunuz duruma göre, satır başı karakterlerine ihtiyacınız olup olmadığını veihtiyacınız varsa bunları nereye yerleştireceğinizi kendiniz değerlendirmelisiniz.
26.6.2 Dosyaların Başında Değişiklik Yapmak

Bir önceki bölümde dosya sonuna nasıl yeni satır ekleyeceğimizi öğrendik. Ama sizprogramcılık maceranız sırasında muhtemelen dosyaların sonuna değil de, en başına eklemeyapmanız gereken durumlarla da karşılaşacaksınız. Python’da bu işi yapmak da çok kolaydır.
Örnek olması açısından, fihrist.txt adlı dosyanın içeriğini ele alalım:
Ahmet Özbudak : 0533 123 23 34
Mehmet Sülün : 0532 212 22 22
Sami Sam : 0542 333 34 34
Selin Özden : 0212 222 22 22
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Dosya içeriği bu. Eğer bu dosyayı “a” kipi ile açtıktan sonra doğrudan write() metodunukullanarak bir ekleme yaparsak, yeni değer dosyanın sonuna eklenecektir. Ama biz meselaşu veriyi:
Sedat Köz : 0322 234 45 45

‘Ahmet Özbudak : 0533 123 23 34’ girdisinin hemen üstüne, yani dosyanın sonuna değil de enbaşına eklemek istersek ne yapacağız?
Öncelikle şu kodları deneyelim:
with open("fihrist.txt", "r") as f:

veri = f.read()
f.seek(0) #Dosyayı başa sarıyoruz
f.write("Sedat Köz\t: 0322 234 45 45\n"+veri)

Bu kodları bir dosyaya kaydedip çalıştırdığımızda Python bize şu hatayı verecektir:
istihza@netbook:~/Desktop$ python3 deneme.py
Traceback (most recent call last):
File "deneme.py", line 4, in <module>

f.write("Sedat Köz\t: 0322 234 45 45\n"+veri)
io.UnsupportedOperation: not writable

Bu hatayı almamızın sebebi dosyayı ‘okuma’ kipinde açmış olmamız. Çünkü bir dosyayı okumakipinde açtığımızda o dosya üzerinde yalnızca okuma işlemleri yapabiliriz. Dosyaya yeni veriekleme kısmına gelindiğinde, dosya yalnızca okuma yetkisine sahip olduğu için, Python bizeyukarıdaki hata mesajını verecek, dosyanın ‘yazılamaz’ olduğundan şikayet edecektir.
Peki dosyayı “w” karakteri yardımıyla yazma kipinde açarsak ne olur? O zaman da şu meş’umhatayı alırız:
istihza@netbook:~/Desktop$ python3 deneme.py
Traceback (most recent call last):
File "deneme.py", line 2, in <module>

veri = f.read()
io.UnsupportedOperation: not readable

Gördüğünüz gibi, bu kez de dosyanın okunamadığına ilişkin bir hata alıyoruz. Çünkü biz bukez de dosyayı ‘yazma’ kipinde açtık. Ancak burada şöyle bir durum var. Bildiğiniz gibi, birdosyayı “w” kipi ile açtığımızda, Python bize hiçbir şey sormadan varolan içeriği silecektir.Burada da yukarıda yazdığımız kodlar yüzünden dosya içeriğini kaybettik. Unutmayın, dosyaokuma-yazma işlemleri belli bir takım riskleri içinde barındırır. O yüzden bu tür işlemleriyaparken fazladan dikkat göstermeliyiz.
Yukarıda da gördüğümüz gibi, dosyamızı “r” veya “w” kiplerinde açmak işe yaramadı. Peki neyapacağız? Bunun cevabı çok basit: Dosyamızı hem okuma hem de yazma kipinde açacağız.Bunun için de farklı bir kip kullanacağız. Dikkatlice bakın:
with open("fihrist.txt", "r+") as f:

veri = f.read()
f.seek(0) #Dosyayı başa sarıyoruz
f.write("Sedat Köz\t: 0322 234 45 45\n"+veri)
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Burada “r+” adlı yeni bir kip kullandığımıza dikkat edin. “+” işareti bir dosyayı hem okumahem de yazma kipinde açmamıza yardımcı olur. İşte bu işareti “r” kipiyle birlikte “r+” şeklindekullanarak dosyamızı hem okuma hem de yazma kipinde açmayı başardık. Artık ilgili dosyaüzerinde hem okuma hem de yazma işlemlerini aynı anda gerçekleştirebiliriz.
Yukarıdaki kodlarda ilk satırın ardından şöyle bir kod yazdık:
veri = f.read()

Böylece dosyanın bütün içeriğini veri adlı bir değişkene atamış olduk. Peki bu işlemiyapmazsak ne olur? Yani mesela şöyle bir kod yazarsak:
with open("fihrist.txt", "r+") as f:

f.seek(0)
f.write("Sedat Köz\t: 0322 234 45 45\n")

Bu şekilde ‘Sedat Köz\t: 0322 234 45 45\n’ satırı, dosyadaki ilk satırı silip onun yerinegeçecektir. Çünkü f.seek(0) ile dosyanın başına dönüp o noktaya, yani dosyanın ilk satırınabir veri ekledikten sonra Python öbür satırları otomatik olarak bir alt satıra kaydırmaz. Bununyerine ilk satırdaki verileri silip onun yerine, yeni eklenen satırı getirir. Eğer yapmak istediğinizşey buysa ne âlâ. Bu kodları kullanabilirsiniz. Ama bizim istediğimiz şey bu değil. O yüzdenveri = f.read() satırını kullanarak dosya içeriğini bir değişken içinde depoluyoruz ve böylecebu verileri kaybetmemiş oluyoruz.
Bu satırın ardından gelen f.seek(0) satırının ne işe yaradığını biliyorsunuz. Biz yeni veriyidosyanın en başına eklemek istediğimiz için, doğal olarak bu kod yardımıyla dosyanın enbaşına sarıyoruz. Böylece şu kod:
f.write("Sedat Köz\t: 0322 234 45 45\n"+veri)

Sedat Köz\t: 0322 234 45 45\n’ satırını dosyanın en başına ekliyor. Ayrıca burada, biraz önceveri değişkenine atadığımız dosya içeriğini de yeni eklediğimiz satırın hemen arkasına ilaveettiğimize dikkat edin. Eğer bunu yapmazsanız, elinizde sadece Sedat Köz’ün iletişim bilgilerinibarındıran bir dosya olacaktır. . .
26.6.3 Dosyaların Ortasında Değişiklik Yapmak

Gördüğünüz gibi, Python’da bir dosyanın en sonuna ve en başına veri eklemek çok zor değil.Birkaç satır yardımıyla bu işlemleri rahatlıkla yapabiliyoruz. Peki ya bir dosyanın en başınaveya en sonuna değil de rastgele bir yerine ekleme yapmak istersek ne olacak?
Hatırlarsanız, Python’da her veri tipinin farklı özellikleri olduğundan, her veri tipinin farklıaçılardan birbirlerine karşı üstünlükleri ya da zayıflıkları olduğundan söz etmiştik. Dediğimizgibi, Python’da bazı işler için bazı veri tiplerini kullanmak daha pratik ve avantajlı olabilir.Örneğin karakter dizileri değiştirilemeyen veri tipleri olduğu için,mesela birmetinde değişiklikyapmamız gereken durumlarda, eğer mümkünse listeleri kullanmak daha mantıklı olabilir.Zira bildiğiniz gibi, karakter dizilerinin aksine listeler değiştirilebilir veri tipleridir.
Önceki sayfalarda bir dosyayı okurken üç farklı metottan yararlanabileceğimizi öğrenmiştik.Bu metotların read(), readline() ve readlines() adlı metotlar olduğunu biliyorsunuz. Buüç metottan read() adlı olanı bize çıktı olarak bir karakter dizisi veriyor. readline()metoduise dosyaları satır satır okuyor ve bize yine bir karakter dizisi veriyor. Sonuncu metot olan
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readlines() ise bize bir liste veriyor. readline() metodundan farklı olarak readlines()metodu dosyanın tamamını bir çırpıda okuyor.
Bu üç metot arasından, adı readlines() olanının, dosyaların herhangi bir yerinde değişiklikyapmak konusunda bize yardımcı olabileceğini tahmin etmiş olabilirsiniz. Çünkü dediğimizgibi readlines() metodu bize bir dosyanın içeriğini liste halinde veriyor. Bildiğiniz gibilisteler, üzerinde değişiklik yapılabilen veri tipleridir. Listelerin bu özelliğinden yararlanarak,dosyaların herhangi bir yerinde yapmak istediğimiz değişiklikleri rahatlıkla yapabiliriz. Şimdidikkatlice bakın şu kodlara:
with open("fihrist.txt", "r+") as f:

veri = f.readlines()
veri.insert(2, "Sedat Köz\t: 0322 234 45 45\n")
f.seek(0)
f.writelines(veri)

Bu kodları bir dosyaya kaydedip çalıştırdıysanız, istediğimiz işlemi başarıyla yerine getirdiğinigörmüşsünüzdür. Peki ama bu kodlar nasıl çalışıyor?
Yukarıdaki kodlarda dikkatimizi çeken pek çok özellik var. İlk olarak gözümüze çarpanşey, dosyayı “r+” kipinde açmış olmamız. Bu şekilde dosyayı hem okuma hem de yazmakipinde açmış oluyoruz. Çünkü dosyada aynı anda hem okuma hem de yazma işlemlerigerçekleştireceğiz.
Daha sonra şöyle bir satır yazdık:
veri = f.readlines()

Bu sayede dosyadaki bütün verileri bir liste olarak almış olduk. Liste adlı veri tipi ile neyapabiliyorsak, bu şekilde aldığımız dosya içeriği üzerinde de aynı şeyleri yapabiliriz. Bizimamacımız bu listenin 2. sırasına yeni bir satır eklemek. Bu işlemi listelerin insert() adlımetodu yardımıyla rahatlıkla yapabiliriz:
veri.insert(2, "Sedat Köz\t: 0322 234 45 45\n")

Bu şekilde liste üzerinde istediğimiz değişiklikleri yaptıktan sonra tekrar dosyanın başınadönmemiz lazım. Çünkü readlines() metoduyla dosyayı bir kez tam olarak okuduktansonra imleç o anda dosyanın en sonunda bulunuyor. Eğer dosyanın en başına dönmedenherhangi bir yazma işlemi gerçekleştirirsek, yazılan veriler dosyanın sonuna eklenecektir.Bizim yapmamız gereken şey dosyanın en başına sarıp, değiştirilmiş verilerin dosyayayazılmasını sağlamak olmalı. Bunu da şu satır yardımıyla yapıyoruz:
f.seek(0)

Son olarak da bütün verileri dosyaya yazıyoruz:
f.writelines(veri)

Şimdiye kadar dosyaya yazma işlemleri için write() adlı bir metottan yararlanmıştık. Buradaise writelines() adlı başka bir metot görüyoruz. Peki bu iki metot arasındaki fark nedir?
write()metodu bir dosyaya yalnızca karakter dizilerini yazabilir. Bumetot yardımıyla dosyayaliste tipinde herhangi bir veri yazamazsınız. Eğer mutlaka write() metodunu kullanmakisterseniz, liste üzerinde bir for döngüsü kurmanız gerekir. O zaman yukarıdaki kodları şöyleyazmanız gerekir:
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with open("fihrist.txt", "r+") as f:
veri = f.readlines()
veri.insert(2, "Sedat Köz\t: 0322 234 45 45\n")
f.seek(0)
for öğe in veri:

f.write(öğe)

writelines() adlı metot ise bize dosyaya liste tipinde verileri yazma imkanı verir. Dolayısıylaherhangi bir döngü kurmak zorunda kalmadan listeleri dosyalarımıza yazabiliriz.
Böylece Python’da dosyaların herhangi bir yerine nasıl yazabileceğimizi öğrenmiş olduk. Buarada eğer isteseydik yukarıdaki kodları şöyle de yazabilirdik:
with open("fihrist.txt", "r") as f:

veri = f.readlines()

with open("fihrist.txt", "w") as f:
veri.insert(2, "Sedat Köz\t: 0322 234 45 45\n")
f.writelines(veri)

Bir önceki kodlardan farklı olarak bu kodlarda dosyamızı önce okuma kipinde açıp verileriveri adlı bir değişken içinde sakladık. Ardından aynı dosyayı bir kez de yazma kipinde açarak,gerekli değişiklikleri liste üzerinde gerçekleştirdikten sonra bütün verileri dosyaya yazdık.
Unutmayın, Python’da herhangi bir işlemi pek çok farklı şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Bizyukarıda olası yöntemlerden bazılarını ele aldık. Zaten bütün yöntemleri tek tek göstermemizpek mümkün olmazdı. Siz dosyalara ilişkin bilgilerinizi ve farklı araçları kullanarak aynıişlemleri çok daha farklı şekillerde de yapabilirsiniz. Yani karşı karşıya olduğunuz durumudeğerlendirip, yukarıdaki kodlardan uygun olanını veya kendi bulduğunuz bambaşka biryöntemi kullanabilirsiniz.
Bu arada, aslında yukarıdaki kodlarda uyguladığımız yöntem biraz güvensiz. Çünkü aynıdosyayı hem okuyup hem de bu dosyaya yeni veri ekliyoruz. Eğer bu işlemlerin herhangibir aşamasında bir hata oluşursa, bütün değişiklikleri dosyaya işleyemeden dosya içeriğinitümden kaybedebiliriz. Bu tür risklere karşı en uygun çözüm, okuma ve yazma işlemlerini ayrıdosyalar üzerinde gerçekleştirmektir. Bunun nasıl yapılacağından biraz sonra söz edeceğiz.Biz şimdi başka bir konuya değinelim.
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26.7 Dosyaya Erişme Kipleri

Dosyalar konusunu anlatırken yukarıda verdiğimiz örneklerden de gördüğünüz gibi, Python’dadosyalara erişimin türünü ve niteliğini belirleyen bazı kipler var. Bu kipler dosyaların açılırkenhangi yetkilere sahip olacağını veya olmayacağını belirliyor. Gelin isterseniz bu kipleri tek tekele alalım.

466 Bölüm 26. Temel Dosya İşlemleri



Yazbel Python Belgeleri, Yayım 4.0.0

Kip Açıklaması
"r" Bu öntanımlı kiptir. Bu kip dosyayı okuma yetkisiyle açar. Ancak bu kipikullanabilmemiz için, ilgili dosyanın disk üzerinde halihazırda var olması gerekir.Eğer bu kipte açılmak istenen dosya mevcut değilse Python bize bir hatamesajı gösterecektir. Dediğimiz gibi, bu öntanımlı kiptir. Dolayısıyla dosyayıaçarken herhangi bir kip belirtmezsek Python dosyayı bu kipte açmak istediğimizivarsayacaktır.
"w" Bu kip dosyayı yazma yetkisiyle açar. Eğer belirttiğiniz adda bir dosya zaten disküzerinde varsa, Python hiçbir şey sormadan dosya içeriğini silecektir. Eğer belirttiğinizadda bir dosya diskte yoksa, Python o adda bir dosyayı otomatik olarak oluşturur.
"a" Bu kip dosyayı yazma yetkisiyle açar. Eğer dosya zaten disk üzerinde mevcutsaiçeriğinde herhangi bir değişiklik yapılmaz. Bu kipte açtığınız bir dosyaya eklediğinizveriler varolan verilere ilave edilir. Eğer belirttiğiniz adda bir dosya yoksa Pythonotomatik olarak o adda bir dosyayı sizin için oluşturacaktır.
"x" Bu kip dosyayı yazma yetkisiyle açar. Eğer belirttiğiniz adda bir dosya zaten disküzerinde varsa, Python varolan dosyayı silmek yerine size bir hata mesajı gösterir.Zaten bu kipin “w” kipinden farkı, varolan dosyaları silmemesidir. Eğer belirttiğinizadda bir dosya diskte yoksa, bu kip yardımıyla o ada sahip bir dosya oluşturabilirsiniz.
"r+" Bu kip, bir dosyayı hem yazma hem de okuma yetkisiyle açar. Bu kipi kullanabilmeniziçin, belirttiğiniz dosyanın disk üzerinde mevcut olması gerekir.
"w+" Bu kip bir dosyayı hem yazma hem de okuma yetkisiyle açar. Eğer dosya mevcutsaiçerik silinir, eğer dosya mevcut değilse oluşturulur.
"a+" Bu kip bir dosyayı hem yazma hem de okuma yetkisiyle açar. Eğer dosya zaten disküzerinde mevcutsa içeriğinde herhangi bir değişiklik yapılmaz. Bu kipte açtığınız birdosyaya eklediğiniz veriler varolan verilere ilave edilir. Eğer belirttiğiniz adda birdosya yoksa Python otomatik olarak o adda bir dosyayı sizin için oluşturacaktır.
"x+" Bu kip dosyayı hem okuma hem de yazma yetkisiyle açar. Eğer belirttiğiniz adda birdosya zaten disk üzerinde varsa, Python varolan dosyayı silmek yerine size bir hatamesajı gösterir. Zaten bu kipin “w+” kipinden farkı, varolan dosyaları silmemesidir.Eğer belirttiğiniz adda bir dosya diskte yoksa, bu kip yardımıyla o ada sahip bir dosyaoluşturup bu dosyayı hem okuma hem de yazma yetkisiyle açabilirsiniz.
"rb" Bu kip, metin dosyaları ile ikili (binary) dosyaları ayırt eden sistemlerde ikili dosyalarıokuma yetkisiyle açmak için kullanılır. “r” kipi için söylenenler bu kip için de geçerlidir.
"wb" Bu kip, metin dosyaları ile ikili dosyaları ayırt eden sistemlerde ikili dosyaları yazmayetkisiyle açmak için kullanılır. “w” kipi için söylenenler bu kip için de geçerlidir.
"ab" Bu kip, metin dosyaları ile ikili dosyaları ayırt eden sistemlerde ikili dosyaları yazmayetkisiyle açmak için kullanılır. “a” kipi için söylenenler bu kip için de geçerlidir.
"xb" Bu kip, metin dosyaları ile ikili dosyaları ayırt eden sistemlerde ikili dosyaları yazmayetkisiyle açmak için kullanılır. “x” kipi için söylenenler bu kip için de geçerlidir.
"rb+"Bu kip, metin dosyaları ile ikili dosyaları ayırt eden sistemlerde ikili dosyaları hemokuma hem de yazma yetkisiyle açmak için kullanılır. “r+” kipi için söylenenler bu kipiçin de geçerlidir.
"wb+"Bu kip, metin dosyaları ile ikili dosyaları ayırt eden sistemlerde ikili dosyaları hemokuma hem de yazma yetkisiyle açmak için kullanılır. “w+” kipi için söylenenler bukip için de geçerlidir.
"ab+"Bu kip, metin dosyaları ile ikili dosyaları ayırt eden sistemlerde ikili dosyaları hemokuma hem de yazma yetkisiyle açmak için kullanılır. “a+” kipi için söylenenler bu kipiçin de geçerlidir.
"xb+"Bu kip, metin dosyaları ile ikili dosyaları ayırt eden sistemlerde ikili dosyaları hemokuma hem de yazma yetkisiyle açmak için kullanılır. “x+” kipi için söylenenler bu kipiçin de geçerlidir.
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Bütün bu tabloya baktığınızda ilk bakışta sanki bir sürü farklı erişim kipi olduğunu düşünmüşolabilirsiniz. Ama aslında tabloyu biraz daha incelerseniz, temel olarak “r”, “w”, “a”, “x” ve“b” kiplerinin olduğunu, geri kalan kiplerin ise bunların kombinasyonlarından oluştuğunugöreceksiniz.
Daha önce de söylediğimiz gibi, dosya işlemlerini pek çok farklı yöntemlegerçekleştirebilirsiniz. Yukarıdaki tabloyu dikkatlice inceleyerek, yapmak istediğiniz işlemeuygun kipi rahatlıkla seçebilirsiniz.
Bu arada, yukarıdaki tabloda değindiğimiz ikili (binary) dosyalardan henüz söz etmedik. Birsonraki bölümde bu dosya türünü de ele alacağız.
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BÖLÜM27

Dosyaların Metot ve Nitelikleri

Dosyalara ilişkin olarak bir önceki bölümde anlattığımız şeylerin kafanıza yatması açısındansize şu bilgiyi de verelim: Dosyalar da, tıpkı karakter dizileri ve listeler gibi, Pythonprogramlama dilindeki veri tiplerinden biridir. Dolayısıyla tıpkı karakter dizileri ve listeler gibi,dosya (file) adlı bu veri tipinin de bazı metotları ve nitelikleri vardır. Gelin isterseniz bu metotve niteliklerin neler olduğunu şöyle bir listeleyelim:
dosya = open("falanca_dosya.txt", "w")
print(*[metot for metot in dir(dosya) if not metot.startswith("_")], sep="\n")

Bu kodlar, dosya adlı veri tipinin bizi ilgilendiren bütün metotlarını alt alta ekrana basacaktır.Eğer yukarıdaki kodları anlamakta zorluk çektiyseniz, bunları şöyle de yazabilirsiniz:
dosya = open("falanca_dosya.txt", "w")

for metot in dir(dosya):
if not metot.startswith("_"):

print(metot, sep="\n")

Bildiğiniz gibi bu kodlar bir öncekiyle tamamen aynı anlama geliyor.
Bu kodları çalıştırdığınızda karşınıza pek çok metot çıkacak. Biz buraya gelene kadar bumetotların en önemlilerini zaten inceledik. İncelemediğimiz yalnızca birkaç önemli metot (venitelik) kaldı. Gelin isterseniz henüz incelemediğimiz bu önemli metot ve nitelikleri gözdengeçirelim.
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27.1 closed Niteliği

Bu nitelik, bir dosyanın kapalı olup olmadığını sorgulamamızı sağlar. Dosya adının f olduğunuvarsayarsak, bu niteliği şöyle kullanıyoruz:
f.closed

Eğer f adlı bu dosya kapalıysa True çıktısı, açıksa False çıktısı verilecektir.

27.2 readable() Metodu

Bu metot bir dosyanın okuma yetkisine sahip olup olmadığını sorgulamamızı sağlar. Eğer birdosya “r” gibi bir kiple açılmışsa, yani o dosya ‘okunabilir’ özellikle ise bumetot bize True çıktısıverir. Ama eğer dosya yazma kipinde açılmışsa bu metot bize False çıktısı verecektir.

27.3 writable() Metodu

Bu metot bir dosyanın yazma yetkisine sahip olup olmadığını sorgulamamızı sağlar. Eğer birdosya “w” gibi bir kiple açılmışsa, yani o dosya ‘yazılabilir’ özellikle ise bumetot bize True çıktısıverir. Ama eğer dosya okuma kipinde açılmışsa bu metot bize False çıktısı verecektir.

27.4 truncate() Metodu

Bu metot, henüz işlemediğimiz metotlar arasında en önemlilerinden biridir. Bu metotyardımıyla dosyalarımızı istediğimiz boyuta getirebiliyoruz.
İngilizcede truncate kelimesi ‘budamak, kırpmak’ gibi anlamlara gelir. Bu metodun yaptığı işde bu anlamıyla uyumludur. Bu metodu temel olarak şöyle kullanıyoruz:
>>> with open("falanca.txt", "r+") as f:
... f.truncate()

Bu komutu bu şekilde kullandığımızda dosyanın bütün içeriği silinecektir. Yani bu kodlar, sankidosyayı “w” kipiyle açmışsınız gibi bir etki ortaya çıkaracaktır.
truncate() metodu yukarıda gördüğünüz şekilde parametresiz olarak kullanılabileceği gibi,parametreli olarak da kullanılabilir. Bu metodun parantezleri arasına, dosyanın kaç baytlık birboyuta sahip olmasını istediğinizi yazabilirsiniz. Örneğin:
>>> with open("falanca.txt", "r+") as f:
... f.truncate(10)

Bu kodlar, falanca.txt adlı dosyanın ilk 10 baytı dışındaki bütün verileri siler. Yani dosyayıyalnızca 10 baytlık bir boyuta sahip olacak şekilde kırpar.
Gelin isterseniz bu metotla ilgili bir örnek verelim. Elimizdeki dosyanın şu içeriğe sahipolduğunu varsayalım:
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Ahmet Özbudak : 0533 123 23 34
Mehmet Sülün : 0532 212 22 22
Sami Sam : 0542 333 34 34

Amacımız dosyadaki şu iki satırı tamamen silmek:
Mehmet Sülün : 0532 212 22 22
Sami Sam : 0542 333 34 34

Yani dosyanın yeni içeriğinin tam olarak şöyle olmasını istiyoruz:
Ahmet Özbudak : 0533 123 23 34

Bunun için truncate()metodundan yararlanarak şu kodları yazabiliriz:
with open("fihrist.txt", "r+") as f:

f.readline()
f.seek(f.tell())
f.truncate()

Bu kodları bir dosyaya kaydedip çalıştırdığınızda, istediğiniz sonucu elde ettiğinizigöreceksiniz.
Burada sırasıyla şu işlemleri gerçekleştirdik:
1. Önce dosyamızı hem okuma hem de yazma kipinde açtık. Çünkü aynı dosya üzerindehem okuma hem de yazma işlemleri gerçekleştireceğiz:

with open("fihrist.txt", "r+") as f:

2. Ardından dosyadan tek bir satır okuduk:
f.readline()

3. Daha sonra, truncate() metodunun imleç konumundan itibaren kırpma işlemigerçekleştirebilmesi için imleci dosya içinde o anda bulunduğumuz konuma, yaniikinci satırın başına getirdik. Bildiğiniz gibi dosyaların tell() metodu, o anda dosyaiçinde hangi konumda bulunduğumuzu bildiriyor. Biz biraz önce yazdığımız readline()komutu yardımıyla dosyadan bir satır okuduğumuz için, o anda ikinci satırın başındabulunuyoruz. İşte seek() metodunu ve tell() metodundan elde ettiğimiz bu konumbilgisini kullanarak imleci istediğimiz konuma getirdik:
f.seek(f.tell())

4. İmleci istediğimiz konuma getirdiğimize göre artık kırpma işlemini gerçekleştirebiliriz:
f.truncate()

Artık elimizde tek satırlık bir dosya var. . .
truncate() metodunun, yukarıda anlattığımızdan farklı bir özelliği daha var. Her ne kadartruncate kelimesi ‘kırpmak’ anlamına gelse ve bu metotla dosya boyutlarını küçültebilsekbile, bu metodu kullanarak aynı zamanda dosya boyutlarını artırabiliriz de. Örneğin boyutu 1kilobayt olan bir dosyayı 3 kilobayta çıkarmak için bu metodu şöyle kullanabiliriz:
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>>> f = open("fihrist.txt", "r+")
>>> f.truncate(1024*3)
>>> f.close()

Dosyanın boyutunu kontrol edecek olursanız, dosyanın gerçekten de 3 kilobayt’a çıktığınıgöreceksiniz. Peki bu metot bu işi nasıl yapıyor? Aslında bunun cevabı çok basit: Dosyanınsonuna gereken miktarda 0 ekleyerek. . . Zaten eğer fihrist.txt adlı bu dosyayı tekrar açıpokursanız bu durumu kendiniz de görebilirsiniz:
>>> f = open("fihrist.txt")
>>> f.read()

Gördüğünüz gibi, dosya sıfırlarla dolu.

27.5 mode Niteliği

Bu nitelik, bize bir dosyanın hangi kipte açıldığına dair bilgi verir:
>>> f = open("falanca.txt")
>>> f.mode

'r'

Demek ki bu dosya “r” kipinde açılmış. . .

27.6 name Niteliği

Bu nitelik, bize bir dosyanın adını verir:
>>> f.name

'falanca.txt'

27.7 encoding Niteliği

Bu nitelik, bize bir dosyanın hangi dil kodlaması ile kodlandığını söyler:
>>> f.encoding

'utf-8'

veya:
>>> f.encoding

'cp1254' #Windows

472 Bölüm 27. Dosyaların Metot ve Nitelikleri



Yazbel Python Belgeleri, Yayım 4.0.0

Not: Bu ‘dil kodlaması’ konusunu ilerleyen sayfalarda ayrıntılı olarak inceleyeceğiz.
Böylece dosyaların en önemli metot ve niteliklerini incelemiş olduk. Bu arada, gerek buderste, gerekse önceki derslerde verdiğimiz örneklerden, ‘metot’ ile ‘nitelik’ kavramlarıarasındaki farkı anladığınızı zannediyorum. Metotlar bir iş yaparken, nitelikler bir değergösterir. Nitelikler basit birer değişkenden ibarettir. Metotlar ise bir işin nasıl yapılacağı ileilgili süreci tanımlar. Esasında bu ikisi arasındaki farkları çok fazla kafaya takmanıza gerekyok. Zamanla (özellikle de başka programların kaynak kodlarını incelemeye başladığınızda) buikisi arasındaki farkı bariz bir biçimde göreceksiniz. O noktaya geldiğinizde, zaten kavramlararasındaki farkları görmeniz konusunda biz de size yardımcı olmaya çalışacağız.

27.7. encoding Niteliği 473



BÖLÜM28

İkili (Binary) Dosyalar

Dosyalar çoğunlukla iki farklı sınıfa ayrılır: Metin dosyaları ve ikili dosyalar. Metin dosyalarıderken neyi kastettiğimiz az çok anlaşılıyor. Eğer bir dosyayı bir metin düzenleyici ileaçtığınızda herhangi bir dilde yazılmış ‘okunabilir’ bir metin görüyorsanız, o dosya bir metindosyasıdır. Mesela Notepad, Gedit, Kwrite veya benzeri metin düzenleyicileri kullanarakoluşturduğunuz dosyalar birer metin dosyasıdır. Şimdiye kadar verdiğimiz bütün örneklermetin dosyalarını içeriyordu. Peki ‘ikili’ (binary) dosya ne demek?
İkili dosyalar ise, metin dosyalarının aksine, metin düzenleyicilerle açılamayan, açılmayaçalışıldığında ise çoğunlukla anlamsız karakterler içeren bir dosya türüdür. Resim dosyaları,müzik dosyaları, video dosyaları, MS Office dosyaları, LibreOffice dosyaları, OpenOfficedosyaları, vb. ikili dosyalara örnektir.
Önceki bölümlerde de ifade ettiğimiz gibi, bilgisayarlar yalnızca sayılarla işlem yapabilir.Bilgisayarların üzerinde işlem yapabildiği bu sayıların 0 ve 1 adlı iki sayı olduğunu biliyoruz.
Peki bu iki farklı sayıyı kullanarak neler yapabiliriz? Aslında, bu iki farklı sayıyı kullanarak hertürlü işlemi yapabiliriz: Basit veya karmaşık aritmetik hesaplamalar, metin düzenleme, resimveya video düzenleme, web siteleri hazırlama, uzaya mekik gönderme. . . Bütün bu işlemlerisadece iki farklı sayı kullanarak yapabiliriz. Daha doğrusu bilgisayarlar yapabilir.
Durum böyle olmasına rağmen, ilk bilgisayarlar yalnızca hesaplama işlemleri içinkullanılıyordu. Yani metin içeren işlemleri yapmak bilgisayarların değil, mesela daktilolarıngörevi olarak görülüyordu. Bu durumu telefon teknolojisi ile kıyaslayabilirsiniz. Bildiğiniz gibi,ilk telefonlar yalnızca iki kişi arasındaki sesli iletişimi sağlamak için kullanılıyordu. Ama yeninesil telefonlar artık ikiden fazla kişi arasındaki sesli ve görüntülü iletişimi sağlayabilmeninyanısıra, önceleri birbirinden farklı cihazlarla gerçekleştirilen işlemleri artık tek başına yerinegetirebiliyor.
İlk bilgisayarlarda ise metinlerin, daha doğrusu karakterlerin görevi bir hayli sınırlıydı.
Başta da söylediğimiz gibi, çoğunlukla dosyalar iki farklı sınıfa ayrılır: Metin dosyaları veikili dosyalar. Ama işin aslı sadece tek bir dosya türü vardır: İkili dosyalar (binary files).Yani bilgisayarlar açısından bütün dosyalar, içlerinde ne olursa olsun, birer ikili dosyadır veiçlerinde sadece 0’ları ve 1’leri barındırır. İşte bu 0 ve 1’lerin ne anlama geleceğini, işletimsistemleri ve bu sistemler üzerine kurulu yazılımlar belirler. Eğer bir dosya metin dosyasıysa
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bu dosyadaki 0 ve 1’ler birer karakter/harf olarak yorumlanır. Ama eğer dosya bir ikili dosyaysadosya içindeki 0 ve 1’ler özel birtakım veriler olarak ele alınır ve bu verileri okuyan yazılımagöre değer kazanır. Örneğin eğer ilgili dosya bir resim dosyasıyla, bu dosya herhangi birresim görüntüleyici yazılım ile açıldığında karşımıza bir resim çıkar. Eğer ilgili dosya bir videodosyasıyla, bu dosya bir video görüntüleyici yazılım ile açıldığında karşımıza bir video çıkar.Bu olgudan bir sonraki bölümde daha ayrıntılı olarak söz edeceğiz. Biz şimdilik işin sadecepratiğine yoğunlaşalım ve temel olarak iki farklı dosya çeşidi olduğunu varsayalım: Metindosyaları ve ikili dosyalar.
Buraya gelene kadar hep metin dosyalarından söz etmiştik. Şimdi ise ikili dosyalardan sözedeceğiz.
Hatırlarsanız metin dosyalarını açmak için temel olarak şöyle bir komut kullanıyorduk:
f = open(dosya_adı, 'r')

Bu şekilde bir metin dosyasını okuma kipinde açmış oluyoruz. Bir metin dosyasını değil de,ikili bir dosyayı açmak için ise şu komutu kullanacağız:
f = open(dosya_adı, 'rb')

Dosyaya erişme kiplerini gösterdiğimiz tabloda ikili erişim türlerini de verdiğimizihatırlıyorsunuz.
Peki neden metin dosyaları ve ikili dosyalar için farklı erişim kipleri kullanıyoruz?
İşletim sistemleri satır sonları için birbirinden farklı karakterler kullanırlar. ÖrneğinGNU/Linux dağıtımlarında satır sonları \n karakteri ile gösterilir. Windows işletim sistemiise satır sonlarını \r\n karakterleriyle gösterir. İşte Python herhangi bir dosyayı açarken,eğer o dosya bir metin dosyası ise, satır sonlarını gösteren karakterleri, dosyanın açıldığıişletim sistemine göre ayarlar. Yani satır sonlarını standart bir hale getirerek \n karakterinedönüştürür.
Metin dosyaları ile ikili dosyalar arasında önemli bir fark bulunur: Bir metin dosyasındakiufak değişiklikler dosyanın okunamaz hale gelmesine yol açmaz. Olabilecek en kötü şey,değiştirilen karakterin okunamaz hale gelmesidir. Ancak ikili dosyalarda ufak değişikliklerdosyanın tümden bozulmasına yol açabilir. Dolayısıyla Python’ın yukarıda bahsedilen satırsonu değişiklikleri ikili dosyaların bozulmasına yol açabilir. Yani eğer siz ikili bir dosyayı‘rb’ yerine sadece ‘r’ gibi bir kiple açarsanız dosyanın bozulmasına yol açabilirsiniz. İkili birdosyayı ‘rb’ (veya ‘wb’, ‘ab’, ‘xb’, vb.) gibi bir kipte açtığınızda Python satır sonlarına herhangibir değiştirme-dönüştürme işlemi uygulamaz. Böylece dosya bozulma riskiyle karşı karşıyakalmaz. O yüzden, metin dosyalarını ve ikili dosyaları açarken farklı kipler kullanmamızgerektiğine dikkat ediyoruz.

28.1 İkili Dosyalarla Örnekler

Gelin isterseniz bu noktada birkaç örnek verelim.
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28.1.1 PDF Dosyalarından Bilgi Alma

Tıpkı resim, müzik ve video dosyaları gibi, PDF dosyaları da birer ikili dosyadır. O halde hemenönümüze bir PDF dosyası alalım ve bu dosyayı okuma kipinde açalım:
>>> f = open("falanca.pdf", "rb")

Şimdi de bu dosyadan 10 baytlık bir veri okuyalım:
>>> f.read(10)

b'%PDF-1.3\n4'

Bu çıktıda gördüğünüz ‘b’ işaretine şimdilik takılmayın. Birazdan bunun ne olduğunu bütünayrıntılarıyla anlatacağız. Biz bu harfin, elimizdeki verinin bayt türünde bir veri olduğunugösteren bir işaret olduğunu bilelim yeter.
Gördüğünüz gibi, bir PDF dosyasının ilk birkaç baytını okuyarak hem dosyanın bir PDFbelgesi olduğunu teyit edebiliyoruz, hem de bu PDF belgesinin, hangi PDF sürümü ileoluşturulduğunu anlayabiliyoruz. Buna göre bu belge PDF talimatnamesinin 1.3 numaralısürümü ile oluşturulmuş.
Eğer biz bu belgeyi bir ikili dosya olarak değil de bir metin dosyası olarak açmaya çalışsaydıkşöyle bir hata alacaktık:
>>> f = open("falanca.pdf")
>>> okunan = f.read()

Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>
File "C:\Python33\lib\encodings\cp1254.py", line 23, in decode

return codecs.charmap_decode(input,self.errors,decoding_table)[0]
UnicodeDecodeError: 'charmap' codec can't decode byte 0x9d in position 527: char
acter maps to <undefined>

Python’ın bu dosyanın bir ikili dosya olduğu konusunda bilgilendirerek, dosyanın düzgün birşekilde açılıp okunabilmesini sağlıyoruz.
Gelin bu PDF belgesi üzerinde biraz daha çalışalım.
PDF belgelerinde, o belge hakkında bazı önemli bilgiler veren birtakım özel etiketler bulunur.Bu etiketler şunlardır:

Etiket Anlamı/Creator Belgeyi oluşturan yazılım/Producer Belgeyi PDF’e çeviren yazılım/Title Belgenin başlığı/Author Belgenin yazarı/Subject Belgenin konusu/Keywords Belgenin anahtar kelimeleri/CreationDate Belgenin oluşturulma zamanı/ModDate Belgenin değiştirilme zamanı
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Bu etiketlerin tamamı bütün PDF dosyalarında tanımlı değildir. Ama özellikle /Producer etiketiher PDF dosyasında bulunur.
Şimdi örnek olması bakımından elimize bir PDF dosyası alalım ve bunu güzelce okuyalım:
>>> f = open("falanca.pdf", "rb")
>>> okunan = f.read()

Şimdi de /Producer ifadesinin dosya içinde geçtiği noktanın sıra numarasını bulalım. Bildiğinizgibi, dosyaların read() metodu bize bir karakter dizisi verir. Yine bildiğiniz gibi, karakterdizilerinin index() metodu yardımıyla bir öğenin karakter dizisi içinde geçtiği noktayıbulabiliyoruz. Yani:
>>> producer_index = okunan.index(b"/Producer")

Burada /Producer ifadesinin başına ‘b’ harfini yerleştirmeyi unutmuyoruz. Çünkü şu andayaptığımız işlem ikili bir dosya içinde geçen birtakım baytları arama işlemidir.
producer_index değişkeni, ‘/Producer’ ifadesinin ilk baytının dosya içindeki konumunututuyor. Kontrol edelim:
>>> producer_index

4077883

Bu değerin gerçekten de ‘/Producer’ ifadesinin ilk baytını depoladığını teyit edelim:
>>> okunan[producer_index]

47

Daha önce de dediğimiz gibi, bilgisayarlar yalnızca sayıları görür. Bu sayının hangi karakterekarşılık geldiğini bulmak için chr() fonksiyonundan yararlanabilirsiniz:
>>> chr(okunan[producer_index])

'/'

Gördüğünüz gibi, gerçekten de producer_index değişkeni ‘/Producer’ ifadesinin ilk baytınındosya içindeki konumunu gösteriyor. Biz bu konumu ve bu konumun 50-60 bayt ötesinisorgularsak, PDF belgesini üreten yazılımın adına ulaşabiliriz. Dikkatlice bakın:
>>> okunan[producer_index:producer_index+50]

b'/Producer (Acrobat Distiller 2.0 for Macintosh)\r/T'

Hatta eğer bu çıktı üzerine split() metodunu uygularsak, çıktıyı daha kullanışlı bir halegetirebiliriz:
>>> producer = okunan[producer_index:producer_index+50].split()
>>> producer

[b'/Producer', b'(Acrobat', b'Distiller', b'2.0', b'for', b'Macintosh)', b'/T']
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Bu şekilde, ihtiyacımız olan bilginin istediğimiz parçasına kolayca ulaşabiliriz:
>>> producer[0]

b'/Producer'

>>> producer[1]

b'(Acrobat'

>>> producer[1:3]

[b'(Acrobat', b'Distiller']

Elbette bu yöntem, bir PDF dosyasından gerekli etiketleri almanın en iyi yöntemi değildir. Amahenüz Python bilgimiz bu kadarını yapmamızamüsaade ediyor. Ancak yine de, yukarıda örnek,bir ikili dosyadan nasıl veri alınacağı konusunda size iyi bir fikir verecektir.
28.1.2 Resim Dosyalarının Türünü Tespit Etme

Dediğimiz gibi, resim dosyaları, müzik dosyaları, video dosyaları ve benzeri dosyalar birer ikilidosyadır. Mesela resim dosyalarını ele alalım. Diyelim ki, resimlerin hangi türde olduğunutespit eden bir program yazmak istiyorsunuz. Yani yazdığınız bu programla bir resimdosyasının PNGmi, JPEGmi, TIFFmi, yoksa BMPmi olduğunu anlamak istiyorsunuz.
Peki bir resim dosyasının hangi türde olduğunu bulmak için uzantısına baksanız olmaz mı?Asla unutmayın dosya uzantıları ile dosya biçimleri arasında doğrudan bir bağlantı yoktur.O yüzden dosya uzantıları, dosya biçimini anlamak açısından güvenilir bir yöntem değildir.Bir resim dosyasının sonuna hangi uzantıyı getirirseniz getirin, o dosya bir resim dosyasıdır.Yani mesela bir resim dosyasının uzantısı yanlışlıkla veya bilerek .doc olarak değiştirilmişse, odosya birWORDdosyası haline gelmez. İşte yazacağınız program, bir resimdosyasının uzantısıne olursa olsun, hatta dosyanın bir uzantısı olmasa bile, o dosyanın hangi türde olduğunusöyleyebilecek.
Bir resim dosyasının hangi türde olduğunu anlayabilmek için ilgili dosyanın ilk birkaçbaytını okumanız yeterlidir. Bu birkaç bayt içinde o resim dosyasının türüne dair bilgileribulabilirsiniz.
Resim dosyalarının türlerini birbirinden ayırt etmenizi sağlayacak verilerin ne olduğunu,ilgili resim türünün teknik şartnamesine bakarak öğrenebilirsiniz. Ancak teknik şartnamelergenellikle okuması zor metinlerdir. Bu yüzden, doğrudan şartnameyi okumak yerine, Internetüzerinde kısa bir araştırma yaparak konuyu daha kolay anlamanızı sağlayacak yardımcıbelgelerden de yardım alabilirsiniz.
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JPEG

JPEG biçimi ile ilgili bilgileri https://jpeg.org/ adresinde bulabilirsiniz. JPEG dosya biçimini dahaiyi anlamanızı sağlayacak yardımcı kaynak ise şudur:
1. http://www.faqs.org/faqs/jpeg-faq/part1/section-15.html

Yukarıda verdiğimiz adreslerdeki bilgilere göre bir JPEG dosyasının en başında şu verilerbulunur:
FF D8 FF E0 ? ? 4A 46 49 46 00

Ancak eğer ilgili JPEG dosyası bir CANON fotograf makinesi ile oluşturulmuşsa bu veri dizisişöyle de olabilir:
FF D8 FF E0 ? ? 45 78 69 66 00

Burada soru işareti ile gösterdiğimiz kısım, yani dosyanın 5. ve 6. baytları farklıJPEG dosyalarında birbirinden farklı olabilir. Dolayısıyla bir JPEG dosyasını başka resimdosyalarından ayırabilmek için dosyanın ilk dört baytına bakmamız, sonraki iki baytıatlamamız ve bunlardan sonra gelen beş baytı kontrol etmemiz yeterli olacaktır.
Yukarıda gördükleriniz birer on altılı (hex) sayıdır. Bunlar onlu düzende sırasıyla şu sayılarakarşılık gelir:
255 216 255 224 ? ? 74 70 73 70 0
255 216 255 224 ? ? 45 78 69 66 0 #canon

Bu diziler içinde özellikle şu dört sayı bizi yakından ilgilendiriyor:
74 70 73 70
45 78 69 66 #canon

Bu sayılar sırasıyla ‘J’, ‘F’, ‘I’, ‘F’ ve ‘E’, ‘x’, ‘i’, ‘f’ harflerine karşılık gelir. Yani bir JPEG dosyasını ayırtedebilmek için ilgili dosyanın 7-10 arası baytlarının ne olduğuna bakmamız yeterli olacaktır.Eğer bu aralıkta ‘JFIF’ veya ‘Exif’ ifadeleri varsa, o dosya bir JPEG dosyasıdır. Buna göre şöylebir kod yazabiliriz:
f = open(dosya_adı, 'rb')
data = f.read(10)
if data[6:11] in [b"JFIF", b"Exif"]:

print("Bu dosya JPEG!")
else:

print("Bu dosya JPEG değil!")

Burada herhangi bir resim dosyasının ilk on baytını okuduk öncelikle:
data = f.read(10)

Çünkü aradığımız bilgiler ilk on bayt içinde yer alıyor.
Daha sonra okuduğumuz kısmın 7 ila 10. baytları arasında kalan verinin ne olduğunabakıyoruz:
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if data[6:11] in [b"JFIF", b"Exif"]:
...

Eğer ilgili aralıkta ‘JFIF’ veya ‘Exif’ baytları yer alıyorsa bu dosyanın bir JPEG dosyası olduğunakarar veriyoruz.
Yukarıdaki kodları elinizdeki bir JPEG dosyasına uygulayarak kendi kendinize pratikyapabilirsiniz.
Mesela benim elimde d1.jpg, d2.jpg ve d3.jpeg adlı üç farklı JPEG dosyası var:
dosyalar = ["d1.jpg", "d2.jpg", "d3.jpeg"]

Bu dosyaların ilk onar baytını okuyorum:
for f in dosyalar:

okunan = open(f, 'rb').read(10)
print(okunan)

Buradan şu çıktıyı alıyorum:
d1.jpg b'\xff\xd8\xff\xe0\x00\x10JFIF'
d2.jpg b'\xff\xd8\xff\xe1T\xaaExif'
d3.jpeg b'\xff\xd8\xff\xe0\x00\x10JFIF'

Gördüğünüz gibi bu çıktılar yukarıda JPEG dosyalarına ilişkin olarak verdiğimiz bayt dizilimi ileuyuşuyor. Mesela ilk dosyayı ele alalım:
d1.jpg b'\xff\xd8\xff\xe0\x00\x10JFIF'

Burada şu baytlar var:
\xff \xd8 \xff \xe0 \x00 \x10 J F I F

Sayıların başındaki \x işaretleri bunların birer on altılı sayı olduğunu gösteren bir işarettir.Dolayısıyla yukarıdakileri daha net inceleyebilmek için şöyle de yazabiliriz:
ff d8 ff e0 00 10 J F I F

Şimdi de ikinci dosyanın çıktısını ele alalım:
d2.jpg b'\xff\xd8\xff\xe1T\xaaExif'

Burada da şu baytlar var:
ff d8 ff e1T aa E x i f

İşte dosyaların türünü ayırt etmek için bu çıktılardaki son dört baytı kontrol etmemiz yeterliolacaktır:
for f in dosyalar:

okunan = open(f, 'rb').read(10)
if okunan[6:11] in [b'JFIF', b'Exif']:

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
print("Evet {} adlı dosya bir JPEG!".format(f))

else:
print("{} JPEG değil!".format(f))

Bu kodları elinizde bulunan farklı türdeki dosyalara uygulayarak, aldığınız çıktılarıinceleyebilirsiniz.
PNG

PNG dosya biçiminin teknik şartnamesine http://www.libpng.org/pub/png/spec/ adresindenulaşabilirsiniz.
Ayrıca yardımcı kaynak olarak da https://www.fileformat.info/format/png/egff.htmadresindeki belgeyi kullanabilirsiniz.
Şartnamade, http://www.libpng.org/pub/png/spec/1.2/PNG-Rationale.html#R.PNG-file-signature sayfasındaki bilgiye göre bir PNG dosyasının ilk 8 baytı mutlaka aşağıdakideğerleri içeriyor:

onlu değer 137 80 78 71 13 10 26 10on altılı değer 89 50 4e 47 0d 0a 1a 0akarakter değeri \211 P N G \r \n \032 \n
Şimdi elimize herhangi bir PNG dosyası alarak bu durumu teyit edelim:
>>> f = open("falanca.png", "rb")

>>> okunan = f.read(8)

Şartnamede de söylendiği gibi, bir PNG dosyasını öteki türlerden ayırt edebilmek için dosyanınilk 8 baytına bakmamız yeterli olacaktır. O yüzden biz de yukarıdaki kodlarda sadece ilk 8 baytıokumakla yetindik.
Bakalım ilk 8 baytta neler varmış:
>>> okunan

b'\x89PNG\r\n\x1a\n'

Bu değerin, şartnamedeki karakter değeri ile aynı olup olmadığını sorgulayarak herhangi birdosyanın PNG olup olmadığına karar verebilirsiniz:
>>> okunan == b"\211PNG\r\n\032\n"

True

Dolayısıyla şuna benzer bir kod yazarak, farklı resim dosyalarının türünü tespit edebilirsiniz:
for f in dosyalar:

okunan = open(f, 'rb').read(10)
(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
if okunan[6:11] in [b'JFIF', b'Exif']:

print("{} adlı dosya bir JPEG!".format(f))
elif okunan[:8] == b"\211PNG\r\n\032\n":

print("{} adlı dosya bir PNG!".format(f))
else:

print("Türü bilinmeyen dosya: {} ".format(f))

Bu kodlarda bir resim dosyasının ilk 10 baytını okuduk. 7-11 arası baytların içinde ‘JFIF’ veya‘Exif’ baytları varsa o dosyanın bir JPEG olduğuna; ilk 8baytb”211PNGrn032n” adlı bayt dizisineeşitse de o dosyanın bir PNG olduğuna karar veriyoruz.
GIF

GIF şartnamesine http://www.w3.org/Graphics/GIF/spec-gif89a.txt adresindenulaşabilirsiniz.
Bir dosyanınGIF olup olmadığına karar verebilmek için ilk 3 baytını okumanız yeterli olacaktır.Standart bir GIF dosyasının ilk üç baytı ‘G’, ‘I’ ve ‘F’ karakterlerinden oluşur. Dosyanın sonraki3 baytı ise GIF’in sürüm numarasını verir. 22.01.2022 itibariyle GIF standardının şu sürümleribulunmaktadır:
1. 87a - Mayıs 1987
2. 89a - Temmuz 1989

Dolayısıyla standart bir GIF dosyasının ilk 6 baytı şöyledir:
‘GIF87a’ veya ‘GIF89a’

Eğer bir dosyanın GIF olup olmadığını anlamak isterseniz dosyanın ilk 3 veya 6 baytınıdenetlemeniz yeterli olacaktır:
for f in dosyalar:

okunan = open(f, 'rb').read(10)
if okunan[6:11] in [b'JFIF', b'Exif']:

print("{} adlı dosya bir JPEG!".format(f))
elif okunan[:8] == b"\211PNG\r\n\032\n":

print("{} adlı dosya bir PNG!".format(f))
elif okunan[:3] == b'GIF':

print("{} adlı dosya bir GIF!".format(f))
else:

print("Türü bilinmeyen dosya: {} ".format(f))
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TIFF

TIFF şartnamesine https://www.adobe.io/content/dam/udp/en/open/standards/tiff/TIFF6.pdf adresinden ulaşabilirsiniz. Bu şartnameye göre bir TIFF dosyası şunlardan herhangi biriile başlar:
1. ‘II’
2. ‘MM’

Dolayısıyla, bir TIFF dosyasını tespit edebilmek için dosyanın ilk 2 baytına bakmanız yeterliolacaktır:
for f in dosyalar:

okunan = open(f, 'rb').read(10)
if okunan[6:11] in [b'JFIF', b'Exif']:

print("{} adlı dosya bir JPEG!".format(f))
elif okunan[:8] == b"\211PNG\r\n\032\n":

print("{} adlı dosya bir PNG!".format(f))
elif okunan[:3] == b'GIF':

print("{} adlı dosya bir GIF!".format(f))
elif okunan[:2] in [b'II', b'MM']:

print("{} adlı dosya bir TIFF!".format(f))
else:

print("Türü bilinmeyen dosya: {} ".format(f))

BMP

BMP türündeki resim dosyalarına ilişkin bilgi için https://www.loc.gov/preservation/digital/formats/fdd/fdd000189.shtml adresine başvurabilirsiniz.
Buna göre, BMP dosyaları ‘BM’ ile başlar. Yani:
for f in dosyalar:

okunan = open(f, 'rb').read(10)
if okunan[6:11] in [b'JFIF', b'Exif']:

print("{} adlı dosya bir JPEG!".format(f))
elif okunan[:8] == b"\211PNG\r\n\032\n":

print("{} adlı dosya bir PNG!".format(f))
elif okunan[:3] == b'GIF':

print("{} adlı dosya bir GIF!".format(f))
elif okunan[:2] in [b'II', b'MM']:

print("{} adlı dosya bir TIFF!".format(f))
elif okunan[:2] in [b'BM']:

print("{} adlı dosya bir BMP!".format(f))
else:

print("Türü bilinmeyen dosya: {} ".format(f))

Gördüğünüz gibi ikili dosyalar, baytların özel bir şekilde dizildiği ve özel bir şekildeyorumlandığı bir dosya türüdür. Dolayısıyla ikili dosyalarla çalışabilmek için, ikili dosyanın baytdizilimini yakından tanımak gerekiyor.
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BÖLÜM29

Basit bir İletişim Modeli

Bu bölümde, bilgisayarların çalışma mantığını, verileri nasıl işlediğini, sayılarla karakterdizilerini nasıl temsil ettiğini daha iyi ve daha net bir şekilde anlayabilmek için basit bir iletişimmodeli kuracağız.
Şimdi şöyle bir durum hayal edin: Diyelim ki, hatlar üzerinden iletilen elektrik akımı yoluylabir arkadaşınızla haberleşmenizi sağlayacak bir sistem tasarlıyorsunuz. Bu sistem, vericitarafında elektrik akımının gönderilmesini sağlayan bir anahtardan, alıcı tarafında ise, gelenakımın şiddetine göre loş veya parlak ışık veren bir ampulden oluşuyor. Eğer vericidengönderilen elektrik akımı düşükse alıcı loş bir ışık, eğer gelen akım yüksekse alıcı parlak birışık görecek. Elbette eğer isterseniz düşük akım-yüksek akım karşıtlığı yerine akım varlığı-akımyokluğu karşıtlığını da kullanabilirsiniz. Böylece vericiden akım gönderildiğinde ampul yanar,gönderilmediğinde ise söner. Bana düşük akım-yüksek akım karşıtlığı daha kullanışlı geldiğiiçin böyle tercih ettim. Siz tabii ki öbür türlüsünü de tercih edebilirsiniz.
Yukarıda bahsedildiği gibi sistemimizi kurduk diyelim. Peki ama bu sistem verici ile alıcıarasında basit de olsa bir iletişim kurmamızı nasıl olacak da sağlayacak?
Aslında bunun cevabı ve mantığı çok basit. Gördüğünüz gibi, bu sistemde iki farklı durum sözkonusu: Loş ışık ve parlak ışık (veya yanan ampul ve sönmüş ampul).
Bu ikili yapıyı, tahmin edebileceğiniz gibi, ikili (binary) sayma sistemi aracılığıyla rahatlıklatemsil edebiliriz. Mesela loş ışık durumuna 0, parlak ışık durumuna ise 1 diyebiliriz. Dolayısıylaverici, ampulün loş ışık vermesini sağlayacak düşük bir akım gönderdiğinde bunun değerini 0,ampulün yüksek ışık vermesini sağlayacak yüksek bir akım gönderdiğinde ise bunun değerini1 olarak değerlendirebiliriz.
Burada yaptığımız dönüştürme işlemine teknik olarak ‘kodlama’ (encoding) adı verilir. Bukodlama sistemine göre biz, iki farklı elektrik akımı değerini, yani loş ışık ve parlak ışıkdeğerlerini sırasıyla ikili sistemdeki 0 ve 1 sayıları ile eşleştirip, loş ışığa 0, parlak ışığa ise1 dedik.
Hemen anlayacağınız gibi, bahsettiğimiz bu hayali sistem, telgraf iletişimine çok benziyor.İşte gerçekte de kullanılan telgraf sistemine çok benzeyen bu basitleştirilmiş model bizimbilgisayarların çalışma mantığını da daha net bir şekilde anlamamızı sağlayacak.
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29.1 8 Bitlik bir Sistem

Hatırlarsanız ikili sayma sisteminde 0’lar ve 1’lerin oluşturduğu her bir basamağa ‘bit’ adınıveriyorduk.
Not: Bit kelimesi İngilizcede ‘binary’ (ikili) ve ‘digit’ (rakam) kelimelerinin birleştirilmesi ileüretilmiştir.
Bu bilgiye göre mesela 0 sayısı bir bitlik bir sayı iken, 1001 sayısı dört bitlik bir sayıdır.İletişimimizi eksiksiz bir biçimde sağlayabilmemiz, yani gereken bütün karakterleri temsiledebilmemiz için, sistemimizin 8 hanelik bir sayı kapasitesine sahip olması, yani teknik birdille ifade etmek gerekirse sistemimizin 8 bitlik olması herhalde yeterli olacaktır.
8 bitlik bir iletişim sisteminde 10’a kadar şu şekilde sayabiliriz:
>>> for i in range(10):
... print(bin(i)[2:].zfill(8))
...
00000000
00000001
00000010
00000011
00000100
00000101
00000110
00000111
00001000
00001001

Verici tarafındaki kişi elindeki anahtar yardımıyla farklı kuvvetlere sahip sinyalleri art ardagöndererek yukarıda gösterildiği gibi on farklı sayıyı alıcıya iletebilir. Sistemimizin 8 bitlikolduğunu düşünürsek karşı tarafa 0 sayısı ile birlikte toplam 2 ** 8 = 256 farklı sinyalgönderebiliriz:
>>> for i in range(256):
... print(bin(i)[2:].zfill(8))

00000000
00000001
00000010
00000011
00000100
...
...
...
11111001
11111010
11111011
11111100
11111101

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
11111110
11111111

Gördüğünüz gibi, bizim 8 bitlik bu sistemle gönderebileceğimiz son sinyal, yani sayı 255’tir. Busistemle bundan büyük bir sayıyı gönderemeyiz. Bu durumu kendi gözlerinizle görmek için şukodları çalıştırın:
>>> for i in range(256):
... print(bin(i)[2:], i.bit_length(), sep="\t")

Burada ilk sütun 256’ya kadar olan sayıların ikili sistemdeki karşılıklarını, ikinci sütun isebu sayıların bit uzunluğunu gösteriyor. Bu çıktıyı incelediğinizde de göreceğiniz gibi, 8 bituzunluğa sahip son sayı 255’tir. 256 sayısı ise 9 bit uzunluğa sahiptir. Yani 256 sayısı mecburenbizim sistemimizin dışındadır:
>>> bin(255)[2:]

'11111111'

>>> (255).bit_length()

8

>>> bin(256)[2:]

'100000000'

>>> (256).bit_length()

9

Dediğimiz gibi, bu sistemde elimizde toplam 8 bit var. Yani bu sistemi kullanarak 0’dan 256’yakadar sayıp, bu sayıları alıcıya iletebiliriz.
Peki verici ile alıcı arasında birtakım sayıları gönderip alabilmek ne işimize yarar? Yani bu işneden bu kadar önemli?
Bu soruların cevabını birazdan vereceğiz, ama ondan önce daha önemli bir konuya değinelim.

29.2 Hata Kontrolü

Buraya kadar her şey yolunda. Alıcı ve verici arasındaki iletişimi elektrik akımı vasıtasıyla,8 bitlik bir sistem üzerinden sağlayabiliyoruz. Ancak sistemimizin çok önemli bir eksiği var.Biz bu sistemde hiçbir hata kontrolü yapmıyoruz. Yani vericiden gelen mesajın doğruluğunutest eden hiçbir ölçütümüz yok. Zira alıcı ile verici arasında gidip gelen veriler pek çokfarklı şekilde ve sebeple bozulmaya uğrayabilir. Örneğin, gönderilen veri alıcı tarafındandoğru anlaşılamayabilir veya elektrik sinyallerini ileten kablolardaki arızalar sinyallerin doğruiletilmesini engelleyebilir.
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İşte bütün bunları hesaba katarak, iletişimin doğru bir şekilde gerçekleşebilmesini sağlamakamacıyla sistemimiz için basit bir hata kontrol süreci tasarlayalım.
Dediğimiz gibi, elimizdeki sistem toplam 256’ya kadar saymamıza olanak tanıyor. Çünkü bizimsistemimiz 8 bitlik bir sistem. Bu sisteme bir hata kontrol mekanizması ekleyebilmek için veriiletimini 8 bitten 7 bite çekeceğiz. Yani iletişimimizi toplam 2 ** 7 = 127 sayı ile sınırlayacağız.Boşta kalan 8. biti ise bahsettiğimiz bu hata kontrol mekanizmasına ayıracağız.
Peki hata kontrol mekanizmamız nasıl işleyecek?
Çok basit: Vericiden alıcıya ulaşan verilerin tek mi yoksa çift mi olduğuna bakacağız.
Buna göre sistemimiz şöyle çalışacak:
Diyelim ki verici alıcıya sinyaller aracılığıyla şu sayıyı göndermek istiyor:
0110111

Bu arada, bunun 7 bitlik bir sayı olduğuna dikkat edin. Dediğimiz gibi, biz kontrolmekanizmamızı kurabilmek için elimizdeki 8 bitlik kapasitenin 7 bitini kullanacağız. Boştakalan 8. biti ise kontrol mekanizmasına tahsis edeceğiz.
Ne diyorduk? Evet, biz karşı tarafa 7 bitlik bir sayı olan 0110111 sayısını göndermek istiyoruz.Bu sayıyı göndermeden önce, içindeki 1’lerin miktarına bakarak bu sayının tekmi yoksa çift miolduğuna karar verelim. Burada toplam beş adet 1 sayısı var. Yani bu sayı bir tek sayıdır. Eğergöndermek istediğimiz sayı bir tek sayı ise, karşı tarafa ulaştığında da bir tek sayı olmalıdır.
Biz bu sistem için şöyle bir protokol tasarlayabiliriz:

Bu sistemde bütün sayılar karşı tarafa bir ‘tek sayı’ olarak iletilmelidir. Eğer iletilensayılar arasında bir çift sayı varsa, o sayı hatalı iletilmiş veya iletim esnasındabozulmuş demektir.
Peki biz iletilen bütün sayıların bir tek sayı olmasını nasıl sağlayacağız? İşte bu işlemi, boşaayırdığımız o 8. bit ile gerçekleştireceğiz:

Eğer karşı tarafa iletilen bir sayı zaten tekse, o sayının başına 0 ekleyeceğiz. Böylecesayının teklik-çiftlik durumu değişmemiş olacak. Ama eğer iletilecek sayı çiftse, osayının başına 1 ekleyeceğiz. Böylece çift sayıyı, sistemimizin gerektirdiği şekilde,tek sayıya çevirmiş olacağız.
Örnek olarak 0110111 sayısını verelim. Bu sayıda toplam beş adet 1 var. Yani bu sayı bir teksayı. Dolayısıyla bu sayının başına bir adet 0 ekliyoruz:
0 0110111

Böylece sayımızın teklik-çiftlik durumu değişmemiş oluyor. Karşı taraf bu sayıyı aldığında1’lerin miktarına bakarak bu verinin doğru iletildiğinden emin oluyor.
Bir de şu sayıya bakalım:
1111011

Bu sayıda toplam altı adet 1 sayısı var. Yani bu sayı bir çift sayı. Bir sayının sistemimiztarafından ‘hatasız’ olarak kabul edilebilmesi için bu sayının bir tek sayı olması gerekiyor. Buyüzden biz bu sayıyı tek sayıya çevirmek için başına bir adet 1 sayı ekliyoruz:
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1 1111011

Böylece sayımızın içinde toplam yedi adet 1 sayısı olmuş ve böylece sayımız tek sayıyadönüşmüş oluyor.
Teknik olarak ifade etmemiz gerekirse, yukarıda yaptığımız kontrol türüne ‘eşlik denetimi’(parity check) adı verilir. Bu işlemi yapmamızı sağlayan bit’e ise ‘eşlik biti’ (parity bit) denir.İki tür eşlik denetimi bulunur:
1. Tek eşlik denetimi (odd parity check)
2. Çift eşlik denetimi (even parity check)

Biz kendi sistemimizde hata kontrol mekanizmasını bütün verilerin bir ‘tek sayı’ olmasıgerekliliği üzerine kurduk. Yani burada bir ‘tek eşlik denetimi’ gerçekleştirmiş olduk. Elbettebütün verilerin bir çift sayı olması gerekliliği üzerine de kurabilirdik bu sistemi. Yani isteseydik‘çift eşlik denetimi’ de yapabilirdik. Bu tamamen bir tercih meselesidir. Bu tür sistemlerdeyaygın olarak ‘tek eşlik denetimi’ kullanıldığı için biz de bunu tercih ettik.
Bu örneklerden de gördüğünüz gibi, toplam 8 bitlik kapasitemizin 7 bitini veri aktarımı için,kalan 1 bitini ise alınıp verilen bu verilerin doğruluğunu denetlemek için kullanıyoruz. Elbettekullandığımız hata kontrol mekanizması epey zayıf bir sistemdir. Ama, iletişim sistemleriarasında verilerin hatasız bir şekilde aktarılıp aktarılamadığını kontrol etmeye yarayan birsistem olan eşlik denetiminin, bugün bilgisayarın belleklerinde (RAM) dahi kullanılmayadevam ettiğini söylemeden geçmeyelim. . .

29.3 Karakterlerin Temsili

Yukarıda anlattıklarımızdan da gördüğünüz gibi, sistemimizi kullanarak 7 bit üzerinden toplam127 sayı gönderebiliyoruz. Tabii ki sistemimiz 8 bit olduğu için 1 bit de boşta kalıyor. İşte boştaduran bu 1 biti ise eşlik denetimi için kullanıyoruz. Ama elbette alıcı ile verici arasında sayıalışverişi yapmak pek de heyecan uyandırıcı bir faaliyet değil. Karşı tarafa sayısal mesajlaryerine birtakım sözel mesajlar iletebilsek herhalde çok daha keyifli olurdu. . .
Şunu asla unutmayın. Eğer bir noktadan başka bir noktaya en az iki farklı sinyal yoluile birtakım sayısal verileri gönderebiliyorsanız aynı şekilde sözel verileri de rahatlıklagönderebilirsiniz. Tıpkı düşük voltaj ve yüksek voltaj değerlerini sırasıyla 0 ve 1 sayıları iletemsil ettiğiniz gibi, karakterleri de bu iki sayı ile temsil edebilirsiniz. Yapmanız gereken tek şeyhangi sayıların hangi karakterlere karşılık geleceğini belirlemekten ibarettir. Mesela elimizdesayılarla karakterleri eşleştiren şöyle bir tablo olduğunu varsayalım:

488 Bölüm 29. Basit bir İletişim Modeli



Yazbel Python Belgeleri, Yayım 4.0.0

sayı karakter sayı karakter sayı karakter sayı karakter0 ‘a’ 1 ‘b’ 10 ‘c’ 11 ‘d’100 ‘e’ 101 ‘f’ 110 ‘g’ 111 ‘h’1000 ‘i’ 1001 ‘j’ 1010 ‘k’ 1011 ‘l’1100 ‘m’ 1101 ‘n’ 1110 ‘o’ 1111 ‘p’10000 ‘q’ 10001 ‘r’ 10010 ‘s’ 10011 ‘t’10100 ‘u’ 10101 ‘v’ 10110 ‘w’ 10111 ‘x’11000 ‘y’ 11001 ‘z’ 11010 ‘A’ 11011 ‘B’11100 ‘C’ 11101 ‘D’ 11110 ‘E’ 11111 ‘F’100000 ‘G’ 100001 ‘H’ 100010 ‘I’ 100011 ‘J’100100 ‘K’ 100101 ‘L’ 100110 ‘M’ 100111 ‘N’101000 ‘O’ 101001 ‘P’ 101010 ‘Q’ 101011 ‘R’101100 ‘S’ 101101 ‘T’ 101110 ‘U’ 101111 ‘V’110000 ‘W’ 110001 ‘X’ 110010 ‘Y’ 110011 ‘Z’
Bu tabloda toplam 52 karakter ile 52 sayı birbiriyle eşleştirilmiş durumda. Mesela vericiden0 sinyali geldiğinde bu tabloya göre biz bunu ‘a’ harfi olarak yorumlayacağız. Örneğin karşıtarafa ‘python’ mesajını iletmek için sırasıyla şu sinyalleri göndereceğiz:
1111, 11000, 10011, 111, 1110, 1101

Gördüğünüz gibi, elimizdeki 127 sayının 52’sini harflere ayırdık ve elimizde 75 tane daha sayıkaldı. Eğer isterseniz geri kalan bu sayıları da birtakım başka karakterlere veya işaretlereayırarak, alıcı ve verici arasındaki bütün iletişimin eksiksiz bir şekilde gerçekleşmesinisağlayabilirsiniz. Örneğin şöyle bir tablo oluşturabilirsiniz:
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sayı karakter sayı karakter sayı karakter sayı karakter0 ‘0’ 1 ‘1’ 10 ‘2’ 11 ‘3’100 ‘4’ 101 ‘5’ 110 ‘6’ 111 ‘7’1000 ‘8’ 1001 ‘9’ 1010 ‘a’ 1011 ‘b’1100 ‘c’ 1101 ‘d’ 1110 ‘e’ 1111 ‘f’10000 ‘g’ 10001 ‘h’ 10010 ‘i’ 10011 ‘j’10100 ‘k’ 10101 ‘l’ 10110 ‘m’ 10111 ‘n’11000 ‘o’ 11001 ‘p’ 11010 ‘q’ 11011 ‘r’11100 ‘s’ 11101 ‘t’ 11110 ‘u’ 11111 ‘v’100000 ‘w’ 100001 ‘x’ 100010 ‘y’ 100011 ‘z’100100 ‘A’ 100101 ‘B’ 100110 ‘C’ 100111 ‘D’101000 ‘E’ 101001 ‘F’ 101010 ‘G’ 101011 ‘H’101100 ‘I’ 101101 ‘J’ 101110 ‘K’ 101111 ‘L’110000 ‘M’ 110001 ‘N’ 110010 ‘O’ 110011 ‘P’110100 ‘Q’ 110101 ‘R’ 110110 ‘S’ 110111 ‘T’111000 ‘U’ 111001 ‘V’ 111010 ‘W’ 111011 ‘X’111100 ‘Y’ 111101 ‘Z’ 111110 ‘!’ 111111 ‘”’1000000 ‘#’ 1000001 ‘$’ 1000010 ‘%’ 1000011 ‘&’1000100 “’”’ 1000101 ‘’(’ 1000110 ‘)’ 1000111 ‘*’1001000 ‘+’ 1001001 ‘,’ 1001010 ‘-’ 1001011 ‘.’1001100 ‘/’ 1001101 ‘:’ 1001110 ‘;’ 1001111 ‘<’1010000 ‘=’ 1010001 ‘>’ 1010010 ‘?’ 1010011 ‘@’1010100 ‘[’ 1010101 ‘\’ 1010110 ‘]’ 1010111 ‘^’1011000 ‘_’ 1011001 ‘’ 1011010 ‘{’ 1011011 ‘’1011100 ‘}’ 1011101 ‘~’ 1011110 ‘ ‘ 1011111 ‘t’1100000 ‘n’ 1100001 ‘r’ 1100010 ‘x0b’ 1100011 ‘x0c’
Aslında yukarıda anlattığımız sayı-karakter eşleştirme işleminin, ta en başta yaptığımızsinyal-sayı eşleştirme işlemiyle mantık olarak aynı olduğuna dikkatinizi çekmek isterim.
Sistemimizi tasarlarken, iletilen iki farklı sinyali 0 ve 1 sayıları ile temsil etmiştik. Yani businyalleri 0 ve 1’ler halinde kodlamıştık. Şimdi ise bu sayıları karakterlere dönüştürüyoruz.Yani yine bir kodlama (encoding) işlemi gerçekleştiriyoruz.
Baştan beri anlattığımız bu küçük iletişim modeli, sayıların ve karakterlerin nasıl temsiledilebileceği konusunda bize epey bilgi verdi. Bu arada, yukarıda anlattığımız sistem herne kadar hayali de olsa, bu sisteme benzeyen sistemlerin tarih boyunca kullanıldığınıve hatta bugün kullandığımız bütün iletişim sistemlerinin de yukarıda anlattığımız temelüzerinde şekillendiğini belirtmeden geçmeyelim. Örneğin telgraf iletişiminde kullanılan Morsalfabesi yukarıda tarif ettiğimiz sisteme çok benzer. Mors alfabesi, kısa ve uzun sinyallerlekarakterlerin eşleştirilmesi yoluyla oluşturulmuştur. Mors sisteminde farklı sinyaller (tıpkıbizim sistemimizde olduğu gibi) farklı harflere karşılık gelir:
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Mors alfabesinin bizim oluşturduğumuz sisteme mantık olarak ne kadar benzediğine dikkatedin. Bu sistemin benzeri biraz sonra göstereceğimiz gibi, modern bilgisayarlarda dakullanılmaktadır.
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BÖLÜM30

Karakter Kodlama (Character Encoding)

Bu bölüme gelinceye kadar Python programlama dilindeki karakter dizisi, liste ve dosyaadlı veri tiplerine ilişkin epey söz söyledik. Artık bu veri tiplerine dair hemen hemen bütünayrıntıları biliyoruz. Ancak henüz öğrenmediğimiz, ama programcılık maceramız açısındanmutlaka öğrenmemiz gereken çok önemli bir konu daha var. Bu önemli konunun adı, karakterkodlama.
Bu bölümde ‘karakter kodlama’ adlı hayati konuyu işlemenin yanısıra, son birkaç bölümdeüstünkörü bir şekilde üzerinden geçtiğimiz, ama derinlemesine incelemeye pek fırsatbulamadığımız bütün konuları da ele almaya çalışacağız. Bu konuyu bitirdikten sonra,önceki konuları çalışırken zihninizde oluşmuş olabilecek boşlukların pek çoğunun dolduğunufarkedeceksiniz. Sözün özü, bu bölümde hem yeni şeyler söyleyeceğiz, hem de halihazırdaöğrendiğimiz şeylerin bir kez daha üzerinden geçerek bunların zihnimizde iyiden iyiyepekişmesini sağlayacağız.
Hatırlarsanız önceki derslerimizde karakter dizilerinin encode() adlı bir metodu olduğundansöz etmiştik. Aynı şekilde, dosyaların da encoding adlı bir parametresi olduğunu söylemiştik.Ayrıca bu encoding konusu, ilk derslerimizde metin düzenleyici ayarlarını anlatırken dekarşımıza çıkmıştı. Orada, yazdığımız programlarda özellikle Türkçe karakterlerin düzgüngörünebilmesi için, kullandığımız metin düzenleyicinin dil kodlaması (encoding) ayarlarınıdüzgün yapmamız gerektiğini üstüne basa basa söylemiştik. Biz şu ana kadar bu konuyuayrıntılı olarak ele almamış da olsak, siz şimdiye kadar yazdığınız programlarda Türkçekarakterleri kullanırken halihazırda pek çok problemle karşılaşmış ve bu sorunların nedenkaynaklandığını anlamakta zorlanmış olabilirsiniz.
İşte bu bölümde, o zaman henüz bilgimiz yetersiz olduğu için ertelediğimiz bu encodingkonusunu bütün ayrıntılarıyla ele alacağız ve yazdığımız programlarda Türkçe karakterlerikullanırken neden sorunlarla karşılaştığımızı, bu sorunun temelinde neyin yattığını anlamayaçalışacağız.
O halde hiç vakit kaybetmeden bu önemli konuyu incelemeye başlayalım.
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30.1 Giriş

Önceki bölümlerde sık sık tekrar ettiğimiz gibi, bilgisayar dediğimiz şey, üzerinden elektrikgeçen devrelerden oluşmuş bir sistemdir. Eğer bir devrede elektrik yoksa o devrenin değeri 0volt iken, o devreden elektrik geçtiğinde devrenin değeri yaklaşık +5 volttur.
Gördüğünüz gibi, ortada iki farklı değer var: 0 volt ve +5 volt. İkili (binary) sayma sisteminde deiki değer bulunur: 0 ve 1. İşte biz bu 0 volt’u ikili sistemde 0 ile, +5 volt’u ise 1 ile temsil ediyoruz.Yani devreden elektrik geçtiğinde o devrenin değeri 1, elektrik geçmediğinde ise 0 olmuşoluyor. Tabii bilgisayar açısından bakıldığında devrede elektrik vardır veya yoktur. Biz insanlarbu ikili durumu daha kolay bir şekildemanipüle edebilmek için farklı voltaj durumlarından herbirine sırasıyla 0 ve 1 gibi bir ad veriyoruz. Yani iki farklı voltaj değerini iki farklı sayı halinde‘kodlamış’ oluyoruz. . .
Hatırlarsanız bir önceki bölümde tasarladığımız basit iletişim modelinde de ampulün loş ışıkvermesini sağlayan düşük elektrik sinyallerini 0 ile, parlak ışık vermesini sağlayan yüksekelektrik sinyallerini ise 1 ile temsil etmiştik. Bu temsil işine de teknik olarak ‘kodlama’(encoding) adı verildiğini söylemiştik. İşte bilgisayarlar açısından da benzer bir durum sözkonusudur. Bilgisayarlarda da 0 volt ve +5 volt değerleri sırasıyla ikili sayma sistemindeki 0 ve1 sayıları halinde kodlanabilir.
Sözün özü ilk başta yalnızca iki farklı elektrik sinyali vardır. Elbette bu elektrik sinyalleriile doğrudan herhangi bir işlem yapamayız. Mesela elektrik sinyallerini birbiriyle toplayıp,birbirinden çıkaramayız. Ama bu sinyalleri bir sayma sistemi ile temsil edersek (yani businyalleri o sayma sisteminde kodlarsak), bunları kullanarak, örneğin, aritmetik işlemlerirahatlıkla gerçekleştirebiliriz. Mesela 0 volt ile +5 voltu birbiriyle toplayamayız, ama 0 voltuikili sistemdeki 0 sayısıyla, +5 voltu ise ikili sistemdeki 1 sayısıyla kodladıktan sonra bu ikilisayılar arasında her türlü aritmetik işlemi gerçekleştirebiliriz.
Bilgisayarlar yalnızca iki farklı voltaj durumundan anladığı ve bu iki farklı voltaj durumu da ikilisayma sistemindeki iki farklı sayı ile kolayca temsil edilebildiği için, ilk bilgisayarlar çoğunluklasadece hesap işlemlerinde kullanılıyordu. Karakterlerin/harflerin bilgisayar dünyasındakiişlevi bir hayli kısıtlıydı. Metin oluşturma işi o zamanlarda daktilo ve benzeri araçların göreviolarak görülüyordu. Bu durumu, telefon teknolojisi ile kıyaslayabilirsiniz. İlk telefonlar dayalnızca iki kişi arasındaki sesli iletişimi sağlamak gibi kısıtlı bir amaca hizmet ediyordu. Bugünise, geçmişte pek çok farklı cihaza paylaştırılmış görevleri akıllı telefonlar aracılığıyla tek eldenhalledebiliyoruz.
Peki bir bilgisayar yalnızca elektrik sinyallerinden anlıyorsa, biz mesela bilgisayarları nasıloluyor da metin girişi için kullanabiliyoruz?
Bu sorunun cevabı aslında çok açık: Birtakım elektrik sinyallerini, birtakım aritmetik işlemlerigerçekleştirebilmek amacıyla nasıl birtakım sayılar halinde kodlayabiliyorsak; birtakım sayılarıda, birtakım metin işlemlerini gerçekleştirebilmek amacıyla birtakım karakterler halindekodlayabiliriz.
Peki ama nasıl?
Bir önceki bölümde bahsettiğimiz basit iletişim modeli aracılığıyla bunun nasıl yapılacağınıanlatmıştık. Tıpkı bizim basit iletişim sistemimizde olduğu gibi, bilgisayarlar da yalnızcaelektrik sinyallerini görür. Tıpkı orada yaptığımız gibi, bilgisayarlarda da hangi elektriksinyalinin hangi sayıya; hangi sayının da hangi karaktere karşılık geleceğini belirleyebiliriz.Daha doğrusu, bilgisayarların gördüğü bu elektrik sinyallerini sayılara ve karakterleredönüştürebiliriz. Dışarıdan girilen karakterleri de, bilgisayarların anlayabilmesi için tam aksi
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istikamette sayıya, oradan da elektrik sinyallerine çevirebiliriz. İşte bu dönüştürme işleminekarakter kodlama (character encoding) adı verilir.
Bu noktada şöyle bir soru akla geliyor: Tamam, sayıları karakterlere, karakterleri de sayılaradönüştüreceğiz. Ama peki hangi sayıları hangi karakterlere, hangi karakterleri de hangisayılara dönüştüreceğiz? Yani mesela ikili sistemdeki 0 sayısı hangi karaktere, 1 sayısı hangikaraktere, 10 sayısı hangi karaktere karşılık gelecek?
Siz aslında bu sorunun cevabını da biliyorsunuz. Yine bir önceki bölümde anlattığımızgibi, hangi sayıların hangi karakterlere karşılık geleceğini, sayılarla karakterlerin eşleştirildiğibirtakım tablolalar yardımıyla rahatlıkla belirleyebiliriz.
Bu iş ilk başta kulağa çok kolaymış gibi geliyor. Esasında iş kolaydır, ama şöyle birproblem var: Herkes aynı sayıları aynı karakterlerle eşleştirmiyor olabilir. Mesela durumubir önceki bölümde tasarladığımız basit iletişim modeli üzerinden düşünelim. Diyelim ki,başta yalnızca bir arkadaşınızla ikinizin arasındaki iletişimi sağlamak için tasarladığınız busistem başkalarının da dikkatini çekmiş olsun. . . Tıpkı sizin gibi, başkaları da loş ışık-parlakışık karşıtlığı üzerinden birbiriyle iletişim kurmaya karar vermiş olsun. Ancak sistemin temeliherkesçe aynı şekilde kullanılıyor olsa da, karakter eşleştirme tablolarını herkes aynı şekildekullanmıyor olabilir. Örneğin başkaları, kendi ihtiyaçları çerçevesinde, farklı sayıların farklıkarakterlerle eşleştirildiği farklı tablolar tasarlamış olabilir. Bu durumun dezavantajı, farklısistemlerle üretilen mesajların, başka sistemlerde aslı gibi görüntülenemeyecek olmasıdır.Örneğin ‘a’ harfinin 1010 gibi bir sayıyla temsil edildiği sistemle üretilen bir mesaj, aynı harfinmesela 1101 gibi bir sayıyla temsil edildiği sistemde düzgün görüntülenemeyecektir. İşte aynışey bilgisayarlar için de geçerlidir.
1960’lı yılların ilk yarısına kadar her bilgisayar üreticisi, sayılarla karakterlerin eşleştirildiği,birbirinden çok farklı tablolar kullanıyordu. Yani her bilgisayar üreticisi farklı karakterleri farklısayılarla eşleştiriyordu. Örneğin bir bilgisayarda 10 sayısı ‘a’ harfine karşılık geliyorsa, başkabir bilgisayarda 10 sayısı ‘b’ harfine karşılık gelebiliyordu. Bu durumun doğal sonucu olarak,iki bilgisayar arasında güvenilir bir veri aktarımı gerçekleştirmek mümkün olmuyordu. Hattadaha da vahimi, aynı firma içinde bile birden fazla karakter eşleştirme tablosunun kullanıldığıolabiliyordu. . .
Peki bu sorunun çözümü ne olabilir?
Cevap elbette standartlaşma.
Standartlaşma ilerleme ve uygarlık açısından çok önemli bir kavramdır. Standartlaşmaolmadan ilerleme ve uygarlık düşünülemez. Eğer standartlaşma diye bir şey olmasaydı,mesela A4 piller boy ve en olarak standart bir ölçüye sahip olmasaydı, evde kullandığınızküçük aletlerin pili bittiğinde uygun pili satın almakta büyük zorluk çekerdiniz. Banyo-mutfakmusluklarındaki plastik contanın belli bir standardı olmasaydı, conta eskidiğinde yenisinialabilmek için eskisinin ölçülerini inceden inceye hesaplayıp bu ölçülere göre yeni birconta arayışına çıkmanız gerekirdi. Herhangi bir yerden bulduğunuz contayı herhangi birmuslukta kullanamazdınız. İşte bu durumun aynısı bilgisayarlar için de geçerlidir. Eğer bugünkarakterlerle sayıları eşleştirme işlemi belli bir standart üzerinden yürütülüyor olmasaydı,kendi bilgisayarınızda oluşturduğunuz bir metni başka bir bilgisayarda açtığınızda aynı metnigöremezdiniz. İşte 1960’lı yıllara kadar bilgisayar dünyasında da aynen buna benzer bir sorunvardı. Yani o dönemde, hangi sayıların hangi karakterlerle eşleşeceği konusunda uzlaşmaolmadığı için, farklı bilgisayarlar arasında metin değiş tokuşu pek mümkün değildi.
1960’lı yılların başında IBM şirketinde çalışan Bob Bemer adlı bir bilim adamı bu kargaşanınsona ermesi gerektiğine karar verip, herkes tarafından benimsenecek ortak bir karakterkodlama sistemi üzerinde ilk çalışmaları başlattı. İşte ASCII (‘aski’ okunur) böylece hayatımıza
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girmiş oldu.
Peki bu ‘ASCII’ denen şey tam olarak ne anlama geliyor? Gelin bu sorunun cevabını, en baştanbaşlayarak ve olabildiğince ayrıntılı bir şekilde vermeye çalışalım.

30.2 ASCII

Bilgisayarların iki farklı elektrik sinyali ile çalıştığını, bu iki farklı sinyalin de 0 ve 1 sayıları iletemsil edildiğini, bilgisayarla metin işlemleri yapabilmek için ise bu sayıların belli karakterlerleeşleştirilmesi gerektiğini söylemiştik.
Yukarıda da bahsettiğimiz gibi, uygarlık ve ilerleme açısından standartlaşma önemli birbasamaktır. Şöyle düşünün: Biz bilgisayarların çalışma prensibinde iki farklı elektrik sinyaliolduğunu biliyoruz. Biz insanlar olarak, işlerimizi daha kolay yapabilmek için, bu sinyalleridaha somut birer araç olan 0 ve 1 sayılarına atamışız. Eğer devrede elektrik yoksa bu durumu0 ile, eğer devrede elektrik varsa bu durumu 1 ile temsil ediyoruz. Esasında bu da bir uzlaşmagerektirir. Devrede elektrik yoksa bu durumu pekala 0 yerine 1 ile de temsil edebilirdik. . . Eğerelektrik sinyallerinin temsili üzerinde böyle bir uzlaşmazlık olsaydı, her şeyden önce hangisinyalin hangi sayıya karşılık geleceği konusunda da ortak bir karara varmamız gerekirdi.
Elektriğin var olmadığı durumu 0 yerine 1 ile temsil etmek akla pek yatkın olmadığı içinuzlaşmada bir problem çıkmıyor. Ama karakterler böyle değildir. Onlarca (hatta yüzlerce vebinlerce) karakterin sayılarla eşleştirilmesi gereken bir durumda, ortak bir eşleştirme düzeniüzerinde uzlaşma sağlamak hiç de kolay bir iş değildir. Zaten 1960’lı yılların başına kadar daböyle bir uzlaşma sağlanabilmiş değildi. Dediğimiz gibi, her bilgisayar üreticisi sayıları farklıkarakterlerle eşleştiriyor, yani birbirlerinden tamamen farklı karakter kodlama sistemlerikullanıyordu.
İşte bu kargaşayı ortadan kaldırmak gayesiyle, Bob Bemer ve ekibi hangi sayıların hangikarakterlere karşılık geleceğini belli bir standarda bağlayan bir tablo oluşturdu. Bu standardaise American Standard Code for Information Interchange, yani ‘Bilgi Alışverişi için StandartAmerikan Kodu’ veya kısaca ‘ASCII’ adı verildi.
30.2.1 7 Bitlik bir Sistem

ASCII adı verilen sistem, birtakım sayıların birtakım karakterlerle eşleştirildiği basit birtablodan ibarettir. Bu tabloyu https://www.asciitable.com/ adresinde görebilirsiniz:
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İsterseniz bu tabloyu Python yardımıyla kendiniz de oluşturabilirsiniz:
for i in range(128):

if i % 4 == 0:
print("\n")

print("{:<3} {:>8} \t".format(i, repr(chr(i))), sep="", end="")

Not: Bu kodlarda repr() fonksiyonu dışında bilmediğiniz ve anlayamayacağınız hiçbir şeyyok. Biraz sonra repr() fonksiyonundan da bahsedeceğiz. Ama dilerseniz, bu fonksiyonun neişe yaradığı konusunda en azından bir fikir sahibi olmak için, yukarıdaki kodları bir de repr()olmadan yazmayı ve aldığınız çıktıyı incelemeyi deneyebilirsiniz.
ASCII tablosunda toplam 128 karakterin sayılarla eşleştirilmiş durumda olduğunugörüyorsunuz. Bir önceki bölümde bahsettiğimiz basit iletişim modelinde anlattıklarımızdanda aşina olduğunuz gibi, 128 adet sayı 7 bite karşılık gelir (2**7=128). Yani 7 bit ilegösterilebilecek son sayı 127’dir. Dolayısıyla ASCII 7 bitlik bir sistemdir.
ASCII tablosunu şöyle bir incelediğimizde ilk 32 öğenin göze ilk başta anlamsız görünenbirtakım karakterlerden oluştuğunu görüyoruz:

sayı karakter sayı karakter sayı karakter sayı karakter0 ‘\x00’ 1 ‘\x01’ 2 ‘\x02’ 3 ‘\x03’4 ‘\x04’ 5 ‘\x05’ 6 ‘\x06’ 7 ‘\x07’8 ‘\x08’ 9 ‘\t’ 10 ‘\n’ 11 ‘\x0b’12 ‘\x0c’ 13 ‘\r’ 14 ‘\x0e’ 15 ‘\x0f’16 ‘\x10’ 17 ‘\x11’ 18 ‘\x12’ 19 ‘\x13’20 ‘\x14’ 21 ‘\x15’ 22 ‘\x16’ 23 ‘\x17’24 ‘\x18’ 25 ‘\x19’ 26 ‘\x1a’ 27 ‘\x1b’28 ‘\x1c’ 29 ‘\x1d’ 30 ‘\x1e’ 31 ‘\x1f’

Not: Bu arada, asciitable.com adresinden baktığınız tablo ile yukarıdaki tablonun birbirinden
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farklı olduğunu zannedebilirsiniz ilk bakışta. Ama aslında arada herhangi bir fark yok. Yalnızcaiki tablonun karakterleri gösterim şekli birbirinden farklı. Örneğin asciitable.com’daki tabloda9 sayısının ‘TAB (horizontal tab)’ adlı bir karaktere atandığını görüyoruz. Yukarıdaki tablodaise 9 sayısının yanında \t adlı kaçış dizisi var. Gördüğünüz gibi, ‘TAB (horizontal tab)’ ifadesi ile\t ifadesi aynı karaktere atıfta bulunuyor. Yalnızca bunların gösterimleri birbirinden farklı, okadar.
Aslında bu karakter salatası arasında bizim tanıdığımız birkaç karakter de yok değil. Mesela9. sıradaki \t öğesinin sekme oluşturan kaçış dizisi olduğunu söyledik. Aynı şekilde, 10.sıradaki \n öğesinin satır başına geçiren kaçış dizisi olduğunu, 13. sıradaki \r öğesinin ise satırıbaşa alan kaçış dizisi olduğunu da biliyoruz. Bu tür karakterler ‘basılamayan’ (non-printing)karakterlerdir. Yani mesela ekranda görüntülenebilen ‘a’, ‘b’, ‘c’, ‘!’, ‘?’, ‘=’ gibi karakterlerdenfarklı olarak bu ilk 32 karakter ekranda görünmez. Bunlara aynı zamanda ‘kontrol karakterleri’(control characters) adı da verilir. Çünkü bu karakterler ekranda görüntülenmek yerine,metnin akışını kontrol eder. Bu karakterlerin ne işe yaradığını şu tabloyla tek tek gösterebiliriz(tablo https://tr.wikipedia.org/wiki/ASCII adresinden alıntıdır):

Sayı Karakter Sayı Karakter0 boş 16 veri bağlantısından çık1 başlık başlangıcı 17 aygıt denetimi 12 metin başlangıcı 18 aygıt denetimi 23 metin sonu 19 aygıt denetimi 34 aktarım sonu 20 aygıt denetimi 45 sorgu 21 olumsuz bildirim6 bildirim 22 zaman uyumlu boşta kalma7 zil 23 aktarım bloğu sonu8 geri al 24 iptal9 yatay sekme 25 ortam sonu10 satır besleme/yeni satır 26 değiştir11 dikey sekme 27 çık12 form besleme/yeni sayfa 28 dosya ayırıcısı13 satır başı 29 grup ayırıcısı14 dışarı kaydır 30 kayıt ayırıcısı15 içeri kaydır 31 birim ayırıcısı
Gördüğünüz gibi, bunlar birer harf, sayı veya noktalama işareti değil. O yüzden bu karakterlerekranda görünmez. Ama bir metindeki veri, satır ve paragraf düzeninin nasıl olacağını, metninnerede başlayıp nerede biteceğini ve nasıl görüneceğini kontrol ettikleri için önemlidirler.
Geri kalan sayılar ise doğrudan karakterlere, sayılara ve noktalama işaretlerine tahsisedilmiştir:
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sayı karakter sayı karakter sayı karakter sayı karakter32 ‘ ‘ 33 ‘!’ 34 ‘”’ 35 ‘#’36 ‘$’ 37 ‘%’ 38 ‘&’ 39 “’”40 ‘(’ 41 ‘)’ 42 ‘*’ 43 ‘+’44 ‘,’ 45 ‘-’ 46 ‘.’ 47 ‘/’48 ‘0’ 49 ‘1’ 50 ‘2’ 51 ‘3’52 ‘4’ 53 ‘5’ 54 ‘6’ 55 ‘7’56 ‘8’ 57 ‘9’ 58 ‘:’ 59 ‘;’60 ‘<’ 61 ‘=’ 62 ‘>’ 63 ‘?’64 ‘@’ 65 ‘A’ 66 ‘B’ 67 ‘C’68 ‘D’ 69 ‘E’ 70 ‘F’ 71 ‘G’72 ‘H’ 73 ‘I’ 74 ‘J’ 75 ‘K’76 ‘L’ 77 ‘M’ 78 ‘N’ 79 ‘O’80 ‘P’ 81 ‘Q’ 82 ‘R’ 83 ‘S’84 ‘T’ 85 ‘U’ 86 ‘V’ 87 ‘W’88 ‘X’ 89 ‘Y’ 90 ‘Z’ 91 ‘[’92 ‘\’ 93 ‘]’ 94 ‘^’ 95 ‘_’96 ‘” 97 ‘a’ 98 ‘b’ 99 ‘c’100 ‘d’ 101 ‘e’ 102 ‘f’ 103 ‘g’104 ‘h’ 105 ‘i’ 106 ‘j’ 107 ‘k’108 ‘l’ 109 ‘m’ 110 ‘n’ 111 ‘o’112 ‘p’ 113 ‘q’ 114 ‘r’ 115 ‘s’116 ‘t’ 117 ‘u’ 118 ‘v’ 119 ‘w’120 ‘x’ 121 ‘y’ 122 ‘z’ 123 ‘{’124 ‘|’ 125 ‘}’ 126 ‘~’ 127 ‘x7f’
İşte 32 ile 127 arası sayılarla eşleştirilen yukarıdaki karakterler yardımıyla metinihtiyaçlarımızın büyük bölümünü karşılayabiliriz. Yani ASCII adı verilen bu eşleştirme tablosusayesinde bilgisayarların sayılarla birlikte karakterleri de işleyebilmesini sağlayabiliriz.
1960’lı yıllara gelindiğinde, bilgisayarlar 8 bit uzunluğundaki verileri işleyebiliyordu. Yani,ASCII sisteminin gerçeklendiği (yani hayata geçirildiği) bilgisayarlar 8 bitlik bir kapasiteyesahipti. Bu 8 bitin 7 biti karakterle ayrılmıştı. Dolayısıyla mevcut bütün karakterler 7bitlik bir alana sığdırılmıştı. Boşta kalan 8. bit ise, veri aktarımının düzgün gerçekleştirilipgerçekleştirilmediğini denetlemek amacıyla ‘doğruluk kontrolü’ için kullanılıyordu. Bukontrole teknik olarak ‘eşlik denetimi’ (parity check), bu eşlik denetimini yapmamızı sağlayanbit’e ise ‘eşlik biti’ (parity bit) adı verildiğini biliyorsunuz. Geçen bölümde bu teknik terimlerinne anlama geldiğini açıklamış, hatta bunlarla ilgili basit bir örnek de vermiştik.
Adından da anlaşılacağı gibi, ASCII bir Amerikan standardıdır. Dolayısıyla hazırlanışındaİngilizce temel alınmıştır. Zaten ASCII tablosunu incelediğinizde, bu tabloda Türkçeye özgüharflerin bulunmadığını göreceksiniz. Bu sebepten, bu standart ile mesela Türkçeye özgükarakterleri gösteremeyiz. Çünkü ASCII standardında ‘ş’, ‘ç’, ‘ğ’ gibi harfler kodlanmamıştır.Özellikle Python’ın 2.x serisini kullanmış olanlar, ASCII’nin bu yetersizliğinin nelere sebepolduğunu gayet iyi bilir. Python’ın 2.x serisinde mesela doğrudan şöyle bir kod yazamayız:
print("Merhaba Şirin Baba!")

“Merhaba Şirin Baba! adlı karakter dizisinde geçen ‘Ş’ harfi ASCII dışı bir karakterdir. Yani buharf ASCII ile temsil edilemez. O yüzden böyle bir kod yazıp bu kodu çalıştırdığımızda Pythonbize şöyle bir hata mesajı gösterecektir:
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File "deneme.py", line 1
SyntaxError: Non-ASCII character '\xde' in file deneme.py on line 1, but no
encoding declared; see http://www.python.org/peps/pep-0263.html for details

Aynen anlattığımız gibi, yukarıdaki hata mesajı da kodlar arasında ASCII olmayan bir karakteryer aldığından yakınıyor. . .
ASCII’nin her ne kadar yukarıda bahsettiğimiz eksiklikleri olsa da bu standart son dereceyaygındır ve piyasada bulunan pek çok sistemde kullanılmaya devam etmektedir. Örneğinsize kullanıcı adı ve parola soran hemen hemen bütün sistemler bu ASCII tablosunu temel alırveya bu tablodan etkilenmiştir. O yüzden çoğu yerde kullanıcı adı ve/veya parola belirlerkenTürkçe karakterleri kullanamazsınız. Hatta pek çok yazı tipinde yalnızca ASCII tablosundayer alan karakterlerin karşılığı bulunur. Bu yüzden, mesela blogunuzda kullanmak üzereseçip beğendiğiniz çoğu yazı tipi ‘ş’, ‘ç’, ‘ğ’, ‘ö’ gibi harfleri göstermeyebilir. Yukarıda ‘MerhabaŞirin Baba!’ örneğinde de gösterdiğimiz gibi, Python’ın 2.x serisinde de öntanımlı olarakASCII kodlama biçimi kullanılıyordu. O yüzden Python’ın 2.x sürümlerinde Türkçe karakterlerigösterebilmek için daha fazla ilave işlem yapmak zorunda kalıyorduk.
Sözün özü, eğer yazdığınız veya kendiniz yazmamış da olsanız herhangi bir sebeplekullanmakta olduğunuz bir programda Türkçe karakterlere ilişkin bir hata alıyorsanız, budurumun en muhtemel sebebi, kullandığınız programın veya sistemin, doğrudan ASCII’yiveya ASCII’ye benzer başka bir sistemi temel alarak çalışıyor olmasıdır. ASCII tablosundagörünen 128 karakter dışında kalan hiçbir karakter ASCII ile kodlanamayacağı için, özelliklefarklı dillerin kullanıldığı bilgisayarlarda çalışan programlar kaçınılmaz olarak karakterlereilişkin pek çok hata verecektir. Örneğin, karakter kodlamalarına ilişkin olarak yukarıdabahsettiğimiz ayrıntılardan habersiz bir Amerikalı programcının yazdığı bir programa Türkçeveri girdiğinizde bu program bir anda tuhaf görünen hatalar verip çökecektir. . .
30.2.2 Genişletilmiş ASCII

Dediğimiz gibi, ASCII 7 bitlik bir karakter kümesidir. Bu standardın ilk çıktığı dönemde 8.bitin hata kontrolü için kullanıldığını söylemiştik. Sonraki yıllarda 8. bitin hata kontrolü içinkullanılmasından vazgeçildi. Böylece 8. bit yine boşa düşmüş oldu. Bu bitin boşa düşmesi ileelimizde yine toplam 128 karakterlik bir boşluk olmuş oldu. Dediğimiz gibi 7 bit ile toplam 128sayı-karakter eşleştirilebilirken, 8 bit ile toplam 256 sayı-karakter eşleştirilebilir. Ne de olsa:
>>> 2**7

128

>>> 2**8

256

İşte bu fazla bit, farklı kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından, İngilizcede bulunmayan amabaşka dillerde bulunan karakterleri temsil etmek için kullanıldı. Ancak elbette bu fazladanbitin sağladığı 128 karakter de dünyadaki bütün karakterlerin temsil edilmesine yetmez.Bu yüzden 8. bitin sunduğu boşluk, birbirinden farklı karakterleri gösteren çeşitli tablolarınortaya çıkmasına sebep oldu. Bu birbirinden farklı tablolara genel olarak ‘kod sayfası’ adıverilir. Örneğin Microsoft şirketinin Türkiye’ye gönderdiği bilgisayarlarda tanımlı ‘cp857’ adlıkod sayfasında 128 ile 256 aralığında Türkçe karakterlere de yer verilmişti (bkz. https://docs.
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microsoft.com/en-us/previous-versions/cc195068(v=msdn.10)?redirectedfrom=MSDN)
Bu tabloya baktığınızda baştan 128’e kadar olan karakterlerin standart ASCII tablosu ile aynıolduğunu göreceksiniz. 128. karakterden itibaren ise Türkçeye özgü harfler tanımlanır. Meselabu tabloda 128. karakter Türkçedeki büyük ‘ç’ harfi iken, 159. karakter küçük ‘ş’ harfidir. Budurumu şu Python kodları ile de teyit edebilirsiniz:
>>> "Ç".encode("cp857")

b'\x80'

>>> "ş".encode("cp857")

b'\x9f'

Bu arada bu sayıların onaltılı sayma düzenine göre olduğunu biliyorsunuz. Onlu düzendebunların karşılığı sırasıyla şudur:
>>> int("80", 16)

128

>>> int("9f", 16)

159

Burada karakter dizilerinin encode() adlı metodunu kullandığımıza dikkat edin. Bu metotyardımıyla herhangi bir karakteri herhangi bir karakter kodlama sistemine göre kodlayabiliriz.Mesela yukarıdaki iki örnekte ‘Ç’ ve ‘ş’ harflerini ‘cp857’ adlı kod sayfasına göre kodladık vebunların bu kod sayfasında hangi sayılara karşılık geldiğini bulduk.
cp857 numaralı kod sayfasında ‘Ç’ ve ‘ş’ harfleri yer aldığı için, biz bu harfleri o kod sayfasınagöre kodlayabiliyoruz. Amamesela ASCII kodlama sisteminde bu harfler bulunmaz. O yüzdenbu harfleri ASCII sistemine göre kodlayamayız:
>>> "Ç".encode("ascii")

Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>

UnicodeEncodeError: 'ascii' codec can't encode character '\xc7' in position
0: ordinal not in range(128)

Tıpkı hata mesajında da söylendiği gibi:
Unicode Kodlama Hatası: 'ascii' kod çözücüsü, 0 konumundaki '\xc7' adlı
karakteri kodlayamıyor. Sayı 0-128 aralığında değil.

Gerçekten de onlu sistemde 199 sayısına karşılık gelen bu onaltılı ‘\xc7’ sayısı ASCII’ninkapsadığı sayı aralığının dışında kalmakta, bu yüzden de ASCII kod çözücüsü ilekodlanamamaktadır.
Dediğimiz gibi, Microsoft Türkiye’ye gönderdiği bilgisayarlarda 857 numaralı kod sayfasınıtanımlıyordu. Ama mesela Arapça konuşulan ülkelere gönderdiği bilgisayarlarda ise, https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/cc195061(v=msdn.10)?redirectedfrom=MSDN
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adresinden görebileceğiniz 708 numaralı kod sayfasını tanımlıyordu. Bu kod sayfasınıincelediğinizde, 128 altı karakterlerin standart ASCII ile aynı olduğunu ancak 128 üstükarakterlerin Türkçe kod sayfasındaki karakterlerden farklı olduğunu göreceksiniz. İşte 128üstü karakterler bütün dillerde birbirinden farklıdır. Bu farklılığın ne sonuç doğurabileceğinitahmin edebildiğinizi zannediyorum. Elbette, mesela kendi bilgisayarınızda yazdığınız birmetni Arapça konuşulan bir ülkedeki bilgisayara gönderdiğinizde, doğal olarak metin içindekiTürkçeye özgü karakterlerin yerinde başka karakterler belirecektir.
Bu bölümünbaşında da söylediğimiz gibi, Genişletilmiş ASCII sisteminde 128 ile 256 aralığı içinpek çok farklı karakter eşleştirme tabloları kullanılıyordu. Mesela Microsoft şirketi bu aralıkiçin kendine özgü birtakım kod sayfaları tasarlamıştı. Bu kod sayfalarına örnek olarak yukarıdacp857 ve cp708 numaralı kod sayfalarını örnek vermiştik.
Elbette 128 ile 256 aralığını dolduran, yalnızca Microsoft’a ait kod sayfaları yoktu piyasada.Aynı aralığı farklı karakterlerle dolduran pek çok başka eşleştirme tablosu da dolaşıyorduetrafta. Örneğin özellikle Batı Avrupa dillerindeki karakterleri temsil edebilmek içinoluşturulmuş ‘latin1’ (öbür adıyla ISO-8859-1) adlı karakter kümesi bugün de yaygın olarakkullanılan sistemlerinden biridir. Almancada olup da ASCII sistemi ile temsil edilemeyen ‘ö’,‘ß’, ‘ü’ gibi harfler ve Fransızcada olup da yine ASCII sistemi ile temsil edilemeyen ‘ç’ ve ‘é’ gibiharfler bu karakter kümesinde temsil edilebiliyordu. Eğer dilerseniz bu karakter kümesini dehttps://www.fileformat.info/info/charset/ISO-8859-1/list.htm adresinden inceleyebilirsiniz.
Yalnız burada önemli bir ayrıntıyı not düşelim. ‘Genişletilmiş ASCII’, standart ASCII gibi genelkabul görmüş tek bir sistem değildir.Genişletilmiş ASCII dediğimizde zaten tek bir karakterkümesi akla gelmiyor. Dolayısıyla ASCII dendiğinde anlamamız gereken şey 128 karakterlikbir sayı-karakter eşleştirme tablosudur. ASCII hiçbir zaman bu 128 karakterin ötesine geçip de256 karakterlik bir aralığı temsil etmiş değildir. Dolayısıyla 127. sayının ötesindeki karakterlerikapsayan sistem ASCII değildir. ‘Genişletilmiş ASCII’ kavramı, temel ASCII sisteminde temsiledilen sayı-karakter çiftlerinin pek çok farklı kurum ve kuruluş tarafından birbirinden farklıbiçimlerde ‘genişletilmesiyle’ oluşturulmuş, ancak ASCII’nin kendisi kadar standartlaşamamışbir sistemler bütünüdür. Bu sistem içinde pek çok farklı kod sayfası (veya karakter kümesi)yer alır. Tek başına ‘Genişletilmiş ASCII’ ifadesi açıklayıcı olmayıp; ASCII’nin hangi karakterkümesine göre genişletildiğinin de belirtilmesi gerekir.
Bütün bu anlattıklarımızdan şu sonucu çıkarıyoruz: ASCII bilgisayarlar arasında güvenli birşekilde veri aktarımını sağlamak için atılmış en önemli ve en başarılı adımlardan bir tanesidir.Bu güçlü standart sayesinde uzun yıllar bilgisayarlar arası temel iletişim başarıyla sağlandı.Ancak bu standardın zayıf kaldığı nokta 7 bitlik olması ve boşta kalan 8. bitin tek başınadünyadaki bütün dilleri temsil etmeye yeterli olmamasıdır.
30.2.3 1 Karakter == 1 Bayt

ASCII standardı, her karakterin 1 bayt ile temsil edilebileceği varsayımı üzerine kurulmuştur.Bildiğiniz gibi, 1 bayt (geleneksel olarak) 8 bit’e karşılık gelir. Peki 1 bayt’ın 8 bit’e karşılıkgelmesinin nedeni nedir? Aslında bunun özel bir nedeni yok. 1 destede neden 10 öğe, 1düzinede de 12 öğe varsa, 1 bayt’ta da 8 bit vardır. . . Yani biz insanlar öyle olmasına kararverdiğimiz için 1 destede 10 öğe, 1 düzinede 12 öğe, 1 bayt’ta ise 8 bit vardır.
Dediğimiz gibi ASCII standardı 7 bitlik bir sistemdir. Yani bu standartta en büyük sayı olan 127yalnızca 7 bit ile gösterilebilir:
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>>> bin(127)[2:]

'1111111'

127 sayısı 7 bit ile gösterilebilecek son sayıdır:
>>> (127).bit_length()

7

>>> (128).bit_length()

8

8 bitlik bir sistem olan Genişletilmiş ASCII ise 0 ile 255 arası sayıları temsil edebilir:
>>> bin(255)[2:]

'11111111'

255 sayısı 8 bit ile gösterilebilecek son sayıdır:
>>> (255).bit_length()

8

>>> (256).bit_length()

9

Dolayısıyla ASCII’de ve Genişletilmiş ASCII’de 1 baytlık alana toplam 256 karakter sığdırılabilir.Eğer daha fazla karakteri temsil etmek isterseniz 1 bayttan fazla bir alana ihtiyaç duyarsınız.
Bu arada, olası bir yanlış anlamayı önleyelim:
1 bayt olma durumumesela doğrudan ‘a’ harfinin kendisi ile ilgili bir şey değildir. Yani ‘a’ harfi1 bayt ile gösterilebiliyorken, mesela ‘ş’ harfi 1 bayt ile gösterilemiyorsa, bunun nedeni ‘ş’harfininin ‘tuhaf bir harf’ olması değildir! Eğer ASCII gibi bir sistem Türkiye’de tasarlanmışolsaydı, herhalde ‘ş’ harfi ilk 128 sayı arasında kendine bir yer bulurdu. Mesela böyle birsistemde muhtemelen ‘x’, ‘w’ ve ‘q’ harfleri, Türk alfabesinde yer almadıkları için, dışarıdakalırdı. O zaman da ‘ş’, ‘ç’, ‘ğ’ gibi harflerin 1 bayt olduğunu, ‘x’, ‘w’ ve ‘q’ gibi harflerin ise 1bayt olmadığını söylerdik.
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30.3 UNICODE

İlk bilgisayarların ABD çıkışlı olması nedeniyle, bilgisayarlar çoğunlukla ABD’de üretilip ABDpazarına satılıyordu. Bu nedenle İngilizce alfabeyi temel alan ASCII gibi bir sistem bu pazarınkarakter temsil ihtiyaçlarını %99 oranında karşılıyordu. Ancak bilgisayarların ABD dışınaçıkması ve ABD dışında da da yayılmaya başlamasının ardından, ASCII’nin yetersizlikleri deiyice görünür olmaya başladı. Çünkü ASCII tablosunda, İngilizce dışındaki dillerde bulunanaksanlı ve noktalı harflerin (é, ä, ö, ç gibi) hiçbiri bulunmuyordu.
İlk zamanlarda insanlar aksanlı ve noktalı harfleri ASCII tablosundaki benzerleriyledeğiştirerek kullanmaya razı olmuşlardı (é yerine e; ä yerine a; ö yerine o; ç yerine c gibi).Ancak bu çözüm Avrupa dillerini kullananların sorununu kısmen çözüyor da olsa, Asyadillerindeki problemi çözemez. Çünkü ASCII tablosunu kullanarak Çince ve Japonca gibidillerdeki karakterleri herhangi bir şekilde temsil etmeniz mümkün değildir.
Bu sıkıntıyı kısmen de olsa giderebilmek için, yukarıda da bahsetmiş olduğumuz, 128-256arasındaki boşluktan yararlanılmaya başlandı. Dediğimiz gibi, ASCII 7 bitlik bir sistem olduğuiçin, 8 bitlik bilgisayarlarda fazladan 1 bitin boşta kalmasına izin verir. İşte bu 1 bitlik boşlukdünyanın çeşitli ülkeleri tarafından kendi karakter ihtiyaçlarını karşılamak için kullanıldı.Dolayısıyla Almanlar 128-256 arasını farklı karakterlerle, Fransızlar başka karakterlerle,Yunanlar ise bambaşka karakterlerle doldurdular.
Hatırlarsanız ASCII’nin ortaya çıkış sebebi bilgisayarlar arasında veri alışverişinimümkün kılmaktı. ASCII Amerika’daki bilgisayarlar arasında sağlıklı bir veri alışverişigerçekleştirilmesini rahatlıkla mümkün kılıyordu. Ama bilgisayarların dünyaya yayılmasıile birlikte ilk baştaki veri aktarımı problemi tekrar ortaya çıktı. Bu defa da, meselaTürkiye’den gönderilen bir metin (örneğin bir e.posta) Almanya’daki bilgisayarlarda düzgüngörüntülenemeyebiliyordu. Örneğin Windows-1254 (cp1254) numaralı kod sayfası ilekodlanmış Türkçe bir metin, Almanya’da Windows-1250 numaralı kod sayfasının tanımlıolduğu bir bilgisayarda, aynı sayıların her iki kod sayfasında farklı karakterlere karşılıkgelmesi nedeniyle düzgün görüntülenemez.
Not: Windows-1254 adlı kod sayfası için https://en.wikipedia.org/wiki/Windows-1254adresine; Windows-1250 adlı kod sayfası için ise https://en.wikipedia.org/wiki/Windows-1250adresine bakabilirsiniz.
İşte nasıl 1960’lı yılların başında Bob Bemer ve arkadaşları bilgisayarlar arasında sağlıklıbir veri iletişimi sağlamak için kolları sıvayıp ASCII gibi bir çözüm ürettiyse, ASCII veGenişletilmiş ASCII ile kodlanamayan karakterleri de kodlayıp, uluslar arasında çok geniş çaplıveri alışverişine izin verebilmek amacıyla Xerox şirketinden Joe Becker, Apple şirketinden iseLee Collins ve Mark Davis UNICODE adlı bir çözüm üzerinde ilk çalışmaları başlattı.
Peki tam olarak nedir bu UNICODE denen şey?
Aslında Unicode da tıpkı ASCII gibi bir standarttır. Unicode’un bir proje olarak ortaya çıkışı1987 yılına dayanır. Projenin amacı, dünyadaki bütün dillerde yer alan karakterlerin tek,benzersiz ve doğru bir biçimde temsil edilebilmesidir. Yani bu projenin ortaya çıkış gayesi,ASCII’nin yetersiz kaldığı noktaları telafi etmektir.
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30.3.1 Sınırsız Bitlik bir Sistem

Unicode standardı ile ilgili olarak bilmemiz gereken ilk şey bu standardın ASCII’yi tamamengörmezden gelmiyor olmasıdır. Daha önce de söylediğimiz gibi, ASCII son derece yaygın vegüçlü bir standarttır. Üstelik ASCII standardı yaygın olarak kullanılmaya da devam etmektedir.Bu sebeple ASCII ile halihazırda kodlanmış karakterler UNICODE standardında da aynı şekildekodlanmıştır. Dolayısıyla ASCII UNICODE sisteminin bir alt kümesi olduğu için, ASCII ileuyumlu olan bütün sistemler otomatik olarak UNICODE ile de uyumludur. Ancak tabii bununtersi geçerli değildir.
UNICODE’un ASCII’den en önemli farkı, UNICODE’un ASCII’ye kıyasla çok daha büyükmiktardakarakterin kodlanmasına izin vermesidir. ASCII yalnızca 128 karakterin kodlanmasına izinverirken UNICODE 1.000.000’dan fazla karakterin kodlanmasına izin verir.
UNICODE sistemini devasa bir karakter tablosu olarak hayal edebilirsiniz. Bildiğiniz gibi ASCII7 bitlik bir sistemdir. Bu sebeple de sadece 128 karakteri kodlayabilir. UNICODE ilk ortayaçıktığında 16 bitlik bir sistem olarak tasarlanmıştı. Dolayısıyla UNICODE daha ilk çıkışında
2**16=65536 karakterin kodlanmasına izin veriyordu. Bugün ise UNICODE sisteminin böylekesin bir sınırı yoktur. Çünkü ‘bilmem kaç bitlik bir sistem’ kavramı UNICODE için geçerlideğildir. Dediğimiz gibi, UNICODE’u, ucu bucağı olmayan dev bir karakter tablosu olarakdüşünebilirsiniz. Bu tabloya istediğimiz kadar karakteri ekleyebiliriz. Bizi engelleyen sınırlıbir bit kavramı mevcut değildir. Çünkü UNICODE sisteminin kendisi, ASCII sisteminin aksine,doğrudan doğruya karakterleri kodlamaz. UNICODE’un yaptığı şey karakterleri tanımlamaktanibarettir.
Unicode sisteminde her karakter tek ve benzersiz bir ‘kod konumuna’ (code point) karşılıkgelir. Kod konumları şu formüle göre gösterilir:
U+sayının_onaltılı_değeri

Örneğin ‘a’ harfinin kod konumu şudur:
u+0061

Buradaki 0061 sayısı onaltılı bir sayıdır. Bunu onlu sayı sistemine çevirebilirsiniz:
>>> int("61", 16)

97

Hatırlarsanız ‘a’ harfinin ASCII tablosundaki karşılığı da 97 idi.
Esasında ASCII ile UNICODE birbirleri ile karşılaştırılamayacak iki farklı kavramdır. NeticedeASCII bir kodlama biçimidir. UNICODE ise pek çok farklı kodlama biçimini içinde barındırandevasa bir sistemdir.
Not: Unicode standardına http://www.unicode.org/versions/Unicode6.2.0/UnicodeStandard-6.2.pdf adresinden ulaşabilirsiniz.
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30.3.2 UTF-8 Kod Çözücüsü

Dediğimiz gibi UNICODE devasa bir tablodan ibarettir. Bu tabloda karakterlere ilişkin birtakımbilgiler bulunur ve bu sistemde her karakter, kod konumları ile ifade edilir. UNICODEkendi başına karakterleri kodlamaz. Bu sistemde tanımlanan karakterleri kodlama işi kodçözücülerin görevidir.
UNICODE sistemi içinde UTF-1, UTF-7, UTF-8, UTF-16 ve UTF-32 adlı kod çözücüler bulunur.UTF-8, UNICODE sistemi içindeki en yaygın, en bilinen ve en kullanışlı kod çözücüdür.
UTF-8 adlı kod çözücünün kodlayabildiği karakterlerin listesine https://www.fileformat.info/info/charset/UTF-8/list.htm adresinden ulaşabilirsiniz. Bu listenin sayfalar dolusu olduğunave her sayfaya, sayfanın en altındaki ‘More. . . ’ bağlantısı ile ulaşabileceğinize dikkat edin.
30.3.3 1 Karakter != 1 Bayt

ASCII sisteminde her karakterin 1 bayt’a karşılık geldiğini söylemiştik. Ancak 1 bayt dünyadakibütün karakterleri kodlamaya yetmez. Geri kalan karakterleri de kodlayabilmek için 1 bayttanfazlasına ihtiyacımız var. Mesela karakter kodlama için:
1 bayt kullanırsak toplam 2**8 = 256
2 bayt kullanırsak toplam 2**16 = 65,536
3 bayt kullanırsak toplam 2**24 = 16,777,216
4 bayt kullanırsak toplam 2**32 = 4,294,967,296

karakter kodlayabiliriz. Bu durumu şu Python kodları ile de gösterebiliriz:
>>> for i in range(1, 5):
... print("{} bayt kullanırsak toplam 2**{:<2} = {:,} ".format(i, i*8,␣
→˓(2**(i*8))))

Görünüşe göre biz 4 baytlık bir sistem kullanırsak gelmiş geçmiş bütün karakterleri rahatlıklatemsil etmeye yetecek kadar alana sahip oluyoruz. Ancak burada şöyle bir durum var.Bildiğiniz gibi, 0 ile 256 aralığındaki karakterler yalnızca 1 bayt ile temsil edilebiliyor. 256ile 65,536 arasındaki karakterler için ise 2 bayt yeter. Aynı şekilde 65,536 ile 16,777,216aralığındaki sayılar için de 3 bayt yeterli. Bu durumda eğer biz bütün karakterleri 4 bayt iletemsil edecek olursak, korkunç derece bir israfa düşmüş oluruz. Çünkü ASCII gibi bir kodlamasisteminde yalnızca 1 bayt ile temsil edilebilecek bir karakterin kapladığı alan bu sistemle boşuboşuna 4 kat artmış olacaktır.
Bu sorunun çözümü elbette sabit boyutlu karakter kodlama biçimleri yerine değişken boyutlukarakter kodlama biçimleri kullanmaktır. İşte UNICODE sistemi içindeki UTF-8 adlı kod çözücü,karakterleri değişken sayıda baytlar halinde kodlayabilir. UTF-8, UNICODE sistemi içindetanımlanmış karakterleri kodlayabilmek için 1 ile 4 bayt arası değerleri kullanır. Böylece debu kod çözücü UNICODE sistemi içinde tanımlanmış bütün karakterleri temsil edebilir.
Bu durumu bir örnek üzerinden göstermeye çalışalım:
harfler = "abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz"
for s in harfler:

print("{:<5} {:<15} {:<15} ".format(s,
str(s.encode("utf-8")),
len(s.encode("utf-8"))))
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Buradan şuna benzer bir çıktı alıyoruz:
a b'a' 1
b b'b' 1
c b'c' 1
ç b'\xc3\xa7' 2
d b'd' 1
e b'e' 1
f b'f' 1
g b'g' 1
ğ b'\xc4\x9f' 2
h b'h' 1
ı b'\xc4\xb1' 2
i b'i' 1
j b'j' 1
k b'k' 1
l b'l' 1
m b'm' 1
n b'n' 1
o b'o' 1
ö b'\xc3\xb6' 2
p b'p' 1
r b'r' 1
s b's' 1
ş b'\xc5\x9f' 2
t b't' 1
u b'u' 1
ü b'\xc3\xbc' 2
v b'v' 1
y b'y' 1
z b'z' 1

Burada, s.encode("utf-8") komutunun ‘baytlar’ (bytes) türünden bir veri tipi verdiğine dikkatedin (baytlar veri tipini bir sonraki bölümde ayrıntılı olarak inceleyeceğiz). Karakter dizilerininaksine baytların format() adlı bir metodu bulunmaz. Bu yüzden, bu veri tipini format()metoduna göndermeden önce str() fonksiyonu yardımıyla karakter dizisine dönüştürmemizgerekiyor. Bu dönüştürme işlevini, alternatif olarak şu şekilde de yapabilirdik:
print("{:<5} {!s:<15} {:<15} ".format(s,

s.encode("utf-8"),
len(s.encode("utf-8"))))

Hangi yöntemi seçeceğiniz paşa gönlünüze kalmış. . . Biz konumuza dönelim.
Yukarıdaki tabloda ilk sütun Türk alfabesindeki tek tek harfleri gösteriyor. İkinci sütun ise buharflerin UTF-8 ile kodlandığında nasıl göründüğünü. Son sütunda ise UTF-8 ile kodlanan Türkharflerinin kaç baytlık yer kapladığını görüyoruz.
Bu tabloyu daha iyi anlayabilmek için mesela buradaki ‘ç’ harfini ele alalım:
>>> 'ç'.encode('utf-8')

b'\xc3\xa7'
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Burada Python’ın kendi yerleştirdiği karakterleri çıkarırsak (‘b’ ve ‘\x’ gibi) elimizde şu onaltılısayı kalır:
c3a7

Bu onaltılı sayının onlu sistemdeki karşılığı şudur:
>>> int('c3a7', 16)

50087

50087 sayısının ikili sayma sistemindeki karşılığı ise şudur:
>>> bin(50087)

'0b1100001110100111'

Gördüğünüz gibi, bu sayı 16 bitlik, yani 2 baytlık bir sayıdır. Bunu nasıl teyit edeceğinizibiliyorsunuz:
>>> (50087).bit_length()

16

https://www.fileformat.info/info/charset/UTF-8/list.htm adresine gittiğinizde de UTF-8tablosunda ‘ç’ harfinin ‘c3a7’ sayısıyla eşleştirildiğini göreceksiniz.
Bir de UTF-8’in ‘a’ harfini nasıl temsil ettiğine bakalım:
>>> "a".encode("utf-8")

b'a'

‘a’ harfi standart ASCII harflerinden biri olduğu için Python doğrudan bu harfin kendisinigösteriyor. Eğer bu harfin hangi sayıya karşılık geldiğini görmek isterseniz şu kodukullanabilirsiniz:
>>> ord("a")

97

Daha önce de söylediğimiz gibi, UNICODE sistemi ASCII ile uyumludur. Yani ASCII sistemindetanımlanmış bir harf hangi sayı değerine sahipse, UNICODE içindeki bütün kod çözücüleri deo harf için aynı sayıyı kullanır. Yani mesela ‘a’ harfi hem ASCII’de, hem UTF-8’de 97 sayısı iletemsil edilir. Bu sayı 256’dan küçük olduğu için yalnızca 1 bayt ile temsil edilir. Ancak standartASCII dışında kalan karakterler, farklı kod çözücüler tarafından farklı sayılarla eşleştirilecektir.Bununla ilgili şöyle bir çalışma yapabiliriz:
kod_çözücüler = ['UTF-8', 'cp1254', 'latin-1', 'ASCII']

harf = 'İ'

for kç in kod_çözücüler:
(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
try:

print("'{} ' karakteri {} ile {} olarak "
"ve {} sayısıyla temsil edilir.".format(harf, kç,

harf.encode(kç),
ord(harf)))

except UnicodeEncodeError:
print("'{} ' karakteri {} ile temsil edilemez!".format(harf, kç))

Bu programı çalıştırdığımızda şuna benzer bir çıktı alırız:
'İ' karakteri UTF-8 ile b'\xc4\xb0' olarak ve 304 sayısıyla temsil edilir
'İ' karakteri cp1254 ile b'\xdd' olarak ve 304 sayısıyla temsil edilir.
'İ' karakteri latin-1 ile temsil edilemez!
'İ' karakteri ASCII ile temsil edilemez!

Bu ufak programı kullanarak hangi karakterin hangi kod çözücü ile nasıl temsil edildiğini (veyatemsil edilip edilemediğini) görebilirsiniz.
30.3.4 Eksik Karakterler ve encode Metodu

Dediğimiz ve örneklerden de gördüğümüz gibi, her karakter her kod çözücü ileçözülemeyebilir. Mesela Windows-1254 adlı kod sayfasında bulunan bir karakterWindows-1250 adlı kod sayfasında bulunamadığında, bulunmayan karakterin yerine birsoru işareti (veya başka bir simge) yerleştirilecektir.
Aslında siz bu olguya hiç yabancı değilsiniz. İnternette dolaşırken mutlaka anlamsızkarakterlerle dolu web sayfalarıyla karşılaşmışsınızdır. Bu durumun sebebi, ilgili sayfanın dilkodlamasının (encoding) düzgün belirtilmemiş olmasıdır. Yani sayfanın HTML kodları arasındameta charset etiketi ya hiç yazılmamış ya da yanlış yazılmıştır. Eğer bu etiket hiç yazılmamışsa,Internet tarayıcınız dil kodlamasının ne olduğunu kendince tahmin etmeyece çalışacak,çoğunlukla da yanlış bir karar verecektir. Tarayıcınızmetnin dilini düzgün tespit edemediği içinde bu metni yanlış bir karakter tablosu ile eşleştirecek, o karakter tablosunda tanımlanmamışkarakterler yerine bir soru işareti veya başka anlamsız bir simge yerleştirecektir. Metni düzgüngörüntüleyebilmek için tarayıcınızın dil kodlamasının yapıldığı menü öğesini bulup, doğru dilkodlamasını kendiniz seçeceksiniz. Böyle bir şeyi hayatınız boyunca en az bir kez yapmakzorunda kaldığınıza eminim. . .
Bir karakter kümesinde herhangi bir karakter bulunamadığında, bulunamayan bu karakterinyerine neyin geleceği, tamamen aradaki yazılıma bağlıdır. Örneğin söz konusu olan bir Pythonprogramıysa, ilgili karakter bulunamadığında öntanımlı olarak bu karakterin yerine hiçbir şeykoyulmaz. Onun yerine program çökmeye bırakılır. . . Ancak böyle bir durumda ne yapılacağınıisterseniz kendiniz de belirleyebilirsiniz.
Bunun için karakter dizilerinin encode() metodunun errors adlı parametresindenyararlanacağız. Bu parametre dört farklı değer alabilir:

Parametre Anlamı‘strict’ Karakter temsil edilemiyorsa hata verilir‘ignore’ Temsil edilemeyen karakter görmezden gelinir‘replace’ Temsil edilemeyen karakterin yerine bir ‘?’ işareti koyulur‘xmlcharrefreplace’ Temsil edilemeyen karakter yerine XML karşılığı koyulur
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Bu parametreleri şöyle kullanıyoruz:
>>> "bu Türkçe bir cümledir.".encode("ascii", errors="strict")

Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>

UnicodeEncodeError: 'ascii' codec can't encode character '\xfc' in
position 4: ordinal not in range(128)

‘strict’ zaten öntanımlı değerdir. Dolayısıyla eğer errors parametresine herhangi bir değervermezsek Python sanki ‘strict’ değerini vermişiz gibi davranacak ve ilgili karakter kodlamasıile temsil edilemeyen bir karakter ile karşılaşıldığında hata verecektir:
>>> "bu Türkçe bir cümledir.".encode("ascii")

Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>

UnicodeEncodeError: 'ascii' codec can't encode character '\xfc' in
position 4: ordinal not in range(128)

Gelelim öteki değerlerin ne yaptığına:
>>> "bu Türkçe bir cümledir.".encode("ascii", errors="ignore")

b'bu Trke bir cmledir.'

Gördüğünüz gibi, errors parametresine ‘ignore’ değerini verdiğimizde, temsil edilemeyenkarakterler görmezden geliniyor:
>>> "bu Türkçe bir cümledir.".encode("ascii", errors="replace")

b'bu T?rk?e bir c?mledir.'

Burada ise ‘replace’ değerini kullandık. Böylece temsil edilemeyen karakterlerin yerine birer ?işareti koyuldu:
>>> "bu Türkçe bir cümledir.".encode("ascii", errors="xmlcharrefreplace")

b'bu T&#252;rk&#231;e bir c&#252;mledir.'

Son olarak ise ‘xmlcharrefreplace’ değerinin ne yaptığını görüyoruz. Eğer errorsparametresine ‘xmlcharrefreplace’ değerini verecek olursak, temsil edilemeyen her birharf yerine o harfin XML karşılığı yerleştirilir. Bu değer, programınızdan alacağınız çıktıyı birXML dosyasında kullanacağınız durumlarda işinize yarayabilir.
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30.3.5 Dosyalar ve Karakter Kodlama

Dosyalar konusunu anlatırken, Python’da bir dosyanın open() fonksiyonu ile açılacağınısöylemiştik. Bildiğiniz gibi open() fonksiyonunu şu şekilde kullanıyoruz:
>>> f = open(dosya_adı, dosya_açma_kipi)

Burada biz open() fonksiyonunu iki farklı parametre ile birlikte kullandık. Ancak aslındabelirtmemiz gereken önemli bir parametresi daha var bu fonksiyonun. İşte bu parametreninadı encoding’dir.
Gelin şimdi bu parametrenin ne olduğuna ve nasıl kullanıldığına bakalım:
encoding

Tahmin edebileceğiniz gibi, encoding parametresi bir dosyanın hangi kod çözücü ileaçılacağını belirtmemizi sağlar. Python’da dosyalar öntanımlı olarak locale adlı bir modülün
getpreferredencoding() adlı fonksiyonunun gösterdiği kod çözücü ile açılır. Siz dedosyalarınızın varsayılan olarak hangi kod çözücü ile açılacağını öğrenmek için şu komutlarıyazabilirsiniz:
>>> import locale
>>> locale.getpreferredencoding()

İşte eğer siz encoding parametresini belirtmezseniz, dosyalarınız yukarıdaki çıktıda görünenkod çözücü ile açılacaktır.
GNU/Linux dağıtımlarında bu çıktı çoğunlukla UTF-8 olacaktır. O yüzden GNU/Linux’tadosyalarınız muhtemelen encoding belirtmeseniz bile düzgün görünecektir. AncakWindows’ta locale.getpreferredencoding() değeri cp1254 olacağı için, mesela UTF-8ile kodlanmış dosyalarınızda özellikle Türkçe karakterler düzgün görüntülenemeyecektir.O yüzden, dosyalarınızın hangi kod çözücü ile kodlanmış olduğunu open() fonksiyonunavereceğiniz encoding parametresi aracılığıyla her zaman belirtmelisiniz:
>>> f = open(dosya, encoding='utf-8')

Diyelim ki açmak istediğiniz dosya cp1254 adlı kod çözücü ile kodlanmış olsun. Eğer siz budosyayı açarken cp1254 adlı kod çözücüyü değil de başka bir kod çözücüyü yazarsanız elbettedosyadaki karakterler düzgün görüntülenemeyecektir.
Örneğin cp1254 ile kodlanmış bir belgeyi UTF-8 ile açmaya kalkışırsanız veya siz hiçbir kodçözücü belirtmediğiniz halde kullandığınız işletim sistemi öntanımlı olarak dosyaları açmakiçin cp1254 harici bir kod çözücüyü kullanıyorsa, dosyayı okuma esnasında şuna benzer birhata alırsınız:
>>> f = open("belge.txt", encoding="utf-8")
>>> f.read(50)

Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>
File "C:\Python33\lib\codecs.py", line 300, in decode

(result, consumed) = self._buffer_decode(data, self.errors, final)
(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
UnicodeDecodeError: 'utf-8' codec can't decode byte 0xde in position 79: invalid
continuation byte

Gördüğünüz gibi, dosyamız bizim kullanmaya çalıştığımız kod çözücüden (UTF-8) farklı birkod çözücü ile (cp1254) kodlanmış olduğu için, doğal olarak karakterler doğru sayılarlaeşleştirilemiyor. Bu da kaçınılmaz olarak yukarıdaki hatanın verilmesine sebep oluyor.
Aslında siz bu hatayı tanıyorsunuz. encode() metodunu anlatırken bunun ne olduğundan vebu hataya karşı neler yapabileceğinizden söz etmiştik.
Hatırlarsanız bu tür hatalara karşı ne tepki verileceğini belirleyebilmek için encode()metodunda errors adlı bir parametreyi kullanabiliyorduk. İşte open() fonksiyonunda da aynıerrors parametresi bulunur.
errors

Dediğimiz gibi, bir dosyanın doğru görüntülenebilmesi ve okunabilmesi için, sahip olduğukodlama biçiminin doğru olarak belirtilmesi gerekir. Ama okuyacağınız dosyaların hangikodlama sistemine sahip olduğunu doğru tahmin etmeniz her zaman mümkün olmayabilir.Böyle durumlarda, programınızın çökmesini önlemek için çeşitli stratejiler belirlemenizgerekir.
Bir önceki bölümde verdiğimiz örnekten de gördüğünüz gibi, eğer Python, açılmaya çalışılandosyadaki karakterleri encoding parametresinde gösterilen kod çözücü ile çözemezseöntanımlı olarak bir hata mesajı üretip programdan çıkacaktır. Ancak sizin istediğiniz şey herzaman bu olmayabilir. Mesela dosyadaki karakterler doğru kodlanamasa bile programınızınçökmemesini tercih edebilirsiniz. İşte bunun için errors parametresinden yararlanacaksınız.
Bu parametreyi encoding() metodundan hatırlıyorsunuz. Bu parametre orada nasılkullanılıyorsa, open() fonksiyonunda da aynı şekilde kullanılır. Dikkatlice bakın:
>>> f = open(dosya_adı, encoding='utf-8', errors='strict')

Bu zaten errors parametresinin öntanımlı değeridir. Dolayısıyla ‘strict’ değerini belirtmesenizde öntanımlı olarak bu değeri belirtmişsiniz gibi davranılacaktır.
>>> f = open(dosya_adı, encoding='utf-8', errors='ignore')

Burada ise ‘ignore’ değerini kullanarak, Python’ın kodlanamayan karakterleri görmezdengelmesini sağlıyoruz.
>>> f = open(dosya_adı, encoding='utf-8', errors='replace')

‘replace’ değeri ise kodlanamayan karakterlerin yerine \ufffd karakterini yerleştirecektir. Bukarakter işlev bakımından, encode() metodunu anlatırken gördüğümüz ‘?’ işaretine benzer.Bu karaktere teknik olarak ‘UNICODEDeğiştirme Karakteri’ (UNICODE Replacement Character)adı verilir. Bazı yerlerde bu karakteri elmas şeklinde siyah bir küp içine yerleştirilmiş soruişareti şeklinde görebilirsiniz.
Peki encode() metodunu anlatırken errors parametresi ile birlikte kullanabildiğimiz‘xmlcharrefreplace’ değerini open() fonksiyonu ile birlikte kullanabilir miyiz?
Hayır, open() fonksiyonu, errors parametresinde bu değerin kullanılmasına izin vermez.
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30.4 Konu ile ilgili Fonksiyonlar

Bu bölümde, karakter kodlama işlemleri esnasında işimize yarayacak bazı fonksiyonları elealacağız.
30.4.1 repr()

İnceleyeceğimiz ilk fonksiyonun adı repr(). Esasında biz bu fonksiyonu önceki derslerimizdede birkaç örnekte kullanmıştık. Belki o zaman bu fonksiyonun ne işe yaradığınıdeneme-yanılma yoluyla anlamış olabilirsiniz. Eğer henüz bu fonksiyonun görevinianlamadıysanız da mesele değil. Bu bölümde bu fonksiyonu ve işlevini ayrıntılı bir şekildeanlatmaya çalışacağız.
Dilerseniz repr() fonksiyonunu anlatmaya bir örnek ile başlayalım.
Şimdi Python’ın etkileşimli kabuğunu açarak şu kodu yazın:
>>> "Python programlama dili"

Bu kodu yazıp ENTER düğmesine bastığınızda şöyle bir çıktı alacağınızı biliyorsunuz:
>>> 'Python programlama dili'

Dikkat ettiyseniz, yukarıdaki kodların çıktısında karakter dizisi tırnak işaretleri içindegösteriliyor. Eğer bu karakter dizisini print() fonksiyonu içine yazarsanız o tırnak işaretlerikaybolacaktır:
>>> print("Python programlama dili")

Python programlama dili

Peki bu iki farklı çıktının sebebi ne?
Python programlama dilinde nesneler iki farklı şekilde temsil edilir:
1. Python’ın göreceği şekilde
2. Kullanıcının göreceği şekilde

Yukarıdaki ilk kullanım, yazdığımız kodu Python programlama dilinin nasıl gördüğünügösteriyor. İkinci kullanım ise aynı kodu bizimnasıl gördüğümüzü gösteriyor. Zaten bu yüzden,etkileşimli kabukta print() fonksiyonu içinde yazmadığımız karakter dizilerinin çıktılarınıekranda görebildiğimiz halde, aynı karakter dizilerini bir dosyaya yazıp kaydettiğimizdeekranda çıktı olarak görebilmek için bunları print() fonksiyonu içine yazmamız gerekiyor.
Bu söylediklerimiz biraz karmaşık gelmiş olabilir. İsterseniz ne anlatmaya çalıştığımızı dahaaçık bir örnek üzerinde gösterelim. Şimdi tekrar etkileşimli kabuğu açıp şu kodu çalıştıralım:
>>> "birinci satır\n"

Bu komut bize şu çıktıyı verdi:
'birinci satır\n'

Şimdi aynı kodu bir de şöyle yazalım:
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>>> print("birinci satır\n")

birinci satır

Gördüğünüz gibi, ilk kodun çıktısında satır başı karakteri (\n) görünürken, ikinci kodunçıktısında bu karakter görünmüyor (ama işlevini yerine getiriyor. Yani satır başına geçilmesinisağlıyor).
İşte bunun sebebi, ilk kodun Python’ın bakış açısını yansıtırken, ikinci kodun bizim bakışaçımızı yansıtmasıdır.
Peki bu bilgi bizim ne işimize yarar?
Şimdi şöyle bir örnek düşünün:
Diyelim ki elimizde şöyle bir değişken var:
>>> a = "elma "

Şimdi bu değişkeni ekrana çıktı olarak verelim:
>>> print(a)

elma

Gördüğünüz gibi, bu çıktıya bakarak, a değişkeninin tuttuğu karakter dizisinin son tarafındabir adet boşluk karakteri olduğunu anlayamıyoruz. Bu yüzden bu değişkeni şöyle bir programiçinde kullanmaya çalıştığımızda neden bozuk bir çıktı elde ettiğimizi anlamak zor olabilir:
>>> print("{} kilo {} kaldı!".format(23, a))

23 kilo elma kaldı!

Gördüğünüz gibi, “elma” karakter dizisinin son tarafında bir boşluk olduğu için ‘elma’ ile ‘kaldı’kelimeleri arasında gereksiz bir açıklık meydana geldi.
Bu boşluğu print() ile göremiyoruz, ama bu değişkeni print() olmadan yazdırdığımızda oboşluk da görünür:
>>> a

'elma '

Bu sayede programınızdaki aksaklıkları giderme imkanı kazanmış olur, şu kodu yazarakgereksiz boşlukları atabilirsiniz:
>>> print("{} kilo {} kaldı!".format(23, a.strip()))

23 kilo elma kaldı!

Daha önce de dediğimiz gibi, başında print() olmayan ifadeler, bir dosyaya yazılıpçalıştırıldığında çıktıda görünmez. O halde biz yukarıdaki özellikten yazdığımız programlardanasıl yararlanacağız? İşte burada yardımımıza repr() adlı bir fonksiyon yetişecek. Bufonksiyonu şöyle kullanıyoruz:

30.4. Konu ile ilgili Fonksiyonlar 513



Yazbel Python Belgeleri, Yayım 4.0.0

print(repr("karakter dizisi\n"))

Bu kodu bir dosyaya yazıp kaydettiğimizde şöyle bir çıktı alıyoruz:
'karakter dizisi\n'

Gördüğünüz gibi hem tırnak işaretleri, hem de satır başı karakteri çıktıda görünüyor. Eğer
repr() fonksiyonunu kullanmasaydık şöyle bir çıktı alacaktık:
karakter dizisi

repr() fonksiyonu özellikle yazdığımız programlardaki hataları çözmeye çalışırken çokişimize yarar. Çünkü print() fonksiyonu, kullanıcının gözüne daha cazip görünecek bir çıktıüretebilmek için arkaplanda neler olup bittiğini kullanıcıdan gizler. İşte arkaplanda nelerdöndüğünü, print() fonksiyonunun bizden neleri gizlediğini görebilmek için bu repr()fonksiyonundan yararlanabiliriz.
Not: repr() fonksiyonu ile ilgili gerçek hayattan bir örnek içinistihza.com/blog/windows-python-3-2de-bir-hata.html23 (arşiv linki)adresindeki yazımızıokuyabilirsiniz.
Bütün bu açıklamalar bize şunu söylüyor: repr() fonksiyonu, bir karakter dizisinin Pythontarafından nasıl temsil edildiğini gösterir. Yukarıda biz bu fonksiyonun nasıl kullanıldığına dairayrıntıları verdik. Ancak bu fonksiyonun, yine yukarıdaki işleviyle bağlantılı olmakla birliktebiraz daha farklı görünen bir işlevi daha bulunur.
Hatırlarsanız, ilk derslerimizde r adlı bir kaçış dizisinden söz etmiştik. Bu kaçış dizisini şöylekullanıyorduk:
print(r"\n")

Bildiğiniz gibi, \n kaçış dizisi bir alt satıra geçmemizi sağlıyor. İşte r adlı kaçış dizisi \n kaçışdizisinin bu işlevini baskılayarak, bizim \n kaçış dizisinin kendisini çıktı olarak verebilmemizisağlıyor.
O halde bu noktada size şöyle bir soru sormama izin verin:
Acaba bir değişkene atanmış kaçış dizilerinin işlevini nasıl baskılayabiliriz? Yani meselaelimizde şöyle bir değişken bulunuyor olsun:
yeni_satır = "\n"

Biz bu değişkenin değerini nasıl ekrana yazdıracağız?
Eğer bunu doğrudan print() fonksiyonuna gönderirsek ne olacağını biliyorsunuz: Yeni satırkarakteri işlevini yerine getirecek ve biz de yeni satır karakterinin kendisini değil, yaptığı işinsonucunu (yani satır başına geçildiğini) göreceğiz.
İşte bu tür durumlar için de repr() fonksiyonundan yararlanabilirsiniz:

23 https://web.archive.org/web/20161027213804/http://www.istihza.com/blog/windows-python-3-2de-bir-hata.html
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print(repr('\n'))

Böylece satır başı karakterinin işlevi baskılanacak ve biz çıktıda bu karakterin kendisinigöreceğiz.
Hatırlarsanız ASCII konusunu anlatırken şöyle bir örnek vermiştik:
for i in range(128):

if i % 4 == 0:
print("\n")

print("{:<3} {:>8} \t".format(i, repr(chr(i))), sep="", end="")

İşte burada, repr() fonksiyonunun yukarıda sözünü ettiğimiz işlevinden yararlanıyoruz.Eğer bu kodlarda repr() fonksiyonunu kullanmazsak, ASCII tablosunu oluşturan karakterlerarasındaki \n, \a, \t gibi kaçış dizileri ekranda görünmeyecek, bunun yerine bu kaçış dizileridoğrudan işlevlerini yerine getirecek, bu da bizim istediğimiz ASCII tablosunu üretmemizeengel olacaktır.
30.4.2 ascii()

ascii() fonksiyonu biraz önce öğrendiğimiz repr() fonksiyonuna çok benzer. Örneğin:
>>> repr("asds")

"'asds'"

>>> ascii("asds")

"'asds'"

Bu iki fonksiyon, ASCII tablosunda yer almayan karakterlere karşı tutumları yönündenbirbirlerinden ayrılır. Örneğin:
>>> repr("İ")

"'İ'"

>>> ascii("İ")

"'\\u0130'"

Gördüğünüz gibi, repr() fonksiyonu ASCII tablosunda yer almayan karakterleri degöründükleri gibi temsil ediyor. ascii() fonksiyonu ise bu karakterlerin UNICODE kodkonumlarını (code points) gösteriyor.
Bir örnek daha verelim:
>>> repr("¿")

"'¿'"
(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
>>> ascii("¿")

"'\\u20ac'"

ascii() fonksiyonunun UNICODE kod konumlarını gösterme özelliğinin bir benzerini dahaönce öğrendiğimiz encode()metodu yardımıyla da elde edebilirsiniz:
>>> "¿".encode("unicode_escape")

b'\\u20ac'

Ancak ascii() fonksiyonunun str tipinde, encode() metodunun ise bytes tipinde bir çıktıverdiğine dikkat edin.
30.4.3 ord()

Bu fonksiyon, bir karakterin sayı karşılığını verir:
>>> ord("\n")

10

>>> ord("¿")

8364

30.4.4 chr()

Bu fonksiyon, bir sayının karakter karşılığını verir:
>>> chr(10)

'\n'

>>> chr(8364)

'¿'
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BÖLÜM31

Baytlar (Bytes) ve Bayt Dizileri (Bytearrays)

Bubölüme gelinceye kadar veri tipi olarak karakter dizilerinden, listelerden ve dosyalardan sözetmiştik. Bu bölümde ise Python programlama dilindeki iki veri tipinden daha söz edeceğiz.Birbirleriyle doğrudan bağlantılı oldukları için bu bölümde birlikte ele alacağımız bu veritiplerinin adı ‘baytlar’(bytes) ve ‘bayt dizileri’ (bytearrays).
Bu bölümde yalnızca ‘baytlar’ ve ‘bayt dizileri’ adlı veri tiplerinden söz etmeyeceğiz. Bu iki yeniveri tipini bilgi dağarcığımıza eklemenin yanısıra, önceki bölümlerde öğrendiğimiz konularızihnimizde pekiştirmeye ve sağlamlaştırmaya da devam edeceğiz.

31.1 Giriş

Bilgisayar teknolojisi ve bilimi açısından ‘karakter’ tamamen soyut bir kavramdır. Son birkaçbölümdür üstüne basa basa tekrar ettiğimiz gibi, karakter dediğimiz şey, bilgisayarlarınanlayabildiği tek kavram olan sayılara biz insanların atadığı birtakım işaretlerden ibarettir.Dolayısıyla bilgisayarlar açısından karakterler değil, ikili sayma düzenindeki birtakım sayılar,yani bitler ve baytlar vardır.
Teknik olarak 1 bit, ikili sayma sistemindeki her bir basamağa verilen isimdir. Zaten ‘bit’kelimesinin de İngilizcede ‘ikili basamak’ anlamına gelen ‘binary digit ifadesinin kısaltmasıolduğunu geçen bölümde öğrenmiştiniz.
Örneğin ikili sayma sistemindeki 0, bir bitlik bir sayı iken, 100 üç bitlik bir sayıdır. Bu bit’lerin8 tanesi bir araya gelince ‘bayt’ denen birimi oluşturur. Yani bayt, 8 adet bit’ten oluşan birbirimdir. Nasıl bir düzinede 10, bir destede de 12 öğe olmasını biz insanlar tercih etmiş vebelirlemişsek, bir bayt’ta da 8 bit olmasını yine biz insanlar tercih etmiş ve belirlemişizdir.
Önceki derslerimizde de öğrendiğimiz gibi, 8 adet bit, yani 1 bayt, Genişletilmiş ASCIIsisteminde bir adet karakteri temsil etmek için kullanılabilecek en büyük birim olaraktasarlanmıştır. Yani Genişletilmiş ASCII tablolarının en sonundaki 255 numaralı karakteritemsil edebilmek için 8 adet bit, yani toplam 1 bayt kullanmamız gerekir. Standart ASCIIsistemi ise 7 bitlik bir sistem olduğu için, bir adet karakteri temsil etmek için kullanılabilecek
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en büyük birimin 7 bit olduğunu biliyorsunuz. Dolayısıyla ASCII sistemindeki son karakterekarşılık gelen 127. sayıyı temsil edebilmek için toplam 7 bit yeterlidir.
Farklı bir sistem olan UTF-8 ise birden fazla bayt kullanarak çok sayıda karakteri temsil etmeyeimkan tanır. UTF-8 ile, duruma göre 1, 2, 3 veya 4 bayt kullanarak, UNICODE sistemi içindetanımlanmış bütün karakterleri temsil edebilirsiniz. UTF-8, değişken boyutlu bir kodlamasistemi olması sayesinde, bir karakteri temsil edebilmek için kaç bayt gerekiyorsa, o karakteritemsil etmek için o kadar bayt kullanır. Ama mesela UTF-32 adlı kod çözücü hangi karakterolursa olsun hepsini 4 bayt (32 bit) ile temsil eder. Bu durumda aslında tek baytla temsiledilebilecek ‘a’, ‘b’, ‘c’ gibi karakterler de boşu boşuna 4 bayt yer kaplamış olur. Zaten UTF-8’inbu kadar yaygın ve gözde olmasının nedeni de hem çok sayıda karakteri kodlayabilmesi, hemde bu işi yaparken tasarruflu olmayı başarabilmesidir.
Python programlama dilinde karakter dizileri UNICODE kod konumları şeklinde temsiledilir. Dolayısıyla str adı verilen veri tipi esasında karakter dizilerini birtakım UNICODE kodkonumları şeklinde gösteren soyut bir yapıdır. Yani biz Python’da karakter dizileri üzerindeişlem yaparken aslında baytlarla değil, UNICODE kod konumları ile muhatap oluyoruz. AncakUNICODE kod konumları da tamamen soyut kavramlardır. Bunları bilgisayarın belleğindebu şekilde temsil edemezsiniz ya da bu kod konumlarını herhangi bir ağ üzerinden başkabilgisayarlara iletemezsiniz. Bu kod konumlarını anlamlı bir şekilde kullanabilmek içinöncelikle bunları bilgisayarların anlayabileceği bir biçim olan baytlara çevirmeniz gerekir.Çünkü dediğimiz gibi bilgisayarlar yalnızca bitler ve baytlardan anlar. İşte kod çözücüleringörevi de zaten bu kod konumlarını baytlara çevirmektir.
Esasında programcılık maceranız boyunca genellikle metin ihtiyaçlarınızı UNICODE kodkonumları üzerinden halledeceksiniz. Python sistemdeki öntanımlı kod çözücüyü kullanarakbu kod konumlarını alttan alta bayta çevirip bellekte saklayacaktır. Ama eğer yazdığınızprogramlarda herhangi bir şekilde doğrudan baytlarla muhatap olmanız gerekirse str veritipini değil, bytes adlı başka bir veri tipini kullanacaksınız. Örneğin ikili (binary) dosyalarüzerinde çeşitli çalışmalar yapacaksanız ve bu ikili dosyalara birtakım veriler girecekseniz,gireceğiniz bu veriler bytes tipinde olacaktır.
Bütün bu sebeplerden ötürü, str ve bytes veri tipleri arasındaki farkı anlamak, yazdığınızprogramların kararlılığı ve sağlamlığı açısından büyük önem taşır. O anda elinizde olanverinin hangi tipte olduğunu bilmezseniz, bu verinin, programınızın çalışması esnasındasize ne tür tuzaklar kurabileceğini de kestiremezsiniz. Örneğin bütün karakterlerin 1 baytolduğunu ve bunların da yalnızca 0 ile 127 arası sayılarla temsil edilebileceğini zannedenyazılımcıların tasarladığı programlara Türkçe karakterler girdiğinizde nasıl bu programlarpatır patır dökülüyorsa, eğer siz de baytlar ve karakterler arasındaki farkı anlamazsanız sizinyazdığınız programlar da hiç beklemediğiniz bir anda tökezleyebilir.
Örneğin yazdığınız bir programın bir aşamasında programa yalnızca tek karakterlik verileringirilmesi temeli üzerinden bir işlem yaptığınızı düşünün. Yani programınız içinde yapacağınızbir işlem, birden fazla karakter girişinin engellenmesini gerektiriyor olsun.
Bunun için şöyle bir şey yazmış olun:
a = "k"

if len(a) > 1:
print("Lütfen yalnızca tek bir karakter giriniz!")

else:
print("Teşekkürler!")
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Ben burada temsili olarak a adlı bir değişken oluşturdum ve örnek olması açısından da bunundeğerini ‘k’ olarak belirledim. Bu değerlerle programımız düzgün bir şekilde çalışır. Çünkü adeğişkeninin değeri tek bir karakter olan ‘k’ harfi. Ama eğer a değişkeninin değeri mesela ‘kz’gibi bir şey olsaydı programımız ‘Lütfen yalnızca tek bir karakter giriniz!’ uyarısı verecekti. . .
Şimdi bu a değişkeninin sizin tarafınızdan belirlenmediğini, bu değerin başka bir kaynaktangeldiğini düşünün. Eğer size bu değeri gönderen kaynak, bu değeri UNICODE kod konumuolarak gönderiyorsa programınız düzgün çalışır. Ama peki ya gelen bu veri bayt olarakgeliyorsa ne olacak?
Yukarıda verdiğimiz örneğin neden önemli olduğunu, daha doğrusu bu örnekle ne demekistediğimiz ve nereye varmaya çalıştığımızı anlamamış olabilirsiniz. Ama endişe etmenizehiç gerek yok. Zira bu bölümde yukarıda sorduğumuz sorunun cevabını derinlemesine elealacağız. Bu bölümün sonuna vardığımızda neler olup bittiğini ve baytların neden bu kadarönemli olduğunu gayet iyi anlıyor olacaksınız.

31.2 Eskisi ve Yenisi

Gelin isterseniz tam olarak ne ile karşı karşıya olduğumuzu daha iyi anlayabilmek için Python3öncesi durumun nasıl olduğuna bakalım. Eğer geçmişte Python programlama dilinin karakterdizileri ve baytları nasıl ele aldığını bilirsek bugünkü durumu ve dolayısıyla genel olarakkarakter dizisi ve bayt kavramını çok daha net bir şekilde kavrayabiliriz.
Python’ın 2.x sürümlerinde, bir karakter dizisi tanımladığınızda Python bu karakter dizisini birbayt dizisi olarak temsil ediyordu. Örneğin:
>>> kardiz = "e"

Burada kardiz adlı değişkenin değeri, bir baytlık bir karakter dizisidir. Bunu len() fonksiyonuile teyit edelim:
>>> len(kardiz)

1

Bir de şuna bakalım:
>>> kardiz = "ş"

Burada ise kardiz adlı değişkenin değerinin kaç baytlık bir karakter dizisi olduğu, yani birbakıma len() fonksiyonunun ne çıktı vereceği işletim sisteminden işletim sistemine farklılıkgösterir. Eğer kullandığınız işletim sistemi Windows ise muhtemelen len(kardiz) komutu1 çıktısı verecektir. Ama eğer bu komutu GNU/Linux dağıtımlarından birinde veriyorsanızalacağınız çıktı büyük ihtimalle 2 olacaktır.
Dediğimiz gibi, Python2’de str veri tipi bize bir dizi bayt verir. Dolayısıyla bu veri tipininiçinde tuttuğu karakter dizisinin kaç bayt ile gösterileceği, sistemdeki öntanımlı kod çözücününhangisi olduğuna bağlıdır. Kullandığınız işletim sisteminde öntanımlı kod çözücünün hangisiolduğunu şu komutla bulabilirsiniz:
>>> import locale
>>> locale.getpreferredencoding()

31.2. Eskisi ve Yenisi 519



Yazbel Python Belgeleri, Yayım 4.0.0

Eğer Windows kullanıyorsanız buradan alacağınız çıktı muhtemelen cp1254 olacaktır. cp1254,Microsoft’un Türkçe için özel olarak kullandığı bir kod sayfası olduğu için, 128 ile 256 sayılarıarasında Türkçe karakterleri içerir. O yüzden bu kodlama sisteminde Türkçe karakterler1 bayt ile gösterilebilir. Bu kod sayfasının içeriğinde hangi karakterlerin hangi sayılarakarşılık geldiğini görmek için en.wikipedia.org/wiki/Windows-125424 adresindeki tabloyuinceleyebilirsiniz.
Ama eğer yukarıdaki komutların çıktısı UTF-8 veya başka bir kod çözücü ise, Türkçe karakterler1 bayt ile gösterilemeyeceği için len(kardiz) komutu 1 değil, 2 çıktısı verecektir.
Bir de şuna bakalım:
>>> len("¿")

Bu komutu hangi işletim sisteminde verdiğinize bağlı olarak yukarıdaki komuttan alacağınızçıktı farklı olacaktır. str tipi Python2’de karakter dizilerini bayt olarak temsil eder. Bu temsilinde hangi kurallara göre yapılacağı kullanılan kod çözücüye bağlıdır. Eğer karakter dizileribaytlara çevrilirken cp1254 adlı kod çözücü kullanılırsa, bu kod çözücü ‘=C’ simgesini tek baytile gösterilebildiği için yukarıdaki komut 1 çıktısı verir. Ama UTF-8 adlı kod çözücü ‘=C’ simgesini3 baytla gösterebildiği için yukarıdaki komutun çıktısı da buna paralel olarak 3 olacaktır.
str veri tipi ile gösterilen bu karakter dizilerinin içindeki baytlara ulaşmak için şu yöntemikullanabilirsiniz:
>>> "ş"[0]

'\xc5'

>>> "ş"[1]

'\x9f'

Gördüğünüz gibi, str veri tipi gerçekten de bize bir dizi bayt veriyor. Eğer karakter dizilerinibaytlarına göre değil de sahip oldukları karakter sayısına göre saymak isterseniz bunlarıUNICODE olarak tanımlanız gerekiyor:
>>> len(u'ş')

1

Python3 ile birlikte yukarıda bahsettiğimiz durumda bazı değişiklikler oldu. Artık str veri tipiUNICODE kod konumlarını döndürüyor. Dolayısıyla artık her karakter dizisi, sahip olduklarıkarakter sayısına göre sayılabiliyor:
>>> len("ş")

1

>>> len("¿")

1

24 https://en.wikipedia.org/wiki/Windows-1254
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İşte eğer Python2’deki str veri tipini elde etmek istiyorsanız, Python3’te bytes adlı yeni veritipini kullanmanız gerekiyor.

31.3 Bayt Tanımlamak

Bildiğiniz gibi Python programlama dilinde her veri tipinin kendine özgü bir tanımlanma biçimivar. Örneğin bir liste tanımlamak için şöyle bir şey yazıyoruz:
>>> liste = []

Böylece boş bir liste tanımlamış olduk. Aynı şekilde karakter dizilerini de şöyle tanımlıyorduk:
>>> kardiz = ''

Bu şekilde de boş bir karakter dizisi tanımlamış olduk. İşte boş bir bayt tanımlamak için de şuyapıyı kullanıyoruz:
>>> bayt = b''

Gelin tanımladığımız bu veri tipinin bayt olduğunu teyit edelim:
>>> type(bayt)

<class 'bytes'

Gördüğünüz gibi, gerçekten de bayt tipinde bir veri tanımlamışız. Nasıl karakter dizileri ‘str’,listeler ‘list’ ifadesiyle gösteriliyorsa, baytlar da ‘bytes’ ifadesi ile gösterilir.
Peki bu şekilde bir bayt veri tipi tanımlamak ne işimize yarar?
Hatırlarsanız bayt veri tipini ikili (binary) dosyaları anlatırken de görmüştük. Orada dasöylediğimiz gibi, ikili dosyaları okuduğunuzda elde edeceğiniz şey karakter dizisi değil bayttır.Aynı şekilde, ikili dosyalara da ancak baytları yazabilirsiniz. Dolayısıyla eğer ikili dosyalarlabirtakım işlemler yapacaksanız bu bayt veri tipini yoğun olarak kullanacağınızdan hiç şüphenizolmasın. Yani bayt veri tipi kolayca görmezden gelebileceğiniz gereksiz bir veri tipi değildir.

31.4 bytes() Fonksiyonu

Bayt veri tipi temel olarak ASCII karakterleri kabul eder. Dolayısıyla ASCII tablosu dışında kalankarakterleri doğrudan bayt olarak temsil edemezsiniz:
>>> b'ş'

File "<stdin>", line 1
SyntaxError: bytes can only contain ASCII literal characters.

AmaASCII dışında kalan karakterleri de bayt’a dönüştürmenin bir yolu var. Bunun için bytes()adlı bir fonksiyondan yararlanacağız:
>>> b = bytes("ş", "utf-8")
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Gördüğünüz gibi, ilgili karakterin hangi kod çözücü ile kodlanacağını belirterek, bayt tipindebir veri oluşturabiliyoruz.
Tahmin edebileceğiniz gibi, bytes() fonksiyonu, belirttiğimiz kod çözücü ile kodlanamayankarakterlerle karşılaşılması durumunda ne yapılacağını belirlememizi sağlayan errors adlı birparametreye de sahiptir:
>>> b = bytes("Fırat", "ascii", errors="xmlcharrefreplace")
>>> b

b'F&#305;rat'

Önceki derslerimizde errors parametresinin hangi değerleri alabileceğini tartışmıştık. Oradaanlattığımız şeyler burada da geçerlidir.

31.5 Baytların Metotları

Bütün veri tiplerinde olduğu gibi, bytes adlı veri tipinin de birtakım metotları bulunur. Bumetotların listesini almak için şu komutu kullanabileceğinizi biliyorsunuz:
>>> dir(bytes)

Listeye baktığınızda bu metotları karakter dizilerinin metotları ile hemen hemen aynıolduğunu göreceksiniz. Baytların metotları arasında olup da karakter dizilerinin metotlarıarasında olmayan metotları şu şekilde elde edebilirsiniz:
>>> for i in dir(bytes):
... if i not in dir(str):
... print(i)

decode
fromhex

Gördüğünüz gibi, decode() ve fromhex() adlı metotlar baytlarda var, ama karakter dizilerindeyok. O yüzden biz de bu bölümde yalnızca bu iki metodu incelemekle yetineceğiz. Çünkü ötekimetotları zaten karakter dizilerinden tanıyorsunuz.
31.5.1 decode

Hatırlarsanız karakter dizilerinin encode() adlı bir metodu vardı. Bumetot yardımıyla karakterdizilerini belli bir kodlama biçimine göre kodlayabiliyor, yani bunları baytlara çevirebiliyorduk.Mesela ‘İ’ harfini UTF-8 ile kodlayalım:
>>> "İ".encode("utf-8")

b'\xc4\xb0'

Aynı harfi cp1254 ile kodlarsak şu çıktıyı elde ederiz:
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>>> "İ".encode("cp1254")

b'\xdd'

Tahmin edebileceğiniz gibi, bu harfi ASCII ile kodlayamayız:
>>> "İ".encode("ascii")

Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>

UnicodeEncodeError: 'ascii' codec can't encode character '\u0130' in position 0:
ordinal not in range(128)

İşte bu kodlama işlemini tersine çevirebilmek, yani baytları belli bir kodlama biçimine görekarakter dizilerine dönüştürebilmek için decode()metodundan yararlanacağız:
>>> b"\xc4\xb0".decode("utf-8")

'İ'

Bu baytları bir de başka kodlama sistemleri ile kodlamayı deneyelim:
>>> b"\xc4\xb0".decode("cp1254")

'Ä°'

Gördüğünüz gibi, cp1254 adlı kod çözücü bu baytı çözebiliyor, ama yanlış çözüyor! Çünkübu baytın gösterdiği sayı cp1254 adlı kod sayfasında ‘İ’ye değil, başka bir karaktere karşılıkgeliyor. Aslında başka iki karaktere, yani C4 ve B0 ile gösterilen Ä ve ° karakterlerine karşılıkgeliyor. . . Bu durumu https://en.wikipedia.org/wiki/Windows-1254 adresine gidip kendiniz degörebilirsiniz.
Bu baytları bir de ASCII ile çözmeye çalışalım:
>>> b"\xc4\xb0".decode("ascii")

Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>

UnicodeDecodeError: 'ascii' codec can't decode byte 0xc4 in position 0: ordinal
not in range(128)

Elbette, bu karakter 128’den büyük bir sayıya karşılık geldiği için ASCII tarafındançözülemeyecektir.
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31.5.2 fromhex

Bu metot, onaltılı sayma sistemindeki bir sayıdan oluşan bir karakter dizisini alıp, baytadönüştürür. Bu metodu şöyle kullanıyoruz:
>>> bytes.fromhex("c4b0")

b'\xc4\xb0'

Gördüğünüz gibi, bu metot bir onaltılı sayı olan c4b0’ı alıp, bize bir bayt nesnesi veriyor.

31.6 Bayt Dizileri

bytes adlı veri tipi ile elde ettiğimiz veri tıpkı karakter dizileri gibi, üzerinde değişiklikyapılamayan bir veridir. Dolayısıyla bir bytes nesnesi üzerinde değişiklik yapabilmek için onesneyi tekrar tanımlamamız gerekir:
>>> b = b'PDF'
>>> v = b'-1.7'
>>> b = b + v
>>> b

b'PDF-1.7'

Ama Python programlama dilinde bytes veri tipi dışında, baytlara ilişkin ikinci veri tipi dahabulunur. bytearray adlı bu veri tipi, bytes veri tipinin aksine, üzerinde değişiklik yapılabilen birveri tipidir.
Python’da bytearray veri tipini şu şekilde tanımlıyoruz:
>>> pdf = bytearray(b'PDF-1.7')

Gördüğünüz gibi, bir bayt dizisi tanımlayabilmek için bytearray() adlı bir fonksiyondanfaydalanıyoruz.

31.7 Bayt Dizilerinin Metotları

Bayt dizileri bir bakıma listelerle baytların karışımı gibidir. dir(bytearray) gibi bir komutlabu veri tipinin metotlarını inceleyecek olursanız, bu veri tipinin hem baytlardan hem delistelerden birtakım metotlar aldığını görürsünüz.
Bu veri tipi listelerin şu metotlarına sahiptir:
1. append
2. clear
3. copy
4. count
5. extend
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6. index
7. insert
8. pop
9. remove
10. reverse

Bu veri tipi baytların ise şu metotlarına sahiptir:
1. capitalize
2. center
3. count
4. decode
5. endswith
6. expandtabs
7. find
8. fromhex
9. index
10. isalnum
11. isalpha
12. isdigit
13. islower
14. isspace
15. istitle
16. isupper
17. join
18. ljust
19. lower
20. lstrip
21. maketrans
22. partition
23. replace
24. rfind
25. rindex
26. rjust
27. rpartition
28. rsplit
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29. rstrip
30. split
31. splitlines
32. startswith
33. strip
34. swapcase
35. title
36. translate
37. upper
38. zfill
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BÖLÜM32

Sözlükler

Şu ana kadar Python programlama dilinde veri tipi olarak karakter dizilerini, sayıları, listeleri,demetleri ve dosyaları öğrendik. Yeni veri tipleri öğrendikçe Python’daki hareket alanımızında genişlediğini siz de farketmişsinizdir. Bu bölümde yine Python’daki önemli veri tiplerindenbirini inceleyeceğiz. Bu defa inceleyeceğimiz veri tipinin adı sözlük. İngilizcede buna dictionarydiyorlar.
Sözlükler de, tıpkı daha önceki derslerimizde öğrendiğimiz karakter dizileri, sayılar, listeler,demetler ve dosyalar gibi programlamamaceramız boyunca işlerimizi bir hayli kolaylaştıracakve hareket imkanımızı genişletecek veri tiplerinden biridir.
Öteki veri tiplerinde olduğu gibi, sözlüklerin de birtakımmetotları vardır. İşte bu bölümde hemgenel olarak sözlüklerden söz edeceğiz, hem de bu veri tipinin metotlarını en ince ayrıntısınakadar inceleyeceğiz.
Sözlük denen veri tipi Python programlama dilinin son derece kullanışlı ve işe yarararaçlarından bir tanesidir. Programlama alanında ilerledikçe, bu veri tipinin neleryapabileceğini görüp şaşıracağınızı rahatlıkla söyleyebilirim.
Esasında biz daha önceki derslerimizin birinde sözlük adlı bu veri tipinden üstünkörü de olsasöz etmiştik. Yani aslında bu veri tipiyle tanışıklığımız eskiye dayanıyor.
Hatırlayacaksınız, karakter dizilerinin str.maketrans() ve translate() adlı metotlarınıanlatırken, Türkçeye özgü karakterleri ve bunların noktasız karşılıklarını içeren çeviri_tablosuadını verdiğimiz şöyle bir değişken tanımlamıştık:
çeviri_tablosu = {"Ö": "O",

"ç": "c",
"Ü": "U",
"Ç": "C",
"İ": "I",
"ı": "i",
"Ğ": "G",
"ö": "o",

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
"ş": "s",
"ü": "u",
"Ş": "S",
"ğ": "g"}

Burada çeviri_tablosu değişkeni içinde gösterdiğimiz biçimin Python’daki adının ‘sözlük’olduğunu da ifade etmiştik. İşte bu bölümde, orada şöyle bir değinip geçtiğimiz bu veri tipiniçok daha ayrıntılı bir şekilde ele alma imkanımız olacak.
Hem eski bilgilerimize dayanarak, hem de yukarıda anlattıklarımızdan yola çıkarak sözlük veritipinin ne olduğuna dair halihazırda kafamızda bir fikir oluşmuş olduğunu söyleyebiliriz.
Sözlükler öteki veri tiplerine kıyasla biraz farklı bir görünüşe sahip bir veri tipidir. Biz birazdansözlüklerin yapısını derinlemesine inceleyeceğiz.
Ancak sözlüklerin yapısını incelemeye geçmeden önce öğrenmemiz gereken bir şey var.Tıpkı öteki veri tiplerinde olduğu gibi, sözlüklerle de çalışabilmek için öncelikle bu veri tipinitanımlamış olmamız gerekiyor. O yüzden isterseniz sözlüklerin yapısından söz etmeden öncebir sözlüğü nasıl tanımlayacağımızdan bahsedelim.

32.1 Sözlük Tanımlamak

Dediğimiz gibi, karakter dizilerini anlatırken verdiğimiz sözlük örneği sayesinde sözlüklerinneye benzediğini az çok biliyoruz. Gelin isterseniz sözlüklerin nasıl tanımlandığını inceleyerekbu veri tipinin derinliklerine doğru ilk kulaçlarımızı atalım.
Python programlama dilindeki sözlük veri tipi, gerçek hayatta ‘sözlük’ denince aklınıza gelenşeye çok benzer. Mesela gerçek hayatta ‘kitap’ kelimesinin İngilizce bir sözlükteki karşılığı bookkelimesidir. Dolayısıyla ‘kitap’ ve ‘book’ kelimeleri arasındaki ilişkiyi herhalde şu şekilde temsiledebiliriz:

kitap: book
Bu manzara bize ‘kitap’ kelimesinin karşılığının ‘book’ olduğunu açık bir şekilde gösteriyor.Eğer bu durumu Python’daki sözlük veri tipiyle göstermek isteseydik şöyle bir şey yazacaktık:
>>> kelimeler = {"kitap": "book"}

Burada, içeriği sözlük veri tipi olan kelimeler adlı bir değişken tanımladık. Gördüğünüz gibi,listelere benzer bir şekilde sözlük veri tipi de içinde farklı veri tiplerini barındıran, ‘kapsayıcı’bir veri tipidir. Burada sözlüğümüz iki adet karakter dizisinden oluşuyor.
Yukarıdaki sözlüğü nasıl tanımladığımıza çok dikkat edin. Nasıl ki listelerin ayırt edici özelliğiköşeli parantezlerdi, sözlüklerin ayırt edici özelliği de küme parantezleridir.
Esasında sözlük dediğimiz şey en basit haliyle şöyle görünür:
>>> sözlük = {}

Bu örnek boş bir sözlüktür. İsterseniz yukarıdaki veri tipinin gerçekten de bir sözlük olduğunukanıtlayalım:
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>>> type(sözlük)

<class 'dict'>

Sözlüklerin Python programlama dilindeki teknik karşılığı dict ifadesidir. type(sözlük)sorgusu <class 'dict'> çıktısı verdiğine göre, sözlük adlı değişkenin gerçekten de bir sözlükolduğunu söyleyebiliyoruz.
Yukarıda şöyle bir sözlük örneği verdiğimizi hatırlıyorsunuz:
>>> kelimeler = {"kitap": "book"}

Python programlama diline özellikle yeni başlayanlar, sözlüklerin görünüşü nedeniyle birsözlükteki öğe sayısı konusunda tereddüte kapılabilir, örneğin yukarıdaki sözlüğün 2 öğedenoluştuğu yanılgısına düşebilir. O halde bu noktada size şöyle bir soru sormama izin verin:Acaba bu sözlükte kaç öğe var? Hemen bakalım:
>>> len(kelimeler)

1

Demek ki elimizdeki veri tipi bir adet öğeye sahip bir sözlükmüş. Gördüğünüz gibi, "kitap":
"book" ifadesi tek başına bir öğe durumundadır. Yani burada “kitap” karakter dizisini ayrı,“book” karakter dizisini ayrı bir öğe olarak almıyoruz. Bu ikisi tek bir sözlük öğesi oluşturuyor.Hatırlarsanız, listelerde öğeleri birbirinden ayırmak için virgül işaretlerinden yararlanıyorduk.Sözlüklerde de birden fazla öğeyi birbirinden ayırmak için virgül işaretlerinden yararlanacağız:
>>> kelimeler = {"kitap": "book", "bilgisayar": "computer"}

Bir önceki örnek tek öğeliydi. Bu sözlük ise 2 öğeye sahiptir:
>>> len(kelimeler)

2

İlk derslerimizden bu yana sürekli olarak vurguladığımız gibi, Python programlama dilindedoğru kod yazmak kadar okunaklı kod yazmak da çok önemlidir. Mesela bir sözlüğü şöyletanımladığımızda kodlarımızın pek okunaklı olmayacağını söyleyebiliriz:
sözlük = {"kitap": "book", "bilgisayar": "computer", "programlama": "programming
→˓",
"dil": "language", "defter": "notebook"}

Teknik olarak baktığımızda bu kodlarda hiçbir problem yok. Ancak sözlükleri böyle sağadoğru uzayacak şekilde tanımladığımızda okunaklılığı azaltmış oluyoruz. Bu yüzden yukarıdakisözlüğü şöyle yazmayı tercih edebiliriz:
sözlük = {"kitap" : "book",

"bilgisayar" : "computer",
"programlama": "programming",
"dil" : "language",
"defter" : "notebook"}
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Bu şekilde sözlükteki öğeler arasındaki ilişki daha belirgin, yazdığınız kodlar da daha okunaklıbir hale gelecektir.
Python’da bir sözlük oluşturmanın başka yolları da olmakla birlikte, en temel sözlükoluşturma yöntemi yukarıdaki örneklerde gösterdiğimiz gibidir. Biz ilerleyen sayfalarda sözlükoluşturmanın farklı yöntemlerini de ele alacağız. Ancak şimdilik ‘sözlük tanımlama’ konusunuburada noktalayıp sözlüklerle ilgili önemli bir konuya daha değinelim.

32.2 Sözlük Öğelerine Erişmek

Yukarıdaki örneklerden bir sözlüğün en basit şekilde nasıl tanımlanacağını öğrendik. Pekitanımladığımız bir sözlüğün öğelerine nasıl erişeceğiz?
Hemen basit bir örnek verelim. Daha önce tanımladığımız şu sözlüğe bir bakalım mesela:
sözlük = {"kitap" : "book",

"bilgisayar" : "computer",
"programlama": "programming",
"dil" : "language",
"defter" : "notebook"}

Bu sözlükte birtakım Türkçe kelimeler ve bunların İngilizce karşılıkları var. Şimdi mesela busözlükteki ‘kitap’ adlı öğeye erişelim:
print(sözlük["kitap"])

Bu kodları çalıştırdığımızda şöyle bir çıktı alırız:
book

Yukarıdaki örnekten anladığımız gibi, sözlük öğelerine erişmek için şöyle bir formülkullanıyoruz:
sözlük[sözlük_öğesinin_adı]

Aynı şekilde sözlük değişkeni içindeki ‘bilgisayar’ öğesinin karşılığını almak istersek şöyle birkod yazıyoruz:
print(sözlük["bilgisayar"])

Bu da bize “computer” çıktısını veriyor.
Karakter dizilerini anlatırken verdiğimiz çeviri_tablosu adlı sözlüğe ve orada anlattıklarımızageri dönelim şimdi. Artık sözlük adlı veri tipiyle iyiden iyiye tanıştığımıza göre, oradaanlattıklarımız zihninizde daha net bir hale gelmiş olmalı.
Oradaki tablomuz şöyleydi:
çeviri_tablosu = {"Ö": "O",

"ç": "c",
"Ü": "U",
"Ç": "C",

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
"İ": "I",
"ı": "i",
"Ğ": "G",
"ö": "o",
"ş": "s",
"ü": "u",
"Ş": "S",
"ğ": "g"}

Mesela bu sözlükteki “Ö” öğesinin karşılığını elde etmek için şöyle bir kod yazdığımızı gayet iyihatırlıyorsunuz:
print(çeviri_tablosu["Ö"])

Bu kodları bir dosyaya kaydedip çalıştırdığımızda şöyle bir çıktı alıyorduk:
O

Gördüğünüz gibi sözlükteki “Ö” adlı öğeyi parantez içinde belirttiğimiz zaman, Python bizebu öğenin karşısındaki değeri veriyor. Dolayısıyla sözlük içinde “Ö” öğesinin karşılığı “O” harfiolduğu için de çıktımız “O” oldu.
Sözlüğün öteki öğelerini ise şu şekilde alabiliyoruz:
print(çeviri_tablosu["Ö"])
print(çeviri_tablosu["ç"])
print(çeviri_tablosu["Ü"])
print(çeviri_tablosu["Ç"])
print(çeviri_tablosu["İ"])
print(çeviri_tablosu["ı"])
print(çeviri_tablosu["Ğ"])
print(çeviri_tablosu["ö"])
print(çeviri_tablosu["Ş"])
print(çeviri_tablosu["ğ"])

Ancak kod tekrarından kaçınmak için yukarıdaki kodları şu şekilde sadeleştirme imkanımızında olduğunu biliyorsunuz:
for i in çeviri_tablosu:

print(çeviri_tablosu[i])

Gördüğünüz gibi, sözlük içinde iki nokta üst üste işaretinin sol tarafında görünen öğeleriköşeli parantez içinde yazarak, iki nokta üst üste işaretinin sağ tarafındaki değerleri eldeedebiliyoruz.
Eğer bir sözlük içinde bulunmayan bir öğeye erişmeye çalışırsak Python bize KeyError tipindebir hatamesajı verecektir. Mesela yukarıdaki sözlüğü temel alacak olursak şöyle bir sorgu hataverecektir:
>>> print(çeviri_tablosu["Z"])

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
Traceback (most recent call last):
File "deneme.py", line 14, in <module>

print(çeviri_tablosu["Z"])
KeyError: 'Z'

Sözlükte “Z” kaydı bulunmadığı için doğal olarak Python’ın bize bir hata mesajı göstermektenbaşka çaresi kalmıyor.
Sözlükler ile ilgili epey bilgi edindik. Dilerseniz bu öğrendiklerimizi örnek bir uygulamaüzerinde somutlaştırmaya çalışalım. Mesela Python’daki sözlükleri kullanarak basit bir telefondefteri uygulaması yazalım:
telefon_defteri = {"ahmet öz" : "0532 532 32 32",

"mehmet su": "0543 543 42 42",
"seda naz" : "0533 533 33 33",
"eda ala" : "0212 212 12 12"}

kişi = input("Telefon numarasını öğrenmek için bir kişi adı girin: ")

cevap = "{} adlı kişinin telefon numarası: {} "

print(cevap.format(kişi, telefon_defteri[kişi]))

Burada öncelikle isimler ve telefon numaralarından oluşan, sözlük veri tipinde bir telefondefteri oluşturduk:
telefon_defteri = {"ahmet öz" : "0532 532 32 32",

"mehmet su": "0543 543 42 42",
"seda naz" : "0533 533 33 33",
"eda ala" : "0212 212 12 12"}

Bu kodlarda bilmediğimiz hiçbir şey yok. Sözlüklere dair öğrendiklerimizi kullanarakoluşturduğumuz oldukça basit bir sözlüktür bu.
Daha sonra kullanıcıdan, telefon numarasını öğrenmek için bir kişi adı girmesini istiyoruz.Bunu da şu kodlar yardımıyla yapıyoruz:
kişi = input("Telefon numarasını öğrenmek için bir kişi adı girin: ")

Ardından da telefon defterinde sorgulama yapacak olan kullanıcıya göstereceğimiz cevap içinbir şablon oluşturuyoruz:
cevap = "{} adlı kişinin telefon numarası: {} "

Mesela kullanıcı “ahmet öz” ismini sorgulamışsa ona şöyle bir cevap vereceğiz:
"ahmet öz adlı kişinin telefon numarası 0532 532 32 32"

Eğer aranan isim telefon defterinde varsa, bir önceki adımda tanımladığımız cevap şablonunagöre kullanıcıyı bilgilendiriyoruz. Ama eğer isim defterde yoksa, programımız hata veriyor.Bunu önlemek için şöyle bir kod yazabilirsiniz:
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telefon_defteri = {"ahmet öz" : "0532 532 32 32",
"mehmet su": "0543 543 42 42",
"seda naz" : "0533 533 33 33",
"eda ala" : "0212 212 12 12"}

kişi = input("Telefon numarasını öğrenmek için bir kişi adı girin: ")

if kişi in telefon_defteri:
cevap = "{} adlı kişinin telefon numarası: {} "
print(cevap.format(kişi, telefon_defteri[kişi]))

else:
print("Aradığınız kişi telefon rehberinde yok!")

Gördüğünüz gibi, if kişi in telefon_defteri satırı yardımıyla öncelikle aranan isminsözlükte olup olmadığını denetledik. Eğer aranan isim sözlükte yer alıyorsa bu telefonnumarasını kullanıcılarımıza gösteriyoruz. Aksi durumda aranan kişinin telefon rehberindeolmadığı konusunda kullanıcılarımızı bilgilendiriyoruz.
Gördüğünüz gibi, sözlükler gerçekten de bize Python programlama maceramızda yepyeniolanakların kapısını açabilecek kadar güçlü bir veri tipi. Bu veri tipini programlarınızda bolcakullanacaksınız.
Yukarıda verdiğimiz telefon defteri uygulamasına şöyle bir baktığınızda bu uygulamanınaslında geliştirilmeye bir hayli açık olduğu dikkatinizi çekmiştir. Mesela biz bu uygulamadasadece kendi tanımladığımız bir telefon defteri üzerinden sorgulama yapmaya izin verdik.Örneğin kullanıcı bu telefon defterine kendi isim-telefon çiftlerini giremiyor. Bu veri tipinietkili bir şekilde kullanmamızı sağlayacak araçlardan henüz yoksun olduğumuz için yukarıdatanımladığımız uygulama çok basit kaldı. O halde, sözlük veri tipini daha verimli ve etkilibir biçimde kullanabilmek için hiç vakit kaybetmeden bu veri tipinin derinliklerine doğru yolalmaya devam edelim.

32.3 Sözlüklerin Yapısı

Yukarıdaki örneklerden, Python’da bir sözlüğün nasıl tanımlanacağını ve bir sözlüğünöğelerine nasıl erişileceğini öğrendik. Gelin isterseniz şimdi sözlük veri tipinin yapısına ilişkinbazı ayrıntıları inceleyelim.
Mesela şu örneği tekrar önümüze alalım:
sözlük = {"kitap": "book"}

Burada iki nokta üst üste işaretinden önce ve sonra birer tane karakter dizisi görüyoruz.Bu karakter dizileri “kitap” ve “book”. Dediğimiz gibi, sözlükler de tıpkı listeler gibi, farklıveri tiplerinin bir araya gelmesi ile oluşan birleşik/kapsayıcı bir veri tipidir. Dolayısıyla birsözlük içinde sadece karakter dizilerini değil, başka veri tiplerini de görebilirsiniz. İlerleyensayfalarda sözlüklere ilişkin daha karmaşık örnekler verdiğimizde sözlüklerin hangi veritiplerini içerebileceğini de göreceğiz.
Ne dedik? Sözlük içinde iki nokta üst üste işaretinin solunda ve sağında “kitap” ve “book” adlıkarakter dizileri var. Teknik olarak, iki nokta üst üste işaretinin solundaki karakter dizisine‘anahtar’ (key), sağındaki karakter dizisine ise ‘değer’ (value) adı verilir. Bu bilgilere bakaraksözlük için şöyle bir tanım verebiliriz:
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Sözlükler; anahtar ve değer çiftlerinin birbirleriyle eşleştirildiği bir veri tipidir.Dolayısıyla sözlükler bu anahtar ve değer çiftleri arasında birebir ilişki kurar.
Mesela yukarıdaki örnekte “kitap” öğesi anahtar, “book” öğesi ise değerdir. İşte sözlükdediğimiz şey, bu anahtar ve değer çifti arasında birebir ilişki kuran bir veri tipidir. Yani sözlükadlı veri tipi, bir anahtarı bir değerle eşleştirme görevi görür.
Sözlüklerin bu özelliğini, sözlük öğelerine erişirken gayet net bir şekilde görebiliyoruz.
Yukarıdaki örneklerde tanımladığımız sözlüklerde sadece karakter dizilerini kullandık. Amaaslında sözlükler farklı veri tiplerinden oluşabilir. Mesela:
sözlük = {"sıfır": 0,

"bir" : 1,
"iki" : 2,
"üç" : 3,
"dört" : 4,
"beş" : 5}

Burada sözlük içinde hem sayıları hem de karakter dizilerini kullandık. Aynı şekilde sözlükiçinde listelere de yer verebiliriz:
sözlük = {"Ahmet Özkoparan": ["İstanbul", "Öğretmen", 34],

"Mehmet Yağız" : ["Adana", "Mühendis", 40],
"Seda Bayrak" : ["İskenderun", "Doktor", 30]}

Mesela bu sözlükte “Seda Bayrak” adlı kişinin bilgilerine ulaşmak istersek şöyle bir kodyazabiliriz:
print(sözlük["Seda Bayrak"])

Bu kod bize şöyle bir çıktı verecektir:
['İskenderun', 'Doktor', 30]

Gördüğünüz gibi, sözlük içinde “Seda Bayrak” adlı öğenin karşısındaki bilgi listesineulaşabildik.
İstersek sözlükleri, içlerinde başka sözlükleri barındıracak şekilde de tanımlayabiliriz:
kişiler = {"Ahmet Özkoparan": {"Memleket": "İstanbul",

"Meslek" : "Öğretmen",
"Yaş" : 34},

"Mehmet Yağız" : {"Memleket": "Adana",
"Meslek" : "Mühendis",
"Yaş" : 40},

"Seda Bayrak" : {"Memleket": "İskenderun",
"Meslek" : "Doktor",
"Yaş" : 30}}

Böylece şöyle kodlar yazabiliriz:
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print(kişiler["Mehmet Yağız"]["Memleket"])
print(kişiler["Seda Bayrak"]["Yaş"])
print(kişiler["Ahmet Özkoparan"]["Meslek"])

Yukarıdaki yapının benzerini listeler konusundan hatırlıyor olmalısınız. İç içe geçmiş listelerinöğelerine ulaşırken de buna benzer bir sözdiziminden yararlanıyorduk. Örneğin:
liste = [["Ahmet", "Mehmet", "Ayşe"],

["Sedat", "Serkan", "Selin"],
["Zeynep", "Nur", "Eda"]]

Burada bir liste içinde iç içe geçmiş üç farklı liste ile karşı karşıyayız. Mesela ilk listenin ilk öğesiolan “Ahmet” adlı öğeye erişmek istersek şöyle bir kod yazmamız gerekiyor:
print(liste[0][0])

İşte iç içe geçmiş sözlüklerin öğelerine ulaşmak için de buna benzer bir kod yazmamızgerekiyor. Örneğin kişiler adlı sözlükteki “Mehmet Yağız” adlı kişinin yaşına ulaşmak istersekşöyle bir şey yazacağız:
print(kişiler["Mehmet Yağız"]["Yaş"])

Gelin isterseniz kişiler adlı sözlüğü kullanarak basit bir irtibat listesi uygulaması yazalım.Böylece sözlüklere elimizi alıştırmış oluruz:
kişiler = {"Ahmet Özkoparan": {"Memleket": "İstanbul",

"Meslek" : "Öğretmen",
"Yaş" : 34},

"Mehmet Yağız" : {"Memleket": "Adana",
"Meslek" : "Mühendis",
"Yaş" : 40},

"Seda Bayrak" : {"Memleket": "İskenderun",
"Meslek" : "Doktor",
"Yaş" : 30}}

isim = "Hakkında ayrıntılı bilgi edinmek \
istediğiniz kişinin adını girin: "

arama = input(isim)

ayrıntı = input("Memleket/Meslek/Yaş? ")

print(kişiler[arama][ayrıntı])

Tıpkı bir önceki telefon defteri uygulamamız gibi, bu irtibat listesi uygulaması da geliştirilmeyeaçıktır. Ancak henüz bu iki uygulamayı geliştirmemizi sağlayacak bilgilerden yoksunuz. Buuygulamaları istediğimiz kıvama sokabilmek için sözlüklere dair öğrenmemiz gereken başkaşeyler de var.
Sözlüklerin öteki veri tiplerinden önemli bir farkı, sözlük içinde yer alan öğelerin herhangi bir
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sıralama mantığına sahip olmamasıdır. Yani sözlükteki öğeler açısından ‘sıra’ diye bir kavramyoktur.
Not: Python3.7’dan başlayarak sözlükler içerdikleri öğelerin eklenme sırasını korumaktadır.Python’un 3.7’den yüksek bir versiyonunda
oluşturduğunuz sözlükleri ekrana yazdırmayı denerseniz sözlüğü oluştururken elemanlarıniçinde bulunduğu sıranın korunduğunu siz de görebilirsiniz. Ancak sözlüklerin elemanlarınalisteler gibi bir sıra ile (liste[sıra] gibi) erişelemez. Ayrıntılı bilgi için buraya25 bakabilirsiniz.
Örneğin bir liste, demet veya karakter dizisi içindeki öğelere; bu öğelerin o liste, demet veyakarakter dizisi içindeki sıralarına göre erişebilirsiniz:
>>> liste = ["Ahmet", "Mehmet", "Zeynep"]
>>> liste[0]

'Ahmet'

>>> liste[-1]

'Zeynep'

Ancak sözlükler açısından böyle bir şey söz konusu değildir:
>>> sözlük = {'elma': 'apple',
... 'armut': 'pear',
... 'çilek': 'strawberry'}
>>> sözlük[0]

Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>

KeyError: 0

Gördüğünüz gibi, sözlükler üzerinde sıralamaya dayalı bir sorgulama yapmaya çalıştığımızdaPython bize bir hata mesajı gösteriyor.
Bu durumun etkilerini şurada da görebilirsiniz:
Dikkatlice bakın:
>>> sözlük = {'a': '0', 'b': '1', 'c': '2'}
>>> sözlük

{'a': '0', 'c': '2', 'b': '1'}

Not: Yukarıda da dediğimiz gibi, Python3.7+ versiyonlarında buradaki örneğin aksine
elemanlar her zaman onları sözlüğe eklediğiniz sırada ekrana yazılacaktır.

25 https://stackoverflow.com/questions/39980323/are-dictionaries-ordered-in-python-3-6
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Bu çıktıyı iyi inceleyin. Göreceğiniz gibi, çıktıda görünen öğeler bizim sözlüğü tanımladığımızsıradaki gibi değil. Biz sözlüğü ‘a’, ‘b’ ve ‘c’ şeklinde sıralayarak tanımladık, ama çıktı ‘a’, ‘c’ ve‘b’ şeklinde oldu. O yüzden sözlükler üzerinde çalışırken öğelerin sırasına dayalı herhangibir işlem yapmak hiç mantıklı değildir. Çünkü sözlükteki öğeleri tanımlarken kullandığınızsıralama düzeninin çıktıda da aynen korunacağının herhangi bir garantisi bulunmaz.

32.4 Sözlüklere Öğe Eklemek

Tıpkı listeler gibi, sözlükler de büyüyüp küçülebilen bir veri tipidir. Yani bir sözlüğü ilk keztanımladıktan sonra istediğimiz zaman bu sözlüğe yeni öğeler ekleyebilir veya varolan öğeleriçıkarabiliriz. Biz şimdi bir sözlüğe nasıl öğe ekleyeceğimizi inceleyeceğiz.
Diyelim ki elimizde şöyle boş bir sözlük var:
>>> sözlük = {}

Bu listeye öğe eklemek için şöyle bir formül kullanacağız:
>>> sözlük[anahtar] = değer

Bu formülü bir örnek üzerinden somutlaştıralım:
>>> sözlük["Ahmet"] = "Adana"

Böylece sözlüğe, anahtarı “Ahmet”, değeri ise “Adana” olan bir öğe eklemiş olduk.Sözlüğümüzün son durumunu kontrol edelim:
>>> print(sözlük)

{'Ahmet': 'Adana'}

Gördüğünüz gibi, “Ahmet” öğesi sözlüğe eklendi. Artık bu öğeye normal yollardan ulaşabiliriz:
>>> print(sözlük["Ahmet"])

Adana

Elimiz alışsın diye sözlüğe öğe eklemeye devam edelim:
>>> sözlük["Mehmet"] = "İstanbul"
>>> sözlük

{'Ahmet': 'Adana', 'Mehmet': 'İstanbul'}

>>> sözlük["Seda"] = "Mersin"
>>> sözlük

{'Ahmet': 'Adana', 'Mehmet': 'İstanbul', 'Seda': 'Mersin'}

>>> sözlük["Eda"] = "Tarsus"
>>> sözlük

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
{'Ahmet': 'Adana', 'Eda': 'Tarsus', 'Mehmet': 'İstanbul', 'Seda': 'Mersin'}

Özellikle son çıktıya dikkatlice bakın. Sözlüğe en son “Eda” öğesini eklemiştik. Ama sözlüğüekrana bastığımızda bu öğenin sözlüğün sonuna değil ortasına bir yere yerleştiğini görüyoruz.Bu durumun, sözlüklerin sırasız bir veri tipi olmasından kaynaklandığını biliyorsunuz.
Gelin pratik olması açısından birkaç örnek daha verelim.
Elimizde şöyle bir sözlük olsun:
>>> personel = {"Mehmet Öz": "AR-GE Müdürü",
... "Samet Söz": "Genel Direktör",
... "Sedat Gün": "Proje Müdürü"}

Şimdi bu sözlüğe "Turgut Özben": "Mühendis" anahtar-değer çiftini ekleyelim:
>>> personel["Turgut Özben"] = "Mühendis"

Sözlüğümüzün son halini görelim:
>>> print(personel)

{'Samet Söz': 'Genel Direktör', 'Mehmet Öz': 'AR-GE Müdürü', 'Turgut Özben':
'Mühendis', 'Sedat Gün': 'Proje Müdürü'}

Gördüğünüz gibi eklemek istediğimiz öğe sözlüğe eklenmiş. Ancak bu öğenin sözlüğün ensonuna değil, sözlük içine rastgele bir şekilde yerleştirildiğine dikkatinizi çekmek isterim.Çünkü, dediğimiz gibi, sözlükler sırasız bir veri tipidir.
Gelin bu konuyu daha iyi anlamak için bir örnek daha verelim.
Önce notlar adında boş bir sözlük tanımlayalım:
>>> notlar = {}

Bu sözlüğe öğrencilerin sınavdan aldıkları notları ekleyeceğiz:
>>> notlar["Ahmet"] = 45
>>> notlar["Mehmet"] = 77
>>> notlar["Seda"] = 98
>>> notlar["Deniz"] = 95
>>> notlar["Ege"] = 95
>>> notlar["Zeynep"] = 100

Sözlüğümüzün son halini görelim:
>>> print(notlar)

{'Seda': 98, 'Ege': 95, 'Mehmet': 77, 'Zeynep': 100, 'Deniz': 95, 'Ahmet': 45}

Bu noktada sözlüklerin önemli bir özelliğinden bahsetmemiz uygun olacak. Bir sözlüğe değerolarak bütün veri tiplerini verebiliriz. Yani:
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>>> sözlük = {}
>>> sözlük = {'a': 1}
>>> sözlük = {'a': (1,2,3)}
>>> sözlük = {'a': 'kardiz'}
>>> sözlük = {'a': [1,2,3]}

Gördüğünüz gibi, sözlükler değer olarak her türlü veri tipini kabul ediyor. Ama durum sözlükanahtarları açısından böyle değildir. Yani sözlüklere anahtar olarak her veri tipini atayamayız.Bir değerin ‘anahtar’ olabilmesi için, o öğenin değiştirilemeyen (immutable) bir veri tipi olmasıgerekir. Python’da şimdiye kadar öğrendiğimiz şu veri tipleri değiştirilemeyen veri tipleridir:
1. Demetler
2. Sayılar
3. Karakter Dizileri

Şu veri tipleri ise değiştirilebilen veri tipleridir:
1. Listeler
2. Sözlükler

Dolayısıyla bir sözlüğe anahtar olarak ancak şu veri tiplerini ekleyebiliriz:
1. Demetler
2. Sayılar
3. Karakter Dizileri

Şu kodları dikkatlice inceleyin:
Önce boş bir sözlük oluşturalım:
>>> sözlük = {}

Bu sözlüğe anahtar olarak bir demet ekleyelim:
>>> l = (1,2,3)
>>> sözlük[l] = 'falanca'
>>> sözlük

{(1, 2, 3): 'falanca'}

Bir sayı ekleyelim:
>>> l = 45
>>> sözlük[l] = 'falanca'
>>> sözlük

{45: 'falanca', (1, 2, 3): 'falanca'}

Bir karakter dizisi ekleyelim:
>>> l = 'kardiz'
>>> sözlük[l] = 'falanca'

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
>>> sözlük

{'kardiz': 'falanca', 45: 'falanca', (1, 2, 3): 'falanca'}

Yukarıdakiler, değiştirilemeyen veri tipleri olduğu için sözlüklere anahtar olarak eklenebildi.
Bir de şunlara bakalım:
Sözlüğümüze anahtar olarak bir liste eklemeye çalışalım:
>>> l = [1,2,3]
>>> sözlük[l] = 'falanca'

Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>

TypeError: unhashable type: 'list'

Sözlüğümüze bir sözlük eklemeye çalışalım:
>>> l = {"a": 1, "b": 2, "c": 3}
>>> sözlük[l] = 'falanca'

Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>

TypeError: unhashable type: 'dict'

Sözlüklerle çalışırken sözlüklerin bu özelliğine karşı uyanık olmalıyız.

32.5 Sözlük Öğeleri Üzerinde Değişiklik Yapmak

Sözlükler değiştirilebilir veri tipleridir. Dolayısıyla sözlükler üzerinde rahatlıkla istediğimizdeğişikliği yapabiliriz.
Sözlükler üzerinde değişiklik yapma işlemi, biraz önce öğrendiğimiz, sözlüklere yeni öğeekleme işlemiyle aynıdır. Dikkatlice bakın:
>>> notlar = {'Seda': 98, 'Ege': 95, 'Mehmet': 77,
... 'Zeynep': 100, 'Deniz': 95, 'Ahmet': 45}

Sözlüğümüz bu. Şimdi bu sözlükteki ‘Ahmet’ adlı kişinin 45 olan notunu 65 olarak değiştirelim:
>>> notlar["Ahmet"] = 65
>>> print(notlar)

{'Seda': 98, 'Ege': 95, 'Mehmet': 77, 'Zeynep': 100, 'Deniz': 95, 'Ahmet': 65}

Gördüğünüz gibi Ahmet’in notu 65 olarak değişmiş. . .
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32.6 Sözlük Üreteçleri (Dictionary Comprehensions)

Hatırlarsanız listeleri anlatırken liste üreteçleri adı bir kavramdan söz etmiştik. Listeüreteçlerini kullanarak tek satırda ve hızlı bir şekilde listeler oluşturabiliyorduk. Aynı şeysözlükler için de geçerlidir. Tıpkı liste üreteçlerinde olduğu gibi, sözlük üreteçleri sayesindetek satırda ve hızlı bir şekilde sözlükler üretebiliriz.
Örneğin elimizde, Türkçe alfabedeki harfleri içeren harfler adlı şöyle bir karakter dizisiolduğunu düşünün:
>>> harfler = 'abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz'

Amacımız bu harflerin her birine bir numara vermek. Yani nihai olarak şöyle bir sözlük eldeetmek istiyoruz:
{'ğ': 8,
'v': 26,
'ş': 22,
'u': 24,
't': 23,
'ö': 18,
'ı': 10,
'p': 19,
's': 21,
'r': 20,
'ü': 25,
'y': 27,
'ç': 3,
'z': 28,
'e': 5,
'd': 4,
'g': 7,
'f': 6,
'a': 0,
'c': 2,
'b': 1,
'm': 15,
'l': 14,
'o': 17,
'n': 16,
'i': 11,
'h': 9,
'k': 13,
'j': 12}

Bunun için birkaç farklı yöntemden yararlanabiliriz. Örneğin:
>>> sözlük = {}
>>> for i in harfler:
... sözlük[i] = harfler.index(i)

veya:
32.6. Sözlük Üreteçleri (Dictionary Comprehensions) 541



Yazbel Python Belgeleri, Yayım 4.0.0

>>> sözlük = {}
>>> for i in range(len(harfler)):
... sözlük[harfler[i]] = i

İşte bu işlemleri sözlük üreteçlerini kullanarak çok daha hızlı ve pratik bir şekilde halledebiliriz.Dikkatlice bakın:
>>> sözlük = {i: harfler.index(i) for i in harfler}

Bir örnek daha verelim. Diyelim ki elinizde şöyle bir isim listesi var:
isimler = ["ahmet", "mehmet", "fırat", "zeynep", "selma", "abdullah", "cem"]

Amacınız, bu isimleri ve her bir ismin kaç harften oluştuğunu gösteren bir sözlük elde etmek.Yani nihai olarak şöyle bir şey olsun istiyorsunuz elinizde:
{'zeynep': 6,
'cem': 3,
'abdullah': 8,
'ahmet': 5,
'mehmet': 6,
'fırat': 5,
'selma': 5}

İşte bu görev için de sözlük üreteçlerinden yararlanabilirsiniz:
>>> isimler = ["ahmet", "mehmet", "fırat", "zeynep", "selma", "abdullah", "cem"]
>>> sözlük = {i: len(i) for i in isimler}
>>> sözlük

{'zeynep': 6, 'cem': 3, 'abdullah': 8, 'ahmet': 5, 'mehmet': 6, 'fırat': 5,
→˓'selma': 5}

Bildiğiniz gibi sözlükler, her biri birbirinden : işareti ile ayrılan birtakım anahtar-değerçiftlerinden oluşuyor. İşte yukarıdaki sözlük üreteci yapısında biz : işaretinin sol tarafınaisimler adlı listedeki her bir öğeyi; sağ tarafına da bu öğelerin uzunluklarını bir çırpıdaekliyoruz.
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Sözlüklerin Metotları

Tıpkı öteki veri tiplerinde olduğu gibi, sözlüklerin de birtakım metotları bulunur. Bu bölümdesözlüklerin şu metotlarını inceleyeceğiz:
1. keys()
2. values()
3. items()
4. get()
5. clear()
6. copy()
7. fromkeys()
8. pop()
9. popitem()
10. setdefault()
11. update()

İlk olarak keys()metoduyla başlayalım.

33.1 keys()

Sözlükleri tarif ederken, sözlüklerin anahtar-değer çiftlerinden oluşan bir veri tipi olduğunusöylemiştik. Bir sözlüğü normal yollardan ekrana yazdırırsanız size hem anahtarları hem debunlara karşılık gelen değerleri verecektir. Ama eğer bir sözlüğün sadece anahtarlarını almakisterseniz keys()metodundan yararlanabilirsiniz:
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>>> sözlük = {"a": 0,
... "b": 1,
... "c": 2,
... "d": 3}
>>> print(sözlük.keys())

dict_keys(['b', 'c', 'a', 'd'])

Gördüğünüz gibi, sözlük.keys() komutu bize bir dict_keys nesnesi veriyor. Bu nesneyiprogramınızda kullanabilmek için isterseniz, bunu listeye, demete veya karakter dizisinedönüştürebilirsiniz:
>>> liste = list(sözlük.keys())
>>> liste

['b', 'c', 'a', 'd']

>>> demet = tuple(sözlük.keys())
>>> demet

('b', 'c', 'a', 'd')

>>> kardiz = "".join(sözlük.keys())
>>> kardiz

'bcad'

Son örnekte sözlük anahtarlarını karakter dizisine dönüştürmek için str() fonksiyonunudeğil, karakter dizilerinin join() adlı metodunu kullandığımıza dikkat edin. Çünkü tuple()ve list() fonksiyonlarının aksine str() fonksiyonu, sözlükteki anahtarların nasıl bir ölçütegöre karakter dizisine çevrileceğine dair bir kural içermez. Zira siz bu sözlük anahtarlarınıpek çok farklı şekilde karakter dizisine çevirebilirsiniz. Örneğin öğeleri karakter dizisi içineyerleştirirken öğelerin arasına virgül koymak isteyebilirsiniz:
>>> kardiz = ', '.join(sözlük.keys())
>>> kardiz

'b, c, a, d'

Eğer sözlük anahtarlarını str() fonksiyonu yardımıyla karakter dizisine dönüştürmeyekalkışırsanız beklemediğiniz bir çıktı alırsınız.
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33.2 values()

keys() metodu bir sözlüğün anahtarlarını veriyor. Bir sözlüğün değerlerini ise values()metodu verir:
>>> sözlük
{'b': 1, 'c': 2, 'a': 0, 'd': 3}

>>> print(sözlük.values())

dict_values([1, 2, 0, 3])

Gördüğünüz gibi, bu metottan bir dict_values nesnesi alıyoruz. Tıpkı keys() metodundaolduğu gibi, values() metodunda da bu çıktıyı başka veri tiplerine dönüştürme imkanınasahibiz:
>>> liste = list(sözlük.values())
>>> liste

[1, 2, 0, 3]

>>> demet = tuple(sözlük.values())
>>> demet

(1, 2, 0, 3)

Yalnız bu verileri karakter dizisine dönüştürmeye çalıştığınızda ufak bir problemlekarşılaşacaksınız:
>>> kardiz = "".join(sözlük.values())

Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>

TypeError: sequence item 0: expected str instance, int found

Bunun sebebi, sözlükteki değerlerin int tipinde olmasıdır. Bildiğiniz gibi, sadece aynı tipverileri birbiriyle birleştirebiliriz. Eğer birleştirmek istediğimiz veriler birbirinden farklı tipteise, bunları birleştirmeden önce bir dönüştürme işlemi yapmamız gerekir:
>>> kardiz = "".join([str(i) for i in sözlük.values()])
>>> kardiz

'1203'

Gördüğünüz gibi, sözlükteki değerlerin her birini, tek bir liste üreteci içinde karakter dizisinedönüştürdük ve ortaya çıkan listeyi karakter dizilerinin join() metodu yardımıyla, öğelerinarasında hiçbir boşluk bırakmadan kardiz adlı bir karakter dizisi içine yerleştirdik. Elbette eğeristeseydik bu öğelerin her birinin arasına bir virgül de koyabilirdik:
>>> kardiz = ", ".join([str(i) for i in sözlük.values()])
>>> kardiz

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
'1, 2, 0, 3'

33.3 items()

Bu metot, bir sözlüğün hem anahtarlarını hem de değerlerini aynı anda almamızı sağlar:
>>> sözlük.items()

dict_items([('a', 0), ('c', 2), ('b', 1)])

Gördüğünüz gibi, tek bir liste içinde iki öğeli demetler halinde hem anahtarları hem dedeğerleri görebiliyoruz. Bu metot sıklıkla for döngüleri ile birlikte kullanılarak bir sözlüğünanahtar ve değerlerinin manipüle edilebilmesini sağlar:
>>> for anahtar, değer in sözlük.items():
... print("{} = {} ".format(anahtar, değer))
...
a = 0
c = 2
b = 1

33.4 get()

Bu metot sözlüklerin en kullanışlı metotlarından biridir. Bu metot pek çok durumda işinizi birhayli kolaylaştırır.
Diyelim ki şöyle bir program yazdık:
#!/usr/bin/env python3.0

ing_sözlük = {"dil": "language", "bilgisayar": "computer", "masa": "table"}

sorgu = input("Lütfen anlamını öğrenmek istediğiniz kelimeyi yazınız:")

print(ing_sözlük[sorgu])

Bu programı çalıştırdığımızda eğer kullanıcı “ing_sözlük” adıyla belirttiğimiz sözlük içindebulunan kelimelerden birini yazarsa, o kelimenin karşılığını alacaktır. Diyelim ki kullanıcımızsoruya “dil” diye cevap verdi. Bu durumda ekrana “dil” kelimesinin sözlükteki karşılığı olan“language” yazdırılacaktır. Peki ya kullanıcı sözlükte tanımlı olmayan bir kelime yazarsane olacak? Öyle bir durumda programımız hata verecektir. Programımız için doğru yol,hata vermektense, kullanıcıyı kelimenin sözlükte olmadığı konusunda bilgilendirmektir. Bunuklasik bir yaklaşımla şu şekilde yapabiliriz:
ing_sözlük = {"dil": "language", "bilgisayar": "computer", "masa": "table"}

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
sorgu = input("Lütfen anlamını öğrenmek istediğiniz kelimeyi yazınız:")

if sorgu not in ing_sözlük:
print("Bu kelime veritabanımızda yoktur!")

else:
print(ing_sözlük[sorgu])

Ama açıkçası bu pek verimli bir yaklaşım sayılmaz. Yukarıdaki yöntem yerine sözlüklerin get()metodundan faydalanabiliriz. Bakalım bunu nasıl yapıyoruz:
ing_sözlük = {"dil": "language", "bilgisayar": "computer", "masa": "table"}

sorgu = input("Lütfen anlamını öğrenmek istediğiniz kelimeyi yazınız:")

print(ing_sözlük.get(sorgu, "Bu kelime veritabanımızda yoktur!"))

Gördüğünüz gibi, burada çok basit bir metot yardımıyla bütün dertlerimizi hallettik.Sözlüklerin get() adlı metodu, parantez içinde iki adet argüman alır. Birinci argümansorgulamak istediğimiz sözlük öğesidir. İkinci argüman ise bu öğenin sözlükte bulunmadığıdurumda kullanıcıya hangimesajın gösterileceğini belirtir. Buna göre, yukarıda yaptığımız şey,önce “sorgu” değişkenini sözlükte aramak, eğer bu öğe sözlükte bulunamıyorsa da kullanıcıya,“Bu kelime veritabanımızda yoktur!” cümlesini göstermekten ibarettir. . .
Gelin isterseniz bununla ilgili bir örnek daha yapalım.
Diyelim ki bir havadurumu programı yazmak istiyoruz. Bu programda kullanıcı bir şehir adıgirecek. Program da girilen şehre ait havadurumu bilgilerini ekrana yazdıracak. Bu programıklasik yöntemle şu şekilde yazabiliriz:
#!/usr/bin/env python3

soru = input("Şehrinizin adını tamamı küçük harf olacak şekilde yazın:")

if soru == "istanbul":
print("gök gürültülü ve sağanak yağışlı")

elif soru == "ankara":
print("açık ve güneşli")

elif soru == "izmir":
print("bulutlu")

else:
print("Bu şehre ilişkin havadurumu bilgisi bulunmamaktadır.")

Yukarıdaki, gayet geçerli bir yöntemdir. Ama biz istersek bu kodları “get” metodu yardımıylaçok daha verimli ve sade bir hale getirebiliriz:
#!/usr/bin/env python3

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
soru = input("Şehrinizin adını tamamı küçük harf olacak şekilde yazın:")

cevap = {"istanbul": "gök gürültülü ve sağanak yağışlı",
"ankara": "açık ve güneşli", "izmir": "bulutlu"}

print(cevap.get(soru, "Bu şehre ilişkin havadurumu bilgisi bulunmamaktadır."))

33.5 clear()

Bu kelime İngilizce’de “temizlemek” anlamına gelir. Görevi sözlükteki öğeleri temizlemektir.Yani içi dolu bir sözlüğü bu metot yardımıyla tamamen boşaltabiliriz:
>>> lig = {"şampiyon": "Adana Demirspor", "ikinci": "Mersin İdman Yurdu",

... "üçüncü": "Adana Gençlerbirliği"}

İsterseniz sözlüğümüzü boşaltmadan önce bu sözlükle biraz çalışalım:
Sözlüğümüzün öğelerine şöyle ulaşıyoruz:

>>> lig

{'şampiyon': 'Adana Demirspor', 'ikinci': 'Mersin İdman Yurdu',
'üçüncü': 'Adana Gençlerbirliği'}

Eğer bu sözlüğün öğelerine tek tek erişmek istersek şöyle yapıyoruz:
>>> lig["şampiyon"]

'Adana Demirspor'

>>> lig["üçüncü"]

'Adana Gençlerbirliği'

Şimdi geldi bu sözlüğün bütün öğelerini silmeye:
>>> lig.clear()

Şimdi sözlüğümüzün durumunu tekrar kontrol edelim:
>>> lig

{}

Gördüğünüz gibi artık “lig” adlı sözlüğümüz bomboş. clear() metodunu kullanarak busözlüğün bütün öğelerini sildik. Ama tabii ki bu şekilde sözlüğü silmiş olmadık. Boş da olsabellekte hâlâ “lig” adlı bir sözlük duruyor. Eğer siz “lig”i ortadan kaldırmak isterseniz “del” adlıbir parçacıktan yararlanmanız gerekir:
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>>> del lig

Kontrol edelim:
>>> lig

NameError: name 'lig' is not defined

Gördüğünüz gibi artık “lig” diye bir şey yok. . . Bu sözlüğü bellekten tamamen kaldırdık.
clear() adlı metodun ne olduğunu ve ne işe yaradığını gördüğümüze göre başka bir metodageçebiliriz.

33.6 copy()

Diyelim ki elimizde şöyle bir sözlük var:
>>> hava_durumu = {"İstanbul": "yağmurlu", "Adana": "güneşli", ... "İzmir":
→˓"bulutlu"}

Biz bu sözlüğü kopyalamak istiyoruz. Hemen şöyle bir şey deneyelim:
>>> yedek_hava_durumu = hava_durumu

Artık elimizde aynı sözlükten iki tane var:
>>> hava_durumu

{'İstanbul': 'yağmurlu', 'Adana': 'güneşli', 'İzmir': 'bulutlu'}

>>> yedek_hava_durumu

{'İstanbul': 'yağmurlu', 'Adana': 'güneşli', 'İzmir': 'bulutlu'}

Şimdi hava_durumu adlı sözlüğe bir öğe ekleyelim:
>>> hava_durumu["Mersin"] = "sisli"

>>> hava_durumu

{'İstanbul': 'yağmurlu', 'Adana': 'güneşli', 'Mersin': 'sisli', 'İzmir':
→˓'bulutlu'}

Şimdi bir de yedek_hava_durumu adlı sözlüğün durumuna bakalım:
>>> yedek_hava_durumu

{'İstanbul': 'yağmurlu', 'Adana': 'güneşli', 'Mersin': 'sisli', 'İzmir':
→˓'bulutlu'}
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Gördüğünüz gibi, hava_durumu adlı sözlüğe yaptığımız ekleme yedek_hava_durumu adlısözlüğü de etkiledi. Hatırlarsanız buna benzer bir durumla daha önce listeleri anlatırken dekarşılaşmıştık. Çünkü varolan bir sözlüğü veya listeyi başka bir değişkene atadığımızda aslındayaptığımız şey bir kopyalama işleminden ziyade bellekteki aynı nesneye gönderme yapan ikifarklı isim belirlemekten ibaret. Yani sözlüğümüzü bellekteki bir nesne olarak düşünürsek, bunesneye atıfta bulunan, “hava_durumu” ve “yedek_hava_durumu” adlı iki farklı isim belirlemişoluyoruz. Eğer istediğimiz şey bellekteki nesneden iki adet oluşturmak ve bu iki farklınesneyi iki farklı isimle adlandırmak ise yukarıdaki yöntemi kullanmak istemediğiniz sonuçlardoğurabilir. Yani amacınız bir sözlüğü yedekleyip orijinal sözlüğü korumaksa ve yukarıdakiyöntemi kullandıysanız, hiç farkında olmadan orijinal sözlüğü de değiştirebilirsiniz. İşte böyledurumlarda imdadımıza sözlüklerin “copy” metodu yetişecek. Bu metodu kullanarak varolanbir sözlüğü gerçek anlamda kopyalayabilir, yani yedekleyebiliriz. . .
>>> hava_durumu = {"İstanbul": "yağmurlu", "Adana": "güneşli", ... "İzmir":
→˓"bulutlu"}

Şimdi bu sözlüğü yedekliyoruz. Yani kopyalıyoruz:
>>> yedek_hava_durumu = hava_durumu.copy()

Bakalım hava_durumu adlı sözlüğe ekleme yapınca yedek_hava_durumu adlı sözlüğündurumu ne oluyor?
>>> hava_durumu["Mersin"] = "sisli"

>>> hava_durumu

{'İstanbul': 'yağmurlu', 'Adana': 'güneşli', 'Mersin': 'sisli', 'İzmir':
'bulutlu'}

yedek_hava_durumu adlı sözlüğe bakalım:
>>> yedek_hava_durumu

{'İstanbul': 'yağmurlu', 'Adana': 'güneşli', 'İzmir': 'bulutlu'}

Gördüğünüz gibi bu defa sözlüklerin birinde yapılan değişiklik öbürünü etkilemedi. . . copymetodu sağolsun!. . .

33.7 fromkeys()

fromkeys() metodu öteki metotlardan biraz farklıdır. Bu metot mevcut sözlük üzerindeişlem yapmaz. fromkeys()’in görevi yeni bir sözlük oluşturmaktır. Bu metot yeni bir sözlükoluştururken listeler veya demetlerden yararlanır. Şöyle ki:
>>> elemanlar = "Ahmet", "Mehmet", "Can"

>>> adresler = dict.fromkeys(elemanlar, "Kadıköy")

>>> adresler
(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
{'Ahmet': 'Kadıköy', 'Mehmet': 'Kadıköy', 'Can': 'Kadıköy'}

Gördüğünüz gibi öncelikle “elemanlar” adlı bir demet tanımladık. Daha sonra da “adresler”adlı bir sözlük tanımlayarak, fromkeys() metodu yardımıyla anahtar olarak “elemanlar”demetindeki öğelerden oluşan, değer olarak ise “Kadıköy”ü içeren bir sözlük meydanagetirdik.
En başta tanımladığımız “elemanlar” demeti liste de olabilirdi. Hatta tek başına bir karakterdizisi dahi yazabilirdik oraya. . .

33.8 pop()

Bu metodu listelerden hatırlıyoruz. Bu metot listelerle birlikte kullanıldığında, listenin en sonöğesini silip, silinen öğeyi de ekrana basıyordu. Eğer bu metodu bir sıra numarası ile birliktekullanırsak, listede o sıra numarasına karşılık gelen öğe siliniyor ve silinen bu öğe ekranabasılıyordu. Bu metodun sözlüklerdeki kullanımı da az çok buna benzer. Ama burada farklıolarak, popmetodunu argümansız bir şekilde kullanamıyoruz. Yani popmetodunun paranteziiçinde mutlaka bir sözlük öğesi belirtmeliyiz:
>>> sepet = {"meyveler": ("elma", "armut"), "sebzeler": ("pırasa", "fasulye"),
... "içecekler": ("su", "kola", "ayran")}

>>> sepet.pop("meyveler")

Bu komut, sözlükteki “meyveler” anahtarını silecek ve sildiği bu öğenin değerini ekranabasacaktır. Eğer silmeye çalıştığımız anahtar sözlükte yoksa Python bize bir hata mesajıgösterecektir:
>>> sepet.pop("tatlılar")

KeyError: 'tatlılar'

Bir program yazarken böyle bir durumla karşılaşmak istemeyiz çoğu zaman. Yani bir sözlükiçinde arama yaparken, aranan öğenin sözlükte bulunmadığı bir durumda kullanıcıyamekanikve anlamsız bir hata göstermek yerine, daha anlaşılır bir mesaj iletmeyi tercih edebiliriz.Hatırlarsanız sözlüklerin get() metodunu kullanarak benzer bir şey yapabiliyorduk. Şu andaincelemekte olduğumuz pop()metodu da bize böyle bir imkan verir. Bakalım:
>>> sepet.pop("tatlılar", "Silinecek öğe yok!")

Böylelikle sözlükte bulunmayan bir öğeyi silmeye çalıştığımızda Python bize bir hata mesajıgöstermek yerine, “Silinecek öğe yok!” şeklinde daha anlamlı bir mesaj verecektir. . .
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33.9 popitem()

popitem() metodu da bir önceki bölümde öğrendiğimiz pop() metoduna benzer. Bu ikimetodun görevleri hemen hemen aynıdır. Ancak pop()metodu parantez içinde bir parametrealırken, popitem()metodunun parantezi boş, yani parametresiz olarak kullanılır. Bumetot birsözlükten son eklenen öğeyi silmek için kullanılır(Python 3.7’den önceki sürümlerde bununyerine rastgele bir öğe kaldırılır). . .
>>> sepet = {"meyveler": ("elma", "armut"), "sebzeler": ("pırasa", "fasulye")}

>>> sepet.popitem()

Eğer sözlük boşsa bu metot bize KeyError hata mesajı gösterir.

33.10 setdefault()

Bumetot epey enteresan, amabir o kadar da yararlı bir araçtır. . . Bumetodun ne işe yaradığınıdoğrudan bir örnek üzerinde görelim:
>>> sepet = {"meyveler": ("elma", "armut"), "sebzeler": ("pırasa", "fasulye")}

>>> sepet.setdefault("içecekler", ("su", "kola"))

Bu komut yardımıyla sözlüğümüz içinde “içecekler” adlı bir anahtar oluşturduk. Bu anahtarındeğeri ise (“su”, “kola”) oldu. . . Bir de şuna bakalım:
>>> sepet.setdefault("meyveler", ("erik", "çilek"))

('elma', 'armut')

Gördüğünüz gibi, sözlükte zaten “meyveler” adlı bir anahtar bulunduğu için, Python aynıadı taşıyan ama değerleri farklı olan yeni bir “meyveler” anahtarı oluşturmadı. Demek kibu metot yardımıyla bir sözlük içinde arama yapabiliyor, eğer aradığımız anahtar sözlükteyoksa, setdefault()metodu içinde belirttiğimiz özellikleri taşıyan yeni bir anahtar-değer çiftioluşturabiliyoruz.

33.11 update()

İnceleyeceğimiz son metot update() metodu. . . Bu metot yardımıyla oluşturduğumuzsözlükleri yeni verilerle güncelleyeceğiz. Diyelim ki elimizde şöyle bir sözlük var:
>>> stok = {"elma": 5, "armut": 10, "peynir": 6, "sosis": 15}

Stoğumuzda 5 adet elma, 10 adet armut, 6 kutu peynir, 15 adet de sosis var. Diyelim ki dahasonraki zamanlarda bu stoğa mal giriş-çıkışı oldu ve stoğun son hali şöyle:
>>> yeni_stok = {"elma": 3, "armut": 20, "peynir": 8, "sosis": 4, "sucuk": 6}
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Yapmamız gereken şey, stoğumuzu yeni bilgilere göre güncellemek olacaktır. İşte bu işlemi
update()metodu ile yapabiliriz:
>>> stok.update(yeni_stok)

>>> print(stok)

{'peynir': 8, 'elma': 3, 'sucuk': 6, 'sosis': 4, 'armut': 20}

Böylelikle malların son miktarlarına göre stok bilgilerimizi güncellemiş olduk. . .
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BÖLÜM34

Kümeler ve Dondurulmuş Kümeler

Bu bölümde Python’daki iki veri tipini daha inceleyeceğiz. İnceleyeceğimiz veri tiplerinin adıküme ve dondurulmuş küme.
Özellikle kümeleri öğrendiğimizde, bu veri tipinin kendine has birtakım özellikleri sayesindebunların kimi zaman hiç tahmin bile edemeyeceğimiz yerlerde işimize yaradığını göreceğiz.Normalde uzun uzun kod yazmayı gerektiren durumlarda kümeleri kullanmak, bir-iki satırlaişlerimizi halletmemizi sağlayabilir.
Bu bölümde kümeler dışında, bir de dondurulmuş kümelerden söz edeceğiz. Bu iki veri tipibirbiriyle ilişkilidir. O yüzden bu iki veri tipini tek bölümde ele alacağız.
İsterseniz anlatmaya önce kümelerle başlayalım.

34.1 Kümeler

Tıpkı listeler, demetler, karakter dizileri, sayılar ve dosyalar gibi kümeler de Python’daki veritiplerinden biridir. Adından da az çok tahmin edebileceğiniz gibi kümeler, matematiktenbildiğimiz “küme” kavramıyla sıkı sıkıya bağlantılıdır. Bu veri tipi, matematikteki kümelerinsahip olduğu bütün özellikleri taşır. Yani matematikteki kümelerden bildiğimiz kesişim,birleşim ve fark gibi özellikler Python’daki kümeler için de geçerlidir.
34.1.1 Küme Oluşturmak

Kümelerin bize sunduklarından faydalanabilmek için elbette öncelikle bir küme oluşturmamızgerekiyor. Küme oluşturmak çok kolay bir işlemdir. Örneğin boş bir kümeyi şöyleoluşturuyoruz:
>>> boş_küme = set()

Listeler, demetler ve sözlüklerin aksine kümelerin ayırt edici bir işareti yoktur. Kümeoluşturmak için set() adlı özel bir fonksiyondan yararlanıyoruz.
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Yukarıdaki boş veri tipinin bir küme olduğunu nasıl teyit edeceğinizi biliyorsunuz:
>>> type(boş_küme)

<class 'set'>

Gördüğünüz gibi, Python programlama dilinde kümeler set ifadesiyle gösteriliyor.
Yukarıda boş bir küme oluşturduk. İçinde öğe de barındıran kümeleri ise şu şekildeoluşturuyoruz:
>>> küme = set(["elma", "armut", "kebap"])

Böylelikle, içinde öğe barındıran ilk kümemizi başarıyla oluşturduk. Dikkat ederseniz, kümeoluştururken listelerden faydalandık. Gördüğünüz gibi set() fonksiyonu içindeki öğeler bir listeiçinde yer alıyor. Dolayısıyla yukarıdaki tanımlamayı şöyle de yapabiliriz:
>>> liste = ["elma", "armut", "kebap"]
>>> küme = set(liste)

Bu daha temiz bir görüntü oldu. Elbette küme tanımlamak için mutlaka liste kullanmakzorunda değiliz. İstersek demetleri de küme haline getirebiliriz:
>>> demet = ("elma", "armut", "kebap")
>>> küme = set(demet)

Hatta ve hatta karakter dizilerinden dahi küme yapabiliriz:
>>> kardiz = "Python Programlama Dili için Türkçe Kaynak"
>>> küme = set(kardiz)

Kullandığımız karakter dizisinin böyle uzun olmasına da gerek yok. Tek karakterlik dizilerdenbile küme oluşturabiliriz:
>>> kardiz = "a"
>>> küme = set(kardiz)

Ama sayılardan küme oluşturamayız:
>>> n = 10
>>> küme = set(n)

TypeError: 'int' object is not iterable

Peki sözlükleri kullanarak küme oluşturabilir miyiz? Elbette, neden olmasın?
>>> bilgi = {"işletim sistemi": "GNU", "sistem çekirdeği": "Linux",
... "dağıtım": "Ubuntu GNU/Linux"}

>>> küme = set(bilgi)

Küme oluşturmanın son bir yönteminden daha söz edelim. En başta söylediğimiz gibi, listeler,demetler, sözlükler ve karakter dizilerinin aksine kümelerin [ ], ( ), { }, ‘ ‘ gibi ayırt edici bir
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işareti yoktur. Ama eğer istersek sözlükleri oluşturmak için kullandığımız özel işaretleri kümeoluşturmak için de kullanabiliriz. Dikkatlice bakın:
>>> küme = {'Python', 'C++', 'Ruby', 'PHP'}

Gördüğünüz gibi, aslında sözlüklerin ayırt edici işareti olan süslü parantezleri kullanarak veöğeleri birbirinden virgülle ayırarak da küme adlı veri tipini elde edebiliyoruz. Teyit edelimbunu:
>>> type(küme)

<class 'set'>

Ancak bu yapıyı kullanarak boş bir küme oluşturamazsınız:
>>> küme = {}

Bu şekilde oluşturduğunuz şey bir küme değil, sözlük olacaktır:
>>> type(küme)

<class 'dict'>

Boş bir küme oluşturmak için set() fonksiyonunu kullanmanız gerektiğini biliyorsunuz:
>>> küme = set(küme)
>>> type(küme)

<class 'set'>

Böylece kümeleri nasıl oluşturacağımızı öğrendik. Eğer oluşturduğunuz kümeyi ekranayazdırmak isterseniz, ne yapacağınızı biliyorsunuz. Tanımladığınız küme değişkeninikullanmanız yeterli olacaktır:
>>> küme

{'işletim sistemi', 'sistem çekirdeği', 'dağıtım'}

Bu arada, bir sözlüğü kümeye çevirdiğinizde, elbette sözlüğün yalnızca anahtarları kümeyeeklenecektir. Sözlüğün değerleri ise böyle bir işlemin sonucunda ortadan kaybolur.
Eğer bir sözlüğü kümeye çevirirken hem anahtarları hem de değerleri korumak gibi birniyetiniz varsa şöyle bir şey yazabilirsiniz:
Sözlüğümüz şu:
>>> bilgi = {"işletim sistemi": "GNU", "sistem çekirdeği": "Linux",
... "dağıtım": "Ubuntu GNU/Linux"}

Bu sözlükteki anahtar-değer çiftlerini bir küme içine, çift öğeli demetler olarak yerleştirebiliriz:
>>> liste = [(anahtar, değer) for anahtar, değer in bilgi.items()]
>>> küme = set(liste)
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Gördüğünüz gibi, liste üreteçlerini kullanarak önce bir liste oluşturuyoruz. Bu liste her biranahtarı ve değeri tek tek bir demet içine yerleştiriyor. Daha sonra da bu listeyi set()fonksiyonuna göndererek kümemizi oluşturuyoruz.
34.1.2 Kümelerin Yapısı

Bir önceki başlık altında kümelerin nasıl tanımlanacağını inceledik. Gelin şimdi de birazkümelerin yapısından bahsedelim.
Örneğin şöyle bir küme tanımlayalım:
>>> kardiz = "Python Programlama Dili"
>>> küme = set(kardiz)
>>> print(küme)

{'g', 'D', 'a', ' ', 'o', 'n', 'm', 'l', 'i', 'h', 't', 'r', 'P', 'y'}

Burada bir şey dikkatinizi çekmiş olmalı. Bir öğeyi küme olarak tanımlayıp ekranayazdırdığımızda elde ettiğimiz çıktı, o öğe içindeki her bir alt öğeyi tek bir kez içeriyor. Yanimesela “Python Programlama Dili” içinde iki adet “P” karakteri var, ama çıktıda bu iki “P”karakterinin yalnızca biri görünüyor. Buradan anlıyoruz ki, kümeler aynı öğeyi birden fazlatekrar etmez. Bu çok önemli bir özelliktir ve pek çok yerde işimize yarar. Aynı durum karakterdizisi dışında kalan öteki veri tipleri için de geçerlidir. Yani mesela eğer bir listeyi küme halinegetiriyorsak, o listedeki öğeler küme içinde yalnızca bir kez geçecektir. Listede aynı öğedeniki-üç tane bulunsa bile, kümemiz bu öğeleri teke indirecektir.
>>> liste = ["elma", "armut", "elma", "kebap", "şeker", "armut",
... "çilek", "ağaç", "şeker", "kebap", "şeker"]

>>> for i in set(liste):
... print(i)
...
ağaç
elma
şeker
kebap
çilek
armut

Gördüğünüz gibi, liste içinde birden fazla bulunan öğeler, Python’daki kümeler yardımıyla tekeindirilebiliyor.
Öğrendiğimiz bu bilgi sayesinde, daha önce gördüğümüz count() metodunu da kullanarak,şöyle bir kod yazabiliriz:
>>> liste = ["elma", "armut", "elma", "kiraz",
... "çilek", "kiraz", "elma", "kebap"]

>>> for i in set(liste):
... print("{} listede {} kez geçiyor!".format(i, liste.count(i)))

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
kebap listede 1 kez geçiyor!
elma listede 3 kez geçiyor!
kiraz listede 2 kez geçiyor!
armut listede 1 kez geçiyor!
çilek listede 1 kez geçiyor!

Burada set(liste) ifadesini kullanarak, liste öğelerini eşşiz ve benzersiz bir hale getirdik.
Kümelerin önemli bir özelliği de, tıpkı sözlükler gibi, herhangi bir şekilde ‘öğe sırası’ kavramınasahip olmamasıdır.
Dikkatlice bakın:
>>> arayüz_takımları = {'Tkinter', 'PyQT', 'PyGobject'}
>>> arayüz_takımları

{'PyGobject', 'PyQT', 'Tkinter'}

Sözlüklerde karşılaştığımız durumun aynısının kümeler için de geçerli olduğuna dikkatiniziçekmek isterim. Gördüğünüz gibi, arayüz_takımları adlı kümenin öğeleri, öğe tanımlamasırasını çıktıda korumuyor. Biz ‘Tkinter’ öğesini kümenin ilk sırasına yerleştirmiştik, ama buöğe çıktıda en sona gitti. . . Aynen sözlüklerde olduğu gibi, kümelerde de öğelerin tanımlanmasırasına bel bağlayarak herhangi bir işlem yapamazsınız. Bu durumun bir yansıması olarak,küme öğelerine sıralarına göre de erişemezsiniz:
>>> arayüz_takımları[0]

Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>

TypeError: 'set' object does not support indexing

Tıpkı hata mesajında da söylendiği gibi, küme adlı veri tipi açısından öğe sırası diye bir kavramyoktur. . .
Esasında tek bir küme pek bir işe yaramaz. Kümeler ancak birden fazla olduğundabunlarla yararlı işler yapabiliriz. Çünkü kümelerin en önemli özelliği, başka kümelerlekarşılaştırılabilme kabiliyetidir. Yani mesela kümelerin kesişimini, birleşimini veya farkınıbulabilmek için öncelikle elimizde birden fazla küme olması gerekiyor. İşte biz de şimdi butür işlemleri nasıl yapacağımızı öğreneceğiz. O halde hiç vakit kaybetmeden yolumuza devamedelim.
34.1.3 Küme Üreteçleri (Set Comprehensions)

Bildiğiniz gibi liste üreteçleri, liste oluşturmanın kısa ve temiz bir yoludur. Aynı şekilde sözlüküreteçleri de sözlük oluşturmanın kısa ve temiz bir yoludur.
İşte liste üreteçlerini ve sözlük üreteçlerini kullanarak nasıl tek satırda ve hızlı bir şekildelisteler ve sözlükler üretebiliyorsak, aynı şekilde küme üreteçlerini kullanarak tek satırda vehızlı bir şekilde kümeler de üretebiliriz.
Örneğin elimizde şöyle bir liste olduğunu düşünelim:
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import random

liste = [random.randint(0, 10000) for i in range(1000)]

Bu arada, buradaki random adlı modüle şimdilik takılmayın. Birkaç bölüm sonra bu modülüinceleyeceğiz. Biz şimdilik random’un da tıpkı sys ve os gibi bir modül olduğunu ve rastgelesayılar üretmemizi sağladığını bilelim yeter. Yukarıdaki kodlarda da bu modül 0 ile 10000arasında rastgele 1000 adet sayı üretmemizi sağladı.
Şimdi amacımız bu liste içinde yer alan sayılardan, değeri 100’den küçük olanları bulmak.
Bunun için şu kodları kullanabiliriz:
import random

liste = [random.randint(0, 10000) for i in range(1000)]

yüzden_küçük_sayılar = [i for i in liste if i < 100]
print(yüzden_küçük_sayılar)

Ancak ortaya çıkan listede aynı sayılardan birkaç tane olabilir. İşte eğer birbirinin aynıolmayan sayılardan oluşmuş bir listeyi hızlı ve pratik bir şekilde elde etmek istiyorsanız kümeüreteçlerini kullanabilirsiniz:
import random

liste = [random.randint(0, 10000) for i in range(1000)]

küme = {i for i in liste if i < 100}
print(küme)

Gördüğünüz gibi, küme üreteçlerinin sözdizimi, liste ve sözlük üreteçlerinin sözdizimine çokbenziyor.
34.1.4 Kümelerin Metotları

Daha önceki veri tiplerinde olduğu gibi, kümelerin de metotları vardır. Artık biz bir veri tipininmetotlarını nasıl listeleyeceğimizi çok iyi biliyoruz. Nasıl liste için list(); demet için tuple();sözlük için de dict() fonksiyonlarını kullanıyorsak, kümeler için de set() adlı fonksiyondanyararlanacağız:
>>> dir(set)

['__and__', '__class__', '__contains__', '__delattr__', '__doc__',
'__eq__', '__format__', '__ge__', '__getattribute__', '__gt__',
'__hash__', '__iand__', '__init__', '__ior__', '__isub__', '__iter__',
'__ixor__', '__le__', '__len__', '__lt__', '__ne__', '__new__',
'__or__', '__rand__', '__reduce__', '__reduce_ex__', '__repr__',
'__ror__', '__rsub__', '__rxor__', '__setattr__', '__sizeof__',
'__str__', '__sub__', '__subclasshook__', '__xor__', 'add',
'clear','copy', 'difference', 'difference_update', 'discard',

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
'intersection', 'intersection_update', 'isdisjoint', 'issubset',
'issuperset', 'pop', 'remove', 'symmetric_difference',
'symmetric_difference_update', 'union', 'update']

Hemen işimize yarayacak metotları alalım:
>>> for i in dir(set):
... if "__" not in i:
... print(i)
...
add
clear
copy
difference
difference_update
discard
intersection
intersection_update
isdisjoint
issubset
issuperset
pop
remove
symmetric_difference
symmetric_difference_update
union
update

Gördüğünüz gibi kümelerin epey metodu var. Bu arada if "__" not in i satırında“_” yerine “__” kullandığımıza dikkat edin. Neden? Çünkü eğer sadece “_” kullanırsaksymmetric_difference ve symmetric_difference_updatemetotları çıktımızda yer almayacaktır.
Unutmadan söyleyelim: Kümeler de, tıpkı listeler ve sözlükler gibi, değiştirilebilir bir veritipidir.
clear()

Kümelerle ilgili olarak inceleyeceğimiz ilk metot clear(). Bu metodu daha önce sözlükleriçalışırken de görmüştük. Sözlüklerde bu metodun görevi sözlüğün içini boşaltmak idi. Buradada aynı vazifeyi görür:
>>> km = set("adana")
>>> for i in km:
... print(i)
...
a
d
n

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
>>> km.clear()
>>> km
set()

Burada önce “km” adlı bir küme oluşturduk. Daha sonra da clear() metodunu kullanarak bukümenin bütün öğelerini sildik. Artık elimizde boş bir küme var.
copy()

Listeler ve sözlükleri incelerken copy() adlı bir metot öğrenmiştik. Bu metot aynı zamandakümelerle birlikte de kullanılabilir. Üstelik işlevi de aynıdır:
>>> km = set("kahramanmaraş")
>>> yedek = km.copy()
>>> yedek

{'a', 'r', 'h', 'k', 'm', 'ş', 'n'}

>>> km

{'a', 'h', 'k', 'm', 'n', 'r', 'ş'}

Burada bir şey dikkatinizi çekmiş olmalı. “km” adlı kümeyi “yedek” adıyla kopyaladık, amabu iki kümenin çıktılarına baktığımız zaman öğe sıralamasının birbirinden farklı olduğunugörüyoruz. Biliyorsunuz, tıpkı sözlüklerde olduğu gibi, kümeler de sırasız veri tipleridir. Buyüzden, elde ettiğimiz çıktıda öğeler rastgele diziliyor. Dolayısıyla öğelere sıralarına göreerişemiyoruz. Aynen sözlüklerde olduğu gibi. . .
add()

Kümelerden bahsederken, bunların değiştirilebilir bir veri tipi olduğunu söylemiştik.Dolayısıyla kümeler, üzerlerinde değişiklik yapmamıza müsaade eden metotlar da içerir.Örneğin add() bu tür metotlardan biridir. Add kelimesi Türkçe’de “eklemek” anlamına gelir.Adından da anlaşılacağı gibi, bumetot yardımıyla kümelerimize yeni öğeler ilave edebileceğiz.Hemen bunun nasıl kullanıldığına bakalım:
>>> küme = set(["elma", "armut", "kebap"])
>>> küme.add("çilek")
>>> print(küme)

{'elma', 'armut', 'kebap', 'çilek'}

Gördüğünüz gibi, add() metodunu kullanarak, kümemize çilek adlı yeni bir öğe ekledik.Eğer kümede zaten varolan bir öğe eklemeye çalışırsak kümede herhangi bir değişiklikolmayacaktır. Çünkü, daha önce de söylediğimiz gibi, kümeler her bir öğeyi tek bir sayıdabarındırır.
Eğer bir kümeye birden fazla öğeyi aynı anda eklemek isterseniz for döngüsündenyararlanabilirsiniz:
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>>> yeni = [1,2,3]
>>> for i in yeni:
... küme.add(i)
...

>>> küme

{1, 2, 3, 'elma', 'kebap', 'çilek', 'armut'}

Burada yeni adlı listeyi kümeye for döngüsü ile ekledik. Ama bu işlemi yapmanın başka biryolu daha vardır. Bu işlem için Python’da ayrı bir metot bulunur. Bu metodun adı update()metodudur. Sırası gelince bu metodu da göreceğiz.
Bu arada, yeri gelmişken kümelerin önemli bir özelliğinden daha söz edelim. Bir kümeyeherhangi bir öğe ekleyebilmemiz için, o öğenin değiştirilemeyen (immutable) bir veri tipiolması gerekiyor. Bildiğiniz gibi Python’daki şu veri tipleri değiştirilemeyen veri tipleridir:
1. Demetler
2. Sayılar
3. Karakter Dizileri

Şu veri tipleri ise değiştirilebilen veri tipleridir:
1. Listeler
2. Sözlükler
3. Kümeler

Dolayısıyla bir kümeye ancak şu veri tiplerini ekleyebiliriz:
1. Demetler
2. Sayılar
3. Karakter Dizileri

Şu kodları dikkatlice inceleyin:
Önce boş bir küme oluşturalım:
>>> küme = set()

Bu kümeye bir demet ekleyelim:
>>> l = (1,2,3)
>>> küme.add(l)
>>> küme

{(1, 2, 3)}

Bir sayı ekleyelim:
>>> l = 45
>>> küme.add(l)
>>> küme (sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
{45, (1, 2, 3)}

Bir karakter dizisi ekleyelim:
>>> l = 'Jacques Derrida'
>>> küme.add(l)
>>> küme

{'Jacques Derrida', 45, (1, 2, 3)}

Yukarıdakiler, değiştirilemeyen veri tipleri olduğu için kümelere eklenebilir.
Bir de şunlara bakalım:
Kümemize bir liste eklemeye çalışalım:
>>> l = [1,2,3]
>>> küme.add(l)

Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>

TypeError: unhashable type: 'list'

Kümemize bir sözlük eklemeye çalışalım:
>>> l = {"a": 1, "b": 2, "c": 3}
>>> küme.add(l)

Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>

TypeError: unhashable type: 'dict'

Kümemize bir küme eklemeye çalışalım:
>>> l = {1, 2, 3}
>>> küme.add(l)

Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>

TypeError: unhashable type: 'set'

Gördüğünüz gibi, tıpkı sözlüklerde olduğu gibi, bir kümeye herhangi bir veri ekleyebilmemiziçin o verinin ‘değiştirilemeyen’ bir veri tipi olması gerekiyor.
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difference()

Bu metot iki kümenin farkını almamızı sağlar. Örneğin:
>>> k1 = set([1, 2, 3, 5])
>>> k2 = set([3, 4, 2, 10])

>>> k1.difference(k2)

{1, 5}

Demek ki k1’in k2’den farkı buymuş. Peki k2’nin k1’den farkını bulmak istersek ne yapacağız?
>>> k2.difference(k1)

{10, 4}

Gördüğünüz gibi, birinci kullanımda, k1’de bulunup k2’de bulunmayan öğeleri elde ediyoruz.İkinci kullanımda ise bunun tam tersi. Yani ikinci kullanımda k2’de bulunup k1’de bulunmayanöğeleri alıyoruz.
İsterseniz uzun uzun difference() metodunu kullanmak yerine sadece eksi (-) işaretinikullanarak da aynı sonucu elde edebilirsiniz:
>>> k1 - k2

. . . veya. . .
>>> k2 - k1

Hayır, “madem eksi işaretini kullanabiliyoruz, o halde artı işaretini de kullanabiliriz!” gibi birfikir doğru değildir.
difference_update()

Bu metot, difference() metodundan elde edilen sonuca göre bir kümenin güncellenmesinisağlar. Yani? Hemen bir örnek verelim:
>>> k1 = set([1, 2, 3])
>>> k2 = set([1, 3, 5])
>>> k1.difference_update(k2)
>>> print(k1)

{2}

>>> print(k2)

{1, 3, 5}

Gördüğünüz gibi, bu metot k1’in k2’den farkını aldı ve bu farkı kullanarak k1’i yenidenoluşturdu. k1 ile k2 arasındaki tek fark 2 adlı öğe idi. Dolayısıyla difference_update()metodunuuyguladığımızda k1’in öğelerinin silinip yerlerine 2 adlı öğenin geldiğini görüyoruz.
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discard()

Bir önceki bölümde öğrendiğimiz add() metodu yardımıyla, önceden oluşturduğumuz birkümeye yeni öğeler ekleyebiliyorduk. Bu bölümde öğreneceğimiz discard() metodu isekümeden öğe silmemizi sağlayacak:
>>> hayvanlar = set(["kedi", "köpek", "at", "kuş", "inek", "deve"])
>>> hayvanlar.discard("kedi")
>>> print(hayvanlar)

{'kuş', 'inek', 'deve', 'köpek', 'at'}

Eğer küme içinde bulunmayan bir öğe silmeye çalışırsak hiç bir şey olmaz. Yani hata mesajıalmayız:
>>> hayvanlar.discard("yılan")

Burada etkileşimli kabuk sessizce bir alt satıra geçecektir. Bu metodun en önemli özelliğibudur. Yani olmayan bir öğeyi silmeye çalıştığımızda hata vermemesi.
remove()

Bu metot da bir önceki bölümde gördüğümüz discard() metoduyla aynı işlevi yerine getirir.Eğer bir kümeden öğe silmek istersek remove()metodunu da kullanabiliriz:
>>> hayvanlar.remove("köpek")

Peki discard() varken remove()metoduna ne gerek var? Ya da tersi.
Bu iki metot aynı işlevi yerine getirse de aralarında önemli bir fark vardır. Hatırlarsanızdiscard() metoduyla, kümede olmayan bir öğeyi silmeye çalışırsak herhangi bir hata mesajıalmayacağımızı söylemiştik. Eğer remove() metodunu kullanarak, kümede olmayan bir öğeyisilmeye çalışırsak, discard()metodunun aksine, hata mesajı alırız:
>>> hayvanlar.remove("fare")

Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>

KeyError: 'fare'

Bu iki metot arasındaki bu fark önemli bir farktır. Bazen yazdığınız programlarda, durumagöre her iki özelliğe de ihtiyacınız olabilir.
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intersection()

intersection kelimesi Türkçe’de “kesişim” anlamına gelir. Adından da anladığımız gibi,intersection()metodu bize iki kümenin kesişim kümesini verecektir:
>>> k1 = set([1, 2, 3, 4])
>>> k2 = set([1, 3, 5, 7])
>>> k1.intersection(k2)

{1, 3}

Gördüğünüz gibi, bu metot bize k1 ve k2’nin kesişim kümesini veriyor. Dolayısıyla bu iki kümearasındaki ortak elemanları bulmuş oluyoruz.
Hatırlarsanız, difference() metodunu anlatırken, difference() kelimesi yerine “-” işaretini dekullanabileceğimiz, söylemiştik. Benzer bir durum intersection()metodu için de geçerlidir. İkikümenin kesişimini bulmak için “&” işaretinden yararlanabiliriz:
>>> k1 & k2

{1, 3}

Python programcıları genellikle uzun uzun intersection yazmak yerine “&” işaretinikullanırlar. . .
İsterseniz bu metot için örnek bir program verelim. Böylece gerçek hayatta bu metodu nasılkullanabileceğimizi görmüş oluruz:
tr = "şçöğüıŞÇÖĞÜİ"

parola = input("Sisteme giriş için bir parola belirleyin: ")

if set(tr) & set(parola):
print("Parolanızda Türkçe harfler kullanmayın!")

else:
print("Parolanız kabul edildi!")

Burada eğer kullanıcı, parola belirlerken içinde Türkçe bir harf geçen bir kelime yazarsaprogramımız kendisini Türkçe harf kullanmaması konusunda uyaracaktır. Bu kodlardakümeleri nasıl kullandığımıza dikkat edin. Programda asıl işi yapan kısım şu satırdır:
if set(tr) & set(parola):

print("Parolanızda Türkçe harfler kullanmayın!")

Burada aslında şöyle bir şey demiş oluyoruz:
Eğer set(tr) ve set(parola) kümelerinin kesişim kümesi boş değilse, kullanıcıya“Parolanızda Türkçe harfler kullanmayın!” uyarısını göster!

set(tr) ve set(parola) kümelerinin kesişim kümesinin boş olmaması, kullanıcının girdiğikelime içindeki harflerden en az birinin tr adlı değişken içinde geçtiği anlamına gelir. Buradabasitçe, tr değişkeni ile parola değişkeni arasındaki ortak öğeleri sorguluyoruz. Eğer kullanıcı
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herhangi bir Türkçe harf içermeyen bir kelime girerse set(tr) ve set(parola) kümelerininkesişim kümesi boş olacaktır. İsterseniz küçük bir deneme yapalım:
>>> tr = "şçöğüıŞÇÖĞÜİ"
>>> parola = "çilek"
>>> set(tr) & set(parola)

{'ç'}

Burada kullanıcının “çilek” adlı kelimeyi girdiğini varsayıyoruz. Böyle bir durumda set(tr)ve set(parola) kümelerinin kesişim kümesi “ç” harfini içerecek, dolayısıyla da programımızkullanıcıya uyarı mesajı gösterecektir. Eğer kullanıcımız “kalem” gibi Türkçe harf içermeyen birkelime girerse:
>>> tr = "şçöğüıŞÇÖĞÜİ"
>>> parola = "kalem"
>>> set(tr) & set(parola)

set()

Gördüğünüz gibi, elde ettiğimiz küme boş. Dolayısıyla böyle bir durumda programımızkullanıcıya herhangi bir uyarı mesajı göstermeyecektir.
intersection() metodunu pek çok yerde kullanabilirsiniz. Hatta iki dosya arasındakibenzerlikleri bulmak için dahi bu metottan yararlanabilirsiniz. İlerde dosya işlemlerikonusunu işlerken bu metottan nasıl yararlanabileceğimizi de anlatacağız.
intersection_update()

Hatırlarsanız difference_update()metodunu işlerken şöyle bir şey demiştik:
Bu metot, difference() metodundan elde edilen sonuca göre bir kümenin güncellenmesinisağlar.
İşte intersection_update metodu da buna çok benzer bir işlevi yerine getirir. Bu metodungörevi, intersection() metodundan elde edilen sonuca göre bir kümenin güncellenmesinisağlamaktır:
>>> k1 = set([1, 2, 3])
>>> k2 = set([1, 3, 5])
>>> k1.intersection_update(k2)
>>> print(k1)

{1, 3}

>>> print(k2)

{1, 3, 5}

Gördüğünüz gibi, intersection_update() metodu k1’in bütün öğelerini sildi ve yerlerine k1 vek2’nin kesişim kümesinin elemanlarını koydu.
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isdisjoint()

Bu metodun çok basit bir görevi vardır. isdisjoint()metodunu kullanarak iki kümenin kesişimkümesinin boş olup olmadığı sorgulayabilirsiniz. Hatırlarsanız aynı işi bir önceki bölümdegördüğümüz intersection() metodunu kullanarak da yapabiliyorduk. Ama eğer hayattan tekbeklentiniz iki kümenin kesişim kümesinin boş olup olmadığını, yani bu iki kümenin ortakeleman içerip içermediğini öğrenmekse, basitçe isdisjoint()metodundan yararlanabilirsiniz:
>>> a = set([1, 2, 3])
>>> b = set([2, 4, 6])
>>> a.isdisjoint(b)

False

Gördüğünüz gibi, a ve b kümesinin kesişimi boş olmadığı için, yani bu iki küme ortak en az biröğe barındırdığı için, isdisjoint() metodu False çıktısı veriyor. Burada temel olarak şu soruyusormuş oluyoruz:
a ve b ayrık kümeler mi?
Python da bize cevap olarak, “Hayır değil,” anlamına gelen False çıktısını veriyor. . . Çünkü ave b kümelerinin ortak bir elemanı var (2).
Bir de şuna bakalım:
>>> a = set([1, 3, 5])
>>> b = set([2, 4, 6])
>>> a.isdisjoint(b)

True

Burada a ve b kümeleri ortak hiç bir elemana sahip olmadığı için “Doğru” anlamına gelen Trueçıktısını elde ediyoruz.
issubset()

Bu metot yardımıyla, bir kümenin bütün elemanlarının başka bir küme içinde yer alıp yeralmadığını sorgulayabiliriz. Yani bir kümenin, başka bir kümenin alt kümesi olup olmadığınıbu metot yardımıyla öğrenebiliriz. Eğer bir küme başka bir kümenin alt kümesi ise bu metotbize True değerini verecek; eğer değilse False çıktısını verecektir:
>>> a = set([1, 2, 3])
>>> b = set([0, 1, 2, 3, 4, 5])
>>> a.issubset(b)

True

Bu örnekte True çıktısını aldık, çünkü a kümesinin bütün öğeleri b kümesi içinde yer alıyor.Yani a, b’nin alt kümesidir.
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issuperset()

Bu metot, bir önceki bölümde gördüğümüz issubset() metoduna benzer. Matematikderslerinde gördüğümüz “kümeler” konusunda hatırladığınız “b kümesi a kümesini kapsar”ifadesini bu metotla gösteriyoruz. Önce bir önceki derste gördüğümüz örneğe bakalım:
>>> a = set([1, 2, 3])
>>> b = set([0, 1, 2, 3, 4, 5])
>>> a.issubset(b)

True

Buradan, “a kümesi b kümesinin alt kümesidir,” sonucuna ulaşıyoruz. Bir de şuna bakalım:
>>> a = set([1, 2, 3])
>>> b = set([0, 1, 2, 3, 4, 5])
>>> b.issuperset(a)

True

Burada ise, “b kümesi a kümesini kapsar,” sonucunu elde ediyoruz. Yani b kümesi a kümesininbütün elemanlarını içinde barındırıyor.
union()

union()metodu iki kümenin birleşimini almamızı sağlar. Hemen bir örnek verelim:
>>> a = set([2, 4, 6, 8])
>>> b = set([1, 3, 5, 7])
>>> a.union(b)

{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}

Önceki bölümlerde gördüğümüz bazı metotlarda olduğu gibi, union()metodu da bir kısayolasahiptir. union()metodu yerine “|” işaretini de kullanabiliriz:
>>> a | b

union()metodu yerine, bu metodun kısayolu olan “|” işareti Python programcıları tarafındandaha sık kullanılır.
update()

Hatırlarsanız add()metodunu anlatırken şöyle bir örnek vermiştik:
>>> küme = set(["elma", "armut", "kebap"])
>>> yeni = [1, 2, 3]

>>> for i in yeni:
... küme.add(i)

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
...
>>> küme

{1, 2, 3, 'elma', 'armut', 'kebap'}

Bu örneği verdikten sonra da şöyle bir şey demiştik:
“Burada yeni adlı listeyi kümeye for döngüsü ile ekledik. Ama bu işlemi yapmanın başka biryolu daha vardır. Bu işlem için Python’da ayrı bir metot bulunur.”
İşte bu metodu öğrenmenin vakti geldi. Metodumuzun adı update(). Bu metot, bir kümeyigüncellememizi sağlar. İsterseniz yukarıdaki örneği, bu metodu kullanarak tekrar yazalım:
>>> küme = set(["elma", "armut", "kebap"])
>>> yeni = [1, 2, 3]
>>> küme.update(yeni)
>>> print(küme)

{1, 2, 3, 'elma', 'armut', 'kebap'}

Gördüğünüz gibi, for döngüsünü kullanmaya gerek kalmadan aynı sonucu elde edebildik.
symmetric_difference()

Daha önceki bölümlerde difference() metodunu kullanarak iki küme arasındaki farklı öğeleribulmayı öğrenmiştik. Örneğin elimizde şöyle iki küme var diyelim:
>>> a = set([1, 2, 5])
>>> b = set([1, 4, 5])

Eğer a kümesinin b kümesinden farkını bulmak istersek şöyle yapıyoruz:
>>> a.difference(b)

{2}

Demek ki a kümesinde bulunup b kümesinde bulunmayan öğe 2 imiş.
Bir de b kümesinde bulunup a kümesinde bulunmayan öğelere bakalım:
>>> b.difference(a)

{4}

Bu da bize “4” çıktısını verdi. Demek ki bu öğe b kümesinde bulunuyor, ama a kümesindebulunmuyormuş. Peki ya kümelerin sadece birinde bulunan öğeleri nasıl alacağız? İşte bunoktada yardımımıza symmetric_difference() adlı metot yetişecek:
>>> a.symmetric_difference(b)

{2, 4}
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Böylece iki kümenin ortak olarak sahip olmadığı öğeleri almış olduk.
symmetric_difference_update()

Daha önce difference_update ve intersection_update gibi metotları öğrenmiştik.symmetric_difference_update()metodu da bunlara benzer bir işlevi yerine getirir:
>>> a = set([1,2, 5])
>>> b = set([1,4, 5])
>>> a.symmetric_difference_update(b)
>>> print(a)

{2, 4}

Gördüğünüz gibi, a kümesinin eski öğeleri gitti, yerlerine symmetric_difference() metoduylaelde edilen çıktı geldi. Yani a kümesi, symmetric_difference() metodunun sonucuna göregüncellenmiş oldu. . .
pop()

İnceleyeceğimiz son metot pop() metodu olacak. Gerçi bu metot bize hiç yabancı değil.Bu metodu listeler konusundan hatırlıyoruz. Orada öğrendiğimize göre, bu metot listeninbir öğesini silip ekrana basıyordu. Aslında buradaki fonksiyonu da farklı değil. Burada dakümelerin öğelerini silip ekrana basıyor:
>>> a = set(["elma", "armut", "kebap"])
>>> a.pop()

'elma'

Peki bu metot hangi ölçüte göre kümeden öğe siliyor? Herhangi bir ölçüt yok. Bu metot, kümeöğelerini tamamen rastgele siliyor.
Böylelikle Python’da Listeler, Demetler, Sözlükler ve Kümeler konusunu bitirmiş olduk. Bukonuları sık sık tekrar etmek, hiç olmazsa arada sırada göz gezdirmek bazı şeylerin zihnimizdeyer etmesi açısından oldukça önemlidir.

34.2 Dondurulmuş Kümeler (Frozenset)

Daha önce de söylediğimiz gibi, kümeler üzerinde değişiklik yapabiliyoruz. Zaten kümelerinadd() ve remove() gibi metotlarının olması bu durumu teyit ediyor. Ancak kimi durumlarda,öğeleri üzerinde değişiklik yapılamayan kümelere de ihtiyaç duyabilirsiniz. Hatırlarsanızlisteler ve demetler arasında da buna benzer bir ilişki var. Demetler çoğu zaman, üzerindedeğişiklik yapılamayan bir liste gibi davranır. İşte Python aynı imkanı bize kümelerde desağlar. Eğer öğeleri üzerinde değişiklik yapılamayan bir küme oluşturmak isterseniz set()yerine frozenset() fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Dilerseniz hemen bununla ilgili bir örnekverelim:
>>> dondurulmuş = frozenset(["elma", "armut", "ayva"])
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Dondurulmuş kümeleri bu şekilde oluşturuyoruz. Şimdi bu dondurulmuş kümeninmetotlarına bakalım:
>>> dir(dondurulmuş)

['__and__', '__class__', '__contains__', '__delattr__', '__doc__', '__eq__',
'__format__', '__ge__', '__getattribute__', '__gt__', '__hash__',
'__init__', '__iter__', '__le__', '__len__', '__lt__', '__ne__', '__new__',
'__or__', '__rand__', '__reduce__', '__reduce_ex__', '__repr__', '__ror__',
'__rsub__', '__rxor__', '__setattr__', '__sizeof__', '__str__', '__sub__',
'__subclasshook__', '__xor__', 'copy', 'difference', 'intersection',
'isdisjoint', 'issubset', 'issuperset', 'symmetric_difference', 'union']

Gördüğünüz gibi, add(), remove(), update() gibi, değişiklik yapmaya yönelik metotlar listedeyok.
Dondurulmuş kümeler ile normal kümeler arasında işlev olarak hiçbir fark yoktur. Bu ikisiarasındaki fark, listeler ile demetler arasındaki fark gibidir.
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BÖLÜM35

Fonksiyonlar

İlk derslerimizden bu yana bir şey özellikle dikkatinizi çekmiş olmalı: İlk andan itibaren hep‘fonksiyon’ diye bir kavramdan söz ettik; üstelik yazdığımız kodlarda da bu fonksiyon denenşeyi bolca kullandık. Evet, belki bu kavramı şimdiye dek enine boyuna inceleme fırsatımız hiçolmadı, ama yine de adının fonksiyon olduğunu söylediğimiz pek çok araç tanıdık bu noktayagelinceye kadar.
Herhalde, ‘Fonksiyon denince aklınıza ilk ne geliyor?’ diye bir soru sorsam, vereceğiniz cevap
print() fonksiyonu olacaktır. Gerçekten de bu fonksiyonu ilk derslerimizden bu yana o kadarsık kullandık ki, fonksiyon denince aklınıza ilk bu fonksiyonun gelmesi gayet doğal.
Elbette öğrendiğimiz tek fonksiyon print() değildi. Bunun dışında type() diye birfonksiyondan da söz etmiştik. print() kadar olmasa da, type() fonksiyonunu da yazdığımızkodlarda epey kullandık. print() ve type() dışında, fonksiyon olarak str(), int() ve benzeriaraçlarla da tanıştık. Bunların dışında pek çok başka fonksiyon da Python’la birlikte hayatımızagirdi.
İşte bu bölümde, en baştan bu yana sıklıkla sözünü ettiğimiz, ama hiçbir zaman tamanlamıyla ele almadığımız bu kavramı daha iyi anlayabilmek için, fonksiyon konusunu ayrıntılıolarak ele alacağız. Bu bölümde amacımız fonksiyonları enine boyuna inceleyerek, okurunbilgi dağarcığında fonksiyonlara ilişkin sağlam bir altyapı oluşturmaktır. Okur, bu bölümübitirdikten sonra fonksiyonlara ilişkin olarak bilmesi gereken her şeyi öğrenmiş olacak.

35.1 Fonksiyon Nedir ve Ne İşe Yarar?

Biz şimdiye dek karşılaştığımız print(), len(), type() ve open() gibi örnekler sayesinde‘fonksiyon’ denen şeyi az çok tanıdığımızı söyleyebiliriz. Dolayısıyla fonksiyonun ne demekolduğunu şeklen de olsa biliyoruz ve hatta fonksiyonları kodlarımız içinde etkili bir şekildekullanabiliyoruz.
İlk derslerimizden bu yana öğrendiğimiz fonksiyonlara şöyle bir bakacak olursak,fonksiyonların görünüşüne ve yapısına dair herhalde şu tespitleri yapabiliriz:
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1. Her fonksiyonun bir adı bulunur ve fonksiyonlar sahip oldukları bu adlarla anılır. (printfonksiyonu, open fonksiyonu, type fonksiyonu, input fonksiyonu, len fonksiyonu vb.)
2. Şekil olarak, her fonksiyonun isminin yanında birer parantez işareti bulunur. (open(),

print(), input(), len() vb.)
3. Bu parantez işaretlerinin içine, fonksiyonlara işlevsellik kazandıran bazı parametreleryazılır. (open(dosya_adı), print("Merhaba Zalim Dünya!"), len("kahramanmaraş")vb.)
4. Fonksiyonlar farklı sayıda parametre alabilir. Örneğin print() fonksiyonu toplam 256adet parametre alabilirken, input() fonksiyonu yalnızca tek bir parametre alır.
5. Fonksiyonların isimli ve isimsiz parametreleri vardır. print() fonksiyonundaki sep,end ve file parametreleri isimli parametrelere örnekken, mesela print("Merhaba

Dünya!") kodunda Merhaba Dünya! parametresi isimsiz bir parametredir. Aynı şekilde
input("Adınız: ") gibi bir kodda Adınız: parametresi isimsiz bir parametredir.

6. Fonksiyonların, isimli ve isimsiz parametreleri dışında, bir de varsayılan değerliparametreleri vardır. Örneğin print() fonksiyonunun sep, end ve file parametrelerivarsayılan değerli parametrelere birer örnektir. Eğer bir parametrenin varsayılan birdeğeri varsa, o parametreye herhangi bir değer vermeden de fonksiyonu kullanabiliriz.Python bu parametrelere, belirli değerleri öntanımlı olarak kendisi atayacaktır. Tabiieğer istersek, varsayılan değerli parametrelere kendimiz de başka birtakım değerlerverebiliriz.
Fonksiyon kavramının tam olarak ne olduğunu henüz bilmiyor da olsak, şimdiyekadar öğrendiğimiz fonksiyonlara bakarak fonksiyonlar hakkında yukarıdaki çıkarımlarıyapabiliyoruz. Demek ki aslında fonksiyonlar hakkında alttan alta pek çok şey öğrenmişiz.O halde, fonksiyonlar hakkında şimdiden bildiklerimize güvenerek, fonksiyon kavramının neolduğundan ziyade ne işe yaradığı konusuna rahatlıkla eğilebiliriz. Zaten fonksiyonların ne işeyaradığını öğrendikten sonra, fonksiyonların ne olduğunu da hemencecik anlayacaksınız.
Fonksiyonların ne işe yaradığını en genel ve en kaba haliyle tarif etmek istersek şöyle birtanımlama yapabiliriz:

Fonksiyonların görevi, karmaşık işlemleri bir araya toplayarak, bu işlemleri
tek adımda yapmamızı sağlamaktır. Fonksiyonlar çoğu zaman, yapmak
istediğimiz işlemler için bir şablon vazifesi görür. Fonksiyonları kullanarak,
bir veya birkaç adımdan oluşan işlemleri tek bir isim altında toplayabiliriz.
Python’daki ‘fonksiyon’ kavramı başka programlama dillerinde ‘rutin’ veya
‘prosedür’ olarak adlandırılır. Gerçekten de fonksiyonlar rutin olarak tekrar
edilen görevleri veya prosedürleri tek bir ad/çatı altında toplayan araçlardır.

Dilerseniz yukarıdaki soyut ifadeleri basit bir örnek üzerinde somutlaştırmaya çalışalım.Örneğin print() fonksiyonunu ele alalım.
Bu fonksiyonun görevini biliyorsunuz: print() fonksiyonunun görevi, kullanıcının girdiğiparametreleri ekrana çıktı olarak vermektir. Her ne kadar print() fonksiyonunun görevini,ekrana çıktı vermek olarak tanımlasak da, aslında bu fonksiyon, ekrana çıktı vermenin yanısıra, başka bir takım ilave işlemler de yapar. Yani bu fonksiyon, aslında aldığı parametrelerisadece ekrana çıktı olarak vermekle yetinmez. Örneğin şu komutu inceleyelim:
>>> print("Fırat", "Özgül", "1980", "Adana")

Burada print() fonksiyonu toplamdört adet parametre alıyor. Fonksiyonumuz, görevi gereği,
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bu parametreleri ekrana çıktı olarak verecek. Bu komutu çalıştırdığımızda şöyle bir çıktıalıyoruz:
Fırat Özgül 1980 Adana

Dikkat ederseniz, burada salt bir ‘ekrana çıktı verme’ işleminden fazlası var. Zira print()fonksiyonu aldığı parametreleri şu şekilde de ekrana verebilirdi:
FıratÖzgül1980Adana

Veya şu şekilde:
F
ı
r
a
t
Ö
z
g
ü
l
1
9
8
0
A
d
a
n
a

Neticede bunlar da birer çıktı verme işlemidir. Ama dediğimiz gibi, print() fonksiyonu aldığıparametreleri sadece ekrana çıktı olarak vermekle yetinmiyor. Gelin isterseniz ne demekistediğimizi biraz daha açıklayalım:
print() fonksiyonunun yukarıdaki komutu nasıl algıladığını önceki derslerimizdeöğrenmiştik. Yukarıdaki komut Python tarafından şu şekilde algılanıyor:
>>> print("Fırat", "Özgül", "1980", "Adana", sep=" ", end="\n",
... file=sys.stdout, flush=False)

Yani print() fonksiyonu;
1. Kendisine verilen “Fırat”, “Özgül”, “1980” ve “Adana” parametrelerini ekrana basıyor,
2. sep=” “ parametresinin etkisiyle, bu parametreler arasına birer boşluk ekliyor,
3. end=”\n” parametresinin etkisiyle, sonuncu parametreyi de ekrana bastıktan sonra biralt satıra geçiyor,
4. file=sys.stdout parametresinin etkisiyle, çıktı konumu olarak komut ekranını kullanıyor.Yani çıktıları ekrana veriyor.
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5. flush=False parametresinin etkisiyle, çıktılar ekrana gönderilmeden önce tampondabekletiliyor.
Eğer print() gibi bir fonksiyon olmasaydı, yukarıda listediğimiz bütün bu işlemleri kendimizyapmak zorunda kalacaktık. Yani ekranda göstermek istediğimiz ifadeleri ekrana çıktı olarakvermenin yanısıra, bunların ekranda nasıl görüneceğini de tek tek kendimiz elle ayarlamakzorunda kalacaktık. Ekrana çıktı verme ile ilgili pek çok işlem tek bir print() fonksiyonualtında birleştirildiği için, her ihtiyaç duyduğumuzda o işlemleri tek tek bizim yapmamıza gerekkalmıyor.
Aynı şeymesela input() fonksiyonu için de geçerlidir. Bu fonksiyonu kullanarak, programımızıkullanan kişilerle etkileşim içine girebiliyoruz. Tıpkı print() fonksiyonunda olduğu gibi,
input() fonksiyonu da aslında alttan alta epey karmaşık işlemler gerçekleştirir. Ama okarmaşık işlemlerin tek bir input() fonksiyonu içinde bir araya getirilmiş olması sayesinde,sadece input() gibi basit bir komut vererek kullanıcılarımızla iletişime geçebiliyoruz.
Bu açıdan bakıldığında fonksiyonlar değişkenlere benzer. Bildiğiniz gibi, her defasında birdeğeri tekrar tekrar yazmak yerine bir değişkene atayarak o değere kolayca erişebiliyoruz.Örneğin:
>>> kurum = "Sosyal Sigortalar Kurumu"

Burada tanımladığımız kurum adlı değişken sayesinde, ‘Sosyal Sigortalar Kurumu’ ifadesinikullanmamız gereken her yerde sadece değişken adını kullanarak, değişkenin tuttuğu değereulaşabiliyoruz. İşte fonksiyonlar da buna benzer bir işlev görür: Örneğin ekrana bir çıktıvermemiz gereken her yerde, yukarıda verdiğimiz karmaşık adımları tek tek gerçekleştirmeyeçalışmak yerine, bu karmaşık ve rutin adımları bir araya getiren print() gibi bir fonksiyondanyararlanarak işlerimizi çok daha kolay bir şekilde halledebiliriz.
Bu anlattıklarımız fonksiyonların ne işe yaradığı konusunda size bir fikir vermiş olabilir.Dilerseniz bu anlattıklarımızı bir örnek aracılığıyla biraz daha somutlaştırmaya çalışalım:
Hatırlarsanız ‘Kullanıcıyla Veri Alışverişi’ başlıklı bölümde şöyle bir örnek vermiştik:
isim = "Fırat"
soyisim = "Özgül"
işsis = "Ubuntu"
şehir = "İstanbul"

print("isim : ", isim)
print("soyisim : ", soyisim)
print("işletim sistemi: ", işsis)
print("şehir : ", şehir)

Bu programı çalıştırdığımızda şöyle bir çıktı alıyoruz:
isim : Fırat
soyisim : Özgül
işletim sistemi: Ubuntu
şehir : İstanbul

Bu program, belli değerleri kullanarak bir kayıt oluşturma işlemi gerçekleştiriyor. Meselayukarıdaki örnekte, ‘Fırat Özgül’ adlı şahsa ait isim, soyisim, işletim sistemi ve şehir bilgilerinialarak, bu kişi için bir kayıt oluşturuyoruz.
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Peki ‘Fırat Özgül’ adlı kişinin yanısıra, ‘Mehmet Öztaban’ adlı başka bir kişi için de kayıtoluşturmak istersek ne yapacağız?
Aklınıza şöyle bir şey yazmak gelmiş olabilir:
isim1 = "Fırat"
soyisim1 = "Özgül"
işsis1 = "Ubuntu"
şehir1 = "İstanbul"

print("isim : ", isim1)
print("soyisim : ", soyisim1)
print("işletim sistemi: ", işsis1)
print("şehir : ", şehir1)

print("-"*30)

isim2 = "Mehmet"
soyisim2 = "Öztaban"
işsis2 = "Debian"
şehir2 = "Ankara"

print("isim : ", isim2)
print("soyisim : ", soyisim2)
print("işletim sistemi: ", işsis2)
print("şehir : ", şehir2)

print("-"*30)

Programa her yeni kayıt eklenişinde, her yeni kişi için benzer satırları tekrar tekraryazabilirsiniz. Peki ama bu yöntem sizce de çok sıkıcı değil mi? Üstelik bir o kadar da hatayaaçık bir yöntem. Muhtemelen ilk kaydı ekledikten sonra, ikinci kaydı eklerken birinci kayıttakibilgileri kopyalayıp, bu kopya üzerinden ikinci kaydı oluşturuyorsunuz. Hatta muhtemelenkopyalayıp yapıştırdıktan sonra yeni kaydı düzenlerken bazı hatalar da yapıyor ve düzgünçalışan bir program elde edebilmek için o hataları düzeltmekle de uğraşıyorsunuz.
Bütün bu işleri kolaylaştıracak bir çözüm olsa ve bizi aynı şeyleri tekrar tekrar yazmaktankurtarsa sizce de çok güzel olmaz mıydı? Mesela tıpkı print() fonksiyonu gibi,
kayıt_oluştur() adlı bir fonksiyon olsa, biz sadece gerekli bilgileri bu fonksiyonunparantezleri içine parametre olarak yazsak ve bu fonksiyon bize istediğimiz bilgileri içeren birkayıt oluştursa ne hoş olurdu, değil mi? Yani örneğin bahsettiğimiz bu hayali kayıt_oluştur()fonksiyonunu şu şekilde kullanabilseydik. . .
kayıt_oluştur("Mehmet", "Öztaban", "Debian", "Ankara")

. . . ve bu komut bize şu çıktıyı verebilseydi. . .
------------------------------
isim : Mehmet
soyisim : Öztaban
işletim sistemi: Debian
şehir : Ankara
------------------------------
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. . . ne kadar güzel olurdu, değil mi?
İşte böyle bir şey Python’da mümkündür. Nasıl Python geliştiricileri print(), input() vebenzeri fonksiyonları tanımlayıp, karmaşık işlemleri tek adımda yapabilmemiz için bizesunmuş ve böylece bizi her defasında tekerleği yeniden icat etme külfetinden kurtarmışsa,biz de kendi fonksiyonlarımızı tanımlayarak, kendimizi aynı işlemleri tekrar tekrar yapmazahmetinden kurtarabiliriz.
Gelin şimdi bu işi nasıl yapabileceğimizi tartışalım.

35.2 Fonksiyon Tanımlamak ve Çağırmak

Bir önceki bölümde, kayıt_oluştur() adlı hayali bir fonksiyondan söz etmiştik. Tasarımızagöre bu fonksiyon şu şekilde kullanılacak:
kayıt_oluştur("Ahmet", "Gür", "Pardus", "İzmir")

Bu komutu verdiğimizde ise şöyle bir çıktı almayı planlıyoruz:
------------------------------
isim : Ahmet
soyisim : Gür
işletim sistemi: Pardus
şehir : İzmir
------------------------------

Dediğimiz gibi, böyle bir şey yapmak Python’la mümkündür. Ancak tabii ki kayıt_oluştur()adlı böyle bir fonksiyonu kullanabilmenin belli ön koşulları var. Nasıl sayı adlı bir değişkenikullanabilmek için öncelikle bu ada sahip bir değişken tanımlamış olmamız gerekiyorsa,aynı şekilde kayıt_oluştur() adlı bir fonksiyonu kullanabilmek için de öncelikle bu adasahip bir fonksiyonu tanımlamış olmamız gerekiyor. Zira mesela input() ve print() gibifonksiyonları kullanabiliyor olmamız, Python geliştiricilerinin bu fonksiyonları tanımlayıp diliniçine gömmüş olmaları sayesindedir.
İşte biz de kayıt_oluştur() adlı fonksiyonu kullanabilmek için bu ada sahip fonksiyonuaşağıdaki şekilde tanımlamalıyız:
def kayıt_oluştur(isim, soyisim, işsis, şehir):

print("-"*30)

print("isim : ", isim)
print("soyisim : ", soyisim)
print("işletim sistemi: ", işsis)
print("şehir : ", şehir)

print("-"*30)

İlk bakışta bu kodlar size hiçbir şey ifade etmemiş olabilir. Ama hiç endişe etmeyin. Bizbirazdan bu satırların ne anlama geldiğini bütün ayrıntılarıyla anlatacağız. Siz şimdilikanlamadığınız kısımları görmezden gelip okumaya devam edin.
Yukarıdaki kodlar yardımıyla fonksiyonumuzu tanımlamış olduk. Artık elimizde, tıpkı print()veya input() gibi, kayıt_oluştur() adlı ‘ev yapımı’ bir fonksiyon var. Dolayısıyla bu yeni
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fonksiyonumuzu, daha önce öğrendiğimiz fonksiyonları nasıl kullanıyorsak aynı şekildekullanabiliriz. Yani aşağıdaki gibi komutlar yazabiliriz:
kayıt_oluştur("Fırat", "Özgül", "Ubuntu", "İstanbul")
kayıt_oluştur("Mehmet", "Öztaban", "Debian", "Ankara")

Yalnız fonksiyonumuzu tanımlayıp bitirdikten sonra, bu fonksiyonu kullanırken, kodlarımızınhizalamasına dikkat ediyoruz. Fonksiyonu kullanmak için yazdığımız kodları def ifadesininhizasına getiriyoruz. Yani:
def kayıt_oluştur(isim, soyisim, işsis, şehir):

print("-"*30)

print("isim : ", isim)
print("soyisim : ", soyisim)
print("işletim sistemi: ", işsis)
print("şehir : ", şehir)

print("-"*30)

kayıt_oluştur("Fırat", "Özgül", "Ubuntu", "İstanbul")
kayıt_oluştur("Mehmet", "Öztaban", "Debian", "Ankara")

Yukarıdaki yapıyı kullanarak, istediğiniz sayıda kayıt oluşturabilirsiniz. Mesela:
kayıt_oluştur("İlkay", "Kaya", "Mint", "Adana")
kayıt_oluştur("Seda", "Kara", "SuSe", "Erzurum")

Gördüğünüz gibi, yukarıdaki yöntem sayesinde kodlarımızdaki tekrar eden kısımlar ortadankalktı. Yukarıdaki fonksiyonun bize nasıl bir kolaylık sağladığını daha net görebilmek için,fonksiyon kullanarak sadece şu 11 satırla elde ettiğimiz çıktıyı, fonksiyon kullanmadan eldeetmeyi deneyebilirsiniz:
def kayıt_oluştur(isim, soyisim, işsis, şehir):

print("-"*30)

print("isim : ", isim)
print("soyisim : ", soyisim)
print("işletim sistemi: ", işsis)
print("şehir : ", şehir)

print("-"*30)

kayıt_oluştur("Fırat", "Özgül", "Ubuntu", "İstanbul")
kayıt_oluştur("Mehmet", "Öztaban", "Debian", "Ankara")
kayıt_oluştur("İlkay", "Kaya", "Mint", "Adana")
kayıt_oluştur("Seda", "Kara", "SuSe", "Erzurum")

Bu anlattıklarımız size çok karmaşık gelmiş olabilir. Ama endişe etmenize hiç gerek yok. Birazsonra, yukarıda yazdığımız kodların hepsini didik didik edeceğiz. Ama öncelikle yukarıdaki kodparçasını yapısal olarak bir incelemenizi istiyorum. Fonksiyonu tanımladığımız aşağıdaki kodparçasına şöyle bir baktığınızda neler görüyorsunuz?
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def kayıt_oluştur(isim, soyisim, işsis, şehir):
print("-"*30)

print("isim : ", isim)
print("soyisim : ", soyisim)
print("işletim sistemi: ", işsis)
print("şehir : ", şehir)

print("-"*30)

kayıt_oluştur("Fırat", "Özgül", "Ubuntu", "İstanbul")

Bu kodları incelediğinizde şu noktalar dikkatinizi çekiyor olmalı:
1. Kodlar def adlı bir ifade ile başlamış.
2. Bunun ardından ‘kayıt_oluştur’ ifadesini görüyoruz.
3. Bu ifadeyi, içinde birtakım kelimeler barındıran bir parantez çifti izliyor.
4. Parantezin içinde, isim, soyisim, işsis ve şehir adlı değerler var.
5. def ile başlayan bu satır iki nokta üst üste işareti ile son buluyor.
6. İlk satırın ardından gelen kısım ilk satıra göre girintili bir şekilde yazılmış.
7. kayıt_oluştur("Fırat", "Özgül", "Ubuntu", "İstanbul") satırı önceki satırlaragöre girintisiz yazılmış.

Eğer bu kodlara dikkatlice bakacak olursanız, aslında bu kodların topu topu iki parçadanoluştuğunu göreceksiniz. İsterseniz yukarıdaki yapıyı biraz sadeleştirelim:
def kayıt_oluştur(parametre1, parametre2, parametre3, parametre4):

(...)

kayıt_oluştur(parametre1, parametre2, parametre3, parametre4)

Bu yapının ilk parçası şudur:
def kayıt_oluştur(parametre1, parametre2, parametre3, parametre4):

(...)

İkinci parçası ise şu:
kayıt_oluştur(parametre1, parametre2, parametre3, parametre4)

Teknik olarak söylemek gerekirse, ilk parçaya ‘fonksiyon tanımı’ (function definition), ikinciparçaya ise ‘fonksiyon çağrısı’ (function call) adı verilir. Dolayısıyla bir fonksiyonun yaşamdöngüsü iki aşamadan oluşur. Buna göre bir fonksiyon önce tanımlanır;
def kayıt_oluştur(parametre1, parametre2, parametre3, parametre4):

(...)

. . . sonra da çağrılır;
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kayıt_oluştur(parametre1, parametre2, parametre3, parametre4)

Aslında biz şimdiye kadar gördüğümüz print(), type(), open() vb. fonksiyonlarda bu‘fonksiyon çağrısı’ kısmıyla zaten tanışmıştık. Zira şu komut tam anlamıyla bir fonksiyonçağrısıdır (yani bir fonksiyon çağırma işlemidir):
print("Fırat", "Özgül", "Adana", 32)

Gördüğünüz gibi, yukarıdaki komutun yapı olarak şu komuttan hiçbir farkı yok:
kayıt_oluştur("Fırat", "Özgül", "Ubuntu", "İstanbul")

Bu iki fonksiyon arasındaki tek fark, print() fonksiyonunu Python geliştiricilerinin;
kayıt_oluştur() fonksiyonunu ise sizin tanımlamış olmanızdır.
Elbette bu iki fonksiyon yapı olarak birbirinin aynı olsa da, işlev olarak birbirinden farklıdır.
print() fonksiyonunun görevi kendisine parametre olarak verilen değerleri ekrana çıktıvermek iken, kayıt_oluştur() fonksiyonunun görevi kendisine parametre olarak verilendeğerleri kullanarak bir kayıt oluşturmaktır.
Bu derse gelinceye kadar öğrendiğimiz print(), type() ve open() gibi fonksiyonlara teknikolarak ‘gömülü fonksiyonlar’ (builtin functions) adı verilir. Bu fonksiyonlara bu adın verilmişolmasının sebebi, bu fonksiyonların gerçekten de Python programlama dili içine gömülübir vaziyette olmalarıdır. Dikkat ederseniz kendi yazdığımız fonksiyonları kullanabilmek içinöncelikle fonksiyonu tanımlamamız gerekiyor. Gömülü fonksiyonlar ise Python geliştiricileritarafından halihazırda tanımlanmış olduğu için bunları biz herhangi bir tanımlama işlemiyapmaya gerek kalmadan doğrudan çağırabiliyoruz.
Böylece bir fonksiyonun yapı olarak neye benzediğini üstünkörü de olsa incelemiş olduk.Buraya kadar anlatılan kısımda bazı noktaları anlamakta zorlanmış olabilirsiniz. Eğer öyleysehiç endişelenmeyin. Bu gayet doğal.
Gelin isterseniz şimdi yukarıda anlattıklarımızın içini doldurmaya çalışalım.

35.3 Fonksiyonların Yapısı

İsterseniz biraz da fonksiyonların yapısından söz edelim. Böylelikle ne ile karşı karşıyaolduğumuzu anlamak zihninizde biraz daha kolaylaşır.
Dedik ki, bir fonksiyonun ilk parçasına ‘fonksiyon tanımı’ (function definition) adı verilir. Birfonksiyonu tanımlamak için def adlı bir parçacıktan yararlanıyoruz. Örneğin:
def bir_fonksiyon():

(...)

Burada def parçacığı, tanımladığımız şeyin bir fonksiyon olduğunu gösteriyor. bir_fonksiyonifadesi ise tanımladığımız bu fonksiyonun adıdır. Fonksiyonu tanımladıktan sonra, çağırırkenbu adı kullanacağız.
def bir_fonksiyon(): ifadesinin sonundaki iki nokta işaretinden de tahmin edebileceğinizgibi, sonraki satıra yazacağımız kodlar girintili olacak. Yani mesela:
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def selamla():
print("Elveda Zalim Dünya!")

Yukarıda selamla() adlı bir fonksiyon tanımlamış olduk. Bu fonksiyonun görevi ekrana ElvedaZalim Dünya! çıktısı vermektir.
Bu noktada şöyle bir soru akla geliyor: Acaba fonksiyon gövdesindeki kısım için ne kadarlık birgirinti oluşturacağız?
Girintilemeye ilişkin olarak önceki derslerde bahsettiğimiz bütün kurallar burada da geçerlidir.Fonksiyon gövdesine, def ifadesinden itibaren 4 (dört) boşlukluk bir girinti veriyoruz. defifadesinden itibaren girintili olarak yazdığımız kısmın tamamı o fonksiyonun gövdesinioluşturur ve bütünüyle o fonksiyona aittir.
Bu kodlarla yaptığımız şey bir fonksiyon tanımlama işlemidir. Eğer bu kodları bir dosyayakaydedip çalıştırırsak herhangi bir çıktı almayız. Çünkü henüz fonksiyonumuzu çağırmadık. Budurumu print(), input() ve benzeri gömülü fonksiyonlara benzetebilirsiniz. Tıpkı yukarıdabizim yaptığımız gibi, gömülü fonksiyonlar da Python geliştiricileri tarafından bir yerlerdetanımlanmış vaziyette dururlar, ama biz bu fonksiyonları yazdığımız programlarda çağıranakadar bu fonksiyonlar çalışmaz.
Daha önce de dediğimiz gibi, bir fonksiyonun yaşam döngüsü iki aşamadan oluşur: Fonksiyontanımı ve fonksiyon çağrısı. Yukarıda bu döngünün sadece fonksiyon tanımı aşaması mevcut.Unutmayın, bir fonksiyon çağrılmadan asla çalışmaz. Bir fonksiyonun çalışabilmesi için ofonksiyonun tanımlandıktan sonra çağrılması gerekir. Örneğin input() fonksiyonu Python’ınderinliklerinde bir yerlerde tanımlanmış vaziyette durur. Bu fonksiyon, biz onu çağırana kadar,bulunduğu yerde sessizce bekler. Aynı şekilde selamla() adlı fonksiyon da programımız içindetanımlanmış vaziyette, bizim onu çağıracağımız anı bekliyor. Bu söylediklerimizi destekleyecekaçıklayıcı bilgileri biraz sonra vereceğiz. Biz şimdilik fonksiyon tanımı kısmını incelemeyedevam edelim.
Bu arada yukarıdaki fonksiyon tanımının yapısına çok dikkat edin. İki nokta üst üsteişaretinden sonraki satırda girintili olarak yazılan bütün kodlar (yani fonksiyonun gövde kısmı)fonksiyonun bir parçasıdır. Girintinin dışına çıkıldığı anda fonksiyon tanımlama işlemi de sonaerer.
Örneğin:
def selamla():

print("Elveda Zalim Dünya!")

selamla()

İşte burada fonksiyonumuzu çağırmış olduk. Dikkat edin! Dediğim gibi, iki nokta üst üsteişaretinden sonraki satırda girintili olarak yazılan bütün kodlar fonksiyona aittir. selamla()satırı ise fonksiyon tanımının dışında yer alır. Bu satırla birlikte girintinin dışına çıkıldığı içinartık fonksiyon tanımlama safhası sona ermiş oldu.
Biz yukarıdaki örnekte, selamla() adlı fonksiyonu tanımlar tanımlamaz çağırmayı tercih ettik.Ama elbette siz bir fonksiyonu tanımlar tanımlamaz çağırmak zorunda değilsiniz. Yazdığınızbir program içinde fonksiyonlarınızı tanımladıktan sonra, ihtiyacınıza bağlı olarak, programınherhangi başka bir yerinde fonksiyonlarınızı çağırabilirsiniz.
Fonksiyonlarla ilgili söylediklerimizi toparlayacak olursak şöyle bir bilgi listesi ortayaçıkarabiliriz:
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1. Python’da kabaca iki tip fonksiyon bulunur. Bunlardan biri gömülü fonksiyonlar (builtinfunctions), öteki ise özel fonksiyonlardır (custom functions). Burada ‘özel’ ifadesi,‘kullanıcının ihtiyaçlarına göre kullanıcı tarafından özel olarak üretilmiş’ anlamına gelir.
2. Gömülü fonksiyonlar; Python geliştiricileri tarafından tanımlanıp dilin içine gömülmüşolan print(), open(), type(), str(), int() vb. fonksiyonlardır. Bu fonksiyonlarhalihazırda tanımlanıp hizmetimize sunulduğu için bunları biz herhangi bir tanımlamaişlemi yapmadan doğrudan kullanabiliriz.
3. Özel fonksiyonlar ise, gömülü fonksiyonların aksine, Python geliştiricileri tarafındandeğil, bizim tarafımızdan tanımlanmıştır. Bu fonksiyonlar dilin bir parçası olmadığından,bu fonksiyonları kullanabilmek için bunları öncelikle tanımlamamız gerekir.
4. Python’da bir fonksiyonun yaşam döngüsü iki aşamadan oluşur: Tanımlanma veçağrılma.
5. Bir fonksiyonun çağrılabilmesi (yani kullanılabilmesi) için mutlaka birisi tarafındantanımlanmış olması gerekir.
6. Fonksiyonu tanımlayan kişi Python geliştiricileri olabileceği gibi, siz de olabilirsiniz. Amaneticede ortada bir fonksiyon varsa, bir yerlerde o fonksiyonun tanımı da vardır.
7. Fonksiyon tanımlamak için def adlı bir ifadeden yararlanıyoruz. Bu ifadeden sonra,tanımlayacağımız fonksiyonun adını belirleyip iki nokta üst üste işareti koyuyoruz. İkinokta üst üste işaretinden sonra gelen satırlar girintili olarak yazılıyor. Daha önceöğrendiğimiz bütün girintileme kuralları burada da geçerlidir.
8. Fonksiyonun adını belirleyip iki nokta üst üste koyduktan sonra, alt satırda girintili olarakyazdığımız bütün kodlar fonksiyonun gövdesini oluşturur. Doğal olarak, bir fonksiyonungövdesindeki bütün kodlar o fonksiyona aittir. Girintinin dışına çıkıldığı anda fonksiyontanımı da sona erer.

Fonksiyonlarla ilgili öğrendiklerimizi toparladığımıza göre, gelin isterseniz fonksiyonlarla ilgilibir örnek yaparak, bu yapıyı daha iyi anlamaya çalışalım:
def sistem_bilgisi_göster():

import sys
print("\nSistemde kurulu Python'ın;")
print("\tana sürüm numarası:", sys.version_info.major)
print("\talt sürüm numarası:", sys.version_info.minor)
print("\tminik sürüm numarası:", sys.version_info.micro)

print("\nKullanılan işletim sisteminin;")
print("\tadı:", sys.platform)

Burada sistem_bilgisi_göster() adlı bir fonksiyon tanımladık. Bu fonksiyonun görevi,kullanıcının sistemindeki Python sürümü ve işletim sistemine dair birtakım bilgiler vermektir.
Bu arada, bu kodlarda, daha önceki derslerimizde öğrendiğimiz sysmodülünden ve bumodüliçindeki değişkenlerden yararlandığımızı görüyorsunuz. Bu kodlarda sysmodülünün içindekişu araçları kullandık:
1. version_info.major: Python’ın ana sürüm numarası (Örn. 3)
2. version_info.minor: Python’ın alt sürüm numarası (Örn. 4)
3. version_info.micro: Python’ın minik sürüm numarası (Örn. 0)
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4. platform: Kullanılan işletim sisteminin adı (Örn. ‘win32’ veya ‘linux2’)
Yukarıda tanımladığımız fonksiyonu nasıl çağıracağımızı biliyorsunuz:
sistem_bilgisi_göster()

Bu fonksiyonun tanımını ve çağrısını eksiksiz bir program içinde gösterelim:
def sistem_bilgisi_göster():

import sys
print("\nSistemde kurulu Python'ın;")
print("\tana sürüm numarası:", sys.version_info.major)
print("\talt sürüm numarası:", sys.version_info.minor)
print("\tminik sürüm numarası:", sys.version_info.micro)

print("\nKullanılan işletim sisteminin;")
print("\tadı:", sys.platform)

sistem_bilgisi_göster()

Bu kodları bir dosyaya kaydedip çalıştırdığımızda şuna benzer bir çıktı alacağız:
Sistemde kurulu Python'ın;

ana sürüm numarası: 3
alt sürüm numarası: 3
minik sürüm numarası: 0

Kullanılan işletim sisteminin;
adı: linux

Demek ki bu kodların çalıştırıldığı sistem Python’ın 3.3.0 sürümünün kurulu olduğu birGNU/Linux işletim sistemi imiş. . .

35.4 Fonksiyonlar Ne İşe Yarar?

Şimdiye kadar söylediklerimizden ve verdiğimiz örneklerden fonksiyonların ne işe yaradığınıanlamış olmalısınız. Amabiz yine de fonksiyonların faydası üzerine birkaç söz daha söyleyelim.Böylece fonksiyonların ne işe yaradığı konusunda aklımızda hiçbir şüphe kalmaz. . .
İsterseniz bir örnek üzerinden ilerleyelim.
Diyelim ki, bir sayının karesini bulan bir program yazmak istiyoruz. Şimdiye kadarkibilgilerimizi kullanarak şöyle bir şey yazabiliriz:
sayı = 12
çıktı = "{} sayısının karesi {} sayısıdır"
print(çıktı.format(sayı, sayı**2))

Yukarıdaki programı çalıştırdığımızda şöyle bir çıktı elde edeceğiz:
12 sayısının karesi 144 sayısıdır
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Gayet güzel. Şimdi şöyle bir durumhayal edin: Diyelim ki büyük bir program içinde, farklı farklıyerlerde yukarıdaki işlemi tekrar tekrar yapmak istiyorsunuz. Böyle bir durumda şöyle bir şeyyazmanız gerekebilir:
sayı = 12
çıktı = "{} sayısının karesi {} sayısıdır"
print(çıktı.format(sayı, sayı**2))

####programla ilgili başka kodlar###

sayı = 15
print(çıktı.format(sayı, sayı**2))

###programla ilgili başka kodlar###

sayı = 29
print(çıktı.format(sayı, sayı**2))

Buradaki sorun, aynı şeyleri tekrar tekrar yazmak zorunda kalmamızdır. Bu küçük örnekte pekbelli olmuyor olabilir, ama özellikle büyük programlarda aynı kodların program içinde sürekliolarak tekrarlanması pek çok probleme yol açar. Örneğin kodlarda bir değişiklik yapmakistediğinizde, tekrarlanan kısımları bulup hepsinin üzerinde tek tek değişiklik yapmanızgerekir. Mesela çıktı adlı değişkenin içeriğini değiştirmek isterseniz, yaptığınız değişiklikprogramınızın pek çok kısmını etkileyebilir. Örneğin, çıktı değişkenini şu şekle getirdiğinizidüşünün:
çıktı = "{} sayısının karesi {} , karekökü {} sayısıdır"

Böyle bir durumda, program içinde geçen bütün print(çıktı.format(sayı, sayı**2))satırlarını bulup, üçüncü {} işaretine ait işlemi parantez içine eklemeniz gerekir. Tahminedebileceğiniz gibi, son derece sıkıcı, yorucu ve üstelik hata yapmaya açık bir işlemdir bu.İşte bu tür problemlere karşı fonksiyonlar çok iyi bir çözümdür.
Yukarıda bahsettiğimiz kare bulma işlemi için şu şekilde basit bir fonksiyon tanımlayabiliriz:
def kare_bul():

sayı = 12
çıktı = "{} sayısının karesi {} sayısıdır"
print(çıktı.format(sayı, sayı**2))

Bu fonksiyonu tanımladık. Şimdi de fonksiyonumuzu çağıralım:
kare_bul()

Kodlarımız tam olarak şöyle görünüyor:
def kare_bul():

sayı = 12
çıktı = "{} sayısının karesi {} sayısıdır"
print(çıktı.format(sayı, sayı**2))

kare_bul()
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Burada fonksiyonumuz def kare_bul(): satırıyla başlıyor, print(çıktı.format(sayı,
sayı**2)) satırıyla bitiyor. Daha sonra gelen kare_bul() kodu, girintinin dışında yer aldığıiçin fonksiyon tanımına ait değildir.
Bu kodları bir dosyaya kaydedip çalıştırdığımızda alacağımız çıktı şu olacaktır:
12 sayısının karesi 144 sayısıdır

kare_bul() adlı fonksiyonu bir kez tanımladıktan sonra bu fonksiyonu programınız içindegereken her yerde çağırabilirsiniz:
kare_bul()

####programla ilgili başka kodlar###

kare_bul()

###programla ilgili başka kodlar###

kare_bul()

Gördüğünüz gibi kare_bul() adlı bu fonksiyon bizi pek çok zahmetten kurtarıyor. Ancakbu fonksiyonun bir sorunu var. Bu fonksiyon ekrana yalnızca 12 sayısının karesi 144sayısıdır çıktısı verebiliyor. Buradaki problem, fonksiyonun sadece 12 sayısı üzerinde işlemyapabilmesi. Şöyle bir düşününce, bu çıktının ne kadar anlamsız olduğunu, aslında yukarıdakifonksiyonun tamamen gereksiz bir iş yaptığını rahatlıkla görebiliyoruz. Fonksiyonumuzun adı
kare_bul. Ama dediğimiz gibi, fonksiyonumuz sadece 12 sayısının karesini söyleyebiliyor.Halbuki mantık olarak fonksiyonumuzun, bütün sayıların karesini söyleyebilmesini beklerdik.
Not: Bu arada, gördüğünüz gibi, yukarıdaki fonksiyon parametresiz bir fonksiyondur.Dolayısıyla bu fonksiyonu çağırırken parantez içinde herhangi bir değer belirtmiyoruz.
Fonksiyonumuzun gerçek anlamda işlevli bir hale gelebilmesi için sadece tek bir sayıyı değil,bütün sayıları inceleyebiliyor olması gerek. İşte fonksiyonumuza bu yeteneği parametreleraracılığıyla kazandırabiliriz.
Dikkatlice bakın:
def kare_bul(sayı):

çıktı = "{} sayısının karesi {} sayısıdır"
print(çıktı.format(sayı, sayı**2))

Fonksiyona parametre olarak nasıl bir isim verdiğinizin önemi yoktur. Parantez içineparametre olarak istediğiniz kelimeyi yazabilirsiniz. Önemli olan, parantez içinde fonksiyonunkaç parametre alacağını gösteren bir işaret olmasıdır. Mesela yukarıdaki fonksiyonu şöyle detanımlayabilirdik:
def kare_bul(i):

çıktı = "{} sayısının karesi {} sayısıdır"
print(çıktı.format(i, i**2))

. . . veya şöyle:
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def kare_bul(osman):
çıktı = "{} sayısının karesi {} sayısıdır"
print(çıktı.format(osman, osman**2))

Elbette parametre adı olarak akılda kalıcı ve daha mantıklı bir seçim yapmak işlerinizikolaylaştıracaktır. . .
Şimdi de yukarıdaki fonksiyonu çağıralım:
kare_bul(9)

Bu fonksiyonu çalıştırdığımızda şu çıktıyı alırız:
9 sayısının karesi 81 sayısıdır

Bu fonksiyona parametre olarak hangi sayıyı verirseniz o sayının karesi hesaplanacaktır.Örneğin:
kare_bul(15)
kare_bul(25555)

Yine bu fonksiyonu programınız içinde gereken her yerde çağırabilirsiniz:
kare_bul(17)

####programla ilgili başka kodlar###

kare_bul(21)

###programla ilgili başka kodlar###

kare_bul(54354)

Fonksiyonu oluşturan kodlarda herhangi bir değişiklik yapmak istediğinizde sadece fonksiyontanımının gövdesini değiştirmeniz yeterli olacaktır. Örneğin:
def kare_bul(sayı):

çıktı = "{} sayısının karesi {} , karekökü ise {} sayısıdır"
print(çıktı.format(sayı, sayı**2, sayı**0.5))

Bu sayede sadece fonksiyon gövdesinde değişiklik yaparak, programın başka kısımlarını hiçetkilemeden yolumuza devam edebiliyoruz.
Buraya kadar anlattıklarımız, fonksiyonların ne işe yaradığı ve bir program yazarken nedenfonksiyonlara ihtiyaç duyacağımız konusunda size bir fikir vermiş olmalı. Eğer hala aklınızdafonksiyonların faydası konusunda bir şüphe kaldıysa, fonksiyonların faydasını anlamanızısağlayabilmek için size şöyle bir soru sormama izin verin: Acaba ‘istihza’ kelimesinin kaçkarakterden oluştuğunu nasıl buluruz?
‘Elbette len() fonksiyonunu kullanarak!’ dediğinizi duyar gibiyim. Gerçekten de Python’da birkarakter dizisinin uzunluğunu bulmanın en iyi yolu len() fonksiyonunu kullanmaktır:
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>>> len("istihza")

7

Peki ya Python’da len() diye bir fonksiyon olmasaydı ne yapacaktınız? Böyle bir durumda,karakter dizilerinin uzunluğunu ölçmek için sizin bir yöntem icat etmeniz gerekecekti. Mesela‘istihza’ kelimesinin kaç karakterden oluştuğunu bulmak için şöyle bir kod yazacaktınız:
c = 0
for s in "istihza":

c += 1
print(c)

Burada önce c adlı bir değişken tanımlayıp, bu değişkenin değerini 0 yaptık. Bu değişken,uzunluğunu sorgulamak istediğimiz kelimenin kaç karakterden oluştuğu bilgisini saklayacak.
Ardından bir for döngüsü tanımlıyoruz. Bu döngüde, ‘istihza’ kelimesindeki her bir karakteriçin c değişkeninin değerini 1 sayı artırıyoruz. Böylece döngü sonunda c değişkeni ‘istihza’kelimesi içinde kaç karakter olduğu bilgisini tutmuş oluyor.
Son olarak da c değişkeninin nihai değerini ekrana yazdırıyoruz.
Bu kodları çalıştırdığınızda 7 cevabı alacaksınız. Demek ki ‘istihza’ kelimesinde 7 karaktervarmış. Peki ‘istihza’ kelimesi yerine mesela ‘Afyonkarahisar’ kelimesi içinde kaç karakterolduğunu hesaplamak isterseniz ne yapacaksınız? Elbette yukarıdaki kodları tekrar yazıp,‘istihza’ kelimesini ‘Afyonkarahisar’ kelimesi ile değiştireceksiniz. Böylece bu kelimenin kaçkarakterden oluştuğunu bulmuş olacaksınız. Sorgulamak istediğiniz her kelime için aynışeyleri yapabilirsiniz. . .
Ne kadar verimsiz bir yöntem, değil mi?
Halbuki hiç bu tür şeylerle uğraşmaya gerek yok. Eğer Python bize len() fonksiyonu gibi birfonksiyon vermemiş olsaydı, kendi len() fonksiyonumuzu icat edebilirdik. Dikkatlice bakın:
def uzunluk(öğe):

c = 0
for s in öğe:

c += 1
print(c)

Böylece adı uzunluk olan bir fonksiyon tanımlamış olduk. Artık bir öğenin uzunluğunuhesaplamak istediğimizde, bütün o kodları her defasında tekrar tekrar yazmak yerine sadece
uzunluk() fonksiyonunu kullanabiliriz:
uzunluk("istihza")
uzunluk("Afyonkarahisar")
uzunluk("Tarım ve Köyişleri Bakanlığı")

Üstelik bu fonksiyon yalnızca karakter dizilerinin değil öteki veri tiplerinin de uzunluğunuhesaplayabilir:
liste = ["ahmet", "mehmet", "veli"]
uzunluk(liste)
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Verdiğimiz bu örnek bize hem gömülü fonksiyonların faydasını, hem de genel olarakfonksiyonların ne işe yaradığını açıkça gösteriyor. Buna göre, len() benzeri gömülüfonksiyonlar tekerleği yeniden icat etme derdinden kurtarıyor bizi. Örneğin Pythongeliştiricilerinin len() gibi bir fonksiyon tanımlamış olmaları sayesinde, bir karakter dizisininuzunluğunu hesaplamak için kendi kendimize yöntem icat etmek zorunda kalmıyoruz. Amaeğer kendi yöntemimizi icat etmemiz gerekirse, istediğimiz işlevi yerine getiren bir fonksiyontanımlamamız da mümkün.
Böylece temel olarak fonksiyonların ne işe yaradığını, neye benzediğini, nasıl tanımlandığınıve nasıl çağrıldığını incelemiş olduk. Şimdi fonksiyonların biraz daha derinine dalmayabaşlayabiliriz.

35.5 Parametreler ve Argümanlar

Şimdiye kadar yaptığımız örnekler sayesinde aslında parametrelerin neye benzediğini ve neişe yaradığını öğrenmiştik. Bu bölümde ise sizi ‘argüman’ adlı bir kavramla tanıştırıp, argümanile parametre arasındaki benzerlik ve farklılıkları inceleyeceğiz. Bunun yanısıra, parametrekavramını da bu bölümde daha derinlikli bir şekilde ele alacağız.
O halde hemen yola koyulalım.
Parametrenin ne olduğunu biliyorsunuz. Bunlar fonksiyon tanımlarken parantez içindebelirttiğimiz, fonksiyon gövdesinde yapılan işin değişken öğelerini gösteren parçalardır.Mesela:
def kopyala(kaynak_dosya, hedef_dizin):

çıktı = "{} adlı dosya {} adlı dizin içine kopyalandı!"
print(çıktı.format(kaynak_dosya, hedef_dizin))

Burada kopyala() adlı bir fonksiyon tanımladık. Bu fonksiyon toplam iki adet parametrealıyor: kaynak_dosya ve hedef_dizin. Gördüğünüz gibi, bu iki parametre gerçekten defonksiyon gövdesinde yapılan işin değişken öğelerini gösteriyor. Bu fonksiyonun üreteceğiçıktı, fonksiyonu çağıran kişinin bu iki parametreye vereceği değerlere bağlı olarakşekillenecek.
Bildiğiniz gibi, parametrelere ne ad verdiğinizin hiçbir önemi yok. Elbette parametreningörevine uygun bir isim vermeniz fonksiyonunuzun okunaklılığını artıracaktır. Ama tabii kibu fonksiyonu pekala şu parametrelerle de tanımlayabilirdik:
def kopyala(a, b):

çıktı = "{} adlı dosya {} adlı dizin içine kopyalandı!"
print(çıktı.format(a, b))

Burada önemli olan, parametre görevi görecek iki adet kelime bulmak. Bu kelimelerin neolduğunun önemi yok. Ama tabii ki kaynak_dosya ve hedef_dizin adları, a ve b adlarına kıyasla,fonksiyondaki parametrelerin yaptığı işi çok daha iyi tarif ediyor.
Parametre adı belirleme kuralları değişken adı belirleme kurallarıyla aynıdır. Dolayısıyla birdeğişken adı belirlerken neye dikkat ediyorsak, parametre adı belirlerken de aynı şeye dikkatetmeliyiz.
Gelin şimdi isterseniz tanımladığınız bu fonksiyonu çağıralım:
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kopyala("deneme.txt", "/home/istihza/Desktop")

Kodlarımız dosya içinde tam olarak şöyle görünüyor:
def kopyala(kaynak_dosya, hedef_dizin):

çıktı = "{} adlı dosya {} adlı dizin içine kopyalandı!"
print(çıktı.format(kaynak_dosya, hedef_dizin))

kopyala("deneme.txt", "/home/istihza/Desktop")

Bu kodları bir dosyaya kaydedip çalıştırdığımızda şöyle bir çıktı alırız:
deneme.txt adlı dosya /home/istihza/Desktop adlı dizin içine kopyalandı!

Gördüğünüz gibi, “deneme.txt” ve “/home/istihza/Desktop” değerleri, çıktı adlı karakterdizisinde uygun yerlere yerleştirildi ve ekrana çıktı olarak verildi. İşte burada gördüğünüz bu“deneme.txt” ve “/home/istihza/Desktop” değerlerine argüman adı verilir. Yani bir fonksiyonu
tanımlarken belirlediğimiz adlara parametre, aynı fonksiyonu çağırırken belirlediğimizadlara ise argüman deniyor. Dolayısıyla fonksiyon tanımında belirlediğimiz kaynak_dosya vehedef_dizin adlı değişkenler birer parametre, fonksiyon çağrısında bu parametrelere karşılıkgelen “deneme.txt” ve “/home/istihza/Desktop” değerleri ise birer argüman oluyor.
Böylece parametre ve argüman arasındaki farkı öğrenmiş olduk. Ancak şunu belirtmekteyarar var: Bu iki kavram genellikle birbirinin yerine kullanılır. Yani bu iki kavram arasındaki,yukarıda açıkladığımız farka pek kimse dikkat etmez. Dolayısıyla pek çok yerde hemparametrehem de argüman için aynı ifadenin kullanıldığını görebilirsiniz. Özellikle Türkçede parametrekelimesi argüman kelimesine kıyasla daha bilinir ve yaygın olduğu için, ayrım yapılmaksızınhem fonksiyon çağrısındaki değerlere, hem de fonksiyon tanımındaki değerlere parametreadı verilir.
Gelelim parametrelerin çeşitlerine. . .
Python’da parametreler işlevlerine göre farklı kategorilere ayrılır. Gelin şimdi bu kategorileritek tek inceleyelim.
35.5.1 Sıralı (veya İsimsiz) Parametreler

Python’da şöyle bir fonksiyon tanımlayabileceğimizi biliyoruz:
def kayıt_oluştur(isim, soyisim, işsis, şehir):

print("-"*30)

print("isim : ", isim)
print("soyisim : ", soyisim)
print("işletim sistemi: ", işsis)
print("şehir : ", şehir)

print("-"*30)

Yukarıda tanımladığımız bu fonksiyonu şu şekilde çağırabiliriz:
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kayıt_oluştur("Ahmet", "Öz", "Debian", "Ankara")

Bu fonksiyonda, yazdığımız parametrelerin sırası büyük önem taşır. Mesela yukarıdakifonksiyonu şöyle çağırdığımızı düşünün:
kayıt_oluştur("Debian", "Ankara", "Öz", "Ahmet")

Eğer fonksiyon parametrelerini bu sırayla kullanırsak aldığımız çıktı hatalı olacaktır:
------------------------------
isim : Debian
soyisim : Ankara
işletim sistemi: Öz
şehir : Ahmet
------------------------------

Gördüğünüz gibi, isim, soyisim ve öteki bilgiler birbirine karışmış. İşte Python’da, veriliş sırasıönem taşıyan bu tür parametrelere ‘sıralı parametreler’ (veya isimsiz parametreler) adı verilir.
35.5.2 İsimli Parametreler

Bir önceki bölümde verdiğimiz şu örneği yeniden ele alalım:
def kayıt_oluştur(isim, soyisim, işsis, şehir):

print("-"*30)

print("isim : ", isim)
print("soyisim : ", soyisim)
print("işletim sistemi: ", işsis)
print("şehir : ", şehir)

print("-"*30)

Bu fonksiyonu çağırırken parametrelerin sırasını doğru vermenin, alacağımız çıktının düzgünolması bakımından büyük önem taşıdığını biliyoruz. Ancak özellikle parametre sayısınınçok olduğu fonksiyonlarda parametre sırasını akılda tutmak zor olabilir. Böyle durumlardaparametreleri isimleri ile birlikte kullanmayı tercih edebiliriz:
kayıt_oluştur(soyisim="Öz", isim="Ahmet", işsis="Debian", şehir= "Ankara")

Böylece fonksiyon parametrelerini istediğimiz sıra ile kullanabiliriz. Ancak burada dikkatetmemiz gereken bazı noktalar var. Python’da isimli bir parametrenin ardından sıralı birparametre gelemez. Yani şu kullanım yanlıştır:
kayıt_oluştur(soyisim="Öz", isim="Ahmet", "Debian", "Ankara")

Bu kodlar bize şu hatayı verir:
File "<stdin>", line 1

SyntaxError: non-keyword arg after keyword arg
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Bu yüzden, eğer isimli parametreler kullanacaksak, isimli parametrelerden sonra sıralıparametre kullanmamaya dikkat ediyoruz.
35.5.3 Varsayılan Değerli Parametreler

Şimdiye kadar karşılaştığımız fonksiyonlarda bir şey dikkatinizi çekmiş olmalı. Mesela print()fonksiyonunu ele alalım. Bildiğiniz gibi, bu fonksiyonu en basit şekilde şöyle kullanıyoruz:
print("Fırat", "Özgül")

Evet, print() fonksiyonunu bu şekilde kullanabiliyoruz, ancak bildiğiniz gibi, aslında bufonksiyonun bazı özel parametreleri de var. Daha önceki derslerimizden hatırlayacağınız gibi,biz yukarıdaki komutu verdiğimizde aslında Python bunu şu şekilde algılıyor:
print("Fırat", "Özgül", sep=" ", end="\n", file=sys.stdout, flush=False)

Yani biz görmesek de aslında her print() çağrısı sep, end, file ve flush parametrelerinide içeriyor. Biz bu özel parametreleri kullanmasak da, yazdığımız kod düzgün bir şekildeçalışır. Bunun nedeni, sep, end, file ve flush parametrelerinin öntanımlı olarak birtakımdeğerlere sahip olmasıdır. Yani biz bu parametrelere kendimiz bir değer atamazsak Pythonbu parametrelere kendi belirlediği bazı öntanımlı değerleri atayacaktır. Dolayısıyla, eğer bizbaşka bir değer yazmazsak, sep parametresi ” “ değerine, end parametresi “n” değerine, fileparametresi sys.stdout değerine, flush parametresi ise False değerine sahip olacaktır. İşte butür parametrelere Python’da ‘varsayılan değerli parametreler’ adı verilir. Peki biz kendimizvarsayılan değerli parametreler içeren fonksiyonları nasıl tanımlayabiliriz?
Şu örneğe dikkatlice bakın:
def kur(kurulum_dizini="/usr/bin/"):

print("Program {} dizinine kuruldu!".format(kurulum_dizini))

Burada kur() adlı bir fonksiyon tanımladık. Bu fonksiyonun görevi, yazdığımız bir programı,kullanıcının bilgisayarındaki bir dizine kurmak ve programın hangi dizine kurulduğukonusunda kullanıcıyı bilgilendirmek. Bu fonksiyonu şu şekilde çağırabiliriz:
kur()

Eğer kur() fonksiyonunu böyle çağırırsak bize şu çıktıyı verecektir:
Program /usr/bin/ dizinine kuruldu!

Gördüğünüz gibi, kur() fonksiyonunun kurulum_dizini adlı bir parametresi var. Biz fonksiyonutanımlarken, bu parametreye bir varsayılan değer atadık (/usr/bin/). Böylece kur() fonksiyonuparametresiz olarak çağrıldığında bu varsayılan değer devreye girdi. Eğer biz bu değerideğiştirmek istersek, mesela programımızın “C:\Users\firat” dizinine kurulmasını istersek,
kur() fonksiyonunu şöyle çağırmalıyız:
kur("C:\\Users\\firat")

kur() fonksiyonunu yukarıdaki gibi çağırdığımızda Python bize şöyle bir çıktı verir:
Program C:\Users\firat dizinine kuruldu!
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Bu örnek size, varsayılan değerli parametreler belirlemenin ne kadar faydalı olabileceğinigöstermiş olmalı. Mesela bir program yazdığınızı düşünün. Programınızı indiren kullanıcılar,yukarıdaki gibi bir varsayılan değerli parametre belirlemiş olmanız sayesinde programınızınereye kuracaklarını belirlemek zorunda kalmadan bir sonraki kurulum adımınageçebiliyorlar. . .
Elbette eğer isterseniz kullanıcılarınızı bir kurulum dizini belirlemeye zorlamak daisteyebilirsiniz. Bunun için yine varsayılan değerli parametrelerden yararlanabilirsiniz:
def kur(kurulum_dizini=''):

if not kurulum_dizini:
print("Lütfen programı hangi dizine kurmak istediğinizi belirtin!")

else:
print("Program {} dizinine kuruldu!".format(kurulum_dizini))

Bu defa kurulum_dizini parametresinin varsayılan değerini boş bir karakter dizisi olarakbelirledik. Eğer bu parametrenin değeri boş bir karakter dizisi olursa, kullanıcı herhangi birkurulum dizini belirtmemiş demektir. Eğer kullanıcı herhangi bir kurulum dizini belirtmezsekurulum_dizini parametresinin bool değeri False olacaktır. Bu özelliği dikkate alarak fonksiyongövdesinde şu kodları kullanabiliyoruz:
if not kurulum_dizini:

print("Lütfen programı hangi dizine kurmak istediğinizi belirtin!")

Böylece, kurulum_dizini parametresinin bool değeri False olursa kullanıcılarımıza şöyle biruyarı gösteriyoruz:
"Lütfen programı hangi dizine kurmak istediğinizi belirtin!"

Dolayısıyla kuruluma başlayabilmek için kur() fonksiyonunun şöyle çalıştırılmasını zorunlututuyoruz:
kur("C:\\Users\\istihza")

Buna benzer durumlarla pek çok kez karşılaşmış olmalısınız. Özellikle programlarınkurulmasını sağlayan ‘setup’ betiklerinde her aşama için bir varsayılan değer belirlenip,kullanıcının sadece ‘Next’ tuşlarına basarak sağlıklı bir kurulum yapması sağlanabiliyor. Eğerkullanıcı varsayılan değerlerin dışında birtakım değerler belirlemek isterse, yukarıda örneğiniverdiğimiz yapı kullanıcıya böyle bir özgürlük de sağlıyor.
35.5.4 Rastgele Sayıda İsimsiz Parametre Belirleme

Şimdiye kadar öğrendiğimiz pek çok fonksiyonun toplam kaç parametre alabileceği bellidir.Örneğin input() fonksiyonu yalnızca tek bir parametre alabilir. Eğer bu fonksiyona birdenfazla parametre verirsek Python bize bir hata mesajı gösterecektir. Aynı şekilde mesela pow()fonksiyonunun da kaç parametre alabileceği bellidir. Ama örneğin print() fonksiyonunaverebileceğimiz parametre sayısı (teknik olarak 256 ile sınırlı olsa da) pratik olarak neredeysesınırsızdır.
Peki acaba biz kendimiz, sınırsız parametre alabilen fonksiyonlar üretebilir miyiz?
Bu sorunun cevabı ‘evet’ olacaktır. Şimdi şu örneğe dikkatlice bakın:
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def fonksiyon(*parametreler):
print(parametreler)

fonksiyon(1, 2, 3, 4, 5)

Bu kodları çalıştırdığımızda şu çıktıyı alacağız:
(1, 2, 3, 4, 5)

Gördüğünüz gibi, fonksiyon tanımı içinde kullandığımız * işareti sayesinde fonksiyonumuzunpratik olarak sınırsız sayıda parametre kabul etmesini sağlayabiliyoruz. Bu arada, bu türfonksiyonların alabileceği parametre sayısı, dediğimiz gibi, pratikte sınırsızdır, ama teknikolarak bu sayı 256 adedi geçemez.
Yukarıdaki kodların verdiği çıktının bir demet olduğuna dikkatinizi çekmek isterim. Bu bilgiyesahip olduktan sonra, bu tür fonksiyonları demet işleme kurallarına göre istediğiniz şekildemanipüle edebilirsiniz.
Peki böyle bir fonksiyon tanımlamak ne işimize yarar?
Mesela bu yapıyı kullanarak şöyle bir fonksiyon yazabilirsiniz:
def çarp(*sayılar):

sonuç = 1
for i in sayılar:

sonuç *= i
print(sonuç)

Bu fonksiyon kendisine verilen bütün parametreleri birbiriyle çarpar. Örneğin:
çarp(1, 2, 3, 4)

Bu kodun çıktısı 24 olacaktır. Gördüğünüz gibi, fonksiyonumuza istediğimiz sayıda parametrevererek bu sayıların birbiriyle çarpılmasını sağlayabiliyoruz.
Aslında burada kullandığımız * işareti size hiç yabancı değil. Hatırlarsanız print()fonksiyonundan bahsederken şuna benzer bir kullanım örneği vermiştik:
>>> print(*'TBMM', sep='.')

T.B.M.M

Burada * işareti, eklendiği parametreyi öğelerine ayırıyor. sep parametresi ise * işaretininbirbirinden ayırdığı öğelerin arasına birer ‘.’ karakteri ekliyor.
Bu işaretin etkilerini şu örneklerde daha net görebilirsiniz:
>>> liste = ["Ahmet", "Mehmet", "Veli"]
>>> print(*liste)

Ahmet Mehmet Veli

>>> sözlük = {"a": 1, "b": 2}
>>> print(*sözlük)

(sonraki sayfaya devam)

594 Bölüm 35. Fonksiyonlar



Yazbel Python Belgeleri, Yayım 4.0.0

(önceki sayfadan devam)
a b

Gördüğünüz gibi, * işareti herhangi bir öğeyi alıp, bunu parçalarına ayırıyor. İşte bu * işaretinifonksiyon tanımlarken kullandığımızda ise bu işlemin tam tersi gerçekleşiyor. Yani fonksiyontanımında parametrenin soluna * getirdiğimizde, bu fonksiyon çağrılırken verilen argümanlartek bir değişken içinde bir demet olarak toplanıyor. Zaten bu konunun başında verdiğimiz şuörnekte de bu durum açıkça görünüyor:
def fonksiyon(*parametreler):

print(parametreler)

fonksiyon(1, 2, 3, 4, 5)

Bu fonksiyonu çağırdığımızda şu çıktı veriliyor:
(1, 2, 3, 4, 5)

Aynen söylediğimiz gibi, fonksiyon() adlı fonksiyona argüman olarak verdiğimiz her biröğenin (1, 2, 3, 4, 5) tek bir demet içinde toplandığını görüyorsunuz.
Yıldızlı parametreler, tanımladığınız fonksiyonun parametre sayısını herhangi bir şekildesınırlamak istemediğiniz durumlarda çok işinize yarar.
Elbette * işaretiyle birlikte kullanacağınız parametrenin adı olarak, Python’ın değişkenadlandırma kurallarına uygun bütün kelimeleri belirleyebilirsiniz. Mesela biz yukarıda‘parametreler’ adını tercih ettik. Ama Python dünyasında * işaretiyle birlikte kullanılacakparametrenin adı geleneksel olarak, ‘argümanlar’ anlamında ‘args’tır. Yani Pythonprogramcıları genellikle yukarıdaki gibi bir fonksiyonu şöyle tanımlar:
def fonksiyon(*args):

...

* işareti ile birlikte kullanılacak parametrenin adını ‘args’ yapmak bir zorunluluk olmamaklabirlikte, başka Python programcılarının kodlarınızı daha kolay anlayabilmesi açısından bugeleneği devam ettirmenizi tavsiye ederim. Yazdığımız kodlarda Python programlama diliningeleneklerine bağlı kalmak çoğunlukla iyi bir alışkanlıktır.
35.5.5 Rastgele Sayıda İsimli Parametre Belirleme

Bir önceki başlık altında, fonksiyon tanımlarken rastgele sayıda isimsiz parametrelerin nasılbelirleneceğini tartıştık. Aynı bu şekilde, rastgele sayıda isimli parametre belirlemek demümkündür.
Örneğin:
def fonksiyon(**parametreler):

print(parametreler)

fonksiyon(isim="Ahmet", soyisim="Öz", meslek="Mühendis", şehir="Ankara")

Bu kodları çalıştırdığımızda şöyle bir çıktı alıyoruz:
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{'isim': 'Ahmet', 'soyisim': 'Öz', 'meslek': 'Mühendis', 'şehir': 'Ankara'}

Gördüğünüz gibi, fonksiyonu tanımlarken parametremizin sol tarafına yerleştirdiğimiz **işareti, bu fonksiyonu çağırırken yazdığımız isimli parametrelerin bize bir sözlük olarakverilmesini sağlıyor. Bu yapının bize bir sözlük verdiğini bildikten sonra, bunu sözlük veritipinin kuralları çerçevesinde istediğimiz şekilde evirip çevirebiliriz.
Peki bu araç ne işimize yarar?
Hatırlarsanız bu bölümün en başında kayıt_oluştur() adlı şöyle bir fonksiyon tanımlamıştık:
def kayıt_oluştur(isim, soyisim, işsis, şehir):

print("-"*30)

print("isim : ", isim)
print("soyisim : ", soyisim)
print("işletim sistemi: ", işsis)
print("şehir : ", şehir)

print("-"*30)

Bu fonksiyon bize toplam dört adet parametre kullanarak, isim, soyisim, işletim sistemive şehir bilgilerinden meydana gelen bir kayıt oluşturma imkanı sağlıyor. Bu fonksiyondakullanıcının girebileceği bilgiler sınırlı. Ama bir de şöyle bir fonksiyon yazdığımızı düşünün:
def kayıt_oluştur(**bilgiler):

print("-"*30)

for anahtar, değer in bilgiler.items():
print("{:<10} : {} ".format(anahtar, değer))

print("-"*30)

kayıt_oluştur(ad="Fırat", soyad="Özgül", şehir="İstanbul", tel="05333213232")

Bu fonksiyonu çalıştırdığımızda şu çıktıyı alacağız:
tel : 05333213232
ad : Fırat
şehir : İstanbul
soyad : Özgül

Gördüğünüz gibi, ** işaretlerini kullanmamız sayesinde hem adlarını hem de değerlerinikendimiz belirlediğimiz bir kişi veritabanı oluşturma imkanı elde ediyoruz. Üstelik buveritabanının, kişiye ait kaç farklı bilgi içereceğini de tamamen kendimiz belirleyebiliyoruz.
Tıpkı * işaretlerinin betimlediği parametrenin geleneksel olarak ‘args’ şeklinde adlandırılmasıgibi, ** işaretlerinin betimlediği parametre de geleneksel olarak ‘kwargs’ şeklinde adlandırılır.Dolayısıyla yukarıdaki gibi bir fonksiyonu Python programcıları şöyle tanımlar:
def kayıt_oluştur(**kwargs):

...
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** işaretli parametreler pek çok farklı durumda işinize yarayabilir veya işinizi kolaylaştırabilir.Mesela * ve ** işaretlerini kullanarak şöyle bir program yazabilirsiniz:
def karşılık_bul(*args, **kwargs):

for sözcük in args:
if sözcük in kwargs:

print("{} = {} ".format(sözcük, kwargs[sözcük]))
else:

print("{} kelimesi sözlükte yok!".format(sözcük))

sözlük = {"kitap" : "book",
"bilgisayar" : "computer",
"programlama": "programming"}

karşılık_bul("kitap", "bilgisayar", "programlama", "fonksiyon", **sözlük)

Burada tanımladığımız karşılık_bul() adlı fonksiyon, kendisine verilen parametreleri(*args), bir sözlük içinde arayarak (**sözlük) karşılıklarını bize çıktı olarak veriyor. Eğerverilen parametre sözlükte yoksa, ilgili kelimenin sözlükte bulunmadığı konusunda da bizibilgilendiriyor.
karşılık_bul() adlı fonksiyonu nasıl tanımladığımıza çok dikkat edin. Parametre listesi içindebelirttiğimiz *args ifadesi sayesinde, fonksiyonu kullanacak kişiye, istediği sayıda isimsizparametre girme imkanı tanıyoruz. **kwargs parametresi ise kullanıcıya istediği sayıda isimliparametre girme olanağı veriyor.
Esasında yukarıdaki kod *args ve **kwargs yapıları açısından ucuz bir örnektir. Bu yapılar içindaha nitelikli bir örnek verelim. . .
Bildiğiniz gibi print() fonksiyonu sınırsız sayıda isimsiz parametre ve buna ek olarak birkaçtane de isimli parametre alıyor. Bu fonksiyonun alabildiği isimli parametrelerin sep, end,file ve flush adlı parametreler olduğunu biliyorsunuz. Yine bildiğiniz gibi, sep parametresi
print() fonksiyonuna verilen isimsiz parametrelerin her birinin arasına hangi karakteringeleceğini; end parametresi ise bu parametrelerin en sonuna hangi karakterin geleceğinibelirliyor. Bizim amacımız bu fonksiyona bir de start adında isimli bir parametre ekleyerek
print() fonksiyonunun işlevini genişleten başka bir fonksiyon yazmak. Bu yeni parametre,karakter dizilerinin en başına hangi karakterin geleceğini belirleyecek.
Şimdi bu amacımızı gerçekleştirecek kodlarımızı yazalım:
def bas(*args, start='', **kwargs):

for öğe in args:
print(start+öğe, **kwargs)

bas('öğe1', 'öğe2', 'öğe3', start="#.")

print() fonksiyonunun işlevini genişleten yeni fonksiyonumuzun adı bas(). Bu fonksiyonher bakımdan print() fonksiyonu ile aynı işlevi görecek. Ancak bas() fonksiyonu, print()fonksiyonuna ek olarak, sahip olduğu start adlı bir isimli parametre sayesinde, kendisineverilen parametrelerin en başına istediğimiz herhangi bir karakteri ekleme olanağı da verecekbize.
bas() fonksiyonunun ilk parametresi olan *args sayesinde kullanıcıya istediği kadar
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parametre verme imkanı tanıyoruz. Daha sonra da ilave start parametresini tanımlıyoruz. Buparametrenin öntanımlı değeri boş bir karakter dizisi. Yani eğer kullanıcı bu parametrenindeğerine herhangi bir şey yazmazsa, *args kapsamında verilen parametreler üzerindehiçbir değişiklik yapmıyoruz. Bunun ardından gelen **kwargs parametresi ise print()fonksiyonunun halihazırda sahip olduğu sep, end, file ve flush parametrelerinin bas()fonksiyonunda da aynı şekilde kullanılmasını sağlıyor. **kwargs şeklinde bir tanımlamasayesinde, print() fonksiyonunun isimli parametrelerini tek tek belirtip tanımlamak zorundakalmıyoruz:
def bas(*args, start='', **kwargs):

for öğe in args:
print(start+öğe, **kwargs)

f = open("te.txt", "w")

bas('öğe1', 'öğe2', 'öğe3', start="#.", end="", file=f)

Eğer elimizde **kwargs gibi bir imkan olmasaydı yukarıdaki fonksiyonu şu şekildetanımlamamız gerekirdi:
import sys

def bas(*args, start='', sep=' ', end='\n', file=sys.stdout, flush=False):
for öğe in args:

print(start+öğe, sep=sep, end=end, file=file, flush=flush)

Gördüğünüz gibi, print() fonksiyonunun bütün isimli parametrelerini ve bunların öntanımlıdeğerlerini tanımlamak zorunda kaldık. Eğer günün birinde Python geliştiricileri print()fonksiyonuna bir başka isimli parametre daha eklerse, yukarıdaki fonksiyonu ilgiliyeniliğe göre elden geçirmemiz gerekir. Ama **kwargs yapısını kullandığımızda, print()fonksiyonuna Python geliştiricilerince eklenecek bütün parametreler bizim fonksiyonumuzada otomatik olarak yansıyacaktır. . .

35.6 return Deyimi

Bu bölümde return adlı bir deyimden söz edeceğiz. Özellikle Python programlama diliniöğrenmeye yeni başlayanlar bu deyimin ne işe yaradığını anlamakta zorlanabiliyor. Biz buradabu deyimi anlaşılır hale getirebilmek için elimizden geleni yapacağız. Öncelikle çok basit birörnek verelim:
def ismin_ne():

isim = input("ismin ne? ")
print(isim)

Bu çok basit bir fonksiyon. Bu fonksiyonu nasıl çağıracağımızı biliyoruz:
ismin_ne()

Fonksiyonu bu şekilde çağırdıktan sonra, fonksiyon tanımında yer alan input() fonksiyonusayesinde kullanıcıya ismi sorulacak ve verdiği cevap ekrana basılacaktır.
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Yukarıdaki fonksiyonun tek işlevi kullanıcıdan aldığı isim bilgisini ekrana basmaktır. Aldığınızbu veriyi başka yerlerde kullanamazsınız. Bu fonksiyonu çağırdığınız anda kullanıcıya ismisorulacak ve alınan cevap ekrana basılacaktır. Ancak siz, tanımladığınız fonksiyonların tekgörevinin bir veriyi ekrana basmak olmasını istemeyebilirsiniz.
Örneğin yukarıdaki fonksiyon yardımıyla kullanıcıdan ismini aldıktan sonra, bu isim bilgisinibaşka bir karakter dizisi içinde kullanmak isteyebilirsiniz. Diyelim ki amacınız ismin_ne()fonksiyonuyla aldığınız ismi şu karakter dizisi içine aşağıdaki şekilde yerleştirmek:
Merhaba Fırat. Nasılsın?

Bildiğimiz yöntemi kullanarak bu amacımızı gerçekleştirmeye çalışalım:
print("Merhaba {} . Nasılsın?".format(ismin_ne()))

Buradan şöyle bir çıktı alıyoruz:
ismin ne? Fırat
Fırat
Merhaba None. Nasılsın?

Gördüğünüz gibi, istediğimiz şeyi elde edemiyoruz. Çünkü dediğimiz gibi, yukarıdakifonksiyonun tek görevi kullanıcıdan aldığı çıktıyı ekrana basmaktır. Bu fonksiyondangelen çıktıyı başka yerde kullanamayız. Eğer kullanmaya çalışırsak yukarıdaki gibi hiçbeklemediğimiz bir sonuç alırız.
Bu arada, çıktıdaNone diye bir şey gördüğünüze dikkat edin. Yukarıdaki fonksiyonu şu şekildeçağırarak bunu daha net görebilirsiniz:
print(ismin_ne())

Buradan şu çıktıyı alıyoruz:
ismin ne? Fırat
Fırat
None

Bu çıktının ne anlama geldiğini birazdan açıklayacağız. Ama öncelikle başka bir konudan sözedelim.
Biraz önce söylediğimiz gibi, yukarıda tanımladığımız ismin_ne() adlı fonksiyonun tekgörevi kullanıcıdan aldığı isim bilgisini ekrana basmaktır. Şimdi bu fonksiyonu bir de şöyletanımlayalım:
def ismin_ne():

isim = input("ismin ne? ")
return isim

Şimdi de bu fonksiyonu çağıralım:
ismin_ne()

Gördüğünüz gibi, fonksiyonu çağırdığımızda yalnızca fonksiyon gövdesindeki input()fonksiyonu çalıştı, ama bu fonksiyondan gelen veri ekrana çıktı olarak verilmedi. Çünkü biz
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burada herhangi bir ekrana basma (‘print’) işlemi yapmadık. Yaptığımız tek şey isim adlıdeğişkeni ‘döndürmek’.
Peki bu ne anlama geliyor?
return kelimesi İngilizcede ‘iade etmek, geri vermek, döndürmek’ gibi anlamlar taşır. İşteyukarıdaki örnekte de return deyiminin yaptığı iş budur. Yani bu deyim bize fonksiyondanbir değer ‘döndürür’.
Eğer tanımladığımız bir fonksiyonda return deyimini kullanarak herhangi bir değerdöndürmezsek, Python fonksiyondan hususi bir değerin döndürülmediğini göstermek için‘None’ adlı bir değer döndürür. . . İşte yukarıda tanımladığımız ilk ismin_ne() fonksiyonunu
print(ismin_ne()) şeklinde çağırdığımızda ekranda None değerinin görünmesinin nedenibudur.
Peki bir fonksiyon içinde herhangi bir veriyi ekrana basmayıp return deyimi yardımıyladöndürmemizin bize ne faydası var?
Aslında bunun cevabı çok açık. Bir fonksiyon içinde bir değeri döndürmek yerine ekranabastığınızda o fonksiyonun işlevini alabildiğine kısıtlamış oluyorsunuz. Fonksiyonunuzun tekişlevi bir değeri ekrana basmak oluyor. Şu örnekte de gösterdiğimiz gibi, bu değeri daha sonrabaşka ortamlarda kullanamıyoruz:
def ismin_ne():

isim = input("ismin ne? ")
print(isim)

print("Merhaba {} . Nasılsın?".format(ismin_ne()))

Ama eğer, mesela yukarıdaki fonksiyonda isim değişkenini basmak yerine döndürürsek işlerdeğişir:
def ismin_ne():

isim = input("ismin ne? ")
return isim

print("Merhaba {} . Nasılsın?".format(ismin_ne()))

Bu kodları çalıştırdığımızda şu çıktıyı alıyoruz:
ismin ne? Fırat
Merhaba Fırat. Nasılsın?

Gördüğünüz gibi, istediğimiz çıktıyı rahatlıkla elde ettik. ismin_ne() adlı fonksiyondan isimdeğerini döndürmüş olmamız sayesinde bu değerle istediğimiz işlemi gerçekleştirebiliyoruz.Yani bu değeri sadece ekrana basmakla sınırlamıyoruz kendimizi. Hatta fonksiyondandöndürdüğümüz değeri başka bir değişkene atama imkanına dahi sahibiz bu şekilde:
ad = ismin_ne()
print(ad)

Eğer fonksiyondan değer döndürmek yerine bu değeri ekrana basmayı tercih etseydikyukarıdaki işlemi yapamazdık.
return deyimiyle ilgili son bir şey daha söyleyelim. . .
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Bu deyim, içinde bulunduğu fonksiyonun çalışma sürecini kesintiye uğratır. Yani returndeyimini kullandığınız satırdan sonra gelen hiçbir kod çalışmaz. Basit bir örnek verelim:
def fonk():

print(3)
return
print(5)

fonk()

Bu kodları çalıştırdığınızda yalnızca print(3) satırının çalıştığını, print(5) satırına ise hiçulaşılmadığını göreceksiniz. İşte bu durumun sebebi, Python’ın kodları return satırındanitibaren okumayı bırakmasıdır. Bu özellikten çeşitli şekillerde yararlanabilirsiniz. Örneğin:
def fonk(n):

if n < 0:
return 'eksi değerli sayı olmaz!'

else:
return n

f = fonk(-5)
print(f)

Burada eğer fonksiyona parametre olarak eksi değerli bir sayı verilirse Python bize bir uyarıverecek ve fonksiyonun çalışmasını durduracaktır.

35.7 Örnek bir Uygulama

Gelin isterseniz buraya kadar öğrendiklerimizi kullanarak örnek bir uygulama yazalım. Biryandan da yeni şeyler öğrenerek bilgimize bilgi katalım.
Amacımız belli miktarda ve belli aralıkta rastgele sayılar üreten bir program yazmak. Örneğinprogramımız şu şekilde altı adet rastgele sayı üretebilecek:
103, 298, 152, 24, 91, 285

Ancak programımız bu sayıları üretirken her sayıdan yalnızca bir adet üretecek. Yani aynıseride bir sayıdan birden fazla bulunamayacak.
Dilerseniz öncelikle kodlarımızı görelim:
import random

def sayı_üret(başlangıç=0, bitiş=500, adet=6):
sayılar = set()

while len(sayılar) < adet:
sayılar.add(random.randrange(başlangıç, bitiş))

return sayılar
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Esasında bu kodların (neredeyse) tamamını anlayabilecek kadar Python bilgisine sahipsiniz.Burada anlamamış olabileceğiniz tek şey random modülüdür. O yüzden gelin isterseniz bumodülden biraz söz edelim.
Biz henüz modül kavramını bilmiyoruz. Ama buraya gelene kadar birkaç konu altındamodüllerle ilgili bazı örnekler de yapmadık değil. Örneğin şimdiye kadar yazdığımızprogramlardan öğrendiğimiz kadarıyla Python’da os ve sys adlı iki modülün bulunduğunu,bu modüllerin içinde, program yazarken işimize yarayacak pek çok değişken ve fonksiyonbulunduğunu ve bu fonksiyonları programlarımızda kullanabilmek için ilkin bu modülleri içeaktarmamız gerektiğini biliyoruz. İşte tıpkı os ve sys gibi, random da Python programlamadili bünyesinde bulunan modüllerden biridir. Bu modülün içinde, rastgele sayılar üretmemizisağlayacak bazı fonksiyonlar bulunur. İşte randrange() de bu fonksiyonlardan biridir.Dilerseniz bu fonksiyonun nasıl kullanıldığını anlamak için etkileşimli kabukta birkaç denemeçalışması yapalım.
randommodülünün içindeki araçları kullanabilmek için öncelikle bu modülü içe aktarmalıyız:
>>> import random

Acaba bu modülün içinde neler varmış?
>>> dir(random)

['BPF', 'LOG4', 'NV_MAGICCONST', 'RECIP_BPF', 'Random',
'SG_MAGICCONST', 'SystemRandom', 'TWOPI', '_BuiltinMethodType',
'_MethodType', '_Sequence', '_Set', '__all__', '__builtins__',
'__cached__', '__doc__', '__file__', '__initializing__',
'__loader__', '__name__', '__package__', '_acos', '_ceil',
'_cos', '_e', '_exp', '_inst', '_log', '_pi', '_random', '_sha512',
'_sin', '_sqrt', '_test', '_test_generator', '_urandom', '_warn',
'betavariate', 'choice', 'expovariate', 'gammavariate', 'gauss',
'getrandbits', 'getstate', 'lognormvariate', 'normalvariate',
'paretovariate', 'randint', 'random', 'randrange', 'sample',
'seed', 'setstate', 'shuffle', 'triangular', 'uniform',
'vonmisesvariate', 'weibullvariate']

Gördüğünüz gibi bu modülün içinde epey araç var. Gelin isterseniz bu araçlardan en sıkkullanılanlarını tanıyalım.
Örneğin random modülü içinde bulunan sample() adlı fonksiyon herhangi bir dizi içindenistediğimiz sayıda rastgele numune almamızı sağlar:
>>> liste = ["ahmet", "mehmet", "sevgi", "sevim", "selin", "zeynep", "selim"]
>>> random.sample(liste, 2)

['sevim', 'ahmet']

Gördüğünüz gibi, yedi kişilik bir isim listesinden 2 adet rastgele numune aldık. Aynı işlemitekrarlayalım:
>>> random.sample(liste, 2)

['sevgi', 'zeynep']
(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
>>> random.sample(liste, 5)

['selin', 'zeynep', 'ahmet', 'selim', 'mehmet']

Numune alma işlemi tamamen rastgeledir. Ayrıca gördüğünüz gibi, listeden istediğimiz sayıdanumune alabiliyoruz.
random modülü içinde bulunan shuffle() adlı başka bir fonksiyon, bir dizi içindeki öğelerinsırasını rastgele bir şekilde karıştırmamızı sağlar:
>>> liste = ["ahmet", "mehmet", "sevgi", "sevim",
... "selin", "zeynep", "selim"]
>>> random.shuffle(liste)

shuffle() fonksiyonu liste öğelerini yine aynı liste içinde değiştirdi. Değişikliği görmek içinlisteyi ekrana basabilirsiniz:
>>> liste

['selim', 'selin', 'ahmet', 'mehmet',
'sevim', 'sevgi', 'zeynep']

random modülü içinde bulunan bir başka fonksiyon ise randrange() fonksiyonudur. Bufonksiyon, belli bir aralıkta rastgele sayılar üretmemizi sağlar:
>>> random.randrange(0, 500)

156

Burada 0 ile 500 arasında rastgele bir sayı ürettik.
Gördüğünüz gibi random son derece faydalı olabilecek birmodüldür. Dilerseniz şimdi randommodülünü bir kenara bırakıp kodlarımıza geri dönelim:
import random

def sayı_üret(başlangıç=0, bitiş=500, adet=6):
sayılar = set()

while len(sayılar) < adet:
sayılar.add(random.randrange(başlangıç, bitiş))

return sayılar

Burada ilk satırın ne iş yaptığını öğrendik. Bu satır yardımıyla random modülünü içeaktarıyoruz.
Sonraki satırda fonksiyonumuzu tanımlamaya başlıyoruz:
def sayı_üret(başlangıç=0, bitiş=500, adet=6):

...
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Fonksiyonumuzun adı sayı_üret. Bu fonksiyon toplam üç farklı parametre alıyor. Bunlarbaşlangıç, bitiş ve adet. Dikkat ederseniz bu parametrelerin her birinin bir varsayılan değerivar. Dolayısıyla sayı_üret() fonksiyonu parametresiz olarak çağrıldığında bu üç parametreöntanımlı değerlerine sahip olacaktır.
Gelelim fonksiyon gövdesine. . .
İlk olarak sayılar adlı bir küme tanımlıyoruz.
Bildiğiniz gibi, kümeler içinde öğeler her zaman tektir. Yani bir küme içinde aynı öğedenyalnızca bir adet bulunabilir. Kümelerin bu özelliği bizim yazdığımız program için oldukçauygun. Çünkü biz de ürettiğimiz rastgele sayıların benzersiz olmasını istiyoruz. Bu benzersizliğisağlayabilecek en uygun veri tipi kümelerdir.
Bir sonraki satırda bir while döngüsü görüyoruz:
while len(sayılar) < adet:

sayılar.add(random.randrange(başlangıç, bitiş))

Bu döngüye göre, sayılar değişkeninin uzunluğu adet parametresinin değerinden az olduğumüddetçe, sayılar adlı değişkene başlangıç ve bitiş parametrelerinin gösterdiği değerlerarasından rastgele sayılar eklemeye devam edeceğiz. Örneğin kullanıcı fonksiyonumuzuparametresiz olarak çağırdıysa, yukarıdaki döngü şu şekilde işleyecektir:
while len(sayılar) < 6:

sayılar.add(random.randrange(0, 500))

Buna göre, sayılar değişkeninin uzunluğu 6’dan az olduğu müddetçe bu değişkene 0 ile500 arasında rastgele sayılar eklemeye devam edeceğiz. Böylelikle sayılar değişkeni içindebirbirinden farklı toplam 6 sayı olmuş olacak.
Fonksiyonun son satırında ise şu kodu görüyoruz:
return sayılar

Bu kod yardımıyla, belirtilen miktardaki sayıları tutan sayılar adlı değişkeni fonksiyondandöndürüyoruz. Yani fonksiyonumuz dış dünyaya sayılar adlı bir değişken veriyor. . . Budeğişkeni bu şekilde döndürdükten sonra istediğimiz gibi kullanabiliriz. Mesela:
for i in range(100):

print(sayı_üret())

Buradan şuna benzer bir çıktı alacaksınız:
{34, 144, 211, 468, 58, 286}
{41, 170, 395, 113, 178, 29}
{161, 195, 452, 271, 212, 324}
{1, 328, 461, 398, 464, 220}
{356, 489, 12, 114, 329, 472}
{320, 34, 238, 176, 243, 149}
{364, 304, 434, 403, 217, 63}
{452, 392, 175, 464, 81, 467}
{36, 230, 21, 440, 287, 415}
{292, 391, 145, 182, 440, 223}

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
{386, 38, 309, 377, 59, 277}
{0, 2, 42, 400, 404, 60}
{48, 482, 393, 80, 116, 407}
{483, 136, 431, 35, 344, 381}
...

Gördüğünüz gibi, sayı_üret() fonksiyonunu kullanarak, her biri 6 öğeden oluşan 100 adetsayı listesi elde ettik. Biz yukarıda bu fonksiyonu parametresiz olarak çalıştırdığımız için,Python başlangıç, bitiş ve adet parametrelerinin öntanımlı değerlerini kullandı (sırasıyla 0,500 ve 6).
İstersek biz fonksiyonumuzu farklı parametrelerle çağırabiliriz:
print(sayı_üret(0, 100, 10))

Bu kodlar bize 0 ile 100 arasından 10 adet rastgele sayı seçer:
{3, 4, 9, 11, 13, 47, 50, 53, 54, 61}

Eğer çıktının küme parantezleri arasında görünmesini istemiyorsanız elbette çıktıyı keyfinizegöre biçimlendirebilirsiniz:
print(*sayı_üret(100, 1500, 20), sep='-')

Bu şekilde, 100 ile 1500 arası sayılardan rastgele 20 adet seçip her bir sayının arasına bir tane- işareti yerleştirdik:
352-1251-1366-1381-1350-330-203-842-269-285-816
-658-643-308-1174-152-594-522-1214-959

35.8 Fonksiyonların Kapsamı ve global Deyimi

Elimizde şöyle bir kod olduğunu düşünelim:
x = 0

def fonk():
x = 1
return x

Bu kodlarda, fonksiyonun dışında x adlı bir değişken var. Fonksiyonun içinde de yine x adınıtaşıyan başka bir değişken var. Fonksiyonumuzun görevi bu x değişkenini döndürmek.
Bu noktada size şöyle bir soru sormama izin verin: Acaba fonksiyon içinde tanımladığımız xdeğişkeni, fonksiyon dışındaki x değişkeninin değerini değiştiriyor mu? Bu sorunun cevabınışu kodlarla verelim:
x = 0

def fonk():
(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
x = 1
return x

print('fonksiyon içindeki x: ', fonk())
print('fonksiyon dışındaki x: ', x)

Bu kodları çalıştırdığımızda şu çıktıyı alacağız:
fonksiyon içindeki x: 1
fonksiyon dışındaki x: 0

Gördüğünüz gibi fonksiyon içindeki ve fonksiyon dışındaki aynı adlı değişkenler birbirinekarışmıyor. Bunun sebebi, Python’daki ‘isim alanı’ (namespace) adlı bir kavramdır.
Peki isim alanı ne demek?
Python’da değişkenlerin, fonksiyonların ve daha sonra göreceğiniz gibi sınıfların bir kapsamıvardır. Bu kapsama Python’da ‘isim alanı’ adı verilir. Dolayısıyla Python’da her nesnenin,geçerli ve etkin olduğu bir isim alanı bulunur. Örneğin yukarıdaki kodlarda fonksiyon dışındakix değişkeni ana isim alanında yer alan ‘global’ bir değişkendir. Fonksiyon içindeki x değişkeniise fonk() değişkeninin isim alanı içinde yer alan ‘lokal’ bir değişkendir. Bu iki değişken, adlarıaynı da olsa, birbirlerinden farklı iki nesnedir.
Bir de şu örneklere bakalım:
x = []
print('x\'in ilk hali:', x)

def değiştir():
print('x\'i değiştiriyoruz...')
x.append(1)
return x

değiştir()
print('x\'in son hali: ', x)

Burada ise daha farklı bir durum söz konusu. Fonksiyon içinde append()metodunu kullanarakyaptığımız ekleme işlemi fonksiyon dışındaki listeyi de etkiledi. Peki ama bu nasıl oluyor?
Python herhangi bir nesneye göndermede bulunduğumuzda, yani o nesnenin değerini talepettiğimizde aradığımız nesneyi ilk önce mevcut isim alanı içinde arar. Eğer aranan nesneyimevcut isim alanı içinde bulamazsa yukarıya doğru bütün isim alanlarını tek tek kontrol eder.
Birkaç örnek verelim:
def fonk():

print(x)

fonk()

Tahmin edebileceğiniz gibi, bu kodlar şu hatayı verecektir:
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Traceback (most recent call last):
File "deneme.py", line 4, in <module>

fonk()
File "deneme.py", line 2, in fonk

print(x)
NameError: global name 'x' is not defined

Bu hatanın sebebi, x adlı bir değişkenin tanımlanmamış olmasıdır. Bu hatayı gidermek içinşöyle bir kod yazabiliriz:
x = 0

def fonk():
print(x)

fonk()

Bu kod global alandaki x değişkeninin değerini verecektir.
Yukarıdaki örnekte, biz print() ile x’in değerini sorguladığımızda Python öncelikle fonk()adlı fonksiyonun isim alanına baktı. Orada x’i bulamayınca bu kez global alana yönelip, oradabulduğu x’in değerini yazdırdı.
Bu durumu daha net anlayabilmek için şu kodları inceleyelim:
x = 0

def fonk():
x = 10
print(x)

fonk()
print(x)

Bu kodları çalıştırdığımızda 10 çıktısını alırız. Çünkü Python, dediğimiz gibi, öncelikle mevcutisim alanını kontrol ediyor. x değişkenini mevcut isim alanında bulduğu için de global alanabakmasına gerek kalmıyor.
Yalnız burada dikkat etmemiz gereken bazı şeyler var.
Dediğimiz gibi, global isim alanındaki nesnelerin değerini lokal isim alanlarındansorgulayabiliyoruz. Ancak istediğimiz şey global isim alanındaki nesnelerin değerinideğiştirmekse bazı kavramlar arasındaki farkları iyi anlamamız gerekiyor.
Python’da bir nesnenin değerini değiştirmekle, o nesneyi yeniden tanımlamak farklıkavramlardır.
Eğer bir nesne değiştirilebilir bir nesne ise, o nesnenin değerini, lokal isim alanlarındandeğiştirebilirsiniz:
x = set()

def fonk():
x.add(10) (sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
return x

print(fonk())

Ama eğer bir nesne değiştirilemez bir nesne ise, o nesnenin değerini zaten normalde dedeğiştiremezsiniz. Değiştirmiş gibi yapmak için ise o nesneyi yeniden tanımlamanız gerektiğinibiliyorsunuz:
>>> isim = 'Fırat'
>>> isim += ' Özgül'
>>> print(isim)

Fırat Özgül

Burada yaptığımız şey, karakter dizisinin değerini değiştirmekten ziyade bu karakter dizisiniyeniden tanımlamaktır. Çünkü bildiğiniz gibi karakter dizileri değiştirilemeyen veri tipleridir.
İşte karakter dizileri gibi değiştirilemeyen nesneleri, lokal isim alanlarındadeğiştiremeyeceğiniz gibi, yeniden tanımlayamazsınız da. . .
isim = 'Fırat'

def fonk():
isim += ' Özgül'
return isim

print(fonk())

Bu kodları çalıştırdığınızda Python size bir hata mesajı gösterecektir.
Aynı durum değiştirilebilir nesneler için de geçerlidir:
isim_listesi = []

def fonk():
isim_listesi += ['Fırat Özgül', 'Orçun Kunek']
return isim_listesi

print(fonk())

Değiştirilebilen bir veri tipi olan listeleri, fonksiyon içinde yeniden tanımlayamazsınız. Ancaktabii isterseniz listeleri değişikliğe uğratabilirsiniz:
isim_listesi = []

def fonk():
isim_listesi.extend(['Fırat Özgül', 'Orçun Kunek'])
return isim_listesi

print(fonk())

Bu kodlar düzgün bir şekilde çalışıp, fonksiyon dışındaki isim_listesi adlı listeyi değişikliğe
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uğratacaktır. Ancak şu kodlar hata verecektir:
isim_listesi = []

def fonk():
isim_listesi += ['Fırat Özgül', 'Orçun Kunek']
return isim_listesi

print(fonk())

İşte Python programlama dili bu tür durumlar için çözüm olacak bir araç sunar bize. Bu aracınadı global.
Gelin isterseniz bu global adlı deyimin nasıl kullanılacağına bakalım önce. . .
Şu kodların hata vereceğini biliyorsunuz:
isim = 'Fırat'

def fonk():
isim += ' Özgül'
return isim

print(fonk())

Ama bu kodlara şöyle bir ekleme yaparsanız işler değişir:
isim = 'Fırat'

def fonk():
global isim
isim += ' Özgül'
return isim

print(fonk())

Burada fonk() adlı fonksiyonun ilk satırında şöyle bir kod görüyoruz:
global isim

İşte bu satır, isim adlı değişkenin global alana taşınmasını sağlıyor. Böylece global alandabulunan isim adlı değişkeni değişikliğe uğratabiliyoruz.
global deyimi her ne kadar ilk bakışta çok faydalı bir araçmış gibi görünse de aslındaprogramlarımızda genellikle bu deyimi kullanmaktan kaçınmamız iyi bir fikir olacaktır.Çünkü bu deyim aslında global alanı kirletmemize neden oluyor. Global değişkenlerin lokalisim alanlarında değişikliğe uğratılması, eğer dikkatsiz davranırsanız programlarınızın hatalıçalışmasına yol açabilir.

35.8. Fonksiyonların Kapsamı ve global Deyimi 609



BÖLÜM36

Gömülü Fonksiyonlar

Bu bölümde, daha önce de birkaç kez bahsettiğimiz ve çokça örneğini gördüğümüz birkavramdan söz edeceğiz. Bu kavramın adı ‘gömülü fonksiyonlar’.
Esasında biz buraya gelene kadar Python’da pek çok gömülü fonksiyon gördük. Dolayısıylaaslında görünüş olarak bunların neye benzediğini biliyoruz. Örneğin daha öncekiderslerimizde gördüğümüz print() gömülü bir fonksiyondur. Aynı şekilde open(), type(),
len(), pow(), bin() ve şimdiye kadar tanıştığımız öteki bütün fonksiyonlar birer gömülüfonksiyondur.
Gömülü fonksiyonlar İngilizcede builtin functions olarak adlandırılır. Bu fonksiyonlargerçekten de dile gömülü vaziyettedirler. Bildiğiniz gibi, bir fonksiyonu kullanabilmemiz içino fonksiyonu tanımlamamız gerekir. İşte gömülü fonksiyonlar, bizim tanımlamamıza gerekkalmadan, Python geliştiricileri tarafından önceden tanımlanıp dile gömülmüş ve hizmetimizesunulmuş faydalı birtakım araçlardır.
İşte bu bölümde biz de bu gömülü fonksiyonları tek tek ve ayrıntılı olarak inceleyeceğiz.Dediğimiz gibi, bunlardan bir kısmını halihazırda görmüştünüz. Ama biz bütünlük açısından,önceden ele almış olduğumuz bu fonksiyonlara da kısaca değinmeden geçmeyeceğiz.Böylelikle hem yeni fonksiyonlar öğrenmiş olacağız hem de önceden öğrendiğimizfonksiyonlarla birlikte yeni fonksiyonları da derli toplu bir şekilde görme imkanımız olacak.
Bu bölümde elbette birtakım fonksiyonları salt art arda sıralamakla yetinmeyeceğiz.Python’daki gömülü fonksiyonları incelerken bir yandan da Python programlama dilindekiçok önemli bazı kavramları ele alacağız.
İlk olarak abs() adlı bir fonksiyonla başlıyoruz gömülü fonksiyonları incelemeye. . .
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36.1 abs()

İngilizcede ‘mutlak’ anlamına gelen absolute adlı bir kelime bulunur. İşte bu fonksiyonunadı da bu kelimeden gelir. Fonksiyonumuzun görevi de isminin anlamına yakındır. abs()fonksiyonunu bir sayının mutlak değerini elde etmek için kullanıyoruz.
Peki ‘mutlak değer’ ne anlama geliyor. Esasında siz bu kavrama matematik derslerindenaşinasınız. Amabilmeyenler veya unutmuş olanlar için tekrar edelim. ‘Mutlak değer’ bir sayının0’a olan uzaklığıdır. Örneğin 20 sayısının 0 sayısına olan uzaklığı 20’dir. Dolayısıyla 20 sayısınınmutlak değeri 20’dir. Aynı şekilde -20 sayısının da 0 sayısına uzaklığı 20’dir. Yani, -20 sayısınında mutlak değeri 20’dir.
İşte abs() fonksiyonu bize bir sayının mutlak değerinin ne olduğunu söyler:
>>> abs(-20)

20

>>> abs(20)

20

>>> abs(20.0)

20.0

Mutlak değer kavramı yalnızca tamsayılar ve kayan noktalı sayılar için değil, aynı zamandakarmaşık sayılar için de geçerlidir. Dolayısıyla abs() fonksiyonunu kullanarak karmaşıksayıların da mutlak değerini hesaplayabiliriz:
>>> abs(20+3j)

20.223748416156685

Gördüğünüz gibi bu fonksiyon yalnızca tek bir parametre alıyor ve bu parametrenin mutlakdeğerini döndürüyor.

36.2 round()

round() fonksiyonu bir sayıyı belli ölçütlere göre yukarı veya aşağı doğru yuvarlamamızısağlar. Basit birkaç örnek verelim:
>>> round(12.4)

12

>>> round(12.7)

13

Gördüğünüz gibi bu fonksiyon, kayan noktalı sayıları en yakın tam sayıya doğru yuvarlıyor.
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Ancak burada dikkat etmemiz gereken bir nokta var.
Şu örnekleri bir inceleyelim:
>>> round(1.5)

2

>>> round(12.5)

12

Gördüğünüz gibi, fonksiyonumuz 1.5 sayısını yukarı doğru, 12.5 sayısını ise aşağı doğruyuvarladı. Bunun sebebi, kayan noktalı bir sayının üst ve alt tam sayılara olan uzaklığınınbirbirine eşit olduğu durumlarda Python’ın çift sayıya doğru yuvarlama yapmayı tercihetmesidir. Mesela yukarıdaki örneklerde 1.5 sayısı hem 1 sayısına, hem de 2 sayısına eşituzaklıkta bulunuyor. İşte Python bu durumda, bir çift sayı olan 2 sayısına doğru yuvarlamayıtercih edecektir.
round() fonksiyonu toplam iki parametre alır. İlk parametre, yuvarlanacak sayının kendisidir.Yuvarlama hassasiyetini belirlemek için ise ikinci bir parametreden yararlanabiliriz.
Örneğin 22 sayısını 7’ye böldüğümüzde normalde şöyle bir çıktı elde ederiz:
>>> 22/7

3.142857142857143

round() fonksiyonunu tek parametre ile kullandığımızda bu fonksiyon yukarıdaki sayıyı şuşekilde yuvarlayacaktır:
>>> round(22/7)

3

İşte biz round() fonksiyonuna ikinci bir parametre daha vererek, yuvarlama hassasiyetinikontrol edebiliriz.
Aşağıdaki örnekleri dikkatlice inceleyin:
>>> round(22/7)

3

>>> round(22/7, 0)

3.0

>>> round(22/7, 1)

3.1

>>> round(22/7, 2)
(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
3.14

>>> round(22/7, 3)

3.143

>>> round(22/7, 4)

3.1429

Gördüğünüz gibi, round() fonksiyonuna verdiğimiz ikinci parametre, yuvarlama işleminin nekadar hassas olacağını belirliyor.

36.3 all()

All kelimesi Türkçede ‘hepsi’ anlamına gelir. Bu fonksiyonun görevi de bu anlamı çağrıştırır.
all() fonksiyonunun görevi, bir dizi içinde bulunan bütün değerler True ise True değeri, eğerbu değerlerden herhangi biri False ise de False değeri döndürmektir.
Örneğin elimizde şöyle bir liste olduğunu varsayalım:
>>> liste = [1, 2, 3, 4]

Şimdi all() fonksiyonunu bu liste üzerine uygulayalım:
>>> all(liste)

True

Bildiğiniz gibi, 0 hariç bütün sayıların bool değeri True’dur. Yukarıdaki listede False değeriverebilecek herhangi bir değer bulunmadığından, all() fonksiyonu bu liste için True değeriniveriyor. Bir de şuna bakalım:
>>> liste = [0, 1, 2, 3, 4]
>>> all(liste)

False

Dediğimiz gibi, all() fonksiyonu ancak dizi içindeki bütün değerlerin bool değeri True ise Trueçıktısı verecektir.
Son bir örnek daha verelim:
>>> liste = ['ahmet', 'mehmet', '']
>>> all(liste)

False

Listede False değerine sahip bir boş karakter dizisi bulunduğu için all() fonksiyonu Falseçıktısı veriyor.
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Bu fonksiyonu her türlü kodun bool değerlerini test etmek için kullanabilirsiniz. Mesela bufonksiyonu kullanarak, bir nesnenin listelenen özelliklerin hepsine sahip olup olmadığınıdenetleyebilirsiniz:
>>> a = 3
>>> t1 = a == 3 #sayı 3 mü?
>>> t2 = a < 4 #sayı 4'ten küçük mü?
>>> t3 = a % 2 == 1 #sayı bir tek sayı mı?
>>> all([t1, t2, t3]) #sayı bu özelliklerin hepsine sahip mi?

True

Eğer sayımız bu özelliklerin birine bile sahip değilse, all() fonksiyonu False çıktısı verecektir.

36.4 any()

Any kelimesi İngilizcede ‘herhangi bir’ anlamına gelir. İşte any() fonksiyonunun görevi de, birdizi içindeki bütün değerlerden en az biri True ise True çıktısı vermektir.
Örneğin:
>>> liste = ['ahmet', 'mehmet', '']
>>> any(liste)

True

any() fonksiyonunun True çıktısı verebilmesi için listede yalnızca bir adet True değerli öğeolması yeterlidir. Bu fonksiyonun False çıktısı verebilmesi için dizi içindeki bütün öğelerin booldeğerinin False olması gerekir:
>>> l = ['', 0, [], (), set(), dict()]
>>> any(l)

False

İçi boş veri tiplerinin bool değerinin False olduğunu biliyorsunuz.
Tıpkı all() fonksiyonunda olduğu gibi, any() fonksiyonunu da, bir grup nesnenin booldeğerlerini denetlemek amacıyla kullanabilirsiniz.

36.5 ascii()

Bu fonksiyon, bir nesnenin ekrana basılabilir halini verir bize. Dilerseniz bu fonksiyonunyaptığı işi tanımlamak yerine bunu bir örnek üzerinden anlatmaya çalışalım:
>>> a = 'istihza'
>>> print(ascii(a))

'istihza'

614 Bölüm 36. Gömülü Fonksiyonlar



Yazbel Python Belgeleri, Yayım 4.0.0

Bu fonksiyonun, print() fonksiyonundan farklı olarak, çıktıya tırnak işaretlerini de eklediğinedikkat edin.
ascii() fonksiyonunun tam olarak ne yaptığını daha iyi anlamak için herhalde şu örnek dahafaydalı olacaktır.
Dikkatlice bakın:
>>> print('\n')

Bu komutu verdiğimizde, n kaçış dizisinin etkisiyle yeni satıra geçileceğini biliyorsunuz.
Bir de şuna bakın:
>>> print(ascii('\n!'))

'\n'

Gördüğünüz gibi, ascii() fonksiyonu, satır başı kaçış dizisinin görevini yapmasını sağlamakyerine bu kaçış dizisinin ekrana basılabilir halini veriyor bize.
Ayrıca bu fonksiyon, karakter dizileri içindeki Türkçe karakterlerin de UNICODE temsillerinidöndürür. Örneğin:
>>> a = 'ışık'
>>> print(ascii(a))
'\u0131\u015f\u0131k'

Bunu daha net şu şekilde görebiliriz:
>>> for i in a:
... print(ascii(i))
...
'\u0131'
'\u015f'
'\u0131'
'k'

Gördüğünüz gibi, ascii() fonksiyonu ASCII olmayan karakterlerle karşılaştığında bunlarınkarakter temsilleri yerine UNICODE temsillerini (veya onaltılık sayma düzenindekikarşılıklarını) veriyor.
Son olarak şu örneğe bakalım:
>>> liste = ['elma', 'armut', 'erik']
>>> temsil = ascii(liste)
>>> print(temsil)

['elma', 'armut', 'erik']

Burada listemiz ascii() fonksiyonuna parametre olarak verildikten sonra artık liste olmaözelliğini yitirip bir karakter dizisi haline gelir. Bunu denetleyelim:
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>>> print(type(temsil))
<class 'str'>

>>> temsil[0]

'['

Gördüğünüz gibi, ascii() fonksiyonu listeyi alıp, bunu ekrana basılabilir bir bütün halinegetiriyor. Elbette bunun için de, kendisine verilen parametreyi bir karakter dizisinedönüştürüyor.

36.6 repr()

repr() fonksiyonunun yaptığı iş, biraz önce gördüğümüz ascii() fonksiyonunun yaptığı işeçok benzer. Bu iki fonksiyon, ASCII olmayan karakterlere muameleleri açısından birbirindenayrılır.
Hatırlarsanız ascii() fonksiyonu ASCII olmayan karakterlerle karşılaştığında bunlarınUNICODE (veya onaltılık) temsillerini gösteriyordu:
>>> ascii('şeker')

"'\\u015feker'"

repr() fonksiyonu ise ASCII olmayan karakterlerle karşılaşsa bile, bize çıktı olarak bunlarında karakter karşılıklarını gösterir:
>>> repr('şeker')

"'şeker'"

Geri kalan özellikleri bakımından repr() ve ascii() fonksiyonları birbiriyle aynıdır.

36.7 bool()

Bu fonksiyon bir nesnenin bool değerini verir:
>>> bool(0)

False

>>> bool(1)

True

>>> bool([])

False
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36.8 bin()

Bu fonksiyon, bir sayının ikili düzendeki karşılığını verir:
>>> bin(12)

'0b1100'

Bu fonksiyonun verdiği çıktının bir sayı değil, karakter dizisi olduğuna dikkat etmelisiniz.

36.9 bytes()

Bu fonksiyon bytes türünde nesneler oluşturmak için kullanılır. Bu fonksiyonu ‘bayt’ adlı veritipini incelerken ayrıntılı olarak ele almıştık. Gelin isterseniz burada da bu fonksiyona şöylebir değinelim.
Dediğimiz gibi, bytes() adlı fonksiyon, bytes türünde veriler oluşturmaya yarar. Bu fonksiyonişlev olarak, daha önce öğrendiğimiz list(), str(), int(), set(), dict() gibi fonksiyonlaraçok benzer. Tıpkı bu fonksiyonlar gibi, bytes() fonksiyonunun görevi de farklı veri tiplerini‘bayt’ adlı veri tipine dönüştürmektir.
Bu fonksiyon, kendisine verilen parametrelerin türüne bağlı olarak birbirinden farklı sonuçlarortaya çıkarır. Örneğin eğer bu fonksiyona parametre olarak bir tam sayı verecek olursanız, bufonksiyon size o tam sayı miktarınca bir bayt nesnesi verecektir. Gelin isterseniz bu durumuörnekler üzerinde göstermeye çalışalım:
>>> bytes(10)

b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'

Yukarıdaki komut bize, her bir öğesinin değeri 0 olan 10 baytlık bir veri döndürdü:
>>> a = bytes(10)

>>> a

b'\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'

>>> a[0]

0

>>> a[1]

0

>>> a[2]

0
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Gördüğünüz gibi, bytes(10) komutuyla oluşturduğumuz a değişkeni içinde toplam 10 adetbayt var ve bu baytların her birinin değeri 0.
Yukarıda, bytes() fonksiyonuna bir tam sayı değerli parametre verdiğimizde nasıl bir sonuçalacağımızı öğrendik. Peki biz bu fonksiyona parametre olarak bir karakter dizisi verirsek neolur?
Hemen görelim:
>>> bytes('istihza')

Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>

TypeError: string argument without an encoding

Bu fonksiyona karakter dizilerini doğrudan parametre olarak veremeyiz. Eğer verirsekyukarıdaki gibi bir hata alırız. Peki acaba bu hatayı almamızın nedeni ne olabilir?
Dediğimiz gibi, bytes() fonksiyonu, çeşitli veri tiplerini bayta dönüştürmeye yarar. Ancakbildiğiniz gibi, bayta dönüştürme işlemi her kod çözücü tarafından farklı biçimde yapılır.Örneğin:
>>> 'ışık'.encode('utf-8')

b'\xc4\xb1\xc5\x9f\xc4\xb1k'

>>> 'ışık'.encode('cp857')

b'\x8d\x9f\x8dk'

>>> 'ışık'.encode('cp1254')

b'\xfd\xfe\xfdk'

Dolayısıyla, bytes() fonksiyonunun bir karakter dizisini bayta çevirirken nasıl davranmasıgerektiğini anlayabilmesi için, bayta dönüştürme işlemini hangi kod çözücü ile yapmakistediğimizi açıkça belirtmemiz gerekir:
>>> bytes('ışık', 'utf-8')

b'\xc4\xb1\xc5\x9f\xc4\xb1k'

>>> bytes('ışık', 'cp1254')

b'\xfd\xfe\xfdk'

>>> bytes('ışık', 'cp857')

b'\x8d\x9f\x8dk'

Gördüğünüz gibi, bytes() fonksiyonuna parametre olarak bir karakter dizisi verebilmek için,bu karakter dizisi ile birlikte bir kod çözücü de belirtmemiz gerekiyor. Böylece bytes()fonksiyonu kendisine verdiğimiz karakter dizisini, belirttiğimiz kod çözücünün kurallarına görebayta dönüştürüyor.
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Bu arada, çıktıda görünen ‘b’ harflerinin, elimizdeki verinin bir bayt olduğunu gösteren birişaret olduğunu biliyorsunuz.
Ayrıca, bytes() fonksiyonuna verdiğimiz ikinci parametrenin isminin encoding olduğunu vebu parametreyi isimli bir parametre olarak da kullanabileceğimizi belirtelim:
>>> bytes('istihza', encoding='ascii')

Bu noktada size şöyle bir soru sorayım: Acaba bytes() fonksiyonuna ilk parametre olarakverdiğimiz karakter dizisi, ikinci parametrede belirttiğimiz kod çözücü tarafından tanınmazsane olur?
Cevabı tahmin edebilirsiniz: Böyle bir durumda elbette Python bize bir hata mesajı gösterir:
>>> bytes('şeker', 'ascii')

Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>

UnicodeEncodeError: 'ascii' codec can't encode character '\u015f' in position 0:
ordinal not in range(128)

. . . veya:
>>> bytes('¿', 'cp857')

Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>
File "C:\Python33\lib\encodings\cp857.py", line 12, in encode

return codecs.charmap_encode(input,errors,encoding_map)
UnicodeEncodeError: 'charmap' codec can't encode character '\u20ac' in position
0: character maps to <undefined>

‘ş’ harfi ‘ASCII’ karakter kümesinde; ‘=C’ işareti ise ‘CP857’ adlı karakter kümesindetanımlanmamış birer karakter olduğu için, ilgili kod çözücüler bu karakterleri çözüp baytadönüştüremiyor. Yazdığımız kodların bu tür durumlarda tamamen çökmesini engellemek için,önceki derslerimizde de çeşitli vesilelerle öğrenmiş olduğumuz errors adlı bir parametredenyararlanabiliriz:
>>> bytes('ışık', encoding='ascii', errors='replace')

b'???k'

>>> bytes('şeker', encoding='ascii', errors='replace')

b'?eker'

>>> bytes('¿', encoding='cp857', errors='replace')

b'?'

>>> bytes('¿', encoding='cp857', errors='ignore')

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
b''

>>> bytes('¿', encoding='cp857', errors='xmlcharrefreplace')

b'&#8364;'

>>> bytes('şeker', encoding='cp857', errors='xmlcharrefreplace')

b'\x9feker'

Gördüğünüz gibi, errors parametresine verdiğimiz çeşitli değerler yardımıyla, bytes()fonksiyonunun, encoding parametresinde belirtilen kod çözücü ile çözülemeyen karakterlerlekarşılaştığında nasıl davranacağını belirleyebiliyoruz.
errors parametresine verdiğimiz bütün bu değerleri önceki derslerimizde öğrenmiştik.Dolayısıyla yukarıda gösterdiğimiz kodları rahatlıkla anlayabilecek kadar Python bilgisinesahibiz.
Son olarak, bytes() fonksiyonuna parametre olarak 0-256 arası sayılardan oluşan diziler deverebiliriz:
>>> bytes([65, 10, 12, 11, 15, 66])

b'A\n\x0c\x0b\x0fB'

Bu yapı içinde Python, 0 ile 128 arası sayılar için standart ASCII tablosunu, 128 ile 256 arasısayılar için ise Latin-1 karakter kümesini temel alarak sayıları birer bayta dönüştürecektir.

36.10 bytearray()

Bildiğiniz gibi baytlar değiştirilemeyen bir veri tipidir. Dolayısıyla bir bayt veri tipi üzerindeherhangi bir değişiklik yapamayız. Örneğin bir baytın herhangi bir öğesini başka bir değerledeğiştiremeyiz:
>>> a = bytes('istihza', 'ascii')
>>> a[0]

105

>>> a[0] = 106

Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>

TypeError: 'bytes' object does not support item assignment

Ama eğer hem baytlarla çalışmak, hem de bu baytların üzerinde değişiklik yapabilmekisterseniz baytlar yerine bayt dizileri ile çalışabilirsiniz. İşte bunun için bytearray() adlı birfonksiyondan yararlanıyoruz.
Yaptıkları iş bakımından bytearray() ve bytes() fonksiyonları birbirlerine çok benzer. Bu ikisiarasındaki tek fark, bytearray() ile oluşturulan veri tipinin, bytes() ile oluşturulan veri tipinin
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aksine, değiştirilebilir nitelikte olmasıdır:
>>> a = bytearray('adana', 'ascii')

>>> a

bytearray(b'adana')

>>> a[0] = 65

>>> a

bytearray(b'Adana')

36.11 chr()

Bu fonksiyon, kendisine parametre olarak verilen bir tam sayının karakter karşılığını döndürür.Örneğin:
>>> chr(10)

'\n'

Bildiğiniz gibi 10 sayısının karakter karşılığı satır başı karakteridir. Bir de şuna bakalım:
>>> chr(65)

'A'

65 sayısının karakter karşılığı ise ‘A’ harfidir.
Bu fonksiyon sayıları karakterlere dönüştürürken ASCII sistemini değil, UNICODE sisteminitemel alır. Dolayısıyla bu fonksiyon ile 128 (veya 255) üstü sayıları da dönüştürebiliriz.Örneğin:
>>> chr(305)

'ı'

36.12 list()

Bu fonksiyon iki farklı amaç için kullanılabilir:
1. Liste tipinde bir veri oluşturmak
2. Farklı veri tiplerini liste adlı veri tipine dönüştürmek

Birinci amaç için bu fonksiyonu şu şekilde kullanıyoruz:
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>>> l = list()

Böylece liste tipinde bir veri oluşturmuş olduk.
Dediğimiz gibi list() fonksiyonunu, farklı tipteki verileri listeye dönüştürmek için dekullanabiliriz. Örneğin:
>>> list('istihza')

['i', 's', 't', 'i', 'h', 'z', 'a']

Burada ‘istihza’ adlı karakter dizisini bir listeye dönüştürdük.
Elbette bu fonksiyonu kullanarak başka veri tiplerini de listeye dönüştürebiliriz. Örneğin birsözlüğü, bu fonksiyon yardımıyla kolayca listeye dönüştürebiliriz:
>>> s = {'elma': 44, 'armut': 10, 'erik': 100}
>>> list(s)

['elma', 'armut', 'erik']

Bir sözlük listeye dönüştürülürken, elbette sözlüğün anahtarları dikkate alınacaktır. Eğer sizsözlüğün anahtarlarından değil de değerlerinde bir liste oluşturmak isterseniz şöyle bir kodyazabilirsiniz:
>>> list(s.values())

[44, 10, 100]

36.13 set()

set() fonksiyonu list() fonksiyonuna çok benzer. Bu fonksiyon da tıpkı list() fonksiyonugibi, veri tipleri arasında dönüştürme işlemleri gerçekleştirmek için kullanılabilir. set()fonksiyonunun görevi farklı veri tiplerini kümeye dönüştürmektir:
>>> k = set()

Burada boş bir küme oluşturduk. Şimdi de mesela bir karakter dizisini kümeye dönüştürelim:
>>> i = 'istihza'
>>> set(i)

{'t', 's', 'z', 'a', 'i', 'h'}
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36.14 tuple()

tuple() fonksiyonu da, tıpkı list(), set() ve benzerleri gibi bir dönüştürücü fonksiyondur.Bu fonksiyon farklı veri tiplerini demete dönüştürür:
>>> tuple('a')

('a',)

36.15 frozenset()

Bu fonksiyonu kullanarak farklı veri tiplerini dondurulmuş kümeye dönüştürebilirsiniz:
>>> s = set('istihza')
>>> df = frozenset(s)
>>> df

frozenset({'t', 's', 'a', 'z', 'i', 'h'})

36.16 complex()

Sayılardan söz ederken, eğer matematikle çok fazla içli dışlı değilseniz pekkarşılaşmayacağınız, ‘karmaşık sayı’ adlı bir sayı türünden de bahsetmiştik. Karmaşıksayılar, bir gerçek, bir de sanal kısımdan oluşan sayılardır.
Karmaşık sayılar Python’da ‘complex’ ifadesiyle gösteriliyor. Mesela şu bir karmaşık sayıdır:
>>> 12+0j

İşte eğer herhangi bir sayıyı karmaşık sayıya dönüştürmeniz gerekirse complex() adlı birfonksiyondan yararlanabilirsiniz. Örneğin:
>>> complex(15)

(15+0j)

Böyle bir kod yazdığımızda, verdiğimiz parametre karmaşık sayının gerçek kısmınıoluşturacak, sanal kısım ise 0 olarak kabul edilecektir. Elbette isterseniz sanal kısmı kendinizde belirleyebilirsiniz:
>>> complex(15, 2)

(15+2j)
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36.17 float()

Bu fonksiyonu, sayıları veya karakter dizilerini kayan noktalı sayıya dönüştürmek içinkullanıyoruz:
>>> float('134')

134.0

>>> float(12)

12.0

36.18 int()

Bu fonksiyon birkaç farklı amaç için kullanılabilir. int() fonksiyonunun en temel görevi, birkarakter dizisi veya kayan noktalı sayıyı (eğer mümkünse) tam sayıya dönüştürmektir:
>>> int('10')

10

>>> int(12.4)

12

Bunun dışında bu fonksiyonu, herhangi bir sayma sisteminde temsil edilen bir sayıyı onlusayma sistemine dönüştürmek için de kullanabiliriz. Örneğin:
>>> int('12', 8)

10

Burada, sekizli sayma sistemine ait sayı değerli bir karakter dizisi olan ‘12’`yi onlu saymasistemine dönüştürdük ve böylece `10 sayısını elde ettik.
int() fonksiyonunu sayma sistemleri arasında dönüştürme işlemlerinde kullanabilmek içinilk parametrenin bir karakter dizisi olması gerektiğine dikkat ediyoruz.
Bu arada, int('12', 8) komutununun 12 sayısını sekizli sayma sistemine dönüştürmediğinedikkat edin. Bu komutun yaptığı iş sekizli sayma sistemindeki 12 sayısını onlu sayma sisteminedönüştürmektir.
int() fonksiyonunun bu kullanımıyla ilgili bir örnek daha verelim:
>>> int('4cf', 16)

1231

Burada da, onaltılı sayma sistemine ait bir sayı olan 4cf’yi onlu sayma sistemine çevirdikve 1231 sayısını elde ettik. 4cf sayısını int() fonksiyonuna parametre olarak verirken

624 Bölüm 36. Gömülü Fonksiyonlar



Yazbel Python Belgeleri, Yayım 4.0.0

bunu karakter dizisi şeklinde yazmayı unutmuyoruz. Aksi halde Python bize bir hata mesajıgösterecektir.

36.19 str()

Bu fonksiyonun, farklı veri tiplerini karakter dizisine dönüştürmek için kullanıldığınıbiliyorsunuz. Örneğin:
>>> str(12)

'12'

Burada 12 sayısını bir karakter dizisine dönüştürdük. Şimdi de bir baytı karakter dizisinedönüştürelim:
>>> bayt = b'istihza'

Bayt nesnemizi tanımladık. Şimdi bunu bir karakter dizisine dönüştürelim:
>>> kardiz = str(bayt, encoding='utf-8')
>>> print(kardiz)

istihza

Gördüğünüz gibi, bir baytı karakter dizisine dönüştürmek için str() fonksiyonunaencoding adlı bir parametre veriyoruz. Fonksiyonumuz, bu parametrede hangi kodlamabiçimi belirtildiyse, baytları bu kodlama biçiminin kurallarına göre bir karakter dizisinedönüştürüyor.
Tahmin edebileceğiniz gibi, belirttiğiniz kodlama biçiminin herhangi bir baytı karakter dizisinedönüştüremediği durumlara karşı bir errors parametresi de verebiliriz str() fonksiyonuna.Örneğin elimizde bayt tipinde şöyle bir veri olduğunu varsayalım:
>>> bayt = bytes('kadın', encoding='utf-8')
>>> print(bayt)

b'kad\xc4\xb1n'

Şimdi bu bayt veri tipini bir karakter dizisine dönüştürmeye çalışalım:
>>> kardiz = str(bayt, encoding='ascii')

Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>

UnicodeDecodeError: 'ascii' codec can't decode byte 0xc4 in position 3: ordinal
not in range(128)

ASCII adlı kod çözücü, b'kadın' içindeki baytlardan birini tanıyamadığı için bize bir hatamesajı gösterdi. Bildiğiniz gibi ASCII 128’den büyük baytları dönüştüremez. İşte bu türdurumlara karşı errors parametresinden yararlanabilirsiniz:
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>>> kardiz = str(bayt, encoding='ascii', errors='ignore')
>>> print(kardiz)

kadn

errors parametresine verdiğimiz ‘ignore’ değeri sayesinde Python bize hata mesajı göstermekyerine, ASCII ile çözülemeyen baytı görmezden geldi. errors parametresinin hangi değerlerialabileceğini önceki derslerimizden hatırlıyor olmalısınız.

36.20 dict()

Bu fonksiyon, farklı veri tiplerinden sözlükler üretmemizi sağlar. Örneğin bu fonksiyonukullanarak boş bir sözlük oluşturabiliriz:
>>> s = dict()

Bu fonksiyon, değişkenlerden sözlükler oluşturmamızı da sağlar:
>>> s = dict(a=1, b=2, c=3)

{'a': 1, 'b': 2, 'c': 3}

dict() fonksiyonuna parametre olarak iç içe geçmiş listeler veya demetler vererek de sözlüküretebiliriz:
>>> öğeler = (['a', 1], ['b', 2], ['c', 3])
>>> dict(öğeler)

{'a': 1, 'b': 2, 'c': 3}

36.21 callable()

Bu fonksiyon, bir nesnenin ‘çağrılabilir’ olup olmadığını denetler. Peki hangi nesnelerçağrılabilir özelliktedir. Mesela fonksiyonlar çağrılabilir nesnelerdir. Değişkenler iseçağrılabilir nesneler değildir.
Birkaç örnek verelim bununla ilgili:
>>> callable(open)

True

Python’ın open() adlı bir fonksiyonu olduğu için, doğal olarak callable() fonksiyonu Trueçıktısı veriyor.
Bir de şuna bakalım:
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>>> import sys
>>> callable(sys.version)

False

Burada da sys modülü içindeki version adlı nesnenin çağrılabilir özellikte olup olmadığınısorguladık. Daha önceki derslerimizde de gördüğünüz gibi, sys modülü içindeki versionadlı araç bir fonksiyon değil, değişkendir. Dolayısıyla bu değişken callable(sys.version)sorgusuna False yanıtı verir.

36.22 ord()

Bu fonksiyon, bir karakterin karşılık geldiği ondalık sayıyı verir. Örneğin:
>>> ord('a')

97

>>> ord('ı')

305

36.23 oct()

Bu fonksiyon, bir sayıyı sekizli düzendeki karşılığına çevirmemizi sağlar:
>>> oct(10)

'0o12'

36.24 hex()

Bu fonksiyon, bir sayıyı onaltılı düzendeki karşılığına çevirmemizi sağlar:
>>> hex(305)

'Ox131'

Yalnız hem oct() hem de hex() fonksiyonlarında dikkat etmemiz gereken şey, bufonksiyonların parametre olarak bir sayı alıp, çıktı olarak bir karakter dizisi veriyor olmasıdır.
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36.25 eval(), exec(), globals(), locals(), compile()

Bu bölümde beş farklı fonksiyonu bir arada inceleyeceğiz. Bu fonksiyonları birlikte elealmamızın nedeni bunların birbiriyle yakından bağlantılı olması.
Burada işleyeceğimiz bu beş fonksiyon şunlardan oluşuyor:
1. eval()
2. exec()
3. globals()
4. locals()
5. compile()

Ancak bu fonksiyonlardan söz etmeye başlamadan önce Python’daki iki önemli kavramıaçıklığa kavuşturmamız gerekiyor: Bu kavramlar şunlar:
1. ifade
2. deyim

Öncelikle ‘ifade’ kavramından başlayalım.
İngilizcede expression denen ‘ifadeler’, bir değer üretmek için kullanılan kod parçalarıdır.Karakter dizileri, sayılar, işleçler, öteki veri tipleri, liste üreteçleri, sözlük üreteçleri, kümeüreteçleri, fonksiyonlar hep birer ifadedir. Örneğin:
>>> 5

>>> 23 + 4

>>> [i for i in range(10)]

>>> len([1, 2, 3])

İngilizcede statement olarak adlandırılan ‘deyimler’ ise ifadeleri de kapsayan daha geniş birkavramdır. Buna göre bütün ifadeler aynı zamanda birer deyimdir. Daha doğrusu, ifadelerinbir araya gelmesi ile deyimler oluşturulabilir.
Deyimlere birkaç örnek verelim:
>>> a = 5

>>> if a:
... print(a)

>>> for i in range(10):
... print(i)

Python programlama dilinde deyimlerle ifadeleri ayırt etmenin kolay bir yolu da eval()fonksiyonundan yararlanmaktır. Eğer deyimmi yoksa ifademi olduğundan emin olamadığınızbir şeyi eval() fonksiyonuna parametre olarak verdiğinizde hata almıyorsanız o parametrebir ifadedir. Eğer hata alıyorsanız o parametre bir deyimdir. Çünkü eval() fonksiyonunaparametre olarak yalnızca ifadeler verilebilir.
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Birkaç örnek verelim:
>>> eval('a = 5')

File "<string>", line 1
a = 5
^

SyntaxError: invalid syntax

Gördüğünüz gibi, eval() fonksiyonu bize bir hata mesajı verdi. Çünkü a = 5 kodu birdeyimdir. Unutmayın, Python’da bütün değer atama işlemleri birer deyimdir. Dolayısıyla
eval() fonksiyonu bu deyimi parametre olarak alamaz.
Bir de şuna bakalım:
>>> eval('5 + 25')

30

Bu defa hata almadık. Çünkü eval() fonksiyonuna, olması gerektiği gibi, parametre olarak birifade verdik. Bildiğiniz gibi, 5 + 25 kodu bir ifadedir.
Dediğimiz gibi, eval() fonksiyonu deyimleri parametre olarak alamaz. Ama exec() fonksiyonualabilir:
>>> exec('a = 5')

Bu şekilde, değeri 5 olan a adlı bir değişken oluşturmuş olduk. İsterseniz kontrol edelim:
>>> print(a)

5

Gördüğünüz gibi, exec() fonksiyonu, mevcut isim alanı içinde a adlı bir değişken oluşturdu.Yalnız elbette mevcut isim alanı içinde yeni değişkenler ve yeni değerler oluştururken dikkatliolmamız gerektiğini biliyorsunuz. Zira mesela yukarıdaki komutu vermeden öncemevcut isimalanında zaten a adlı bir değişken varsa, o değişkenin değeri değişecektir:
>>> a = 20

Elimizde, değeri 20 olan a adlı bir değişken var. Şimdi exec() fonksiyonu yardımıyla adeğişkeninin de içinde yer aldığı mevcut isim alanına müdahale ediyoruz:
>>> exec('a = 10')

Böylece a değişkeninin eski değerini silmiş olduk. Kontrol edelim:
>>> print(a)

10

Bu tür durumlarda, exec() ile oluşturduğunuz değişkenleri global isim alanına değil de, farklıbir isim alanına göndermeyi tercih edebilirsiniz. Peki ama bunu nasıl yapacağız?
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Python programlama dilinde isim alanları sözlük tipinde bir veridir. Örneğin global isim alanıbasit bir sözlükten ibarettir.
Global isim alanını gösteren sözlükte hangi anahtar ve değerlerin olduğunu görmek için
globals() adlı bir fonksiyonu kullanabilirsiniz:
>>> globals()

Bu fonksiyonu çalıştırdığımızda şuna benzer bir çıktı alırız:
{'__doc__': None, '__loader__': <class '_frozen_importlib.BuiltinImporter'>,
'__name__': '__main__', '__package__': None, '__builtins__': <module 'builtins'>
→˓}

Gördüğünüz gibi, elimizdeki şey gerçekten de bir sözlük. Dolayısıyla bir sözlük ile neyapabilirsek bu sözlükle de aynı şeyi yapabiliriz. . .
‘globals’ adlı bu sözlüğün içeriği, o anda global isim alanında bulunan nesnelere göre farklılıkgösterecektir. Örneğin:
>>> x = 10

şeklinde 10 değerine sahip bir x nesnesi tanımladıktan sonra globals() fonksiyonunu tekrarçalıştırırsanız global isim alanına bu nesnenin de eklenmiş olduğunu görürsünüz.
Dediğimiz gibi, globals() fonksiyonundan dönen nesne bir sözlüktür. Bu sözlüğe, herhangibir sözlüğe veri ekler gibi değer de ekleyebilirsiniz:
>>> globals()['z'] = 23

Bu şekilde global isim alanına z adlı bir değişken eklemiş oldunuz:
>>> z

23

Yalnız, Python programlama dili bize bu şekilde global isim alanına nesne ekleme imkanıverse de, biz mecbur değilsek bu yöntemi kullanmaktan kaçınmalıyız. Çünkü bu şekildesıradışı bir yöntemle değişken tanımladığımız için aslında global isim alanını, nerden geldiğinikestirmenin güç olduğu değerlerle ‘kirletmiş’ oluyoruz.
Bildiğiniz gibi, Python’da global isim alanı dışında bir de lokal isim alanı bulunur. Lokal isimalanlarının, fonksiyonlara (ve ileride göreceğimiz gibi sınıflara) ait bir isim alanı olduğunubiliyorsunuz. İşte bu isim alanlarına ulaşmak için de locals() adlı bir fonksiyondanyararlanacağız:
def fonksiyon(param1, param2):

x = 10
print(locals())

fonksiyon(10, 20)

Bu fonksiyonu çalıştırdığınızda şu çıktıyı alacaksınız:
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{'param2': 20, 'param1': 10, 'x': 10}

Gördüğünüz gibi, locals() fonksiyonu gerçekten de bize fonksiyon() adlı fonksiyon içindekilokal değerleri veriyor.
globals() ve locals() fonksiyonlarının ne işe yaradığını incelediğimize göre exec()fonksiyonunu anlatırken kaldığımız yere dönebiliriz.
Ne diyorduk?
Elimizde, değeri 20 olan a adlı bir değişken vardı:
>>> a = 20

exec() fonksiyonu yardımıyla a değişkeninin de içinde yer aldığı mevcut isim alanınamüdahale edelim:
>>> exec('a = 3')

Bu şekilde a değişkeninin varolan değerini silmiş olduk:
>>> print(a)

3

Dediğimiz gibi, bu tür durumlarda, exec() ile oluşturduğunuz değişkenleri global isim alanıyerine farklı bir isim alanına göndermeyi tercih etmemiz daha uygun olacaktır. Python’daisim alanlarının basit bir sözlük olduğunu öğrendiğimize göre, exec() ile oluşturduğumuzdeğişkenleri global isim alanı yerine nasıl farklı bir isim alanına göndereceğimizi görebiliriz.
Önce yeni bir isim alanı oluşturalım:
>>> ia = {}

Şimdi exec() ile oluşturacağımız değerleri bu isim alanına gönderebiliriz:
>>> exec('a = 3', ia)

Böylece global isim alanındaki a değişkeninin değerine dokunmamış olduk:
>>> a

20

Yeni oluşturduğumuz değer ise ia adlı yeni isim alanına gitti:
>>> ia['a']

3
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36.26 copyright()

Bu fonksiyon yardımıyla Python’ın telif haklarına ilişkin bilgilere erişebilirsiniz:
>>> copyright()

Copyright (c) 2001-2012 Python Software Foundation.
All Rights Reserved.

Copyright (c) 2000 BeOpen.com.
All Rights Reserved.

Copyright (c) 1995-2001 Corporation for National Research Initiatives.
All Rights Reserved.

Copyright (c) 1991-1995 Stichting Mathematisch Centrum, Amsterdam.
All Rights Reserved.

36.27 credits()

Bu fonksiyon, Python programlama diline katkıda bulunanlara teşekkür içeren küçük birmetniekrana çıktı olarak verir:
>>> credits()

Thanks to CWI, CNRI, BeOpen.com, Zope Corporation and a cast of thousands
for supporting Python development. See www.python.org for more information.

36.28 license()

Bu fonksiyon yardımıyla Python’ın lisansına ilişkin epey ayrıntılı metinlere ulaşabilirsiniz.

36.29 dir()

Eğer dir() fonksiyonunu parametresiz olarak kullanırsak, mevcut isim alanındaki öğeleri birliste halinde elde ederiz:
>>> dir()

['__builtins__', '__doc__', '__loader__', '__name__', '__package__']

Bu bakımdan dir() fonksiyonu globals() ve locals() fonksiyonlarına benzer. Ancakonlardan farkı, dir() fonksiyonunun çıktı olarak bir liste, globals() ve locals()fonksiyonlarının ise birer sözlük vermesidir.
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Ayrıca dir() fonksiyonunu kullanarak nesnelerin metot ve niteliklerini içeren bir listeyeulaşabileceğimizi de biliyorsunuz. Örneğin bu fonksiyonu kullanarak farklı veri tiplerininmetotve niteliklerini listeleyebiliriz:
>>> dir('')
>>> dir([])
>>> dir({})

36.30 divmod()

Bu fonksiyonun işlevini bir örnek üzerinden göstermeye çalışalım:
>>> divmod(10, 2)

(5, 0)

Gördüğünüz gibi divmod(10, 2) komutu bize iki öğeli bir demet veriyor. Bu demetin ilk öğesi,
divmod() fonksiyonuna verilen ilk parametrenin ikinci parametreye bölünmesi işlemininsonucudur. Demetimizin ikinci öğesi ise, ilk parametrenin ikinci parametreye bölünmesiişleminden kalan sayıdır. Yani demetin ilk parametresi bölme işleminin ‘bölüm’ kısmını, ikinciöğesi ise ‘kalan’ kısmını verir.
Bu fonksiyonun bölme işlemininin sonucunu tamsayı cinsinden verdiğine dikkat ediyoruz:
>>> divmod(10, 3)

(3, 1)

10 sayısı 3 sayısına bölündüğünde tamsayı cinsinden sonuç 3’tür. Bu bölme işleminin kalanıise 1’dir.

36.31 enumerate()

İngilizcede enumerate kelimesi ‘numaralandırmak’ anlamına gelir. enumerate()fonksiyonunun görevi de kelimenin bu anlamıyla aynıdır. Yani bu fonksiyonu kullanaraknesneleri numaralandırabiliriz.
Bu fonksiyon bize bir ‘enumerate’ nesnesi verir:
>>> enumerate('istihza')

<class 'enumerate'>

Bu nesnenin içeriğine nasıl erişebileceğimizi biliyorsunuz:
Nesneyi bir listeye çevirebiliriz:
>>> list(enumerate('istihza'))

[(0, 'i'), (1, 's'), (2, 't'), (3, 'i'), (4, 'h'), (5, 'z'), (6, 'a')]
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veya:
>>> [i for i in enumerate('istihza')]

[(0, 'i'), (1, 's'), (2, 't'), (3, 'i'), (4, 'h'), (5, 'z'), (6, 'a')]

print() fonksiyonuna yıldızlı parametre olarak verebiliriz:
>>> print(*enumerate('istihza'))

(0, 'i') (1, 's') (2, 't') (3, 'i') (4, 'h') (5, 'z') (6, 'a')

veya nesne üzerinde bir döngü kurabiliriz:
>>> for i in enumerate('istihza'):
... print(i)
...
(0, 'i')
(1, 's')
(2, 't')
(3, 'i')
(4, 'h')
(5, 'z')
(6, 'a')

Gördüğünüz gibi, ‘enumerate’ nesnesi bize her koşulda iki öğeli demetler veriyor. Budemetlerin her bir öğesine nasıl ulaşabileceğimizi de biliyor olmalısınız:
>>> for sıra, öğe in enumerate('istihza'):
... print("{} . {:>2} ".format(sıra, öğe))
...
0. i
1. s
2. t
3. i
4. h
5. z
6. a

Örneklerden de gördüğünüz gibi, enumerate() fonksiyonu bize bir dizi içindeki öğelerinsırasını ve öğenin kendisini içeren bir demet veriyor. Dikkat ettiyseniz, her zaman olduğugibi, Python burada da saymaya 0’dan başlıyor. Yani enumerate() fonksiyonunun ürettiği öğesıralamasında ilk öğenin sırası 0 oluyor. Elbette eğer isterseniz enumerate() fonksiyonununsaymaya kaçtan başlayacağını kendiniz de belirleyebilirsiniz:
>>> for sıra, öğe in enumerate('istihza', 1):
... print("{} . {:>2} ".format(sıra, öğe))
...
1. i
2. s
3. t
4. i

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
5. h
6. z
7. a

enumerate() fonksiyonuna verdiğimiz ikinci parametre saymaya kaçtan başlanacağınıgösteriyor. Eğer bu fonksiyonu ikinci parametre olmadan kullanırsak Python bizim saymaya0’dan başlamak istediğimizi varsayacaktır.

36.32 exit()

Bu fonksiyon, o anda çalışan programdan çıkmanızı sağlar. Eğer bu komutu etkileşimli kabuktaverirseniz o anda açık olan oturum kapanacaktır.

36.33 help()

help() fonksiyonu gömülü fonksiyonlar içinde en faydalı fonksiyonların başında gelir. Bufonksiyonu kullanarak Python programlama diline ait öğelere ilişkin yardım belgelerineulaşabiliriz. Örneğin:
>>> help(dir)

Bu komutu verdiğimizde dir() fonksiyonunun ne işe yaradığını gösteren İngilizce bir belgeyeulaşırız. Gördüğünüz gibi, hakkında bilgi edinmek istediğimiz öğeyi help() fonksiyonunaparametre olarak vererek ilgili yardım dosyasına erişebiliyoruz.
Eğer bu fonksiyonu parametresiz olarak kullanırsak ‘etkileşimli yardım’ denen ekrana ulaşırız:
>>> help()

Welcome to Python 3.3! This is the interactive help utility.

If this is your first time using Python, you should definitely check out
the tutorial on the Internet at http://docs.python.org/3.3/tutorial/.

Enter the name of any module, keyword, or topic to get help on writing
Python programs and using Python modules. To quit this help utility and
return to the interpreter, just type "quit".

To get a list of available modules, keywords, or topics, type "modules",
"keywords", or "topics". Each module also comes with a one-line summary
of what it does; to list the modules whose summaries contain a given word
such as "spam", type "modules spam".

help>

Bu ekranda, hakkında bilgi edinmek istediğiniz öğeyi help> ibaresinden hemen sonra, boşlukbırakmadan yazarak öğeye ilişkin bilgilere ulaşabilirsiniz:
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help> dir

Etkileşimli yardım ekranından çıkmak için ‘q’ harfine basabilirsiniz.

36.34 id()

Python’da her nesnenin bir kimliğinin olduğunu biliyorsunuz. Kimlik işleçlerini incelediğimizkonuda bundan bir miktar bahsetmiş ve orada id() adlı bir fonksiyondan söz etmiştik.
Orada şöyle bir örnek vermiştik:
>>> a = 50
>>> id(a)

505494576

>>> kardiz = "Elveda Zalim Dünya!"
>>> id(kardiz)

14461728

Orada söylediğimiz ve yukarıdaki örneklerden de bir kez daha gördüğünüz gibi, Python’dakiher nesnenin kimliği eşşiz, tek ve benzersizdir.

36.35 input()

Bu fonksiyonun ne işe yaradığını gayet iyi biliyorsunuz. input() adlı bu gömülü fonksiyonukullanarak kullanıcı ile veri alışverişinde bulunabiliyoruz.

36.36 format()

Bu gömülü fonksiyonun görevi, daha önce karakter dizilerini işlerken, karakter dizilerininbir metodu olarak öğrendiğimiz format() metoduna benzer bir şekilde, karakter dizilerinibiçimlendirmektir. Ancak format() fonksiyonu, daha önce öğrendiğimiz format()metodunagöre daha dar kapsamlıdır. format() metodunu kullanarak oldukça karmaşık karakter dizisibiçimlendirme işlemlerini gerçekleştirebiliriz, ama birazdan inceleyeceğimiz format() gömülüfonksiyonu yalnızca tek bir değeri biçimlendirmek için kullanılır.
Basit bir örnek verelim:

>>> format(12, '.2f')

‘12.00’
Yukarıdaki ifadeyi daha önce gördüğümüz format()metodu ile şu şekilde yazabiliriz:
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>>> '{:.2f} '.format(12)

'12.00'

36.37 filter()

Bu gömülü fonksiyon yardımıyla dizi niteliği taşıyan nesneler içindeki öğeler üzerinde belirlibir ölçüte göre bir süzme işlemi uygulayabiliriz. Dilerseniz filter() fonksiyonunun görevinibir örnek üzerinden anlamaya çalışalım.
Diyelim ki elimizde şöyle bir liste var:
>>> l = [400, 176, 64, 175, 355, 13, 207, 298, 397, 386, 31, 120, 120, 236, 241,
→˓ 123, 249, 364, 292, 153]

Amacımız bu liste içindeki tek sayıları süzmek.
Daha önce öğrendiğimiz yöntemleri kullanarak bu görevi şu şekilde yerine getirebiliriz:
>>> for i in l:
... if i % 2 == 1:
... print(i)
...
175
355
13
207
397
31
241
123
249
153

Hatta eğer istersek liste üreteçlerini kullanarak aynı işlemi daha kısa bir yoldan dahalledebiliriz:
>>> [i for i in l if i % 2 == 1]

[175, 355, 13, 207, 397, 31, 241, 123, 249, 153]

İşte Python, yukarıdaki işlemi yapabilmemiz için bize üçüncü bir yol daha sunar. Bu üçüncüyolun adı filter() fonksiyonudur. Dikkatlice bakın:
def tek(sayı):

return sayı % 2 == 1

print(*filter(tek, l))

Dilerseniz bu kodları daha iyi anlayabilmek için filter() fonksiyonuna biraz daha yakındanbakalım. . .
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filter() fonksiyonu toplam iki parametre alır. Bu parametrelerden ilki ölçütü belirleyenfonksiyon, ikincisi ise bu ölçütün uygulanacağı öğedir. Yukarıdaki örneğe baktığımızda, tek()adlı fonksiyonun, l adlı öğe üzerine uygulandığını görüyoruz.
Yukarıdaki örnekte ilk olarak tek() adlı bir fonksiyon tanımladık:
def tek(sayı):

return sayı % 2 == 1

Bu fonksiyonun görevi, kendisine parametre olarak verilen bir sayının tek sayı olup olmadığınısorgulamak. Eğer verilen parametre bir tek sayı ise fonksiyonumuz True değerini, tek sayıdeğilse False değerini döndürecektir. İsterseniz fonksiyonumuzu test edelim:
print(tek(12))

12 sayısı bir tek sayı olmadığı için fonksiyonumuz bize False çıktısı verir.
Bir de şuna bakalım:
print(tek(117))

117 sayısı ise bir tek sayıdır. Bu nedenle fonksiyonumuz bize True değerini verecektir.
İşte biz bu fonksiyonu, filter() fonksiyonu yardımıyla şu liste üzerine uygulayacağız:
l = [400, 176, 64, 175, 355, 13, 207, 298, 397, 386, 31,

120, 120, 236, 241, 123, 249, 364, 292, 153]

Dediğimiz gibi, filter() fonksiyonu, dizi özelliği taşıyan nesneler üzerinde belli bir ölçüte görefiltreleme işlemi yapmamızı sağlar. Biz de biraz önce tanımladığımız tek() adlı fonksiyonu ladlı bu listeye uygulayarak liste içindeki tek sayıları filtreleyeceğiz.
filter() fonksiyonunu çalıştıralım:
>>> filter(tek, l)

Burada filter() fonksiyonuna ilk parametre olarak tek() fonksiyonunu verdik. İkinciparametremiz ise bu fonksiyonu uygulayacağımız l adlı liste. Amacımız, l adlı liste üzerine
tek() fonksiyonunu uygulayarak, bu liste içindeki öğelerden True çıktısı verenleri (yani teksayıları) ayıklamak.
Şimdi de yukarıdaki koddan aldığımız çıktıya bakalım:
<filter object at 0x00F74F30>

Gördüğünüz gibi, bu fonksiyonu bu şekilde kullandığımızda elde ettiğimiz şey bir ‘filtrenesnesi’. Bu nesne içindeki öğeleri görebilmek için ne yapabileceğimizi biliyorsunuz:
>>> list(filter(tek, l))

[175, 355, 13, 207, 397, 31, 241, 123, 249, 153]

veya:
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>>> print(*filter(tek, l))

175 355 13 207 397 31 241 123 249 153

ya da:
>>> [i for i in filter(tek, l)]

[175, 355, 13, 207, 397, 31, 241, 123, 249, 153]

Gördüğünüz gibi, gerçekten de l adlı liste içindeki bütün tek sayılar süzüldü.
Gelin isterseniz filter() fonksiyonunu biraz daha iyi anlayabilmek için basit bir çalışmayapalım.
Elimizde bir sınıftaki öğrencilerin Matematik sınavından aldığı notları içeren bir sözlük var:
notlar = {'Ahmet' : 60,

'Sinan' : 50,
'Mehmet' : 45,
'Ceren' : 87,
'Selen' : 99,
'Cem' : 98,
'Can' : 51,
'Kezban' : 100,
'Hakan' : 66,
'Mahmut' : 80}

Okulda kullanılan not sistemine göre yukarıdaki notları şu şekilde sınıflandırabiliyoruz:
def not_durumu(n):

if n in range(0, 50): return 'F'
if n in range(50, 70): return 'D'
if n in range(70, 80): return 'C'
if n in range(80, 90): return 'B'
if n in range(90, 101): return 'A'

Buna göre mesela print(not_durumu(54)) gibi bir kod yazdığımızda bu notun karşılık geldiği‘D’ sayısını alabiliyoruz. Peki biz bu notları belli bir ölçüte göre süzmek, ayıklamak istersekne yapabiliriz? Örneğin notu 70’ten yukarı olan öğrencileri listelemek istersek nasıl bir kodyazabiliriz?
İşte böyle bir durumda filter() adlı gömülü fonksiyonu kullanabiliriz:
notlar = {'Ahmet' : 60,

'Sinan' : 50,
'Mehmet' : 45,
'Ceren' : 87,
'Selen' : 99,
'Cem' : 98,
'Can' : 51,
'Kezban' : 100,

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
'Hakan' : 66,
'Mahmut' : 80}

def süz(n):
return n >= 70

print(*filter(süz, notlar.values()))

Gördüğünüz gibi, filter() fonksiyonu, süz() adlı fonksiyon ile belirlediğimiz ölçütü notlaradlı sözlüğün değerleri üzerine tek tek uygulamamızı sağlıyor.

36.38 hash()

Bu fonksiyon, belirli türdeki nesnelere bir karma değeri vermemizi sağlar. Örneğin:
>>> hash('istihza')

-840510580

>>> hash('python')

212829695

Ancak bu fonksiyonun ürettiği çıktı aynı nesne için bütün sistemlerde aynı olmayabilir.Yani örneğin yukarıdaki hash('istihza') komutu 32 bitlik ve 64 bitlik işletim sistemlerindebirbirinden farklı sonuçlar verebilir. Ayrıca bu fonksiyonun ürettiği karma değerlerininbirbiriyle çakışma ihtimali de yüksektir. Dolayısıyla bu fonksiyonu kullanarak, mesela parolagirişleri için karma değeri üretmek doğru olmaz.

36.39 isinstance()

Hatırlarsanız daha ilk derslerimizde öğrendiğimiz type() adlı bir fonksiyon vardı. Bufonksiyonu bir nesnenin hangi veri tipinde olduğunu tespit etmek için kullanıyorduk:
>>> type('istihza')

<class 'str'>

İşte buna benzer şekilde, tip denetimi için kullanabileceğimiz bir fonksiyon daha var. Bufonksiyonun adı isinstance().
Bu fonksiyonu şöyle kullanıyoruz:
>>> isinstance('istihza', str)

True
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Gördüğünüz gibi 'istihza' gerçekten bir karakter dizisi (str) olduğu için komutumuz Trueçıktısı veriyor.
Bir de şuna bakalım:
>>> isinstance('istihza', list)

False

'istihza' bir liste (list) olmadığı için komutumuz bu kez False çıktısı verdi.

36.40 len()

Bu fonksiyon yardımıyla nesnelerin uzunluklarını hesaplayabileceğimizi biliyorsunuz:
>>> len('istihza')

7

>>> l = [1, 4, 5, 3, 2, 9, 10]
>>> len(l)

7

36.41 map()

Diyelim ki elimizde şöyle bir liste var:
>>> l = [1, 4, 5, 4, 2, 9, 10]

Amacımız bu liste içindeki her öğenin karesini hesaplamak. Bunun için şöyle bir yolizleyebiliriz:
>>> for i in l:
... i ** 2
...
1
16
25
16
4
81
100

Böylece, istediğimiz gibi, bütün öğelerin karesini bulmuş olduk. Bu tür bir işlemi yapmanın birbaşka yolu da map() adlı bir gömülü fonksiyondan yararlanmaktır. Dikkatlice bakın:
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>>> def karesi(n):
... return n ** 2
...

Burada bir n sayısının karesini hesaplayan bir fonksiyon tanımladık. Şimdi bu fonksiyonu llistesinin bütün öğeleri üzerine uygulayacağız:
>>> list(map(karesi, l))

[1, 16, 25, 16, 4, 81, 100]

36.42 max()

max() gömülü fonksiyonunun görevi, bir dizi içindeki en büyük öğeyi vermektir. Bu fonksiyonbirkaç farklı parametre alır ve verdiği çıktı, aldığı parametrelerin türüne ve sayısına bağlı olarakdeğişiklik gösterebilir.
Bu fonksiyonu en basit şu şekilde kullanabilirsiniz:
>>> max(1, 2, 3)

3

max() fonksiyonu yukarıdaki şekilde çalıştırıldığında, kendisine verilen parametreler arasındaen büyük olanı bulacaktır. Yukarıdaki parametrelerden en büyüğü 3 olduğu için de yukarıdakikomut 3 çıktısı verecektir.
Yukarıdaki kodların sağladığı etkiyi şu şekilde de elde edebiliriz:
>>> liste = [1, 2, 3]
>>> max(liste)

3

max() fonksiyonu yukarıda gösterildiği gibi birtakım isimsiz parametrelerle birlikte key adlıisimli bir parametre de alır. Bu parametre yardımıyla max() fonksiyonunun ‘en büyük’kavramını hangi ölçüte göre seçeceğini belirleyebiliriz. Örneğin:
>>> isimler = ['ahmet', 'can', 'mehmet', 'selin', 'abdullah', 'kezban']
>>> max(isimler, key=len)

'abdullah'

max() fonksiyonu öntanımlı olarak, ‘en büyük’ kavramını sayısal büyüklük üzerindendeğerlendirir. Yani herhangi bir key parametresi kullanılmadığında, bu fonksiyon otomatikolarak bir dizi içindeki en büyük sayıyı bulur. Ancak eğer biz istersek, yukarıdaki örnekteolduğu gibi, ‘en büyük’ kavramının uzunluk cinsinden değerlendirilmesini de sağlayabiliriz.
Yukarıdaki örnekte elimizde şöyle bir liste var:
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>>> isimler = ['ahmet', 'can', 'mehmet', 'selin', 'abdullah', 'kezban']

Amacımız bu liste içindeki isimler arasından, en fazla harf içerenini bulmak. Bildiğiniz gibiPython’da bir karakter dizisinin uzunluğunu belirlemek için len() adlı bir fonksiyondanyararlanıyoruz. İşte aşağıdaki kod yardımıyla da max() fonksiyonunun ‘en büyük’ ölçütünü
len() fonksiyonu üzerinden değerlendirmesini sağlıyoruz:
>>> max(isimler, key=len)

Bu arada key fonksiyonuna len() fonksiyonunu parantezsiz olarak verdiğimize dikkat edin.
Gelin isterseniz max() fonksiyonunu biraz daha iyi anlamak için ufak bir çalışma yapalım.
Diyelim ki elimizde şöyle bir sözlük var:
askerler = {'ahmet' : 'onbaşı',

'mehmet' : 'teğmen',
'ali' : 'yüzbaşı',
'cevat' : 'albay',
'berkay' : 'üsteğmen',
'mahmut' : 'binbaşı'}

Amacımız bu sözlük içindeki en yüksek askeri rütbeyi bulmak. İşte bunun için max()fonksiyonundan yararlanabiliriz.
Bildiğiniz gibi, max() fonksiyonu ölçüt olarak sayısal büyüklüğü göz önüne alıyor. Elbette askerirütbeleri böyle bir ölçüte göre sıralamak pek mümkün değil. Ama eğer şöyle bir fonksiyonyazarsak işler değişir:
def en_yüksek_rütbe(rütbe):

rütbeler = {'er' : 0,
'onbaşı' : 1,
'çavuş' : 2,
'asteğmen' : 3,
'teğmen' : 4,
'üsteğmen' : 5,
'yüzbaşı' : 6,
'binbaşı' : 7,
'yarbay' : 8,
'albay' : 9}

return rütbeler[rütbe]

Burada, rütbelerin her birine bir sayı verdik. En küçük rütbe en düşük sayıya, en yüksekrütbe ise en büyük sayıya sahip. Fonksiyonumuz bir adet parametre alıyor. Bu parametreninadı rütbe. Yazdığımız fonksiyon, kendisine parametre olarak verilecek rütbeyi rütbeler adlısözlükte arayıp, bu rütbeye karşılık gelen sayıyı döndürecek.
Bu bilgileri kullanarak kodlarımızın son halini düzenleyelim:
def en_yüksek_rütbe(rütbe):

rütbeler = {'er' : 0,
'onbaşı' : 1,

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
'çavuş' : 2,
'asteğmen' : 3,
'teğmen' : 4,
'üsteğmen' : 5,
'yüzbaşı' : 6,
'binbaşı' : 7,
'yarbay' : 8,
'albay' : 9}

return rütbeler[rütbe]

askerler = {'ahmet': 'onbaşı',
'mehmet': 'teğmen',
'ali': 'yüzbaşı',
'cevat': 'albay',
'berkay': 'üsteğmen',
'mahmut': 'binbaşı'}

Artık max() fonksiyonunu askerler adlı sözlük üzerinde uygulayabiliriz:
print(max(askerler.values(), key=en_yüksek_rütbe))

Böylece askerler adlı sözlüğün değerleri en_yüksek_rütbe() fonksiyonunun sunduğu ölçütüzerinden ele alınacak ve en büyük sayı değerine sahip olan rütbe çıktı olarak verilecektir.
Yukarıdaki kodlar problemimizi çözüyor. Peki ama ya biz rütbe ile birlikte bu rütbeyi taşıyanaskerin adını da öğrenmek istersek nasıl bir kod yazacağız?
Bunun için de şöyle bir kod yazabiliriz:
for k, v in askerler.items():

if askerler[k] in max(askerler.values(), key=en_yüksek_rütbe):
print(v, k)

Eğer isterseniz burada in işleci yerine == işlecini de kullanabilirsiniz:
for k, v in askerler.items():

if askerler[k] == max(askerler.values(), key=en_yüksek_rütbe):
print(v, k)

36.43 min()

min() fonksiyonu max() fonksiyonunun tam tersini yapar. Bildiğiniz gibi max() fonksiyonu birdizi içindeki en büyük öğeyi buluyordu. İşte min() fonksiyonu da bir dizi içindeki en küçüköğeyi bulur. Bu fonksiyonun kullanımı max() ile aynıdır.
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36.44 open()

Bu fonksiyon herhangi bir dosyayı açmak veya oluşturmak için kullanılır. Eğer dosyanınaçılması veya oluşturulması esnasında bir hata ortaya çıkarsa IOError türünde bir hatamesajıverilir.
Bu fonksiyonun formülü şudur:
>>> open(dosya_adi, mode='r', buffering=-1, encoding=None,
... errors=None, newline=None, closefd=True, opener=None)

Gördüğünüz gibi, bu fonksiyon pek çok farklı parametre alabiliyor. Biz şimdiye kadar buparametrelerin yalnızca en sık kullanılanlarını işlemiştik. Şimdi ise geri kalan parametrelerinne işe yaradığını da ele alacağız.
Yukarıdaki formülden de görebileceğiniz gibi, open() fonksiyonunun ilk parametresidosya_adi’dır. Yani açmak veya oluşturmak istediğimiz dosya adını bu parametre ilebelirtiyoruz:
>>> open('falanca_dosya.txt')

Elbette eğer açmak istediğiniz dosya, o anda içinde bulunduğunuz dizinde değilse dosya adıolarak, o dosyanın tam adresini yazmanız gerekir. Mesela:
>>> open('/home/istihza/Desktop/dosya.txt')

Bu arada, dosya adresini yazarken ters taksim yerine düz taksim işaretlerini kullanmak dahadoğru olacaktır. Bu taksim türü hem Windows’ta hem de GNU/Linux’ta çalışır. Ancak eğerters taksim işaretlerini kullanacaksanız, dosya yolu içindeki sinsi kaçış dizilerine karşı dikkatliolmalısınız:
>>> f = open('test\nisan.txt')

Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>

OSError: [Errno 22] Invalid argument: 'test\nisan.txt'

Burada problemin nisan.txt adlı dosyanın ilk harfi ile, bundan önce gelen ters taksim işaretininbirleşerek tesadüfen bir kaçış dizisi oluşturması olduğunu biliyorsunuz. Bu tür hatalara karşıters taksim yerine düz taksim işaretlerini kullanabileceğiniz gibi r adlı kaçış dizisinden deyararlanabilirsiniz:
f = open(r'test\nisan.txt')

open() fonksiyonunun ikinci parametresi olan mode’un da ne olduğunu biliyorsunuz. Buparametre yardımıyla, herhangi bir dosyayı hangi kipte açmak istediğimizi belirtebiliyoruz.
Bildiğiniz gibi, eğermode parametresine herhangi bir değer vermezseniz Python ilgili dosyayıokuma kipinde açacaktır.
Bu parametreye verebileceğiniz değerleri şöyle özetleyebiliriz:
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Karakter Anlamı‘r’ Okuma kipidir. Öntanımlı değer budur.‘w’ Yazma kipidir. Eğer belirtilen adda dosya zaten varsa o dosya silinir.‘x’ Yeni bir dosya oluşturulup yazma kipinde açılır.‘a’ Dosya ekleme kipinde açılır. Bu kip ile, varolan bir dosyanın sonunaeklemeler yapılabilir.‘b’ Dosyaları ikili kipte açmak için kullanılır.‘t’ Dosyaları metin kipinde açmak için kullanılır. Öntanımlı değerdir.‘+’ Aynı dosya üzerinde hem okuma hem de yazma işlemleri yapılmasınısağlar.
open() fonksiyonunun alabileceği bir başka parametre de buffering parametresidir. Bildiğinizgibi, open() fonksiyonuyla bir dosyayı açıp bu dosyaya veri girdiğimizde bu veriler öncetampona alınacak, dosya kapandıktan sonra ise tamponda bekletilen veriler dosyayaişlenecektir. İşte bu buffering parametresi yardımıyla bu tampona alma işleminin nasılyürüyeceğini belirleyebiliriz.
Eğer dosyaya işlenecek verilerin tampona alınmadan doğrudan dosyaya işlenmesini istersenizbuffering değerini 0 olarak belirlersiniz. Yalnız bu değer sadece ikili kipte etkindir. Yani birdosyayı eğer metin kipinde açıyorsanız buffering parametresinin değerini 0 yapamazsınız.
Eğer dosyaya veri işlerken tampona alınan verilerin satır satır dosyaya eklenmesini istersenizbuffering değerini 1 olarak belirlersiniz. Bunun nasıl çalıştığını anlamak için şu örneğidikkatlice inceleyin:
>>> f = open('ni.txt', 'w', buffering=1)
>>> f.write('birinci satır\n')

14

>>> f.write('ikinci satır\n')

13

>>> f.write('aaa')

3

>>> f.write('\n')

1

Burada her write() komutundan sonra ni.txt adlı dosyayı açıp bakarsanız, şu durumugörürsünüz:
• f.write('birinci satır\n') komutuyla dosyaya bir satırlık veri ekledik ve bu veridosyaya anında işlendi.
• f.write('ikinci satır\n') komutuyla dosyaya bir satırlık başka bir veri daha ekledikve bu veri de dosyaya anında işlendi.
• f.write('aaa') komutuyla eklenen veri satır değil. Çünkü satır sonuna işaret eden satırbaşı kaçış dizisini kullanmadık.
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• f.write('\n') komutuyla satır başı kaçış dizisini eklediğimiz anda bir önceki karakterdizisi ('aaa') de dosyaya eklenecektir.
Ancak buffering parametresi bu 1 değerini yalnızca metin kipinde alabilir. Bu kısıtlamayı daaklımızın bir kenarına not edelim. . .
0 ve 1 dışında buffering parametresine 1’den büyük bir değer verdiğinizde ise tamponboyutunun ne kadar olacağını kendiniz belirlemiş olursunuz.
Yalnız çoğu durumda buffering parametresine herhangi bir özel değer atamanızgerekmeyecektir. Bu parametreye herhangi bir değer atamadığınızda, kullandığınız işletimsistemi tampona alma işlemlerininin nasıl yürütüleceğine ve tampon boyutuna kendisikarar verecektir. İşletim sisteminin sizin yerinize verdiği bu karar da çoğunlukla istediğinizşey olacaktır. . . Eğer kendi sisteminizde öntanımlı tampon boyutunun ne olduğunu merakediyorsanız şu komutları kullanabilirsiniz:
>>> import io
>>> io.DEFAULT_BUFFER_SIZE

Çoğu sistemde bu değer 4096 ve 8192 bayt olacaktır.
open() fonksiyonunun alabileceği bir başka parametre de encoding parametresidir. Buparametre, dosyanın hangi karakter kodlaması ile açılacağını belirler. Örneğin bir dosyayı‘UTF-8’ karakter kodlaması ile açmak için şu komutu kullanıyoruz:
>>> f = open('dosya', encoding='utf-8')

Üzerinde işlem yaptığınız dosyalarda özellikle Türkçe karakter sorunları yaşamakistemiyorsanız, bir dosyayı açarken mutlaka encoding parametresinin değerini deayarlamanızı tavsiye ederim.
Bir dosyayı açarken veya okurken herhangi bir karakter kodlama hatası ile karşılaştığınızdaPython’ın ne tepki vermesi gerektiğini ise errors adlı parametre yardımıyla belirleyebilirsiniz.
Eğer bu parametreye strict değerini verirseniz karakter kodlama hataları programınızın
ValueError türünde bir hata vererek çalışmayı kesmesine neden olacaktır. Bu parametreyeherhangi bir değer vermediğinizde de Python sanki strict değerini vermişsiniz gibi davranır.
Eğer errors parametresine ignore değerini verirseniz kodlama hataları görmezden gelinecek,bu hataya sebep olan karakter silinecektir. Yalnız bu değerin veri kaybına yol açma ihtimalinide göz önünde bulundurmalısınız.
Eğer errors parametresine replace değerini verirseniz kodlama hatasına yol açan karater ‘?’veya ‘ufffd’ karakterleri ile değiştirilecektir.
open() fonksiyonunun kabul ettiği bir başka parametre de newline adlı parametredir. Peki buparametre ne işe yarar?
Windows ve GNU/Linux işletim sistemleri satır sonlarını birbirlerinden farklı şekilde gösterir.GNU/Linux’ta yazılmış dosyalarda satır sonları \n karakteri ile gösterilirken, Windows’tayazılmış dosyalarda satır sonunda \r\n karakterleri bulunur. Eğer Windows ve GNU/Linuxsistemleri arasında dosya alışverişi yapıyorsanız kimi durumlarda bu farklılık çeşitli sorunlarınortaya çıkmasına yol açabilir. İşte dosyalarınızın hangi satır sonu karakterine sahip olacağınıyukarıda bahsettiğimiz newline adlı parametre ile belirleyebilirsiniz. Örneğin:
>>> f = open('dosya', newline='\n')
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Bu şekilde dosyanız hangi işletim sisteminde olursa olsun satır sonlarında \n karakterine sahipolacaktır.
Dosyaların metotlarını incelerseniz o listede fileno() adlı bir metodun olduğunugöreceksiniz. Bu metot, bize bir dosyanın ‘dosya tanımlayıcısını’ (file descriptor) verir. Dosyatanımlayıcıları, dosyaya işaret eden pozitif tam sayılardır. 0, 1 ve 2 sayıları standart girdi,standart çıktı ve standart hata dosyalarına ayrılmış olduğu için, sizin açtığınız ve üzerinde işlemyaptığınız dosyaların tanımlayıcıları 2 sayısından büyük olacaktır.
Bir örnek verelim:
>>> f = open('ni.txt')
>>> f.fileno()

3

İşte burada gördüğünüz sayı, ni.txt adlı dosyanın ‘dosya tanımlayıcısıdır. Her dosyanın dosyatanımlayıcısı benzersizdir:
>>> g = open('zi.txt')
>>> g.fileno()

4

Python’da bir dosyayı open() fonksiyonuyla açarken dosya adını vermenin yanı sıra, dosyanıntanımlayıcısını da kullanabilirsiniz:
>>> z = open(4)

veya:
>>> z = open(g.fileno())

Bu sayede, eğer isterseniz, elinizdeki dosyalarla daha ileri düzeyli işlemler yapabilirsiniz. Birörnek verelim.
Dediğimiz gibi, bir dosyanın tanımlayıcısı tek ve benzersizdir. Farklı dosyalar aynıtanımlayıcılara sahip olmaz:
>>> a = open('aaa.txt')
>>> a.fileno()

3

>>> b = open('bbb.txt')
>>> b.fileno()

4

Şimdi şu örneklere bakın:
>>> c = open(b.fileno(), closefd=False)
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Bu şekilde b adlı dosyanın tanımlayıcısını kullanarak, aynı dosyayı bir de c adıyla açtık.Ancak burada kullandığımız closefd=False parametresine dikkat edin. Normalde dosyayıkapattığımızda dosyanın tanımlayıcısı serbest kalır ve başka bir dosya açıldığında butanımlayıcı yeni dosyaya atanır. Ama closefd parametresine False değeri verdiğimizde dosyakapansa bile, o dosyaya ait dosya tanımlayıcısı varolmaya devam edecektir.

36.45 pow()

Daha önceki derslerimizde pek çok kez örneklerini verdiğimiz bu fonksiyon İngilizcedekipower(kuvvet) kelimesinin kısaltmasından oluşur. Adının anlamına uygun olarak, bu fonksiyonu birsayının kuvvetlerini hesaplamak için kullanıyoruz.
Bu fonksiyon en temel şekilde şöyle kullanılır:
>>> pow(2, 3)

8

Bu komutla 2 sayısının 3. kuvvetini hesaplamış oluyoruz.
pow() fonksiyonu toplamda üç farklı parametre alır. İlk iki parametrenin ne olduğunuyukarıda örnekledik. Üçüncü parametre ise kuvvet hesaplaması sonucu elde edilen sayınınmodülüsünü hesaplayabilmemizi sağlar. Yani:
>>> pow(2, 3, 2)

0

Burada yaptığımız şey şu: Öncelikle 2 sayısının 3. kuvvetini hesapladık. Elde ettiğimiz sayı8. Ardından da bu sayının 2’ye bölünmesi işleminden kalan sayıyı elde ettik. Yani 0. Çünkübildiğiniz gibi 8 % 2 işleminin sonucu 0’dır. Dolayısıyla yukarıdaki komut şuna eşdeğerdir:
>>> (2 ** 3) % 2

0

Ancak önceki derslerimizde de söylediğimiz gibi, pow() fonksiyonu çoğunlukla yalnızca ilk ikiparametresi ile birlikte kullanılır:
>>> pow(12, 2)

144
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36.46 print()

print() fonksiyonunu artık gayet iyi tanıyoruz. Bu fonksiyonu, bildiğiniz gibi, kullanıcılarımızabirtakım mesajlar göstermek için kullanıyoruz.
Kullanımını daha önce ayrıntılı bir şekilde anlatmış olduğumuz bu fonksiyonu şu şekildeformüle edebiliriz:
print(deg1, deg2, deg3, ..., sep=' ', end='\n', file=sys.stdout, flush=False)

Burada;
degx Çıktı verilecek değerlerin ne olduğunu belirtir. Buraya 256 adetekadar değer yazabilirsiniz.
sep Çıktı verilirken değerlerin arasına hangi karakterin yerleştirileceğinibelirtir. Bu değer öntanımlı olarak boşluk karakteridir.
end Çıktı verilecek son değerin ardından hangi karakterin iliştirileceğinibelirtir. Bu değer öntanımlı olarak satır başı (\n) karakteridir.
file Çıktıların hangi dosyaya yazılacağını belirtir. Öntanımlı olarakbu parametrenin değeri sys.stdout’tur. Yani print() fonksiyonuçıktılarını öntanımlı olarak standart çıktı konumuna gönderir.
flush Bildiğiniz gibi, herhangi bir dosyaya yazma işlemi sırasındadosyaya yazılacak değerler öncelikle tampona alınır. İşlemtamamlandıktan sonra tampondaki bu değerler topluca dosyayaaktarılır. İşte bu parametre, değerleri tampona almadan doğrudandosyaya gönderebilmemizi sağlar. Bu parametrenin öntanımlıdeğeri False’tur. Yani değerler dosyaya yazılmadan önce öntanımlıolarak öncelikle tampona gider. Ama eğer biz bu parametrenindeğerini True olarak değiştirirsek, değerler doğrudan dosyayayazılır.

36.47 quit()

Bu fonksiyonu programdan çıkmak için kullanıyoruz. Eğer bu fonksiyonu etkileşimli kabuktaverecek olursanız etkileşimli kabuk kapanacaktır.

36.48 range()

Bu fonksiyonu belli bir aralıktaki sayıları listelemek için kullanıyoruz. Yani mesela 0 ile 10 arasısayıların listesini almak istersek şöyle bir komut yazabiliriz:
>>> l = range(0, 10)

Ancak burada dikkat etmemiz gereken bir özellik var: Bu fonksiyon aslında doğrudan herhangibir sayı listesi oluşturmaz. Yukarıda l değişkenine atadığımız komutu ekrana yazdırırsak bunudaha net görebilirsiniz:
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>>> print(l)

range(0, 10)

Bir de bu verinin tipine bakalım:
>>> type(l)

<class 'range'>

Gördüğünüz gibi, elimizdeki şey aslında bir sayı listesi değil, bir ‘range’ (aralık) nesnesidir.Biz bu nesneyi istersek başka veri tiplerine dönüştürebiliriz. Mesela bunu bir listeyedönüştürelim:
>>> list(l)

[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]

veya bir demete:
>>> tuple(l)

(0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)

ya da bir kümeye veya dondurulmuş kümeye:
>>> set(l) #küme

{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}

>>> frozenset(l) #dondurulmuş küme

frozenset({0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9})

Bu ‘range’ nesnesini istediğiniz veri tipine dönüştürdükten sonra, dönüştürdüğünüz veritipinin kuralları çerçevesinde elinizdeki veriyi işleyebilirsiniz.
range() fonksiyonundan elde ettiğiniz ‘range’ nesnesinin içeriğini elde etmek için bunu başkabir veri tipine dönüştürmenin yanısıra, bu nesne üzerinde bir for döngüsü de kurabilirsiniz:
>>> for i in range(10):
... print(i)
...
0
1
2
3
4
5
6
7

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
8
9

Ya da yıldızlı parametreler yardımıyla bu nesneyi print() fonksiyonuna göndererek, bunesneyi istediğiniz gibi evirip çevirebilirsiniz:
>>> print(*range(10), sep=', ')

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Esasında, yukarıda nasıl kullanılacağına dair bazı örnekler verdiğimiz bu range()fonksiyonunu temel olarak şu şekilde formüle edebiliriz:
range(başlangıç_değer, bitiş_değeri, atlama_değeri)

Aşağıdaki örneği tekrar ele alalım:
>>> range(0, 10)

Burada 0 başlangıç değeri, 10 ise bitiş değeridir. Buna göre oluşturulacak sayılar 0 ile 10arasında olacaktır. Yalnız burada üretilecek sayı listesinde 0 sayısının dahil, 10 sayısının isehariç olduğunu unutmuyoruz. Yani bu komutun bize vereceği ilk sayı 0; son sayı ise 9 olacaktır.
range() fonksiyonunda başlangıç değerinin öntanımlı değeri 0’dır. Dolayısıyla istersek bizyukarıdaki komutu şöyle de yazabiliriz:
>>> range(10)

Böylece Python bizim range(0, 10) komutunu kastettiğimizi varsayacaktır. Elbette eğerbaşlangıç değerinin 0 dışında bir değer olmasını istiyorsanız bunu özellikle belirtmeniz gerekir:
>>> range(10, 100)

Bu komut bize 10 ile (10 dahil) 100 arası (100hariç) sayıları içeren bir ‘range’ nesnesi verecektir.
Yukarıda verdiğimiz formülden de göreceğiniz gibi, başlangıç_değer ve bitiş_değer dışında
range() fonksiyonu üçüncü bir parametre daha alabiliyor. Bu parametreye atlama_değeri adıverdik. Bu parametreyi şöyle kullanıyoruz:
>>> list(range(0, 10, 2))

[0, 2, 4, 6, 8]

Gördüğünüz gibi, range() fonksiyonuna üçüncü parametre olarak verdiğimiz 2 sayısı, 0 ile 10arası sayıların ikişer ikişer atlanarak üretilmesini sağladı.
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36.49 reversed()

Diyelim ki elimizde şöyle bir liste var:
>>> isimler = ['ahmet', 'mehmet', 'veli', 'ayşe', 'çiğdem', 'ışık']

Eğer bu listedeki isimleri ters çevirmek, yani şöyle bir liste elde etmek isterseniz:
['ışık', 'çiğdem', 'ayşe', 'veli', 'mehmet', 'ahmet']

. . . ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Bu amaç için liste dilimleme yöntemlerindenyararlanabilirsiniz:
>>> isimler[::-1]

['ışık', 'çiğdem', 'ayşe', 'veli', 'mehmet', 'ahmet']

İşte aynı işlevi reversed() adlı bir fonksiyon yardımıyla da yerine getirebilirsiniz:
>>> reversed(isimler)

<list_reverseiterator object at 0x00EB9710>

Gördüğünüz gibi, tıpkı range() fonksiyonunda olduğu gibi, reversed() fonksiyonu da bizeürettiği öğelerin kendisi yerine, bir ‘nesne’ veriyor. Ama tabii ki bu bizim için bir sorun değil.Biz bu nesnenin içeriğini nasıl elde edebileceğimizi gayet iyi biliyoruz:
>>> list(reversed(isimler))

['ışık', 'çiğdem', 'ayşe', 'veli', 'mehmet', 'ahmet']

range() fonksiyonunu anlatırken sözünü ettiğimiz içerik elde etme yöntemlerini reversed()fonksiyonuna da uygulayabilirsiniz.

36.50 sorted()

Bumetot, daha önceki derslerimizden de bildiğiniz gibi, bir dizi içindeki öğeleri belirli bir ölçütegöre sıraya dizmemizi sağlıyor. Bununla ilgili çok basit bir örnek verelim:
>>> sorted('ahmet')

['a', 'e', 'h', 'm', 't']

Bu kodlar yardımıyla ahmet adlı karakter dizisi içindeki harfleri alfabe sırasına dizdik.
Elbette bu fonksiyonu sadece karakter dizileri üzerine uygulamıyoruz. sorted() adlıfonksiyon, dizi özelliği taşıyan her türlü nesne üzerine uygulanabilir. Mesela demetlerin velistelerin bir dizi olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla:
>>> sorted(('elma', 'armut', 'kiraz', 'badem'))

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
['armut', 'badem', 'elma', 'kiraz']

>>> sorted(['elma', 'armut', 'kiraz', 'badem'])
['armut', 'badem', 'elma', 'kiraz']

sorted() fonksiyonuna hangi türde bir veri tipi verirseniz verin, aldığınız çıktı her zaman birliste olacaktır. Bunu unutmayın.
Gördüğünüz gibi, sorted() fonksiyonu nesneler üzerinde bir sıralama işlemi gerçekleştiriyor.Ancak bu fonksiyonun bir problemi var.
Dikkatlice bakın:
>>> isimler = ['ahmet', 'çiğdem', 'ışık', 'şebnem', 'zeynep', 'selin']
>>> sorted(isimler)

['ahmet', 'selin', 'zeynep', 'çiğdem', 'ışık', 'şebnem']

Bu fonksiyon, Türkçe karakter içeren öğeleri düzgün sıralayamaz.
Bu sorunu kısmen çözebilmek için locale adlı bir modül içindeki strxfrm() adlı birfonksiyondan yararlanabilirsiniz:
>>> import locale

Henüz modülleri öğrenmemiş de olsak, bir modülü kullanabilmek için öncelikle o modülü‘içe aktarmamız’ gerektiğini artık biliyorsunuz. Bu işlemi import adlı bir komut yardımıylayaptığımızı da biliyorsunuz.
Şimdi de yerelimizi (locale) ‘Türkçe’ olarak ayarlayalım:
>>> locale.setlocale(locale.LC_ALL, 'tr_TR') #GNU/Linux
>>> locale.setlocale(locale.LC_ALL, 'Turkish_Turkey.1254') #Windows

Bu işlemleri yaptıktan sonra, sorted() fonksiyonunun key adlı bir parametresini kullanarakve yine locale modülünün strxfrm() adlı fonksiyonundan faydalanarak Türkçe karakterleriçeren listemizi sıralamayı deneyebiliriz:
>>> sorted(isimler, key=locale.strxfrm)

['ahmet', 'çiğdem', 'ışık', 'selin', 'şebnem', 'zeynep']

locale modülü içinde bulunan strxfrm() adlı fonksiyon, karakter dizilerinin, o anda etkinyerel neyse, ona göre muamele görmesini sağlar. Biz yukarıda yerelimizi Türkçe olarakayarladığımız için strxfrm() fonksiyonu, sorted() ile yapılan alfabe sırasına dizme işlemininTürkçenin kurallarına göre yapılmasını sağlıyor.
Ancak bu yöntemin de sorunlu olduğunu bir süre sonra kendiniz de farkedeceksiniz. Meselaşu örneği inceleyin:
>>> sorted('afgdhkıi', key=locale.strxfrm)

['a', 'd', 'f', 'g', 'h', 'i', 'ı', 'k']
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Gördüğünüz gibi, listede ‘i’ harfi ‘ı’ harfinden önce geliyor. Ama aslında bunun tersi olmalıydı.
İşte böyle bir durumda, kendi sıralama mekanizmamızı kendimiz icat etmeliyiz. Peki amanasıl?
Bilgisayarlar farklı dillerdeki karakterleri her zaman doğru sıralayamasa da, sayıları her zamandoğru sıralar:
>>> sorted([10, 9, 4, 14, 20])

[4, 9, 10, 14, 20]

Bilgisayarların bu özelliğinden ve Python’daki sözlük veri tipinden yararlanarak kendi sıralamamekanizmamızı rahatlıkla icat edebiliriz.
Öncelikle harflerimizi yazalım:
>>> harfler = "abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz"

Burada Türk alfabesini oluşturan harfleri sırasına göre dizdik. Şimdi bu harflerin her birine birsayı vereceğiz:
>>> çevrim = {'a': 0, 'b': 1, 'c': 2, 'ç': 3, 'd': 4,
... 'e': 5, 'f': 6, 'g': 7, 'ğ': 8, 'h': 9,
... 'ı': 10, 'i': 11, 'j': 12, 'k': 13,
... 'l': 14, 'm': 15, 'n': 16, 'o': 17,
... 'ö': 18, 'p': 19, 'r': 20, 's': 21,
... 'ş': 22, 't': 23, 'u': 24, 'ü': 25,
... 'v': 26, 'y': 27, 'z': 28}

Yalnız böyle her harfe karşılık gelen sayıyı elle yazmak yorucu olacaktır. Bu işlemi daha kolaybir şekilde yapabilmek için farklı teknikleri kullanabilirsiniz. Mesela daha önce öğrendiğimizsözlük üreteçlerinden yararlanabilirsiniz:
>>> çevrim = {i: harfler.index(i) for i in harfler}

Bu şekilde harfler değişkeni içindeki her bir harfin bir anahtar; bu harflerin harfler değişkeniiçindeki sırasını gösteren her bir sayının ise bir değer olduğu bir sözlük oluşturmuş olduk.
Şimdi isim listemizi alalım karşımıza:
isimler = ["ahmet", "ışık", "ismail",

"çiğdem", "can", "şule"]

Normal bir sorted() işleminin yanlış sonuç döndüreceğini biliyoruz:
>>> sorted(isimler)

['ahmet', 'can', 'ismail',
'çiğdem', 'ışık', 'şule']

Aynı şekilde key parametresine locale.strxfrm değerinin verilmesi de yetersiz kalacaktır:
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>>> sorted(isimler, key=locale.strxfrm)

['ahmet', 'can', 'çiğdem', 'ismail',
'ışık', 'şule']

Ama biraz önce oluşturduğumuz çevrim anahtarını kullanırsak durum bambaşka olacaktır:
>>> sorted(isimler, key=lambda x: çevrim.get(x[0]))

['ahmet', 'can', 'çiğdem', 'ışık', 'ismail', 'şule']

Ancak aslında burada da oldukça sinsi bir problem var. Bu metot ile kelime listesini oluşturankelimeleri yalnızca ilk harflerine göre sıralıyoruz (x[0]). Peki ya aynı liste içinde ilk harfleriaynı olup, sonraki harflerde farklılaşan kelimeler varsa ne olacak? Yani mesela bumetot acaba‘ismail’ ve ‘iskender’ kelimelerini doğru bir şekilde sıralayabilir mi? Bakalım:
harfler = "abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz"
çevrim = {i: harfler.index(i) for i in harfler}

isimler = ["ahmet", "ışık", "ismail", "çiğdem",
"can", "şule", "iskender"]

print(sorted(isimler, key=lambda x: çevrim.get(x[0])))

Buradan şu çıktıyı alıyoruz:
['ahmet', 'can', 'çiğdem', 'ışık', 'ismail', 'iskender', 'şule']

Gördüğünüz gibi ‘ismail’ ve ‘iskender’ kelimeleri doğru bir şekilde sıralanmadı; ‘iskender’kelimesinin ‘ismail’ kelimesinden önce gelmesi gerekiyordu. . .
Demek ki şimdiye kadar kullandığımız bütün sıralama yöntemlerinin bir eksiği varmış. O haldebaşka bir metot bulmaya çalışalım.
Dikkatlice bakın:
harfler = 'abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz'
çevrim = {i: harfler.index(i) for i in harfler}

def sırala(kelime):
return ([çevrim.get(kelime[i]) for i in range(len(kelime))])

isimler = ['ahmet', 'can', 'iskender', 'cigdem',
'ismet', 'ismail', 'ismit', 'çiğdem',
'ismıt', 'ışık', 'şule']

print(*sorted(isimler, key=sırala), sep='\n')

Gelin bu kodları biraz inceleyelim.
Burada ilk gördüğümüz kodlar şunlar:
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harfler = 'abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz'
çevrim = {i: harfler.index(i) for i in harfler}

Esasında siz bu kodların anlamını biliyorsunuz. Önceki derslerimizde de aynı kodları birkaçkez kullanmıştık. Yalnız biz burada, örnek olması açısından, harfler değişkeni için değer olarakyalnızca küçük harfleri kullandık. Bu kodları daha kapsamlı bir program içinde kullanacaksanızbu değişkenin uygun yerlerine mesela büyük harfleri ve noktalama işaretleriyle sayıları daeklemek isteyebilirsiniz.
Sonraki satırlarda sırala() adlı bir fonksiyon tanımladık:
def sırala(kelime):

return ([çevrim.get(kelime[i]) for i in range(len(kelime))])

Burada liste üreteçlerinden yararlandığımıza dikkatinizi çekmek isterim:
[çevrim.get(kelime[i]) for i in range(len(kelime))]

Bu kod yardımıyla kelime içinde geçen her bir harfi çevrim adlı sözlükte sorgulayarak, sözlükteilgili harfe karşılık gelen sayıyı buluyoruz.
Aslında bu kodları daha iyi anlayabilmek için Python’daki sorted() fonksiyonunun mantığınıbiraz daha derinlemesine incelememiz gerekiyor. Gelin şimdi bu inceleme işini yapalım:
Diyelim ki elimizde şöyle bir liste var:
elemanlar = [('ahmet', 33, 'karataş'),

('mehmet', 45, 'arpaçbahşiş'),
('sevda', 24, 'arsuz'),
('arzu', 40, 'siverek'),
('abdullah', 30, 'payas'),
('ilknur', 40, 'kilis'),
('abdurrezzak', 40, 'bolvadin')]

Bu liste, her biri ‘isim’, ‘yaş’ ve ‘memleket’ bilgilerini içeren üç öğeli birer demetten oluşuyor.Eğer biz bu liste üzerine sorted() fonksiyonunu uygularsak:
print(*sorted(elemanlar), sep='\n')

Python elemanları demetlerin ilk öğesine göre sıralayacaktır. Yani isme göre.
Peki ya biz bu elemanları yaşa göre sıralamak istersek ne yapacağız?
Bu amacı gerçekleştirmek için şöyle bir kod yazabiliriz:
def sırala(liste):

return liste[1]

elemanlar = [('ahmet', 33, 'karataş'),
('mehmet', 45, 'arpaçbahşiş'),
('sevda', 24, 'arsuz'),
('arzu', 40, 'siverek'),
('abdullah', 30, 'payas'),
('ilknur', 40, 'kilis'),

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
('abdurrezzak', 40, 'bolvadin')]

print(*sorted(elemanlar, key=sırala), sep='\n')

Bu örnek bize key parametresinin de ne işe yaradığını açık seçik gösteriyor. Eğer Python’ınkendi sıralama yönteminin dışında bir sıralama yöntemi uygulayacaksak, bu sıralamayönteminin ne olduğunu bir fonksiyon yardımıyla tarif edip bunu key parametresine değerolarak veriyoruz. Örneğin biz yukarıdaki Python’ın elemanlar adlı listeyi ilk sütuna (‘isim’sütunu) göre değil, ikinci sütuna (‘yaş’ sütunu) göre sıralamasını istedik. Bunun için de şöylebir fonksiyon yazdık:
def sırala(liste):

return liste[1]

Bu fonksiyon, kendisine parametre olarak verilen nesnenin ikinci öğesini döndürüyor.İşte biz sorted() fonksiyonunun key parametresine bu fonksiyonu verdiğimizde Pythonsıralama işleminde elemanlar listesinin ikinci öğesini dikkate alacaktır. Eğer Python’ın sıralamaişleminde mesela üçüncü sütunu dikkate almasını isterseniz sırala() fonksiyonunu şöyleyazabilirsiniz:
def sırala(liste):

return liste[2]

Gördüğünüz gibi, elemanlar listesinin ikinci sütununda değeri aynı olan öğeler var. Mesela‘arzu’, ‘ilknur’ ve ‘abdurrezzak’ 40 yaşında. Python bu öğeleri sıralarken, bunların listede geçtiğisırayı dikkate alacaktır. Ama bazen biz sıralamanın böyle olmasını istemeyebiliriz. Meselabizim istediğimiz şey, değeri aynı olan öğeler için üçüncü sütunun (veya birinci sütunun)dikkate alınması olabilir. İşte bunun için de sırala() fonksiyonunu şu şekilde tanımlayabiliriz:
def sırala(liste):

return (liste[1], liste[2])

Gördüğünüz gibi burada sırala() fonksiyonu bize iki öğeli bir demet döndürüyor.
Kodlarımız tam olarak şöyle görünecek:
def sırala(liste):

return (liste[1], liste[2])

elemanlar = [('ahmet', 33, 'karataş'),
('mehmet', 45, 'arpaçbahşiş'),
('sevda', 24, 'arsuz'),
('arzu', 40, 'siverek'),
('abdullah', 30, 'payas'),
('ilknur', 40, 'kilis'),
('abdurrezzak', 40, 'bolvadin')]

print(*sorted(elemanlar, key=sırala), sep='\n')

Kodlarımızı böyle yazdığımızda Python listeyi ilk olarak ikinci sütundaki ‘yaş’ değerlerine göresıralar. Değeri aynı olan öğelerle karşılaştığında ise üçüncü sütundaki ‘memleket’ değerlerinebakar ve sıralamayı ona göre yapar.
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Bütün bu açıklamalardan sonra yukarıdaki şu kodları daha iyi anlıyor olmalısınız:
harfler = 'abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz'
çevrim = {i: harfler.index(i) for i in harfler}

def sırala(kelime):
return ([çevrim.get(kelime[i]) for i in range(len(kelime))])

isimler = ['ahmet', 'can', 'iskender', 'cigdem',
'ismet', 'ismail', 'ismit', 'çiğdem',
'ismıt', 'ışık', 'şule']

print(*sorted(isimler, key=sırala), sep='\n')

Biz yine de her şeyin iyiden iyine anlaşıldığından emin olmak için durumu kısaca açıklayalım.Öncelikle ilgili fonksiyonu önümüze alalım:
def sırala(kelime):

return ([çevrim.get(kelime[i]) for i in range(len(kelime))])

Burada yaptığımız şey biraz önce yaptığımız şeyle tamamen aynı aslında. Tek fark, Python’ınsıralamada kullanmasını istediğimiz öğeleri tek tek elle yazmak yerine, bunları bir liste üreteciyardımıyla otomatik olarak belirlemek.
Eğer yukarıdaki kodları şöyle yazsaydık:
def sırala(kelime):

return (çevrim.get(kelime[0]))

Bu durumda Python sıralamada kelimelerin yalnızca ilk harflerini dikkate alacaktı. İlk harfiaynı olan kelimeleri ise bu yüzden düzgün sıralayamayacaktı. Elbette Python’ın önce ilk harfe,sonra ikinci harfe, sonra da üçüncü harfe bakmasını sağlayabiliriz:
def sırala(kelime):

return (çevrim.get(kelime[0]), çevrim.get(kelime[1]), çevrim.get(kelime[2]))

Ancak bu yöntemin uygulanabilir ve pratik olmadığı ortada. Kendi kendinize bazı denemeleryaparak bunu kendiniz de rahatlıkla görebilirsiniz.
Python’ın, sıralama yaparken kelimelerin önce ilk harflerini, sonra ikinci, sonra üçüncü, vb.harflerini karşılaştırmasını sağlamanın en uygun yolu şu olacaktır:
def sırala(kelime):

return ([çevrim.get(kelime[i]) for i in range(len(kelime))])

Gördüğünüz gibi, burada kelimelerdeki harflerin sırasını tek tek elle yazmak yerine, bunubir for döngüsü içinde otomatik olarak yaptırıyoruz. Dolayısıyla sırala() fonksiyonunaverilen parametrenin mesela ahmet olduğu bir durumda yukarıdaki fonksiyon şu demetidöndürüyor:
def sırala('ahmet'):

return (çevrim.get('ahmet'[0]),
çevrim.get('ahmet'[1]),

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
çevrim.get('ahmet'[2]),
çevrim.get('ahmet'[3]),
çevrim.get('ahmet'[4]))

Mesela ‘can’ için ise şunu:
def sırala('can'):

return (çevrim.get('can'[0]),
çevrim.get('can'[1]),
çevrim.get('can'[2]))

Böylece Python, hangi uzunlukta bir isimle karşılaşırsa karşılaşsın, sıralama işlemini düzgünbir şekilde gerçekleştirebiliyor.
Bu bölümde Python’da sıralama konusunu epey ayrıntılı bir şekilde ele aldık.
Not: ‘Sıralama’ konusuna ilişkin bir tartışma için https://web.archive.org/web/20161017211231/www.istihza.com/forum/viewtopic.php?f=25&t=1523 adresindeki konuyuinceleyebilirsiniz.

36.51 slice()

Bildiğiniz gibi, birtakım öğelerden oluşan bir nesnenin yalnızca belli kısımlarını ayırıp almaişlemine ‘dilimleme’ adı veriliyor. Örneğin elimizde şöyle bir liste olduğunu düşünelim:
>>> l = ['ahmet', 'mehmet', 'ayşe', 'senem', 'salih']

5 öğeli bu listenin yalnızca ilk iki öğesini almak, yani dilimlemek için şu yapıyı kullanıyoruz:
>>> l[0:2]

['ahmet', 'mehmet']

Dilimleme işleminin şöyle bir formülden oluştuğunu biliyoruz:
l[başlangıç:bitiş:atlama_değeri]

Başlangıç parametresinin öntanımlı değeri 0 olduğu için yukarıdaki kodu şöyle de yazabilirdik:
>>> l[:2]

['ahmet', 'mehmet']

Aynı listenin, ilk öğeden itibaren sonuna kadar olan bütün öğelerini almak için ise şunuyazıyoruz:
>>> l[1:]

Eğer bu listeyi, öğelerini ikişer ikişer atlayarak dilimlemek istersek de şu yolu takip ediyoruz:
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>>> l[::2]

['ahmet', 'ayşe', 'salih']

Bu örnekte başlangıç ve bitiş parametrelerinin öntanımlı değerlerini kullandık. O yüzden okısımları boş bıraktık. Öğeleri ikişer ikişer atlayabilmek için ise atlama_değeri olarak 2 sayısınıkullandık.
İşte yukarıdakine benzer dilimleme işlemleri için slice() adlı bir gömülü fonksiyondan dayararlanabiliriz. Dikkatlice bakın:
Listemiz şu:
>>> l = ['ahmet', 'mehmet', 'ayşe', 'senem', 'salih']

Bir ‘dilimleme’ (slice) nesnesi oluşturuyoruz:
>>> dl = slice(0, 3)

Bu nesneyi liste üzerine uyguluyoruz:
>>> l[dl]

['ahmet', 'mehmet', 'ayşe']

Gördüğünüz gibi, slice() fonksiyonunu yukarıda iki parametre ile kullandık. Tahminedebileceğiniz gibi, bu fonksiyonunu formülü şu şekildedir:
slice(başlangıç, bitiş, atlama)

36.52 sum()

Bu fonksiyonun temel görevi, bir dizi içindeki değerlerin toplamını bulmaktır. Örneğin:
>>> l = [1, 2, 3]
>>> sum(l)

6

Bu fonksiyon genellikle yukarıdaki gibi tek parametreyle kullanılır. Ama aslında bu fonksiyonikinci bir parametre daha alır. Dikkatlice bakın:
>>> l = [1, 2, 3]
>>> sum(l, 10)

16

Gördüğünüz gibi, Python sum() fonksiyonuna verilen ikinci parametreyi, birinci parametredekitoplam değerin üzerine ekliyor.
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36.53 type()

type() fonksiyonunun görevi bir nesnenin hangi veri tipine ait olduğunu söylemektir. Bufonksiyonu artık yakından tanıyorsunuz:
>>> type('elma')

<class 'str'>

36.54 zip()

Gelin isterseniz bu fonksiyonu bir örnek üzerinden açıklamaya çalışalım.
Diyelim ki elimizde şöyle iki farklı liste var:
>>> a1 = ['a', 'b', 'c']
>>> a2 = ['d', 'e', 'f']

Eğer bu listelerin öğelerini birbirleriyle eşleştirmek istersek zip() fonksiyonundanyararlanabiliriz.
Dikkatlice bakın:
>>> zip(a1, a2)

<zip object at 0x00FD0BE8>

Gördüğünüz gibi, yukarıdaki kod bize bir ‘zip’ nesnesi veriyor. Bu nesnenin öğelerine nasılulaşabileceğinizi biliyorsunuz:
>>> print(*zip(a1, a2))

('a', 'd') ('b', 'e') ('c', 'f')

>>> list(zip(a1, a2))

[('a', 'd'), ('b', 'e'), ('c', 'f')]

>>> for a, b in zip(a1, a2):
... print(a, b)
...
a d
b e
c f

Yukarıdaki çıktıları incelediğimizde, ilk listenin ilk öğesinin, ikinci listenin ilk öğesiyle; ilk listeninikinci öğesinin, ikinci listenin ikinci öğesiyle; ilk listenin üçüncü öğesinin ise, ikinci listeninüçüncü öğesiyle eşleştiğini görüyoruz.
Bu özellikten pek çok farklı şekilde yararlanabilirsiniz. Örneğin:
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>>> isimler = ['ahmet', 'mehmet', 'zeynep', 'ilker']
>>> yaşlar = [25, 40, 35, 20]
>>> for i, y in zip(isimler, yaşlar):
... print('isim: {} / yaş: {} '.format(i, y))
...
isim: ahmet / yaş: 25
isim: mehmet / yaş: 40
isim: zeynep / yaş: 35
isim: ilker / yaş: 20

Burada isimler ve yaşlar adlı listelerin öğelerini zip() fonksiyonu yardımıyla birbirleriyleeşleştirdik.

36.55 vars()

Bu fonksiyon, mevcut isim alanı içindeki metot, fonksiyon ve nitelikleri listeler. Eğer bufonksiyonu parametresiz olarak kullanırsak, daha önce gördüğümüz locals() fonksiyonuylaaynı çıktıyı elde ederiz:
>>> vars()

{'__builtins__': <module 'builtins' (built-in)>, '__name__': '__main__',
'__package__': None, '__loader__': <class '_frozen_importlib.BuiltinImporter'>,
'__doc__': None}

Bu fonksiyonu, nesnelerin metotlarını ve niteliklerini öğrenmek için de kullanabilirsiniz:
>>> vars(str)
>>> vars(list)
>>> vars(dict)

Yukarıda sırasıyla karakter dizilerinin, listelerin ve sözlüklerinmetotlarını listeledik. Bu yönüyle
vars() fonksiyonu dir() fonksiyonuna benzer.
Böylece Python’daki gömülü fonksiyonları tek tek incelemiş olduk. Bu bölümdeincelemediğimiz gömülü fonksiyonlar şunlar:
1. memoryview
2. iter
3. next
4. object
5. property
6. staticmethod
7. super
8. getattr
9. hasattr
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10. delattr
11. classmethod
12. issubclass
13. setattr
14. __import__

Bu fonksiyonları, ilerleyen derslerle birlikte Python bilgimiz biraz daha arttığında ele alacağız.

664 Bölüm 36. Gömülü Fonksiyonlar



BÖLÜM37

İleri Düzey Fonksiyonlar

Buraya gelinceye kadar fonksiyonlara ilişkin epey söz söyledik. Artık Python programlamadilinde fonksiyonlara dair hemen her şeyi bildiğimizi rahatlıkla söyleyebiliriz. Zira bu noktayakadar hem fonksiyonların temel (ve orta düzey) özelliklerini öğrendik, hem de ‘gömülüfonksiyon’ kavramını ve gömülü fonksiyonların kendisini bütün ayrıntılarıyla inceledik.Dolayısıyla yazdığımız kodlarda fonksiyonları oldukça verimli bir şekilde kullanabilecek kadarfonksiyon bilgisine sahibiz artık.
Dediğimiz gibi, fonksiyonlara ilişkin en temel bilgileri edindik. Ancak fonksiyonlara dairhenüz bilmediğimiz şeyler de var. Ama artık Python programlama dilinde geldiğimiz aşamayıdikkate alarak ileriye doğru bir adım daha atabilir, fonksiyonlara dair ileri düzey sayılabilecekkonulardan da söz edebiliriz.
İlk olarak ‘lambda fonksiyonlarını’ ele alalım.

37.1 Lambda Fonksiyonları

Şimdiye kadar Python programlama dilinde fonksiyon tanımlamak için hep def adlıbir ifadeden yararlanmıştık. Bu bölümde ise Python programlama dilinde fonksiyontanımlamamızı sağlayacak, tıpkı def gibi bir ifadeden daha söz edeceğiz. Fonksiyontanımlamamızı sağlayan bu yeni ifadeye lambda denir. Bu ifade ile oluşturulan fonksiyonlaraise ‘lambda fonksiyonları’. . .
Bildiğiniz gibi Python’da bir fonksiyonu def ifadesi yardımıyla şöyle tanımlıyoruz:
>>> def fonk(param1, param2):
... return param1 + param2

Bu fonksiyon, kendisine verilen parametreleri birbiriyle toplayıp bize bunların toplamınıdöndürüyor:
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>>> fonk(2, 4)

6

Peki aynı işlemi lambda fonksiyonları yardımıyla yapmak istersek nasıl bir yol izleyeceğiz?
Dikkatlice bakın:
>>> fonk = lambda param1, param2: param1 + param2

İşte burada tanımladığımız şey bir lambda fonksiyonudur. Bu lambda fonksiyonunu da tıpkıbiraz önce tanımladığımız def fonksiyonu gibi kullanabiliriz:
>>> fonk(2, 4)

6

Gördüğünüz gibi lambda fonksiyonlarını tanımlamak ve kullanmak hiç de zor değil.
Lambda fonksiyonlarının neye benzediğinden temel olarak bahsettiğimize göre artık birazdaha derine inebiliriz.
Lambda fonksiyonları Python programlama dilinin ileri düzey fonksiyonlarından biridir.Yukarıdaki örnek yardımıyla bu lambda fonksiyonlarının nasıl bir şey olduğunu gördük.Esasında biz buraya gelene kadar bu lambda fonksiyonlarını hiç görmemiş de değiliz.Hatırlarsanız daha önceki derslerimizde şöyle bir örnek kod yazmıştık:
harfler = "abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz"
çevrim = {i: harfler.index(i) for i in harfler}

isimler = ["ahmet", "ışık", "ismail", "çiğdem",
"can", "şule", "iskender"]

print(sorted(isimler, key=lambda x: çevrim.get(x[0])))

Burada sorted() fonksiyonunun key parametresi içinde kullandığımız ifade bir lambdafonksiyonudur:
lambda x: çevrim.get(x[0])

Peki lambda fonksiyonları nedir ve ne işe yarar?
Lambda fonksiyonlarını, bir fonksiyonun işlevselliğine ihtiyaç duyduğumuz, ama konumolarak bir fonksiyon tanımlayamayacağımız veya fonksiyon tanımlamanın zor ya dameşakkatliolduğu durumlarda kullanabiliriz. Yukarıdaki örnek kod, bu tanıma iyi bir örnektir: sorted()fonksiyonunun key parametresi bizden bir fonksiyon tanımı bekler. Ancak biz elbette orayadef ifadesini kullanarak doğrudan bir fonksiyon tanımlayamayız. Ama def yerine lambdaifadesi yardımıyla key parametresi için bir lambda fonksiyonu tanımlayabiliriz.
Eğer yukarıdaki kodları ‘normal’ bir fonksiyonla yazmak isteseydik şu kodları kullanabilirdik:
harfler = "abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz"
çevrim = {i: harfler.index(i) for i in harfler}

(sonraki sayfaya devam)

666 Bölüm 37. İleri Düzey Fonksiyonlar



Yazbel Python Belgeleri, Yayım 4.0.0

(önceki sayfadan devam)
isimler = ["ahmet", "ışık", "ismail", "çiğdem",

"can", "şule", "iskender"]

def sırala(eleman):
return çevrim.get(eleman[0])

print(sorted(isimler, key=sırala))

Burada lambda fonksiyonu kullanmak yerine, sırala() adlı bir fonksiyon kullandık.
Eğer yukarıda ‘lambda’ ile yazdığımız örneği sırala() fonksiyonu ile yazdığımız örneklekıyaslarsanız lambda fonksiyonlarında hangi parçanın neye karşılık geldiğini veya ne anlamasahip olduğunu rahatlıkla anlayabilirsiniz.
Gelin bir örnek daha verelim:
Diyelim ki bir sayının çift sayı olup olmadığını denetleyen bir fonksiyon yazmak istiyorsunuz.Bunun için şöyle bir fonksiyon tanımlayabileceğimizi biliyorsunuz:
def çift_mi(sayı):

return sayı % 2 == 0

Eğer çift_mi() fonksiyonuna parametre olarak verilen bir sayı çift ise fonksiyonumuz Trueçıktısı verecektir:
print(çift_mi(100))

True

Aksi halde False çıktısı alırız:
print(çift_mi(99))

False

İşte yukarıdaki etkiyi lambda fonksiyonları yardımıyla da elde edebiliriz.
Dikkatlice bakın:
>>> çift_mi = lambda sayı: sayı % 2 == 0
>>> çift_mi(100)

True

>>> çift_mi(99)

False

Başka bir örnek daha verelim. Diyelim ki bir liste içindeki bütün sayıların karesini hesaplamakistiyoruz. Elimizdeki liste şu:
>>> l = [2, 5, 10, 23, 3, 6]
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Bu listedeki sayıların her birinin karesini hesaplamak için şöyle bir şey yazabiliriz:
>>> for i in l:
... print(i**2)

4
25
100
529
9
36

Veya şöyle bir şey:
>>> [i**2 for i in l]

[4, 25, 100, 529, 9, 36]

Ya da map() fonksiyonuyla birlikte lambda’yı kullanarak şu kodu yazabiliriz:
>>> print(*map(lambda sayı: sayı ** 2, l))

4 25 100 529 9 36

Son örnekte verdiğimiz lambda’lı kodu normal bir fonksiyon tanımlayarak şöyle deyazabilirdik:
>>> def karesi(sayı):
... return sayı ** 2
...
>>> print(*map(karesi, l))

4 25 100 529 9 36

Sözün özü, mesela şu kod:
lambda x: x + 10

Türkçede şu anlama gelir:
'x' adlı bir parametre alan bir lambda fonksiyonu tanımla. Bu fonksiyon, bu
'x parametresine 10 sayısını eklesin.

Biz yukarıdaki örneklerde lambda fonksiyonunu tek bir parametre ile tanımladık. Ama elbettelambda fonksiyonlarının birden fazla parametre de alabileceğini de biliyorsunuz.
Örneğin:
>>> birleştir = lambda ifade, birleştirici: birleştirici.join(ifade.split())

Burada lambda fonksiyonumuz toplam iki farklı parametre alıyor: Bunlardan ilki ifade,ikincisi ise birleştirici. Fonksiyonumuzun gövdesinde ifade parametresine split()metodunuuyguladıktan sonra, elde ettiğimiz parçaları birleştirici parametresinin değerini kullanarakbirbirleriyle birleştiriyoruz. Yani:
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>>> birleştir('istanbul büyükşehir belediyesi', '-')

'istanbul-büyükşehir-belediyesi'

Eğer aynı işlevi ‘normal’ bir fonksiyon yardımıyla elde etmek isteseydik şöyle bir şeyyazabilirdik:
>>> def birleştir(ifade, birleştirici):
... return birleştirici.join(ifade.split())
...
>>> birleştir('istanbul büyükşehir belediyesi', '-')

'istanbul-büyükşehir-belediyesi'

Yukarıdaki örneklerin dışında, lambda fonksiyonları özellikle grafik arayüz çalışmalarıyaparken işinize yarayabilir. Örneğin:
import tkinter
import tkinter.ttk as ttk

pen = tkinter.Tk()

btn = ttk.Button(text='merhaba', command=lambda: print('merhaba'))
btn.pack(padx=20, pady=20)

pen.mainloop()

Not: Bu kodlardan hiçbir şey anlamamış olabilirsiniz. Endişe etmeyin. Burada amacımızsize sadece lambda fonksiyonlarının kullanımını göstermek. Bu kodlarda yalnızca lambdafonksiyonuna odaklanmanız şimdilik yeterli olacaktır. Eğer bu kodları çalıştıramadıysanızhttps://forum.yazbel.com/ adresinde sorununuzu dile getirebilirsiniz.
Bu kodları çalıştırıp ‘merhaba’ düğmesine bastığınızda komut satırında ‘merhaba’ çıktısıgörünecektir. Tkinter’de fonksiyonların command parametresi bizden parametresiz birfonksiyon girmemizi bekler. Ancak bazen, elde etmek istediğimiz işlevsellik için orayaparametreli bir fonksiyon yazmak durumunda kalabiliriz. İşte bunun gibi durumlarda lambdafonksiyonları faydalı olabilir. Elbette yukarıdaki kodları şöyle de yazabilirdik:
import tkinter
import tkinter.ttk as ttk

pen = tkinter.Tk()

def merhaba():
print('merhaba')

btn = ttk.Button(text='merhaba', command=merhaba)
btn.pack(padx=20, pady=20)

(sonraki sayfaya devam)

37.1. Lambda Fonksiyonları 669

https://forum.yazbel.com/


Yazbel Python Belgeleri, Yayım 4.0.0

(önceki sayfadan devam)
pen.mainloop()

Burada da lambda yerine isimli bir fonksiyon tanımlayıp, command parametresine doğrudanbu fonksiyonu verdik.
Bütün bu örneklerden gördüğünüz gibi, lambda fonksiyonları son derece pratik araçlardır.Normal, isimli fonksiyonlarla elde ettiğimiz işlevselliği, lambda fonksiyonları yardımıyla çokdaha kısa bir şekilde elde edebiliriz. Ancak lambda fonksiyonları normal fonksiyonlara görebiraz daha okunaksız yapılardır. O yüzden, eğer lambda fonksiyonlarını kullanmaya mecburdeğilseniz, bunların yerine normal fonksiyonları veya yerine göre liste üreteçlerini tercihedebilirsiniz.

37.2 Özyinelemeli (Recursive) Fonksiyonlar

Bu bölümde, lambda fonksiyonlarının ardından, yine Python’ın ileri düzey konularındanbiri olan ‘özyinelemeli fonksiyonlar’dan söz edeceğiz. İngilizcede recursive functions olarakadlandırılan özyinelemeli fonksiyonların, Python programlama dilinin anlaması en zorkonularından biri olduğu söylenir. Ama bu söylenti sizi hiç endişelendirmesin. Zira biz buradabu çapraşık görünen konuyu size olabildiğince basit ve anlaşılır bir şekilde sunmak içinelimizden gelen bütün çabayı göstereceğiz.
O halde hemen başlayalım. . .
Şimdiye kadar Python’da pek çok fonksiyon gördük. Bu fonksiyonlar kimi zaman Pythonprogramcılarınca tanımlanıp dile entegre edilmiş ‘gömülü fonksiyonlar’ (builtin functions)olarak, kimi zamansa o anda içinde bulunduğumuz duruma ve ihtiyaçlarımıza göre bizzatkendimizin tanımladığı ‘el yapımı fonksiyonlar’ (custom functions) olarak çıktı karşımıza.
Şimdiye kadar öğrendiğimiz bütün bu fonksiyonların ortak bir noktası vardı. Bu ortaknokta, şu ana kadar fonksiyonları kullanarak yaptığımız örneklerden de gördüğünüz gibi, bufonksiyonlar yardımıyla başka fonksiyonları çağırabiliyor olmamız. Örneğin:
def selamla(kim):

print('merhaba', kim)

Burada selamla() adlı bir fonksiyon tanımladık. Gördüğünüz gibi bu fonksiyon print() adlıbaşka bir fonksiyonu çağırıyor. Burada sıradışı bir şey yok. Dediğimiz gibi, şimdiye kadar zatenhep böyle fonksiyonlar görmüştük.
Python fonksiyonları, yukarıdaki örnekte de gördüğünüz gibi, nasıl başka fonksiyonlarıçağırabiliyorsa, aynı şekilde, istenirse, kendi kendilerini de çağırabilirler. İşte bu türfonksiyonlara Python programlama dilinde ‘kendi kendilerini yineleyen’, veya daha teknik birdille ifade etmek gerekirse ‘özyinelemeli’ (recursive) fonksiyonlar adı verilir.
Çok basit bir örnek verelim. Diyelim ki, kendisine parametre olarak verilen bir karakter dizisiiçindeki karakterleri teker teker azaltarak ekrana basan bir fonksiyon yazmak istiyorsunuz.Yani mesela elinizde ‘istihza’ adlı bir karakter dizisi var. Sizin amacınız bu karakter dizisini şuşekilde basan bir fonksiyon yazmak:
istihza
stihza

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
tihza
ihza
hza
za
a

Elbette bu işi yapacak bir fonksiyonu, daha önce öğrendiğiniz döngüler ve başkayapılar yardımıyla rahatlıkla yazabilirsiniz. Ama isterseniz aynı işi özyinelemeli fonksiyonlaryardımıyla da yapabilirsiniz.
Şimdi şu kodlara dikkatlice bakın:
def azalt(s):

if len(s) < 1:
return s

else:
print(s)
return azalt(s[1:])

print(azalt('istihza'))

Bu kodlar bize yukarıda bahsettiğimiz çıktıyı verecek:
istihza
stihza
tihza
ihza
hza
za
a

Fonksiyonumuzu yazıp çalıştırdığımıza ve bu fonksiyonun bize nasıl bir çıktı verdiğinigördüğümüze göre fonksiyonu açıklamaya geçebiliriz.
Bu fonksiyon ilk bakışta daha önce öğrendiğimiz fonksiyonlardan çok da farklı görünmüyoraslında. Ama eğer fonksiyonun son kısmına bakacak olursanız, bu fonksiyonu daha önceöğrendiğimiz fonksiyonlardan ayıran şu satırı görürsünüz:
return azalt(s[1:])

Gördüğünüz gibi, burada azalt() fonksiyonu içinde yine azalt() fonksiyonunu çağırıyoruz.Böylece fonksiyonumuz sürekli olarak kendi kendini yineliyor. Yani aynı fonksiyonu tekrartekrar uyguluyor.
Peki ama bunu nasıl yapıyor?
Nasıl bir durumla karşı karşıya olduğumuzu daha iyi anlamak için yukarıdaki kodları şu şekildeyazalım:
def azalt(s):

if len(s) < 1:
return s

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
else:

print(list(s))
return azalt(s[1:])

Burada fonksiyonun her yinelenişinde, özyinelemeli fonksiyona parametre olarak gidenkarakter dizisinin nasıl değiştiğini birazcık daha net olarak görebilmek için karakter dizisiiçindeki karakterleri bir liste haline getirip ekrana basıyoruz:
print(list(s))

Bu kodları çalıştırdığımızda şu çıktıyı alacağız:
['i', 's', 't', 'i', 'h', 'z', 'a']
['s', 't', 'i', 'h', 'z', 'a']
['t', 'i', 'h', 'z', 'a']
['i', 'h', 'z', 'a']
['h', 'z', 'a']
['z', 'a']
['a']

Yukarıdaki çıktının ilk satırında gördüğünüz gibi, fonksiyon ilk çağrıldığında listede ‘istihza’karakter dizisini oluşturan bütün harfler var. Yani fonksiyonumuz ilk çalışmada parametreolarak karakter dizisinin tamamını alıyor. Ancak fonksiyonun her yinelenişinde listedekiharfler birer birer düşüyor. Böylece özyinelemeli fonksiyonumuz parametre olarak karakterdizisinin her defasında bir eksiltilmiş biçimini alıyor.
Yukarıdaki sözünü ettiğimiz düşmenin yönü karakter dizisinin başından sonuna doğru. Yaniher defasında, elde kalan karakter dizisinin ilk harfi düşüyor. Düşme yönünün böyle olmasıbizim kodları yazış şeklimizden kaynaklanıyor. Eğer bu kodları şöyle yazsaydık:
def azalt(s):

if len(s) < 1:
return s

else:
print(list(s))
return azalt(s[:-1])

Harflerin düşme yönü sondan başa doğru olacaktı:
['i', 's', 't', 'i', 'h', 'z', 'a']
['i', 's', 't', 'i', 'h', 'z']
['i', 's', 't', 'i', 'h']
['i', 's', 't', 'i']
['i', 's', 't']
['i', 's']
['i']

Burada, bir önceki koddaki azalt(s[1:]) satırını azalt(s[:-1]) şeklinde değiştirdiğimizedikkat edin.
Fonksiyonun nasıl işlediğini daha iyi anlamak için, ‘istihza’ karakter dizisinin son harfinin heryineleniş esnasındaki konumunun nasıl değiştiğini de izleyebilirsiniz:
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n = 0

def azalt(s):
global n
mesaj = '{} harfinin {} . çalışmadaki konumu: {} '
if len(s) < 1:

return s
else:

n += 1
print(mesaj.format('a', n, s.index('a')))
return azalt(s[1:])

azalt('istihza')

Bu kodlar şu çıktıyı verir:
a harfinin 1. çalışmadaki konumu: 6
a harfinin 2. çalışmadaki konumu: 5
a harfinin 3. çalışmadaki konumu: 4
a harfinin 4. çalışmadaki konumu: 3
a harfinin 5. çalışmadaki konumu: 2
a harfinin 6. çalışmadaki konumu: 1
a harfinin 7. çalışmadaki konumu: 0

Gördüğünüz gibi ‘istihza’ kelimesinin en sonunda bulunan ‘a’ harfi her defasında baş tarafadoğru ilerliyor.
Aynı şekilde, kodları daha iyi anlayabilmek için, fonksiyona parametre olarak verdiğimiz‘istihza’ kelimesinin her yinelemede ne kadar uzunluğa sahip olduğunu da takip edebilirsiniz:
def azalt(s):

if len(s) < 1:
return s

else:
print(len(s))
return azalt(s[:-1])

Bu fonksiyonu ‘istihza’ karakter dizisine uyguladığımızda bize şu çıktıyı veriyor:
7
6
5
4
3
2
1

Gördüğünüz gibi, fonksiyonun kendini her yineleyişinde karakter dizimiz küçülüyor.
Bu durum bize özyinelemeli fonksiyonlar hakkında çok önemli bir bilgi veriyor esasında:
Özyinelemeli fonksiyonlar; büyük bir problemin çözülebilmesi için, o problemin, probleminbütününü temsil eden daha küçük bir parçası üzerinde işlem yapabilmemizi sağlayan
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fonksiyonlardır.
Yukarıdaki örnekte de bu ilkeyi uyguluyoruz. Yani biz ‘istihza’ karakter dizisinin öncelikleyalnızca ilk karakterini düşürüyoruz:
s[1:]

Daha sonra da bu yöntemi özyinelemeli bir şekilde uyguladığımızda, ‘istihza’ karakter dizisininher defasında daha küçük bir parçası bu yöntemden etkileniyor:
azalt(s[1:])

Yani fonksiyonumuz ilk olarak ‘istihza’ karakter dizisinin ilk harfi olan ‘i’ harfini düşürüyor.Sonra ‘stihza’ kelimesinin ilk harfi olan ‘s’ harfini düşürüyor. Ardından ‘tihza’ kelimesinin ilkharfi olan ‘t’ harfini düşürüyor ve kelime tükenene kadar bu işlemi devam ettiriyor.
Peki ama bunu nasıl yapıyor?
Şimdi yukarıdaki fonksiyondaki şu kısma dikkatlice bakın:
if len(s) < 1:

return s

İşte burada özyinelemeli fonksiyonumuzun, karakter dizisi üzerinde ne kadar derine inmesigerektiğini belirliyoruz. Buna göre, karakter dizisinin uzunluğu 1’in altına düştüğünde eldekikarakter dizisini döndürüyoruz. Yani karakter dizisinin uzunluğu 1’in altına düştüğünde eldekalan karakter dizisi boş bir karakter dizisi olduğu için o boş karakter dizisini döndürüyoruz.Eğer istersek elbette bu durumda başka bir şey de döndürebiliriz:
def azalt(s):

if len(s) < 1:
return 'bitti!'

else:
print(s)
return azalt(s[1:])

İşte if len(s) < 1: bloğunun bulunduğu bu kodlara ‘dip nokta’ adı veriyoruz.Fonksiyonumuzun yinelene yinelene (veya başka bir ifadeyle ‘dibe ine ine’) geleceği enson nokta burasıdır. Eğer bu dip noktayı belirtmezsek fonksiyonumuz, tıpkı dipsiz bir kuyuyadüşmüş gibi, sürekli daha derine inmeye çalışacak, sonunda da hata verecektir. Ne demekistediğimizi daha iyi anlamak için kodlarımızı şöyle yazalım:
def azalt(s):

print(s)
return azalt(s[1:])

Gördüğünüz gibi burada herhangi bir dip nokta belirtmedik. Bu kodları çalıştırdığımızdaPython bize şöyle bir hata mesajı verecek:
RuntimeError: maximum recursion depth exceeded

Yani:
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ÇalışmaZamanıHatası: Azami özyineleme derinliği aşıldı

Dediğimiz gibi, özyinelemeli fonksiyonlar her yinelenişte sorunun (yani üzerinde işlem yapılanparametrenin) biraz daha derinine iner. Ancak bu derine inmenin de bir sınırı vardır. Bu sınırınne olduğunu şu kodlar yardımıyla öğrenebilirsiniz:
>>> import sys
>>> sys.getrecursionlimit()

İşte biz özyinelemeli fonksiyonlarımızda dip noktayı mutlaka belirterek, Python’ın fonksiyonuyinelerken ne kadar derine inip nerede duracağını belirlemiş oluyoruz.
Şimdi son kez, yukarıdaki örnek fonksiyonu, özyineleme mantığını çok daha iyi anlamanızısağlayacak bir şekilde yeniden yazacağız. Dikkatlice bakın:
def azalt(s):

if len(s) < 1:
return s

else:
print('özyineleme sürecine girerken:', s)
azalt(s[1:])
print('özyineleme sürecinden çıkarken:', s)

azalt('istihza')

Burada, fonksiyon kendini yinelemeye başlamadan hemen önce bir print() satırıyerleştirerek s değişkeninin durumunu takip ediyoruz:
print('özyineleme sürecine girerken:', s)

Aynı işlemi bir de fonksiyonun kendini yinelemeye başlamasının hemen ardından yapıyoruz:
print('özyineleme sürecinden çıkarken:', s)

Yukarıdaki kodlar bize şu çıktıyı verecek:
özyineleme sürecine girerken: istihza
özyineleme sürecine girerken: stihza
özyineleme sürecine girerken: tihza
özyineleme sürecine girerken: ihza
özyineleme sürecine girerken: hza
özyineleme sürecine girerken: za
özyineleme sürecine girerken: a
özyineleme sürecinden çıkarken: a
özyineleme sürecinden çıkarken: za
özyineleme sürecinden çıkarken: hza
özyineleme sürecinden çıkarken: ihza
özyineleme sürecinden çıkarken: tihza
özyineleme sürecinden çıkarken: stihza
özyineleme sürecinden çıkarken: istihza

Gördüğünüz gibi fonksiyon özyineleme sürecine girerken düşürdüğü her bir karakteri,
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özyineleme sürecinden çıkarken yeniden döndürüyor. Bu, özyinelemeli fonksiyonların önemlibir özelliğidir. Mesela bu özellikten yararlanarak şöyle bir kod yazabilirsiniz:
def ters_çevir(s):

if len(s) < 1:
return s

else:
ters_çevir(s[1:])
print(s[0])

ters_çevir('istihza')

Yazdığımız bu kodda ters_çevir() fonksiyonu, kendisine verilen parametreyi tersçevirecektir. Yani yukarıdaki kod bize şu çıktıyı verir:
a
z
h
i
t
s
i

Burada yaptığımız şey çok basit: Yukarıda da söylediğimiz gibi, özyinelemeli fonksiyonlar,özyineleme sürecine girerken yaptığı işi, özyineleme sürecinden çıkarken tersine çevirir.İşte biz de bu özellikten yararlandık. Fonksiyonun kendini yinelediği noktanın çıkışına bir
print() fonksiyonu yerleştirip, geri dönen karakterlerin ilk harfini ekrana bastık. Böylece sadlı parametrenin tersini elde etmiş olduk.
Ancak eğer yukarıdaki kodları bu şekilde yazarsak, fonksiyondan dönen değeri her yerdekullanamayız. Mesela yukarıdaki fonksiyonu aşağıdaki gibi kullanamayız:
def ters_çevir(s):

if len(s) < 1:
return s

else:
ters_çevir(s[1:])
print(s[0])

kelime = input('kelime girin: ')
print('Girdiğiniz kelimenin tersi: {} '.format(ters_çevir(kelime)))

Fonksiyonumuzun daha kullanışlı olabilmesi için kodlarımızı şöyle yazabiliriz:
def ters_çevir(s):

if len(s) < 1:
return s

else:
return ters_çevir(s[1:]) + s[0]

kelime = input('kelime girin: ')
print('Girdiğiniz kelimenin tersi: {} '.format(ters_çevir(kelime)))
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Burada bizim amacımızı gerçekleştirmemizi sağlayan satır şu:
return ters_çevir(s[1:]) + s[0]

İlk bakışta bu satırın nasıl çalıştığını anlamak zor gelebilir. Ama aslında son derece basitbir mantığı var bu kodların. Şöyle düşünün: ters_çevir() fonksiyonunu özyinelemeli olarakişlettiğimizde, yani şu kodu yazdığımızda:
return ters_çevir(s[1:])

. . . döndürülecek son değer boş bir karakter dizisidir. İşte biz özyinelemeden çıkılırken geridönen karakterlerin ilk harflerini bu boş karakter dizisine ekliyoruz ve böylece girdiğimizkarakter dizisinin ters halini elde etmiş oluyoruz.
Yukarıdaki işlevin aynısını, özyinelemeli fonksiyonunuzu şöyle yazarak da elde edebilirdiniz:
def ters_çevir(s):

if not s:
return s

else:
return s[-1] + ters_çevir(s[:-1])

print(ters_çevir('istihza'))

Burada aynı iş için farklı bir yaklaşım benimsedik. İlk olarak, dip noktasını şu şekilde belirledik:
if not s:

return s

Bildiğiniz gibi, boş veri tiplerinin bool değeri False’tur. Dolayısıyla özyineleme sırasında sparametresinin uzunluğunun 1’in altına düşmesi, s parametresinin içinin boşaldığını gösterir.Yani o anda s parametresinin bool değeri False olur. Biz de yukarıda bu durumdanfaydalandık.
Bir önceki kodlara göre bir başka farklılık da şu satırda:
return s[-1] + ters_çevir(s[:-1])

Burada benimsediğimiz yaklaşımın özü şu: Bildiğiniz gibi bir karakter dizisini ters çevirmekistediğimizde öncelikle bu karakter dizisinin en son karakterini alıp en başa yerleştiririz. Yanimesela elimizdeki karakter dizisi ‘istihza’ ise, bu karakter dizisini ters çevirmenin ilk adımıbunun en son karakteri olan ‘a’ harfini alıp en başa koymaktır. Daha sonra da geri kalan harfleritek tek tersten buna ekleriz:
düz: istihza
ters: a + z + h + i + t + s + i

İşte yukarıdaki fonksiyonda da yaptığımız şey tam anlamıyla budur.
Önce karakter dizisinin son harfini en başa koyuyoruz:
return s[-1]

Ardından da buna geri kalan harfleri tek tek tersten ekliyoruz:
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return s[-1] + ters_çevir(s[:-1])

Özyinelemeli fonksiyonlara ilişkin olarak yukarıda tek bir örnek üzerinde epey açıklama yaptık.Bu örnek ve açıklamalar, özyinelemeli fonksiyonların nasıl çalıştığı konusunda size epey fikirvermiş olmalı. Ancak elbette bu fonksiyonları tek bir örnek yardımıyla tamamen anlayamamışolabilirsiniz. O yüzden gelin isterseniz bir örnek daha verelim. Mesela bu kez de basit bir sayaçyapalım:
def sayaç(sayı, sınır):

print(sayı)
if sayı == sınır:

return 'bitti!'
else:

return sayaç(sayı+1, sınır)

Not: Bu fonksiyonun yaptığı işi elbette başka şekillerde çok daha kolay bir şekildehalledebilirdik. Bu örneği burada vermemizin amacı yalnızca özyinelemeli fonksiyonların nasılişlediğini göstermek. Yoksa böyle bir işi özyinelemeli fonksiyonlarla yapmanızı beklemiyoruz.
Yukarıdaki fonksiyona dikkatlice bakarsanız aslında yaptığı işi çok basit bir şekildegerçekleştirdiğini göreceksiniz.
Burada öncelikle sayaç() adlı bir fonksiyon tanımladık. Bu fonksiyon toplam iki farklıparametre alıyor: sayı ve sınır.
Buna göre fonksiyonumuzu şöyle kullanıyoruz:
print(sayaç(0, 100))

Burada sayı parametresine verdiğimiz 0 değeri sayacımızın saymaya kaçtan başlayacağınıgösteriyor. sınır parametresine verdiğimiz 100 değeri ise kaça kadar sayılacağını gösteriyor.Buna göre biz 0’dan 100’e kadar olan sayıları sayıyoruz. . .
Gelin şimdi biraz fonksiyonumuzu inceleyelim.
İlk olarak şu satırı görüyoruz fonksiyon gövdesinde:
print(sayı)

Bu satır, özyinelemeli fonksiyonun her yinelenişinde sayı parametresinin durumunu ekranabasacak.
Sonraki iki satırda ise şu kodları görüyoruz:
if sayı == sınır:

return 'bitti!'

Bu bizim ‘dip nokta’ adını verdiğimiz şey. Fonksiyonumuz yalnızca bu noktaya kadaryineleyecek, bu noktanın ilerisine geçmeyecektir. Yani sayı parametresinin değeri sınırparametresinin değerine ulaştığında özyineleme işlemi de sona erecek. Eğer böyle birdip nokta belirtmezsek fonksiyonumuz sonsuza kadar kendini yinelemeye çalışacak, dahaönce sözünü ettiğimiz ‘özyineleme limiti’ nedeniyle de belli bir aşamadan sonra hata veripçökecektir.
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Sonraki satırlarda ise şu kodları görüyoruz:
else:

return sayaç(sayı+1, sınır)

Bu satırlar, bir önceki aşamada belirttiğimiz dip noktaya ulaşılana kadar fonksiyonumuzunhangi işlemleri yapacağını gösteriyor. Buna göre, fonksiyonun her yinelenişinde sayıparametresinin değerini 1 sayı artırıyoruz.
Fonksiyonumuzu sayaç(0, 100) gibi bir komutla çalıştırdığımızı düşünürsek, fonksiyonunilk çalışmasında 0 olan sayı değeri sonraki yinelemede 1, sonraki yinelemede 2, sonrakiyinelemede ise 3 olacak ve bu durum sınır değer olan 100’e varılana kadar devam edecektir.sayı parametresinin değeri 100 olduğunda ise dip nokta olarak verdiğimiz ölçüt devreyegirecek ve fonksiyonun kendi kendisini yinelemesi işlemine son verilecektir.
Biz yukarıdaki örnekte yukarıya doğru sayan bir fonksiyon yazdık. Eğer yukarıdan aşağıyadoğru sayan bir sayaç yapmak isterseniz yukarıdaki fonksiyonu şu şekle getirebilirsiniz:
def sayaç(sayı, sınır):

print(sayı)
if sayı == sınır:

return 'bitti!'
else:

return sayaç(sayı-1, sınır)

print(sayaç(100, 0))

Burada, önceki fonksiyonda + olan işleci - işlecine çevirdik:
return sayaç(sayı-1, sınır)

Fonksiyonumuzu çağırırken de elbette sayı parametresinin değerini 100 olarak, sınırparametresinin değerini ise 0 olarak belirledik.
Bu arada, daha önce de bahsettiğimiz gibi, özyinelemeli fonksiyonlar, özyinelemeye başlarkendöndürdükleri değeri, özyineleme işleminin sonunda tek tek geri döndürür. Bu özelliği gözönünde bulundurarak yukarıdaki fonksiyonu şu şekilde de yazabilirdiniz:
def sayaç(sayı, sınır):

if sayı == sınır:
return 'bitti!'

else:
sayaç(sayı+1, sınır)
print(sayı)

print(sayaç(0, 10))

Dikkat ederseniz burada print(sayı) satırını özyineleme işlevinin çıkışına yerleştirdik.Böylece 0’dan 10’a kadar olan sayıları tersten elde ettik. Ancak tabii ki yukarıdaki anlamlı birkod yazım tarzı değil. Çünkü fonksiyonumuzun yazım tarzıyla yaptığı iş birbiriyle çok ilgisiz.Sayıları yukarı doğru saymak üzere tasarlandığı belli olan bu kodlar, yalnızca bir print()fonksiyonunun özyineleme çıkışına yerleştirilmesi sayesinde yaptığı işi yapıyor. . .
Yukarıda verdiğimiz örnekler sayesinde artık özyinelemeli fonksiyonlar hakkında en azından
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fikir sahibi olduğumuzu söyleyebiliriz. Gelin isterseniz şimdi özyinelemeli fonksiyonlarla ilgili(biraz dahamantıklı) bir örnek vererek bu çetrefilli konuyu zihnimizde netleştirmeye çalışalım.
Bu defaki örneğimizde iç içe geçmiş listeleri tek katmanlı bir liste haline getireceğiz. Yanielimizde şöyle bir liste olduğunu varsayarsak:
l = [1, 2, 3, [4, 5, 6], [7, 8, 9, [10, 11], 12], 13, 14]

Yazacağımız kodlar bu listeyi şu hale getirecek:
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14]

Bu amacı gerçekleştirebilmek için şöyle bir fonksiyon yazalım:
def düz_liste_yap(liste):

if not isinstance(liste, list):
return [liste]

elif not liste:
return []

else:
return düz_liste_yap(liste[0]) + düz_liste_yap(liste[1:])

l = [1, 2, 3, [4, 5, 6], [7, 8, 9, [10, 11], 12], 13, 14]

print(düz_liste_yap(l))

Bu fonksiyonu yukarıdaki iç içe geçmiş listeye uyguladığınızda istediğiniz sonucu aldığınızıgöreceksiniz.
İlk bakışta yukarıdaki kodları anlamak biraz zor gelmiş olabilir. Ama endişe etmenize gerekyok. Zira biz bu kodları olabildiğince ayrıntılı bir şekilde açıklayacağız.
İlk olarak dip noktamızı tanımlıyoruz her zamanki gibi:
if not isinstance(liste, list):

return [liste]

Fonksiyonumuzun temel çalışma prensibine göre liste içindeki bütün öğeleri tek tek alıp başkabir liste içinde toplayacağız. Eğer liste elemanları üzerinde ilerlerken karşımıza liste olmayanbir eleman çıkarsa bu elemanı [liste] koduyla bir listeye dönüştüreceğiz.
Önceki örneklerden farklı olarak, bu kez kodlarımızda iki farklı dip noktası kontrolü görüyoruz.İlkini yukarıda açıkladık. İkinci dip noktamız şu:
elif not liste:

return []

Burada yaptığımız şey şu: Eğer özyineleme esnasında boş bir liste ile karşılaşırsak, tekrar boşbir liste döndürüyoruz. Peki ama neden?
Bildiğiniz gibi boş bir listenin 0. elemanı olmaz. Yani boş bir liste üzerinde şu işlemi yapamayız:
>>> a = []
>>> a[0]

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>

IndexError: list index out of range

Gördüğünüz gibi, boş bir liste üzerinde indeksleme işlemi yapmaya kalkıştığımızda hataalıyoruz. Şimdi durumu daha iyi anlayabilmek için isterseniz yukarıdaki kodları bir de ikincidip noktası kontrolü olmadan yazmayı deneyelim:
def düz_liste_yap(liste):

if not isinstance(liste, list):
return [liste]

else:
return düz_liste_yap(liste[0]) + düz_liste_yap(liste[1:])

l = [1, 2, 3, [4, 5, 6], [7, 8, 9, [10, 11], 12], 13, 14]

print(düz_liste_yap(l))

Bu kodları çalıştırdığımızda şu hata mesajıyla karşılaşıyoruz:
Traceback (most recent call last):
File "deneme.py", line 9, in <module>

print(düz_liste_yap(l))
File "deneme.py", line 5, in düz_liste_yap

return düz_liste_yap(liste[0]) + düz_liste_yap(liste[1:])
File "deneme.py", line 5, in düz_liste_yap

return düz_liste_yap(liste[0]) + düz_liste_yap(liste[1:])
File "deneme.py", line 5, in düz_liste_yap

return düz_liste_yap(liste[0]) + düz_liste_yap(liste[1:])
File "deneme.py", line 5, in düz_liste_yap

return düz_liste_yap(liste[0]) + düz_liste_yap(liste[1:])
File "deneme.py", line 5, in düz_liste_yap

return düz_liste_yap(liste[0]) + düz_liste_yap(liste[1:])
File "deneme.py", line 5, in düz_liste_yap

return düz_liste_yap(liste[0]) + düz_liste_yap(liste[1:])
File "deneme.py", line 5, in düz_liste_yap

return düz_liste_yap(liste[0]) + düz_liste_yap(liste[1:])
File "deneme.py", line 5, in düz_liste_yap

return düz_liste_yap(liste[0]) + düz_liste_yap(liste[1:])
IndexError: list index out of range

Gördüğünüz gibi, biraz önce boş bir liste üzerinde indeksleme yapmaya çalıştığımızdaaldığımız hatanın aynısı bu. Çünkü kodlarımızın else bloğuna bakarsanız liste üzerindeindeksleme yaptığımızı görürsünüz:
return düz_liste_yap(liste[0]) + düz_liste_yap(liste[1:])

Elbette boş bir liste liste[0] veya liste[1:] gibi sorgulamalara IndexError tipinde bir hatamesajıyla cevap verecektir. İşte böyle bir durumda hata almamak için şu kodları yazıyoruz:
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elif not liste:
return []

Böylece özyineleme esnasında boş bir listeyle karşılaştığımızda bu listeyi şu şekledönüştürüyoruz:
[[]]

Böyle bir yapı üzerinde indeksleme yapılabilir:
>>> a = [[]]
>>> a[0]

[]

Dip noktaya ulaşılana kadar yapılacak işlemler ise şunlar:
return düz_liste_yap(liste[0]) + düz_liste_yap(liste[1:])

Yani listenin ilk öğesine, geri kalan öğeleri teker teker ekliyoruz.
Gelin bir örnek daha verelim:
def topla(sayilar):

if len(sayilar) < 1:
return 0

else:
ilk, son = sayilar[0], sayilar[1:]
return ilk+topla(son)

Bu fonksiyonun görevi, kendisine liste olarak verilen sayıları birbiriyle toplamak. Biz bu işibaşka yöntemlerle de yapabileceğimizi biliyoruz, ama bizim burada amacımız özyinelemelifonksiyonları anlamak. O yüzden sayıları birbiriyle toplama işlemini bir de bu şekilde yapmayaçalışacağız.
Elimizde şöyle bir liste olduğunu varsayalım:
liste = [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]

Böyle bir durumda fonksiyonumuz 55 çıktısı verir.
Gelelim bu fonksiyonu açıklamaya. . .
Her zamanki gibi ilk olarak dip noktamızı tanımlıyoruz:
if len(sayilar) < 1:

return 0

Buna göre sayilar adlı listenin uzunluğu 1’in altına düşünce 0 değerini döndürüyoruz. Burada0 değerini döndürmemizin nedeni, listede öğe kalmadığında programımızın hata vermesiniönlemek. Eğer 0 dışında başka bir sayı döndürürsek bu sayı toplama işleminin sonucuna etkiedecektir. Toplama işleminin sonucunu etkilemeyecek tek sayı 0 olduğu için biz de bu sayıyıdöndürüyoruz.
Taban noktaya varılıncaya kadar yapılacak işlemler ise şunlar:
682 Bölüm 37. İleri Düzey Fonksiyonlar



Yazbel Python Belgeleri, Yayım 4.0.0

ilk, son = sayilar[0], sayilar[1:]
return ilk+topla(son)

Burada amacımız, listenin ilk sayısı ile listenin geri kalan öğelerini tek tek birbiriyle toplamak.Bunun için sayilar adlı listenin ilk öğesini, listenin geri kalanından ayırıyoruz ve ilk öğeyi ilk;geri kalan öğeleri ise son adlı bir değişkene gönderiyoruz:
ilk, son = sayilar[0], sayilar[1:]

Sonra da ilk öğeyi, geri kalan liste öğeleri ile tek tek topluyoruz. Bunun için de topla()fonksiyonunun kendisini son adlı değişken içinde tutulan liste öğelerine özyinelemeli olarakuyguluyoruz:
return ilk+topla(son)

Böylece liste içindeki bütün öğelerin toplam değerini elde etmiş oluyoruz.
Bu arada, yeri gelmişken Python programlama dilinin pratik bir özelliğinden söz edelim.Gördüğünüz gibi sayıların ilk öğesini geri kalan öğelerden ayırmak için şöyle bir kod yazdık:
ilk, son = sayilar[0], sayilar[1:]

Aslında aynı işi çok daha pratik bir şekilde de halledebilirdik. Dikkatlice bakın:
ilk, *son = sayilar

Böylece sayilar değişkenin ilk öğesi ilk değişkeninde, geri kalan öğeleri ise son değişkenindetutulacaktır. İlerleyen derslerde ‘Yürüyücüler’ (Iterators) konusunu işlerken bu yapıdan dahaayrıntılı bir şekilde söz edeceğiz.

37.3 İç İçe (Nested) Fonksiyonlar

Bu bölümde iç içe fonksiyonların ne olduklarını ve nasıl kullanılabileceklerini inceleceğiz.
37.3.1 İç İçe Fonksiyonlar Nedir?

İsminden anlayabileceğimiz gibi içe içe olan birden fazla fonksiyonumuz olunca bunlaranested, yani iç içe fonksiyonlar diyoruz. Aşağıdaki gibi iki fonksiyonumuz olduğunu düşünelim:
def fonk1():

def fonk2():
...

Burada fonk1 kapsayıcı (enclosing) veya dış fonksiyonumuz, fonk2 ise içerideki (nested) yaniiç fonksiyonumuz oluyor. İç içe fonksiyonlarımızın ilginç özellikleri olduğunu söyleyebiliriz.Ayrıca bu fonksiyonları iyice anlamak, ileride üreteçleri (diğer bir adı ile yürüyücüleri) de dahaiyi anlamamızı sağlayacaktır.
İç içe fonksiyonları anlamanın en iyi yolu örnek üzerinden gitmektir. Şimdi şöyle bir fonksiyontanımlayalım:
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def yazıcı():
def yaz(mesaj):

print(mesaj)
return yaz

Kodu çalıştırıp etkileşimli kabuğu kullanalım:
>>> y = yazıcı()
>>> y("Merhaba")
Merhaba
>>> type(y)
<class 'function'>
>>> y
<function yazıcı.<locals>.yaz at 0x00000210D9235558>

Şimdi bu çıktılarımızı inceleyelim. yazıcı fonksiyonumuz çağrıldığında değer olarak yazfonksiyonunu çeviriyor. Bu yaz fonksiyonu da yazıcı fonksiyonumuzun içerisinde tanımladığıiçin bizim iç fonksiyonumuz oluyor. yazıcı ise kapsayıcı fonksiyonumuz. y("Merhaba")komutu çağırıldığında ekrana Merhaba yazılıyor. Çünkü y’ye atanan değer olan yazfonksiyonunun yaptığı iş buydu. Dikkat ederseniz y’nin türünün de function olduğunugörebilirsiniz. Son çıktımızda ise alışılmışın dışında bir <locals> ifadesi görüyoruz. Şimdi birazbunun üzerine konuşacağız.
Normalde bir fonksiyon yazdığımızda ve bu fonksiyon başka bir fonksiyonun içerisindeolmadığında, programı çalıştırıldığımızda ve kod işleme sırası bu fonksiyona geldiğindefonksiyonumuz tanımlanmış olur. Yani bu fonksiyonun ne olduğu, ne yapacağı artık Pythonyorumlayıcısı tarafından bilinmektedir. Ayrıca bu fonksiyondan sadece bir tane vardır.Örneğin fonksiyonumuz şu şekilde ise:
def fonk():

pass

Her fonk() yazdığımızda aynı fonksiyon çağrılır. Dikkat edin, aynı işlemler yapılır demiyorum.Aynı fonksiyon çağrılır. Yapacağı işlem burada bizim için önemli değil.
Şimdi de iç içe fonksiyon tanımımıza ve şu <locals> kelimesine bakalım. İlk önce:
def yazıcı():

def yaz(mesaj):
print(mesaj)

return yaz

Şeklinde kapsayıcı fonksiyonumuzu tanımlamış oluyoruz. Dikkat ederseniz sadece kapsa- yıcıfonksiyonun tanımlandığını söyledim. Artık yazıcı fonksiyonunun, Python yorum- layıcısıtarafından ne yapacağı, nasıl çalışacağı biliniyor. Ancak yaz fonksiyonu için aynı şeylerisöyleyemeyiz. Sonuç olarak bir fonksiyon çağırılmadan içerisindeki komutlar çalışmaz. Eğer
def yaz... komutu çalışmaz ise de yaz fonksiyonumuz tanımlanmış olmaz. Yani şu anda
yaz fonksiyonumuz tanımlanmamıştır. Peki ne zaman tanımlanacaktır? Tabii ki de yazıcıfonksiyonumuzu çağırdığımız zaman. Çünkü dediğimiz gibi, yazıcı fonksiyonu çağrılmadığısürece def yaz... bölümü çalışmıyor. Python yorumlayıcısı programımız çalışırken yazıcıfonksiyonunun ne yapacağını bilir, dolayısı ile de yaz fonksiyonununun nasıl tanımlanacağınıbilir. Ancak yaz fonksiyonu tanımlanmadan önce ne yapacağını bilemez. Buradan önemli
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yerlere varacağımız için bu kısmın anlaşılması gerekiyor. Şimdi şunu söyleyebiliriz ki
yazıcı fonksiyonumuzu her çağırdımızda yaz sınıfı en baştan tanımlanır. Bu da yazıcıfonksiyonumuzu her çağırışımızda yeni tanımlanan yaz fonksiyonunun farklı ve tek olduğuanlamına gelir. Yani kapsayıcı olan yazıcı fonksiyonu sadece bir tane iken döndürdüğü yazfonksiyonu birden fazla ve farklı oluyor. Yani yazıcı fonksiyonumuzu her çağırdığımızdasadece o çağırışımıza özel bir yaz fonksiyonu elde ediyoruz. İşte bu <locals> kelimesi buradangeliyor. Yani:
>>> y
<function yazıcı.<locals>.yaz at 0x00000210D9235558>

Bu demek oluyor ki bizim y değişkenimiz, daha önceki bir yazıcı fonksiyonunun çağrısınaait, yani onun içinde tanımlanan bir yaz fonksiyonudur. locals da zaten yerel değişkenleranlamına gelir. Yani buradaki yaz fonksiyonu, daha önce çağırdığımız yazıcı fonksiyonununiçinde tanımlanan yerel bir değişkendir. Tanımlanan her yaz fonksiyonunun farklı olduğunuşu şekilde de görebiliriz:
>>> y = yazıcı()
>>> b = yazıcı()
>>> y
<function yazıcı.<locals>.yaz at 0x00000210D9235558>
>>> b
<function yazıcı.<locals>.yaz at 0x00000210D920E678>
>>> id(y)
2271385703768
>>> id(b)
2271385544312

Gördüğünüz gibi farklı yaz fonksiyonlarının hafızada saklandığı yerler de farklı oluyor. . .
Bu konuda biraz daha ilerlemeden önce bilmemiz gereken başka şeyler de var. Biraz da onlarhakkında konuşalım.
37.3.2 ‘nonlocal’ Deyimi

nonlocal deyimi yerel olmayan anlamına gelir. Kullanım amacı global deyimi ile benzerdir.Ancak bunu kullanmamız küresel yani global değişkenlere ulaşmamızı değil, yerel olmayandeğişkenlere ulaşmamızı sağlar. Ayrıca bu deyimi sadece iç içe fonksiyonlarda kullanabiliriz.Tabii bunu böyle söyleyince bir şey anlaşılmıyor. Örnek vermek lazım:
def kapsayıcı_fonk():

non_local_değişken = 1

def iç_fonk():
non_local_değişken = 2
print(non_local_değişken)

return iç_fonk

Burada iç içe bir fonksiyon yapısına sahibiz. Şimdi bu kodumuzu çalıştırıp etkileşimli kabuktadenemeler yapalım:
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>>> dönüş_fonksiyonu = kapsayıcı_fonk()
>>> dönüş_fonksiyonu()
2

Gördüğünüz gibi 1 yazılmadı. Yani kapsayıcı fonksiyona ait olan non_local_değişken ile içfonksiyonumuza ait olan non_local_değişken farklılar. Aynı bu örnekte:
a = 1

def fonk():
a = 2
print(a)

>>> fonk()
2

küresel a değişkeni ile fonk fonksiyonuna ait a değişkeninin farklı olması gibi. Peki biz buradafonksiyon içinde de küresel a’yı kullanmak istersek nasıl yaparız? Bir şey yapmamıza gerekyok, zaten fonksiyon kendi içinde a değişkenini bulamayınca global alana bakacaktır:
a = 1

def fonk():
print(a)

>>> fonk()
1

Fakat eğer küresel olan a değişkenini değiştirmek istiyorsanız bildiğiniz gibi global deyiminikullanmamız lazım:
a = 1

def fonk():
global a
a += 1
print(a)

>>> fonk()
2
>>> a
2

İşte aynı bunun gibi:
def kapsayıcı_fonk():

non_local_değişken = 1

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
def iç_fonk():

non_local_değişken = 2
print(non_local_değişken)

return iç_fonk

Örneğimizde de iç_fonk’un içinde kapsayıcı_fonk’a ait olan non_local_değişken değişkeninideğiştirmek istersek bunu da nonlocal deyimi ile şöyle yapabiliriz:
def kapsayıcı_fonk():

non_local_değişken = 1

def iç_fonk():
nonlocal non_local_değişken
non_local_değişken += 1
print(non_local_değişken)

return iç_fonk

>>> dönüş_fonksiyonu = kapsayıcı_fonk()
>>> dönüş_fonksiyonu()
2

Tabii bu değişkeni değiştirmek gibi bir amacımız yoksa, sadece kullanmak isteseydik şöyle deyapabilirdik ve nonlocal deyimine gerek kalmazdı:
def kapsayıcı_fonk():

non_local_değişken = 1

def iç_fonk():
print(non_local_değişken)

return iç_fonk

>>> dönüş_fonksiyonu = kapsayıcı_fonk()
>>> dönüş_fonksiyonu()
1

Gördüğünüz gibi nonlocal ifadesi iç içe fonksiyonlar ile çalışırken iç fonksiyonda, kapsayıcıfonksiyonunun değişkenlerini değiştirmemizi sağlıyor. Artık bu bilgiyi kullanarak şöyle birfonksiyon oluşturabiliriz:
def yazıcı(mesaj):

def yaz():
nonlocal mesaj
mesaj += " Dünya"
print(mesaj)

return yaz

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
>>> y = yazıcı("Merhaba")
>>> y()
Merhaba Dünya

nonlocal deyiminin nasıl kullanıldığını bildiğiniz için örneğimizi anladığınızı düşünüyorum.Burda yaptığımız tek farklı şey nonlocal deyimi ile birlikte kullandığımız nesnenin yazıcıfonksiyonunun parametresi olması. Bunu yapmamızda bir sakınca yoktur. Sonuç olarak mesajparametresi, normalde de yazıcı fonksiyonu içerisinde bir değişken gibi kullanılmaktadır.Ancak şunu da unutmayalım ki aynı global ifadesini kullanırken olduğu gibi nonlocalifadesinde de eğer daha üst bir alandaki değişkenin üzerinde bir değer atama işlecikullanmayacaksak nonlocal ifadesini kullanmamıza gerek yoktur. Yani değişkeni nonlocalifadesi olmadan da kullanabiliriz, ancak değerini değiştiremeyiz. Eğer yukarıdaki kodda
nonlocal ifadesini kullanmazsak hata alırız:
def yazıcı(mesaj):

def yaz():
mesaj += " Dünya"
print(mesaj)

return yaz

>>> y = yazıcı("Merhaba Dünya")
>>> y()
Traceback (most recent call last):
File "<pyshell#1>", line 1, in <module>

y()
File "C:\Users\Dinçel\Desktop\istihza.py", line 3, in yaz

mesaj += " Dünya"
UnboundLocalError: local variable 'mesaj' referenced before assignment

Sonuç olarak kapsayıcı fonksiyona ait değişkenleri, iç fonksiyonumuzda değiştirebilmek için
nonlocal ifadesine ihtiyacımız vardır.
Şimdi en başta konuştuğumuz <locals> konusuna geri dönüyoruz. İç fonksiyonun, çağırılankapsayıcı fonksiyonun yerel değişkenlerinden biri olduğunu ve her seferinde yenidentanımlandığını, bu yüzden de aynı işi yapsalar da aslında farklı olan fonksiyonlar elde ettiğimizikonuşmuştuk. Ancak her seferinde yeniden tanımlanan tek şey iç fonksiyon değildir. Kapsayıcıfonksiyonun içindeki her değişken, dış fonksiyonun her çağırılışında baştan tanımlanır. Bunuşu örnek üzerinden anlamaya çalışalım:
def sayıcı():

sayı = 0
def say():

nonlocal sayı
sayı += 1
return sayı

return say

Kodumuzu kısaca incelersek say fonksiyonunda sayı değişkenini nonlocal hale getiriyoruz.Aynı zamanda say fonksiyonu her çağırıldığında sayı değiş- kenini de bir arttırıp değer olarakdöndürüyoruz. Şimdi kodumuzu çalıştıralım:
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>>> s = sayıcı()
>>> type(s)
<class 'function'>
>>> s
<function sayıcı.<locals>.say at 0x000001FD2213ED38>
>>>
>>> s()
1
>>> s()
2
>>> s()
3
>>> s()
4

Gördüğünüz gibi ilginç bir şekilde sayıcı fonksiyonu çalışmış ve bitmiştir, ancak içerisindebulunan sayı değişkeni silinmemiştir ve geri döndürülen say fonksiyonu tarafındankullanılmaya devam etmektedir. Yani biz göremesek de sayı değişkeni hala bir yerledesaklanılıyordur. Peki normalde bir fonksiyonun çalışması bitince yerel değişkenleri silinmezmi? Tabii ki silinir. Ancak burada say fonksiyonu içinde sayıdeğişkenini nonlocalhale getirmişoluyoruz. Yani aslında biz sayı değişkenini kullanmaya devam ediyoruz. Eee şimdi Pythonkalkıp da bizim kullanacağımız bir değişkeni silse ayıp olur. O da bunu yapmıyor zaten. Ancak
sayı değişkeni iç fonksiyon olan say fonksiyonunda hiç kullanılmasaydı silinirdi. Aslında buörnekteki kilit olaylardan biri de sayı değişkeninin sadece bir defa tanımlanması ve bu tanımınaynı say fonksiyonunda olduğu gibi sayıcı fonksiyonumuzun sadece bir çağırılışına özgüolması. Buradan iki sonuca varıyoruz:

• sayıcı sınıfını birden fazla defa çağırsak bile geri döndürülen her say fonksiyonu ekranasayıları hep sırayla yazdıracaktır. Çünkü her say fonksiyonu kendisini tanımlayan sayıcıçağırılışına ait olan sayı değişkenini kullanmaktadır.
• Her say fonksiyonunun kullandığı sayıdeğişkeni sadece bir defa 0 olarak tanımlanmaktave daha sonra say fonksiyonumuzu her çağırışımızda artmaktadır.

Evet dediğimiz gibi farklı say fonksiyonları farklı sayı değişkenlerini kullanıyor:
>>> s = sayıcı()
>>> s()
1
>>> s()
2
>>> s()
3
>>> s()
4
>>>
>>> s2 = sayıcı()
>>> s2()
1
>>> s2()
2
>>> s2() (sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
3
>>> s2()
4

Eğer bu örnekleri anlamakta zorluk çektiyseniz bunun çalışma mantığı olarak şunun ile aynıolduğunu söyleyebiliriz:
sayı = 0
def say():

global sayı
sayı += 1
print(sayı)

>>> s = say
>>> s()
1
>>> s()
2
>>> s()
3
>>> s()
4

global deyimi ile yaptığımız bu örneğin nonlocal ile yaptığımız örnekten belki de en önemlifarkı, nonlocal örneğinde sayı değişkenine doğrudan erişememizdir. Ama sayı değişkenini
say fonksiyonu tarafından kullanılmaktadır. Ancak bizim sayı değişkenine bizzat erişememiz,gördüğümüz gibi, silindiği anlamına gelmiyor. . .
37.3.3 İç İçe Fonksiyonların Kullanım Alanları

Şu ana kadar iç içe fonksiyonların nasıl tanımlandığını ve nasıl çalıştığını öğrendik. Ancaköğrenme aşamasında olduğumuz için buraya kadar hep basit örnekler verdik. Şimdi bazı işeyarar örnekler vereceğiz ve ne zaman içe içe fonksiyon kullanıp ne zaman normal fonksiyonlarkullanmamızın daha doğru olacağını konuşacağız.
Öncelikle şunu söyleyelim ki iç içe fonksiyonların en fazla kullanıldığı yer bezeyicilerdir. Budaha sonra göreceğimiz bir konu ancak orada iç içe fonksiyonları çok fazla kullanacağız,haberiniz olsun.
İç içe fonksiyonlar bazı işlemleri daha verimli yapmamızı sağlayabileceği gibi bazı işlemleri de(yanlış veya gereksiz yere kullanırsak) yavaşlatırlar. Mesela şu fonksiyona bakalım:
def işlem_yap(sayı, bölen, *eklenenler):

sonuç = sayı / bölen

for i in eklenenler:
sonuç += i

return sonuç
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Bu fonksiyonumuz aldığı sayı parametresini bölen parametresi ile böldükten sonra geriyekalan bütün parametreleri sonuca ekleyip geri döndürüyor. *eklenenler’in ne anlamageldiğini zaten daha önce öğrenmiştik. şimdi bu fonksiyonu kullanalım:
>>> işlem_yap(10, 2, 5, 7)
17.0
>>> işlem_yap(8, 4, 1, 3)
6.0

Şimdi diyelim ki biz yazdığımız programda farklı sayı ve bölen parametreleri ile hep aynı
eklenenler parametrelerini kullanacağız. Yani şunun gibi işlemler yapacağız:
>>> işlem_yap(4, 2, 1, 4, 5)
12.0
>>> işlem_yap(60, 12, 1, 4, 5)
15.0
>>> işlem_yap(48, 4, 1, 4, 5)
22.0
>>> işlem_yap(12, 6, 3, 6, 2)
13.0
>>> işlem_yap(12, 4, 3, 6, 2)
14.0
>>> işlem_yap(105, 15, 3, 6, 2)
18.0

Burada görebileceğimiz gibi aynı eklenenler değerleri çoklukla kullanılıyor. Böyle birdurumda toplama işlemini her seferinde gerçekleştirmemiz gereksiz oluyor. Bu işleminsadece bir defa yapılmasını şu şekilde sağlayabiliriz:
def işlem_yapıcı(*eklenenler):

ekle = 0
for i in eklenenler:

ekle += i

def işlem(sayı, bölen):
return sayı/bölen + ekle

return işlem

Bu kodumuzda işlem_yapıcı fonksiyonu hep aynı olacağı için değişmeyecek olan eklenenlerparametresini sadece bir defa alıyor ve hepsini topluyor, daha sonra işlem fonksiyonunu geridöndürüyor. işlem fonksiyonunu çağırdığımızda da sayı ve bölen parametrelerini veriyoruzve işlemin sonucu bize geri dönüyor. İlk yaptığımız işlemleri bir de böyle kullanalım:
>>> işlemci = işlem_yapıcı(1, 4, 5)
>>> işlemci2 = işlem_yapıcı(3, 6, 2)
>>> işlemci(4, 2)
12.0
>>> işlemci(60, 12)
15.0
>>> işlemci(48, 4)

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
22.0
>>> işlemci2(12, 6)
13.0
>>> işlemci2(12, 4)
14.0
>>> işlemci2(105, 15)
18.0

Artık gerekli işlemi yapacak fonksiyonu sadece bir defa oluşturuyoruz ve sürekli onukullanıyoruz. Bu da aynı parametrelerin sürekli fonksiyona parametre olarak yollanmasınıengelliyor ve gerekli işlemlerin sadece bir defa yapılmasını sağlıyor. Kendi yazdığınız kodlardaherhangi bir amaç ile bir fonksiyon oluşturduğunuzda ve bu fonksiyonu da kullanırken bunungibi bir durum ile karşılaştırdığımızda artık iç içe fonksiyonları kullanarak kodu nasıl dahaverimli hale getireceğiniz hakkında aklınızda bir fikir oluşmuştur diye düşünüyorum.
Şimdi de bir fonksiyon oluştururken o fonksiyonun içinde kod tekrarları yaptığımız farkettiğimizi varsayalım. Böyle bir durumda bu kod tekrarlarını da azaltmak için bir fonksiyondaha yazmamız iyi olacaktır. Yani:
def dosyadaki_karakter_sayısı(dosya, karakter):

sonuç = 0

if type(dosya) == str:
with open(dosya, "r") as f:

veri = f.read()
for i in veri:

if i == karakter:
sonuç += 1

else:
veri = dosya.read()
for i in veri:

if i == karakter:
sonuç += 1

return sonuç

Elimizde bir dosyayı okuyacak ve bu dosyadaki belli bir karakterin sayını döndürecek birfonksiyon var. Ama bu fonksiyon dosya parametresi olarak hem dosyanın ismini hem deaçılmış bir dosyanın kendisini alabiliyor. if type(dosya) == str: kısmı dosya değişkeninintürünün str olup olmadığını kontrol ediyor, eğer öyleyse dosyayı açıyoruz ve okuyoruz. Öyledeğilse dosyayı direkt okuyoruz. Dikkat ederseniz daha sonra yapılan işlemler aynı, yani:
for i in veri:

if i == karakter:
sonuç += 1

kısmı iki defa tekrar ediyor. Hatırlarsanız bir karakter dizisinin içinde herhangi bir karakterinkaç defa geçtiğini öğrenmek için countmetodundan faydalanabiliriz:
>>> "merhaba".count("a")
2

692 Bölüm 37. İleri Düzey Fonksiyonlar



Yazbel Python Belgeleri, Yayım 4.0.0

Ama burada örneğimiz anlaşılsın diye bunu kendimiz yapıyoruz.
Şimdi yukarıdaki tekrar eden yeri şu şekilde ayrı bir fonksiyon haline getirebiliriz:
def karakter_sayısı(karakter_dizisi, karakter):

sayaç = 0
for i in karakter_dizisi:

if i == karakter:
sayaç += 1

return sayaç

def dosyadaki_karakter_sayısı(dosya, karakter):
if type(dosya) == str:

with open(dosya, "r") as f:
return karakter_sayısı(f.read(), karakter)

else:
return karakter_sayısı(dosya.read(), karakter)

Artık karakter dizisinin içinde bir karakterin kaç defa geçtiğini bulmak için karakter_sayısısayısı adlı fonksiyon yararlanıyoruz. Ancak bizim bu fonksiyonu tanımlama sebebimizdosyadaki_karakter_sayısı fonksiyonunda yaptığımız bir işlemi yerine getirmekdi. Eğer
karakter_sayısı fonksiyonunu programımızda sadece dosyadaki_karakter_sayısıfonksiyonu içinde kullanacaksak bu fonksiyonu global alanda tanımlamamıza gerek yokü,dosyadaki_karakter_sayısı fonksiyonunun içinde de tanımlayabiliriz:
def dosyadaki_karakter_sayısı(dosya, karakter):

def karakter_sayısı(karakter_dizisi):
sayaç = 0
for i in karakter_dizisi:

if i == karakter:
sayaç += 1

return sayaç

if type(dosya) == str:
with open(dosya, "r") as f:

return karakter_sayısı(f.read())
else:

return karakter_sayısı(dosya.read())

Ayrıca bu şekilde karakter_sayısı fonksiyonunun karakter şeklinde bir parametreye ihtiyacıkalmadı, zaten dosyadaki_karakter_sayısı fonksiyonunun içindeki karakter değişkenineerişebiliyor. İç içe fonksiyonları bunun gibi durumlarda da kullanabiliriz.
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37.4 Üreteçler (Generators)

Biz üreteçlerle az çok tanışıyoruz. Liste üreteçleri olsun, sözlük üreteçleri olsun bu konuhakkında bir şeyler öğrenmiştik. Ancak biz üreteçlerimizi hep şunun gibi tanımlamıştık:
>>> listem = [i for i in range(10)]
>>> listem
[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]

Dikkat ederseniz burada i for i in range(10) kısmı (nasıl lambda fonksiyonlar normal yollatanımlanan fonksiyonlardan farklı bir söz dizimi kullanıyorsa) normal kodlardan biraz farklı birsöz dizimi kullanıyor. Bu söz dizimi ile karmaşık algoritmalar oluşturmak zordur, çoğunlukla damümkün değildir. Zaten bunun bulunma sebebi karmaşık algoritmalarda kullanılması değil,kısa işlerde yazım kolaylığı sağlamasıdır. Yani bu yazım şekli, bazı fonksiyonların lambda olaraktanımlanması gibi, üreteç tanımlamanın sadece kısa bir yoludur. Peki aslında üreteçler nasıltanımlanır? Şimdi gelin bu konuyu inceleyelim.
37.4.1 Üreteçlere Giriş

Üreteçler, fonksiyonlara benzer şekilde tanımlanır. Hatta tek farkının yield adındaki birifade olduğunu söyleyebiliriz. Hatırlarsanız iç içe fonksiyonlar konusunda üreteçler konusunabirkaç defa atıfta bulunmuştuk. Bu yüzden aynı işi yapacak iç içe bir fonksiyon ile bir üretecikarşılaştırarak konuya başlamak istiyorum:
def fonksiyon_sayıcı():

sayı = 0
def say():

nonlocal sayı
sayı += 1
return sayı

return say

def üreteç_sayıcı():
sayı = 0
while True:

sayı += 1
yield sayı

Endişe etmeyin. İleride üreteç_sayıcı’nın nasıl çalıştığını inceleyeceğiz. Şimdilik sadeceşuraya odaklanalım:
>>> type(fonksiyon_sayıcı)
<class 'function'>
>>> type(üreteç_sayıcı)
<class 'function'>

>>> fonk = fonksiyon_sayıcı()
>>> üreteç = üreteç_sayıcı()

>>> type(fonk)
(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
<class 'function'>
>>> type(üreteç)
<class 'generator'>

>>> fonk()
1
>>> fonk()
2
>>> fonk()
3
>>> fonk()
4

>>> next(üreteç)
1
>>> next(üreteç)
2
>>> next(üreteç)
3
>>> next(üreteç)
4

fonk ve üreteç değişkenlerini kullanarak elde ettiğimiz sonuçların aynı olduğunugörebiliyorsunuz. Şimdi bundan faydalanarak tanımlanma şekillerini anlamaya çalışalım.
fonk fonksiyonunun nasıl çalıştığını zaten iç içe fonksiyonlar konusunda gördük. Şimdi nextfonksiyonu ve yield deyimi ile alakalı konuşalım. Öncelikle şunu söylemek gerekir ki nextfonksiyonu, gömülü bir fonksiyondur. Ne işe yaradığını anlamak için ise yield deyiminianlamamız gerekiyor. Eğer kodumuzu ve aldığımız çıktıları incelerseniz yield deyiminin,
return deyimine bazı yönlerden benzediğini fark edebilirsiniz. Tabii önemli farklılıklar davar. Bir kere fark edeceğiniz gibi yield deyimi hangi değeri döndüreceğimizi belirliyor.Peki bu döndürme işleminin return ile değer döndürmekten ne farkı var? Bir fonksiyonuniçinde return deyimine ulaşıldığında fonksiyon sonlanır ve fonksiyona ait yerel değişkenlersilinir. yield deyiminde böyle bir şey söz konusu değildir. Aynı iç içe fonksiyonlarda içfonksiyonunun dış fonksiyondaki değişkeni kullanması gibi üreteçlerin de yerel değişkenleriPython tarafından saklanır. Ancak üreteçlerde belli değişkenler değil, yerel değişkenlerintamamı saklanır. Şimdi yukarıdaki örnekte şu üç kısma tekrar bakarsak:
>>> type(fonksiyon_sayıcı)
<class 'function'>
>>> type(üreteç_sayıcı)
<class 'function'>

>>> fonk = fonksiyon_sayıcı()
>>> üreteç = üreteç_sayıcı()

>>> type(fonk)
<class 'function'>
>>> type(üreteç)
<class 'generator'>
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Şunu görüyoruz ki üreteç_sayıcı aslında bir fonksiyon. Ama alelade bir fonksiyon değil,çağrıldığında generator nesnesi döndüren bir fonksiyon. Yani aynı iç içe fonksiyonlardaönce kapsayıcı fonksiyonu çağırıp dönüş değerini kullandığımız gibi üreteçlerde de önceüreteci tanımladığımız fonksiyonu çağırıp dönüş değerini kullanıyoruz. Çünkü aslında üreteçolan nesne, bu döndürülen değerdir. Ve aynı iç içe fonksiyonlarda olduğu gibi bu durumbirbirinden bağımsız ancak aynı işi yapan değişkenler oluşturmamızı sağlar. Dikkat ederseniziç içe fonksiyonlar ve üreteçler, çalışma prensibi açısından benzerler. Ancak üreteçler yieldifadesininin kullanımı ile bize daha kullanışlı bir algoritma şekli vermektedir.
Şu ana kadar üreteçlerin nasıl tanımlandığı ve nasıl kullanıldığı hakkında pek de bilgi vermedik.Yaptığımız şey, iç içe fonksiyonlar ile üreteçlerin, çalışma prensiblerinin ne kadar benzerolduğuna dikkat çekmek idi. Şimdi next fonksiyonu ve yield deyimi hakkında konuşarak kendiüreteçlerimizi nasıl tanımlayacağımıza bakalım.
37.4.2 Üreteçlerin Tanımlanması

‘yield’ Deyimi ve ‘next’ Fonksiyonu

next fonksiyonunun gömülü bir fonksiyon olduğunu söylemiştik. yield deyimi daüretecimizden değer döndürmemizi sağlıyordu. Peki bu işlemler hangi kurallar çerçevesindegerçekleşiyor?
Basit bir üreteç tanımlayarak yieldmetodunu anlatmaya çalışalım:
def üreteç():

yield "Merhaba"
yield "Dünya"

return deyiminin fonksiyonu sonlandırırken yield deyimi üretecin çalışmasına ara verir vesağındaki değişkeni geriye döndürür. Herhangi bir değer verilmemiş ise None döndürecektir.Şimdi kodumuzu çalıştıralım:
>>> g = üreteç()
>>> next(g)
"Merhaba"
>>> next(g)
"Dünya"
>>> next(g)
Traceback (most recent call last):
File "<pyshell#5>", line 1, in <module>

next(g)
StopIteration

Çıktımızı incelersek next fonksiyonunun, kendisine verilen üretecin kodunu bir yielddeyimine rastlayana kadar çalıştırdığını, yield deyimine rastladığında ise deyiminsağındaki değişkeni döndürdüğünü görebiliriz. Unutmayalım ki bu döndürme işleminiyapan next fonksiyonudur. Üretecimizin içinde herhangi bir yönerge kalmadığında ise nextfonksiyonumuz StopIteration hatası yükseltmektedir.
Not: ‘next’ fonksiyonunun burada yaptığı iş için ‘yineleme (iteration)’ terimi kullanılır. ‘next’fonksiyonuna parametre olarak verilebilen nesneler ise birer ‘yinelenebilir nesne (iterable
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object)’dir. ‘generator’ sınıfı yinelenebilir nesnelere bir örnektir.
Bir örnek daha yapalım:
def üreteç():

print("üreteç ilk defa next fonksiyonu ile kullanıldı.")
yield "1. yield"
print("üreteç ikinci defa next fonksiyonu ile kullanıldı.")
yield "2. yield"
print("üreteç üçüncü defa next fonksiyonu ile kullanıldı ve bitti.")

>>> g = üreteç()
>>> ilk_dönüş = next(g)
üreteç ilk defa next fonksiyonu ile kullanıldı.
>>> ikinci_dönüş = next(g)
üreteç ikinci defa next fonksiyonu ile kullanıldı.
>>> son_dönüş = next(g)
üreteç üçüncü defa next fonksiyonu ile kullanıldı ve bitti.
Traceback (most recent call last):
File "<pyshell#5>", line 1, in <module>

next(g)
StopIteration
>>>
>>> ilk_dönüş
'1. yield'
>>> ikinci_dönüş
'2. yield'
>>> son_dönüş
Traceback (most recent call last):
File "<pyshell#0>", line 1, in <module>

son_dönüş
NameError: name 'son_dönüş' is not defined

Örneğimiz gayet açık. next fonksiyonu kendisine verilen üretecin kodunu en sol kaldığı yerdençalıştırmaya devam ediyor, bir yield ifadesine denk geldiğinde de üretecin çalışması duruyorve next fonksiyonu yield deyiminin sağındaki değeri geri döndürüyor. Tabii son_dönüş’ün
None olmak yerine tanımlanmamış olması da ilginç gelmiş olabilir. Bunu da şu örnekleaçıklayabiliriz:
>>> def hata():

raise Exception

>>> dönüş = hata()
Traceback (most recent call last):
File "<pyshell#8>", line 1, in <module>

dönüş = hata()
File "<pyshell#7>", line 2, in hata

raise Exception
Exception
>>> dönüş

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
Traceback (most recent call last):
File "<pyshell#9>", line 1, in <module>

dönüş
NameError: name 'dönüş' is not defined

Gördüğümüz gibi son_dönüş değişkenimizin tanımlanmamış olmasının sebebi de nextfonksiyonunun değer döndürmek yerine hata yükseltmiş olmasıdır.
Buraya kadar yaptığımız örnekleri iç içe fonksiyonlar ile de kolayca yapabilirdik. Üreteçlerinönemli bir özelliği de tanımlanırken , fonksiyonlar gibi, her türlü ifade ile kullanılabilmesidir.Örnek olarak while döngüsü kullanarak, 1’den başlayarak her yinelediğimizde fibonacci sayıdizisinin bir sonraki elemanını döndürecek bir üreteç yazalım:
def fibonacci():

x = 1
y = 0
z = 0
while True:

z = y
y = x
x = y + z
yield x

Not: Fibonacci dizisi, 0 ve 1 ile başlayan ve her sayının kendisinden önce gelen iki sayınıntoplanması ile elde edildiği bir sayı dizisidir. İtalyanmatematikçi Leonardo Fibonacci’den adınıalır. 0, 1, 1 (0+1), 2 (1+1), 3 (1+2), 5 (2+3), 8 (3+5), 13 (5+8), 21 (8+13), 34 (13+21) şeklinde devameder.
Şimdi bu kodu çalıştıralım:
>>> f = fibonacci()
>>> next(f)
1
>>> next(f)
2
>>> next(f)
3
>>> next(f)
5
>>> next(f)
8
>>> next(f)
13

Gördüğünüz gibi üretecimiz bize (ilk 0 ve 1 sonrasındaki) fibonacci sayılarını vermektedir.Kodumuzu anlamaya çalışırsak:
• İlk yinelemede, yani next fonksiyonunu ilk kullanışımızda, x, y ve z değişkenleritanımlanıyor. Daha sonra while döngüsüne giriliyor. Değişkenlerin değerlerideğiştirildikten sonra yield x deyimine geldiğimiz için next fonksiyonu x değerini
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döndürürerek üretecemizin çalışmasını durduruyor.
• İkinci yinelememizde normal bir kodda olacağı gibi while döngümüzün başına gidiliyor.Aynı işlemler tekrarlanıyor. Tekrar yield deyimine geliniyor. x değeri döndürürülüyor.Üretecimizin çalışması durduruluyor ve aynı şeyler tekrar etmeye devam ediyor.

Üreteçlerin çok güzel özelliklerinden biri de for döngüsü ile kullanılabilmeleridir. Örneğin
fibonacci üretecimiz için bunu uygulayalım:
>>> for i in fibonacci():

print(i)

1
2
3
5
8
13
21
34
55
89
144
...

Not: for i in fibonacci() ifadesinde fibonacci fonksiyonunu çağırdığımıza dikkat edin.Sonuçta üretecimizin kendisi fibonacci fonksiyonu değil, onun döndüreceği değer.
Ancak bu örnekte üretecimiz hiç durmuyor. Bazen üreteçlerimizin durmasını isteyebiliriz.Bunu yapmamız için tek gereken şey üretecimizin durmasını istediğimiz yerde üretecimizi
return etmemizdir. Sonuçta üreteçler de bir tür fonksiyondur ve return deyimi fonksiyonlarısonlandırır (bu return deyiminden dönen değer üreteçlerde bize ulaşmaz). Bu durum nextfonksiyonunun StopIteration yükseltmesine neden olur. for döngüsü bu hatayı yakalar veüretecimizin bittiğini anlar:
def fibonacci():

x = 1
y = 0
z = 0
while True:

z = y
y = x
x = y + z
yield x
if x > 100:

return

>>> for i in fibonacci():
print(i)

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
1
2
3
5
8
13
21
34
55
89
144
>>>

Gördüğünüz gibi üretecimiz 100’den büyük bir tane daha değer yazıp durdu. Tabii buradafazladan bir if kullanmak yerine bu şartı while’dan sonra da yazabilirdik:
def fibonacci():

x = 1
y = 0
z = 0
while not x > 100:

z = y
y = x
x = y + z
yield x

Burada da x değişkeni 100’den büyük olduğunda döngümüz bitiyor ve başka kodumuzkalmadığımız için fonksiyon sonlanıyor. Zaten bir fonksiyonun sonuna ulaşıldığında da bizbir değer döndürmediysek de None değeri döndürülecektir.
Son olarak parametre alan basit bir üreteç örneği yaparak bir sonraki konuya geçelim.Unutmayalım ki üreteçler de bir çeşit fonksiyon olduğu için fonksiyon tanımlarkenyapabildiğimiz her şeyi üreteç tanımlarken de kullanabiliriz. Buna parametre vermek ve içiçe fonksiyonlar oluşturmak da dahildir.
Üretecimiz bir sayı parametresi alacak ve o sayı defa ekrana yazı yazdıracak:
def yaz(sayı):

for i in range(sayı):
print("Merhaba Dünya!")
yield

y = yaz(4)
for i in y:

print(i)

Kodun çıktısı:
Merhaba Dünya!
Merhaba Dünya!

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
Merhaba Dünya!
Merhaba Dünya!

‘yield from’ Deyimi

yield from deyimi bir üretecin içinde, başka bir üretecin yield ile döndüreceği değerleritekrar yield etmek istediğimizde kullanılabilir. Şöyle bir örnek verelim:
def üreteç1():

yield "üreteç1 başladı"
yield "üreteç1 bitti"

def üreteç2():
yield "üreteç2 başladı"
yield from üreteç1()
yield "üreteç2 bitti"

>>> for i in üreteç2():
print(i)

üreteç2 başladı
üreteç1 başladı
üreteç1 bitti
üreteç2 bitti
>>>

Aslında yield from ile yazdığımız bu örnek şu kod ile eşdeğerdir:
def üreteç1():

yield "üreteç1 başladı"
yield "üreteç1 bitti"

def üreteç2():
yield "üreteç2 başladı"
for i in üreteç1():

yield i
yield "üreteç2 bitti"

>>> for i in üreteç2():
print(i)

üreteç2 başladı
üreteç1 başladı
üreteç1 bitti
üreteç2 bitti
>>>

Yani:
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yield from bir_üreteç

ifadesi bu ifade eş değerdir:
for i in bir_üreteç:

yield i

37.4.3 Liste ve Sözlük Üreteçleri Hakkında

Üreteçler konusunun başında söylediğimiz şu bilgiyi tekrarlayarak konumuza başlayalım:
Biz üreteçlerle az çok tanışıyoruz. Liste üreteçleri olsun, sözlük üreteçleri olsunbu konu hakkında bir şeyler öğrenmiştik. Ancak biz üreteçlerimizi hep şunun gibitanımlamıştık:
>>> listem = [i for i in range(10)]
>>> listem
[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]

Dikkat ederseniz burada i for i in range(10) kısmı (nasıl lambda fonksiyonlarnormal yolla tanımlanan fonksiyonlardan farklı bir söz dizimi kullanıyorsa) normalkodlardan biraz farklı bir söz dizimi kullanıyor. Bu söz dizimi ile karmaşıkalgoritmalar oluşturmak zordur, çoğunlukla da mümkün değildir. Zaten bununbulunma sebebi karmaşık algoritmalarda kullanılması değil, kısa işlerde yazımkolaylığı sağlamasıdır. Yani bu yazım şekli, bazı fonksiyonların lambda olaraktanımlanması gibi, üreteç tanımlamanın sadece kısa bir yoludur. Peki aslındaüreteçler nasıl tanımlanır? Şimdi gelin bu konuyu inceleyelim.
Biz önceden üreteçleri şu şekilde kullanmayı biliyorduk:
>>> listem = [i for i in range(10)]
>>> listem
[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]

Peki üreteç bu kodun neresinde? Aslında bu yazım oldukça kısaltılmış, yani kolaylaştırılmış biryazım şeklidir. Biraz açacak olursak şunu elde ederiz:
>>> üreteç = (i for i in range(10))
>>> type(üreteç)
<class 'generator'>
>>> listem = list(üreteç)
>>> listem
[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]

Şimdilik liste kısmını bir kenara koyarak üreteç kısmı ile ilgilenelim.
Gördüğünüz gibi aslında şu yazım şekli:
>>> üreteç = (i for i in range(10))

Bunun için bir kısaltmadır:
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def üreteç_fonksiyonu():
for i in range(10):

yield i

üreteç = üreteç_fonksiyonu()

Aynı lambda fonksiyonların normal fonksiyonlar için bir kısaltma olması gibi.
Ancak şuraya dikkat etmek lazım ki:
üreteç = (i for i in range(10))

Yazdığımızda, elimizde çağırıldığında bize üreteç döndürecek bir fonksiyonumuz yok. Yani
üreteç değişkenimiz generator türünde bir nesne ve tek kullanımlık. Sonuçta üreteçlerinyinelenmesi bir defa bittikten sonra bir daha kullanamayız, çünkü bir defa bittikten sonra hep
StopIteration hatası yükseltirler. Eğer istersek yenisini oluşturabiliriz. üreteç değişkenimizinyinelenmesi bir defa tamamlandıktan sonra daha fazla onu kullanamayacağımızı şu şekildegörebiliriz:
>>> üreteç = (i for i in range(5))
>>> for i in üreteç:

print(i)
0
1
2
3
4
>>> for i in üreteç:

print(i)

>>>

Gördüğünüz gibi üreteç değişkenimizi bir defa for döngüsü ile kullandığımızda ikincidefa kullanamamaktayız. Çünkü ilk döngüde üretecimiz bitene kadar çalıştı ve ensonunda StopIteration yükseltti. Artık istediğimiz kadar üretecimizi kullanmayı deneyelim,
StopIteration yükseltmeye devam edecektir (unutmayalım ki for döngüsü StopIterationhatalarını yakalar ve yakaladığında da çalışmayı bırakır)
>>> üreteç = (i for i in range(3))
>>> next(üreteç)
0
>>> next(üreteç)
1
>>> next(üreteç)
2
>>> next(üreteç)
StopIteration
>>> next(üreteç)
StopIteration

Aynı şey normal yoldan tanımlanan üreteçler için de geçerlidir:
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def üreteç_fonksiyonu():
for i in range(3):

yield i

>>> üreteç = üreteç_fonksiyonu()
>>> next(üreteç)
0
>>> next(üreteç)
1
>>> next(üreteç)
2
>>> next(üreteç)
StopIteration
>>> next(üreteç)
StopIteration

Buradaki fark üretecimizi bize veren fonksiyonumuz durduğu için yeni bir üreteçoluşturabiliyor olmamızdır:
>>> üreteç2 = üreteç_fonksiyonu()
>>> next(üreteç2)
0

Ancak şu şekilde bir tanımlama yaptığımızda:
>>> üreteç = (i for i in range(3))
>>> type(üreteç)
<class 'generator'>

Burada elde ettiğimiz üretecin kendisi oluyor, ve bu üreteç de tek kullanımlık. Şimdi bunlarınliste üreteçleri ile alakasına geri dönecek olursak:
>>> üreteç = üreteç_fonksiyonu()
>>> listem = list(üreteç)
>>> listem
[0, 1, 2]

Gördüğünüz gibi aslında normal yoldan tanımlanmış üreteçler, yani yield ifadesi kullanılarakfonksiyon gibi tanımlanmış üreteçler, de list fonksiyonuna argüman olarak verilebilir.Aynı for döngüsünde kullanılabilmesi gibi. Çünkü -kendi geliştirme arayüzünüzü kullanarakgörebilirsiniz- dikkat edersiniz list fonksiyonunun ilk parametresinin adı iterable’dır.Türkçe’ye çevirirsek yinelenebilir. Biz zaten üreteçlerin yinelenebilir nesnelere örnek olduğunusöylemiştik. Bu yüzden bütün üreteçleri list fonksiyonunu kullanarak bir listeye çevirebiliriz.Buna şu şekilde tanımlanan üreteçler de dahildir:
>>> üreteç = (i for i in range(3))

Bu yüzden şu kod güzel bir şekilde çalışmaktadır:
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>>> üreteç = (i for i in range(3))
>>> list(üreteç)
[0, 1, 2]

Ve şu yazım da yukarıda yazdığımızın daha da kısaltılmış halinden başka bir şey değildir:
>>> listem = [i for i in range(3)]

Anlattıklarımız sözlük üreteçleri için de geçerlidir. Dikkat edersiniz kısa yoldan üreteçtanımlamaları (i for i in range(3)) şeklinde, liste tanımlamaları [i for i in range(3)]şeklinde ve sözlük tanımlamaları da {str(i):i for i in range(3)} şeklinde yapılmaktadır.Bu liste tanımlamasını:
>>> üreteç = (i for i in range(3))
>>> listem = list(üreteç)

Şu şekilde yazabileceğimiz gibi:
>>> üreteç = (i for i in range(3))
>>> listem = []
>>> for i in üreteç:

listem.append(i)

Bu sözlük tanımlamasını da:
>>> üreteç = ((str(i),i) for i in range(3))
>>> sözlük = dict(üreteç)

Şu şekilde yazabilirdik:
>>> üreteç = ((str(i),i) for i in range(3))
>>> sözlük = {}
>>> for key,value in üreteç:

sözlük[key] = value

Son örneğimizde üretecimiz her yinelenişinde iki elemanlı bir tuple döndürüyor ve budemetin ilk elemanı for döngüsü içinde key değişkenine, ikinci elemanı ise value değişkenineatanıyor. Şunun gibi de düşünebilirsiniz:
>>> for key,value in (('0',0), ('1',1), ('2',2)):

sözlük[key] = value

Evet, artık üreteçler konusunda da kayda değer bilgiler öğrendiğimize göre bir sonrakikonumuza geçelim.
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BÖLÜM38

Modüller

Bu bölümde, geçen derste ayrıntılı olarak incelediğimiz ‘Fonksiyonlar’ kadar önemli bir konuyuele alacağız. Bu önemli konunun adı ‘modüller’.
Biz şimdiye kadar modül konusunu hiç ayrıntılı olarak ele almamış olsak da esasında sizmodül kavramına büsbütün yabancı sayılmazsınız. Zira biz önceki derslerimizde zaman zamanmodüllerden söz etmiş, hatta yeri geldiğinde bunları kodlarımız içinde kullanmaktan daçekinmemiştik.
Bu konuya gelene kadar, çeşitli bölümlerde şumodüllerden bahsettiğimizi hatırlıyorsunuzdur:

• sys
• os
• keyword
• random
• unicodedata
• locale

İşte şimdi, daha önce farklı bölümlerde şöyle bir temas edip geçtiğimiz modüller konusunubu bölümde derinlemesine incelemeye çalışacağız.

38.1 Modül Nedir?

Dediğimiz gibi, bu bölümde Python’daki en önemli konulardan biri olan modüllerden sözedeceğiz. Ancak modülleri kullanabilmek için elbette öncelikle ‘modül’ denen şeyin neolduğunu iyice bir anlamamız gerekiyor. Peki, nedir bu modül denen şey?
Bu soruyu, şimdiye kadar gördüğümüz modüllere bakarak cevaplayacak olursak, modüllerin,bazı işlevleri kolaylıkla yerine getirmemizi sağlayan birtakım fonksiyonları ve nitelikleri içindebarındıran araçlar olduğunu söyleyebiliriz.
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Mesela ‘Kümeler veDondurulmuş Kümeler’ adlı bölümde random adlı birmodüle değindiğimizihatırlıyor olmalısınız. Orada bu modülle ilgili şöyle bir örnek vermiştik:
liste = [random.randint(0, 10000) for i in range(1000)]

Buörnekte, random adlımodülün içindeki randint() adlı faydalı bir fonksiyondan yararlanarak0 ile 10.000 sayıları arasında 1000 adet rastgele sayı içeren bir liste oluşturmuştuk. Dolayısıyla,yukarıdaki tanımda da belirttiğimiz gibi, bir modül olan random, örnekte bahsettiğimiz işlevikolaylıkla yerine getirmemizi sağlayan bir fonksiyon barındırıyor. Biz de bu fonksiyonukullanarak amacımızı rahatlıkla yerine getirebiliyoruz.
random modülünün dışında, önceki derslerimizde şöyle bir değinip geçtiğimiz, sys, os ve
locale gibi modüllerin de çeşitli görevleri kolayca yerine getirmemizi sağlayan birtakımaraçlar barındırdığını görmüştük.
İşin doğrusu, modül denen şey Python programlama dilinin bel kemiğidir. Eğer modüllerolmasaydı, Python programlama dili hem çok kullanışsız bir dil olurdu, hem de modüllersayesinde çok kolay bir şekilde üstesinden gelebildiğimiz zorluklar için her defasında kendimizyeniden bir çözüm icat etmek zorunda kalırdık.
Belki bu iddialı laf size şu anda pek anlamlı gelmemiş olabilir. Şu ana kadar modüllerle ilgiliöğrendikleriniz, henüz zihninizde bu lafın iddiasını teyit etmiyor olabilir. Ama modüllerinneden bu kadar önemli olduğunu birazdan çok daha net bir şekilde anlayacaksınız. Şimdilikokumaya devam edin.
Hatırlarsanız bir önceki bölümde Python’daki fonksiyonlardan bahsetmiştik. Yine hatırlarsanızo bölümde pek çok örnek fonksiyon da tanımlamıştık. Mesela kayıt_oluştur() adlı şöyle birfonksiyon tanımladığımızı hatırlıyor olmalısınız:
def kayıt_oluştur(isim, soyisim, işsis, şehir):

print("-"*30)

print("isim : ", isim)
print("soyisim : ", soyisim)
print("işletim sistemi: ", işsis)
print("şehir : ", şehir)

print("-"*30)

Bu fonksiyonu bir kez tanımladıktan sonra, bu fonksiyonu aynı program içinde istediğimizkadar kullanabiliyoruz. Yani kayıt_oluştur adlı bir fonksiyon tanımlamış olmamız sayesinde,bu fonksiyonun gövdesinde belirttiğimiz işlemleri her defasında tekrar tekrar yapmakzorunda kalmıyoruz; bütün bu işlemleri tek bir ‘kayıt_oluştur’ ismine atamış olduğumuziçin, bu fonksiyonun bize sunduğu işleve ihtiyaç duyduğumuz her yerde bu fonksiyonukullanabiliyoruz. Örneğin:
kayıt_oluştur('Fırat', 'Özgül', 'Debian', 'Arsuz')

Ya da:
kayıt_oluştur('Zerrin', 'Söz', 'Ubuntu', 'Bolvadin')

Eğer yukarıdaki işlevselliği bir fonksiyon olarak tanımlamış olmasaydık,
kayıt_oluştur('Fırat', 'Özgül', 'Debian', 'Arsuz') kodunun verdiği çıktıyı elde
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etmek için şu kodları yazmak zorunda kalacaktık:
print("-"*30)

print("isim : ", "Fırat")
print("soyisim : ", "Özgül")
print("işletim sistemi: ", "Debian")
print("şehir : ", "Arsuz")

print("-"*30)

Burada isim, soyisim, işletim sistemi ve şehir bilgileri değiştiğinde de her defasında aynı şeyleriuzun uzadıya tekrar tekrar yazmamız gerekecekti:
print("-"*30)

print("isim : ", "Zerrin")
print("soyisim : ", "Söz")
print("işletim sistemi: ", "Ubuntu")
print("şehir : ", "Bolvadin")

print("-"*30)

İşte modüller de buna benzer bir vazife görür. Yani Python’ın fonksiyon sistemi nasıl bize birişlevselliği aynı dosya içinde tekrar tekrar kullanma imkanı veriyorsa, modül sistemi de birfonksiyonu farklı dosyalar ve programlar içinde tekrar tekrar kullanma imkanı verir.
Dolayısıyla, eğer modül sistemi olmasaydı, biz bir kez yazdığımız (veya başka bir Pythonprogramcısı tarafından yazılmış) kayıt_oluştur() fonksiyonunu başka bir programda dakullanmak istediğimizde, bu fonksiyonu alıp her defasında yeni programa elle kopyalamakzorunda kalırdık. Ama modül sistemi sayesinde, bir program içinde bulunan fonksiyonları(ve diğer nitelikleri) başka Python programları içine ‘aktarabiliyoruz’. Böylece bir Pythonprogramındaki (veya modülündeki) işlevsellikten, başka bir Python programında dayararlanabiliyoruz. Dolayısıyla modüller sayesinde, bir kez yazdığımız kodları pek çok farklıprogram içinde kullanma imkanı elde ediyoruz. Bu da bizim;

• Daha az kod yazmamızı,
• Bir kez yazdığımız kodları tekrar tekrar kullanabilmemizi,
• Daha düzenli, daha derli toplu bir şekilde çalışabilmemizi

sağlıyor.
İşte bu bölümde, modüllerin bütün bu işlevleri nasıl yerine getirdiğini, modül denen şeydennasıl faydalanabileceğimizi ve modüllerin neden bu kadar önemli olduğunu öğreneceğiz.Dilerseniz lafı daha fazla dolandırmadan modüller konusuna hızlı bir giriş yapalım.
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38.2 Hazır Modüller

Hatırlarsanız, Python’da iki farklı fonksiyon türü olduğundan söz etmiştik:
1. Kendi tanımladığımız fonksiyonlar
2. Gömülü (‘built-in’) fonksiyonlar

Aynı şekilde modüller de iki farklı başlık altında incelenebilir:
1. Kendi tanımladığımız modüller
2. Hazır modüller

Biz burada öncelikle hazır modülleri ele alacağız. Bu şekilde modül kavramını iyice anladıktansonra da kendi modüllerimizi nasıl yazacağımızı öğreneceğiz.
Hazır modüller, Python geliştiricilerinin veya bizim dışımızdaki Python programcılarının yazıphizmetimize sunduğu modüllerdir.
Hazır modüller de kendi içinde ikiye ayrılabilir:
1. Standart Kütüphane Modülleri
2. Üçüncü Şahıs Modülleri

Standart Kütüphane Modülleri, doğrudan Python geliştiricileri tarafından yazılıp dilekaynaştırılmış modüllerdir. Bu yönüyle bu modüller daha önce öğrendiğimiz gömülüfonksiyonlara çok benzer. Tıpkı gömülü fonksiyonlarda olduğu gibi, Standart KütüphaneModülleri de her an emrimize amadedir. Biz bunları istediğimiz her an, herhangi bir ek yazılımkurmak zorunda kalmadan, kendi programlarımız içinde kullanabiliriz.
Ayrıca bakınız:

Python’ın Standart Kütüphanesi içinde hangi modüllerin olduğunu https://docs.python.org/3/library/ adresinden inceleyebilirsiniz.
Standart Kütüphane içinde, Python ile programlama yaparken işlerinizi bir haylikolaylaştıracak pek çok modül bulacaksınız.
Başta da söylediğimiz gibi, biz bu bölüme gelinceye kadar üstünkörü de olsa modüllerdensöz etmiştik. Örneğin önceki derslerimizde andığımız sys, os, random ve benzeri modüller hepbirer Standart Kütüphane modülüdür. Dolayısıyla bu modüllerin sunduğu işlevsellikten kendiprogramlarımızda istediğimiz her an yararlanabiliriz.

38.3 Modüllerin İçe Aktarılması

Python’da herhangi bir modülü kullanabilmek için öncelikle onu ‘içe aktarmamız’ gerekir.İçe aktarmak, bir modül içindeki fonksiyon ve nitelikleri başka bir program (veya ortam)içinden kullanılabilir hale getirmek demektir. İsterseniz bu soyut tanımlamayı bir örnek ilesomutlaştıralım. Mesela, bir Standart Kütüphane modülü olduğunu öğrendiğimiz ve öncekiderslerimizde de değindiğimiz os adlı modülü içe aktaralım. Bunun için öncelikle etkileşimlikabuğu çalıştıralım ve şu komutu verelim:
>>> import os
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Böylece os adlı modülü içe aktarmış, yani bu modül içindeki fonksiyon ve niteliklerikullanılabilir hale getirmiş olduk.
Hatırlarsanız ‘modül’ kavramını tanımlarken, bunların bize birtakım yararlı fonksiyonlar venitelikler sunan araçlar olduğunu söylemiştik. İşte, mesela bu osmodülünün bize hangi yararlıfonksiyonları ve nitelikleri sunduğunu öğrenmek için dir() fonksiyonunu kullanabiliriz:
>>> dir(os)

Gördüğünüz gibi bu modül pek çok fonksiyon ve nitelik barındırıyor.
Bu modüle adını veren os kelimesi operating system (işletim sistemi) ifadesinin kısaltmasıdır.Bu modül, kullandığımız işletim sistemine ilişkin işlemler yapabilmemiz için bize çeşitlifonksiyonlar ve nitelikler sunar. Hemen bir örnek verelim.
Diyelim ki bir program yazdınız. Ancak yazdığınız bu programın yalnızca Windows işletimsisteminde çalışmasını istiyorsunuz. Buna göre, eğer programınız Windows işletim sistemikurulu bir bilgisayarda çalıştırılırsa programınızın normal bir şekilde başlamasını, ama eğerWindows dışı bir işletim sisteminde çalıştırılırsa da kullanıcıya bir uyarı mesajı verilmesiniistiyorsunuz.
İşte bunun için os modülünden yararlanabilirsiniz. Şimdi dir(os) komutuyla elde ettiğimizlisteye bakalım.Oradaname adlı bir nitelik olduğunu göreceksiniz. Bu nitelik, bize kodlarımızınhangi işletim sisteminde çalıştığını gösterir. Dolayısıyla da yukarıda tarif ettiğimiz iş için gayetuygun bir araçtır.
Önceden import os komutuyla osmodülünü içe aktarmış olduğumuzu varsayarsak, modülünbu niteliğini şöyle kullanıyoruz:
>>> os.name

'posix'

os adlı modülün içindeki name niteliğine nasıl eriştiğimize çok dikkat edin. Öncemodülümüzün adı olan ‘os’u yazıyoruz. Ardından bir nokta işareti koyup, ihtiyacımız olanniteliğin adını belirtiyoruz. Yani şöyle bir formül takip ediyoruz:
modül_adı.fonksiyon_veya_nitelik

os.name komutu, kullandığınız işletim sistemine bağlı olarak farklı çıktılar verir. Eğer bukomutu bir GNU/Linux dağıtımında veya bir Mac bilgisayarda verirsek yukarıdaki gibi ‘posix’çıktısı alırız. Ama eğer aynı komutu Windows’ta verirsek ‘nt’ çıktısı alırız. Dolayısıyla osmodülünün name niteliğini kullanarak, yazdığımız bir programın hangi işletim sistemindeçalıştığını denetleyebiliriz:
>>> if os.name != 'nt':
... print('Kusura bakmayın! Bu programı yalnızca',
... 'Windows\'ta kullanabilirsiniz!')
... else:
... print('Hoşgeldin Windows kullanıcısı!')

Etkileşimli kabukta yazdığımız bu programı gelin bir de bir metin dosyasına kaydedelim.Zira biz henüz modülleri öğrenme aşamasında olduğumuz için şimdilik bunları etkileşimlikabukta test ediyor olsak da, gerçek hayatta programlarımızı etkileşimli kabuğa değil, programdosyaları içine yazacağız.
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Yukarıdaki kodları bir dosyaya kaydettiğimizde programımız şöyle görünür:
import os

if os.name != 'nt':
print('Kusura bakmayın! Bu programı yalnızca',

'Windows\'ta kullanabilirsiniz!')
else:

print('Hoşgeldin Windows kullanıcısı!')

Gördüğünüz gibi, programımızı kaydederken, programımızın en başına import os komutunuyazarak öncelikle ilgili modülü içe aktarıyoruz. Python’da modüller genellikle programın enbaşında içe aktarılır. Ama bu bir zorunluluk değildir. Modülleri programın istediğiniz heryerinde içe aktarabilirsiniz (bununla ilgili bir istisnadan biraz sonra söz edeceğiz).
Modül içe aktarmaya ilişkin en önemli kural, modüle ait bir nitelik veya fonksiyonunkullanılmasından önce modülün içe aktarılmış olması gerekliliğidir. Yani mesela yukarıdakiprogramda os modülü içindeki name niteliğini kullanmadan önce os modülünü içe aktarmışolmamız gerekir. Eğer Python, if os.name != 'nt': satırından önce herhangi bir yerde
import os gibi bir komutla osmodülünün içe aktarıldığını göremezse hata verecektir.
Bu programı yukarıdaki gibi bir dosyaya kaydettikten sonra bunu herhangi bir Pythonprogramı gibi çalıştırabilirsiniz.
Eğer bu programı Windows dışındaki bir işletim sisteminde çalıştırırsanız şu çıktıyı alırsınız:
Kusura bakmayın! Bu programı yalnızca
Windows'ta kullanabilirsiniz!

Ama eğer bu program Windows işletim sisteminde çalıştırılırsa şu çıktıyı verir:
Hoşgeldin Windows kullanıcısı!

Böylece modül içindeki bir niteliğe erişmiş olduk. Yalnız burada asla unutmamamız gerekenşey, öncelikle kullanacağımız modülü import modül_adı komutuyla içe aktarmak olacaktır.Modülü içe aktarmazsak tabii ki o modüldeki fonksiyon veya niteliklere de erişemeyiz. (Sıkyapılan bir hata olduğu için, bunu tekrar tekrar vurguluyoruz. . . )
Bu arada bir modülü, her etkileşimli kabuk oturumunda yalnızca bir kez içe aktarmakyeterlidir. Yani siz etkileşimli kabuğu çalıştırdıktan sonra bir kez import os komutuyla modülüiçe aktardıktan sonra, o etkileşimli kabuk oturumunu kapatana kadar, aynı modülü tekrar içeaktarmak zorunda kalmadan bu modülün içeriğini kullanabilirsiniz.
Aynı şekilde, eğer bu kodları etkileşimli kabuğa değil de bir program dosyasına yazıyorsanız,
import os komutunu dosyanın başına bir kez yazdıktan sonra aynı modülü programınilerleyen kısımlarında tekrar içe aktarmak zorunda kalmadan, o modülünün içeriğindenyararlanabilirsiniz.
Gördüğünüz gibi, bir Standart Kütüphane Modülü olan os bize name adlı çok kullanışlı birnitelik sunuyor. Eğer os modülü olmasaydı, name adlı niteliğin sunduğu işlevi kendimiz icatetmek zorunda kalırdık.
Başka bir örnek daha verelim. . .
Diyelim ki yine bir program yazdınız. Programınızın çalışması için, programınızı kullanankişinin bilgisayarında birtakım dizinler oluşturmanız gerekiyor. İşte bu iş için de os
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modülünden yararlanabilirsiniz.
Bu modül içindeki makedirs() fonksiyonunu kullanarak, o anda içinde bulunduğunuz dizindeyeni bir dizin oluşturabilirsiniz:
>>> os.makedirs('DATA')

Bu komutu verdikten sonra, o anda altında bulunduğunuz dizinde DATA adlı bir dizinoluşacaktır. Eğer o anda hangi dizin altında bulunduğunuzu öğrenmek isterseniz de yine osmodülünden faydalanabilirsiniz:
>>> os.getcwd()

osmodülünün getcwd() fonksiyonu bize o anda hangi dizin altında bulunduğumuzu gösterir.Bu komutun çıktısında hangi dizin adını görüyorsanız, biraz önce makedirs() fonksiyonu ileoluşturduğunuz DATA dizini de o dizin altında oluşmuştur. . .
Gördüğünüz gibi, bir çırpıda osmodülünün birkaç özelliğinden birden yararlandık. Daha öncede söylediğimiz gibi, eğer os modülü olmasaydı yukarıda gerçekleştirdiğimiz bütün işlevlerikendiniz icat etmek zorunda kalırdınız.
Böylece Python’daki modüllerin neye benzediğini ve nasıl kullanıldığını anlamış olduk.Modüllerin faydalı araçlar olduğu konusunda sizleri ikna edebilmiş olduğumuzu varsayarakbir sonraki bölüme geçelim.
38.3.1 Farklı İçe Aktarma Yöntemleri

Biz şimdiye kadar, modülleri import modül_adı şeklinde içe aktardık. Esasında standart içeaktarma yöntemi de budur. Bir modülü bu şekilde içe aktardığımız zaman, modül adınıkullanarak, o modülün içeriğine erişebiliriz:
>>> import sys
>>> sys.version #Python'ın sürümünü verir

veya:
>>> import os
>>> os.name #İşletim sistemimizin adını verir

gibi. . .
Ancak Python’da bir modülü içe aktarmanın tek yöntemi bu değildir. Eğer istersek modülleridaha farklı şekillerde de içe aktarabiliriz.
Gelin şimdi bu alternatif modül aktarma biçimlerinin neler olduğunu görelim.
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import modül_adı as farklı_isim

Bazı koşullar, bir modülü kendi adıyla değil de başka bir isimle içe aktarmanızı gerektirebilir.Ya da siz bir modülü kendi adı dışında bir adla içe aktarmanın daha iyi bir fikir olduğunudüşünebilirsiniz.
Peki ama ne tür koşullar bir modülü farklı bir adla içe aktarmamızı gerektirebilir veya biz hangisebeple bir modülü farklı adla içe aktarmayı isteyebiliriz?
Bu soruların cevabını verebilmek için, gelin isterseniz subprocess adlı bir Standart Kütüphanemodülünden yararlanalım. Hem bu vesileyle yeni bir modül de öğrenmiş oluruz. . .
Not: subprocessmodülü, harici komutları Python içinden çalıştırabilmemizi sağlayan oldukçafaydalı bir araçtır. Bu modülü kullanarak Python programlarımızın içinden başka programlarıçalıştırabiliriz.
Bir modülün içindeki fonksiyon ve nitelikleri her kullanmak isteyişimizde, o fonksiyon veyaniteliğin başına modül adını da eklememiz gerektiğini artık gayet iyi biliyorsunuz. Örneğin
subprocess adlı modülü
>>> import subprocess

komutuyla içe aktardıktan sonra, bu modül içindeki herhangi bir fonksiyon veya niteliğikullanabilmenin birinci şartı, modül adını ilgili fonksiyon veya niteliğin önüne getirmektir.Mesela biz subprocess modülünün call() adlı fonksiyonunu kullanmak istersek, şöyle birkod yazmamız gerekir:
>>> subprocess.call('notepad.exe')

Bu şekilde ‘Notepad’ programını Python içinden çalıştırmış olduk.
Ancak gördüğünüz gibi, ‘subprocess’ biraz uzun bir kelime. Bu modülü her kullanmakisteyişinizde nitelik veya fonksiyon adının önüne bu uzun kelimeyi getirmek bir süre sonrasıkıcı bir hal alabilir. Bu yüzden eğer isterseniz modülü import subprocess şeklinde kendiadıyla değil de daha kısa bir adla içe aktarmayı tercih edebilirsiniz:
>>> import subprocess as sp

Burada şöyle bir formül uyguladığımıza dikkat edin:
>>> import modül_adı as farklı_bir_isim

Böylece artık bu modülü yalnızca sp önekiyle kullanabilirsiniz:
>>> sp.call('notepad.exe')

Örnek olması açısından başka bir modülü daha ele alalım. Modülümüzün adı webbrowser.
Not: webbrowser modülü, bilgisayarımızda kurulu internet tarayıcısını kullanarak internetsitelerini açabilmemizi sağlar.
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Tıpkı ‘subprocess’ gibi, ‘webbrowser’ kelimesi de, her defasında tekrar etmesi sıkıcı olabilecekbir kelime. Dolayısıyla dilerseniz bu modülü import webbrowser yerine farklı bir isimle içeaktarabilirsiniz. Örneğin:
>>> import webbrowser as br

veya:
>>> import webbrowser as web

Modülü hangi adla içe aktaracağınız tamamen size kalmış. Diyelim ki bu modülü ‘web’ adıylaiçe aktardık. Artık bu modülün içindeki araçları web önekiyle kullanabiliriz:
>>> web.open('www.istihza.com')

Uyarı: Bazı GNU/Linux dağıtımlarındawebsitesi adresini ‘http’ önekiyle birlikte belirtmenizgerekebilir. Örn. web.open('http://www.istihza.com').
Bu kod, bilgisayarımızdaki öntanımlı web tarayıcısı hangisiyse onu çalıştıracak ve bizi, paranteziçinde gösterilen web sayfasına götürecektir.
Eğer biz webbrowsermodülünü doğrudan kendi adıyla içe aktarsaydık:
>>> import webbrowser

Bu durumda yukarıdaki komutu şu şekilde vermek zorunda kalacaktık:
>>> webbrowser.open('www.istihza.com')

Ama bu modülü daha kısa bir adla içe aktarmış olmamız sayesinde, bu modülü gayet pratikbir şekilde kullanma imkanına kavuşuyoruz.
from modül_adı import isim1, isim2

Şimdiye kadar verdiğimiz örneklerden de gördüğünüz gibi, Standart Kütüphane Modülleri’niniçinde çok sayıda fonksiyon ve nitelik bulunuyor. Mesela osmodülünü ele alalım:
>>> import os
>>> dir(os)

Listede epey isim var. . .
Biz import os komutunu verdiğimizde, listedeki bütün o isimleri ‘os’ ismi altında içe aktarmışoluyoruz. Bunun bir sakıncası yok, ancak yazdığımız programlarda bu fonksiyon ve niteliklerinhepsine ihtiyaç duymayız. O yüzden, eğer arzu ederseniz, import os gibi bir komutlabütün o isimleri içe aktarmak yerine, yalnızca kullanacağınız isimleri içe aktarmayı tercihde edebilirsiniz. Mesela os modülünün yalnızca name niteliğini kullanacaksanız, modülü şuşekilde içe aktarabilirsiniz:
>>> from os import name
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Bu şekilde os modülünden yalnızca name ismi içe aktarılmış olur ve yalnızca bu ismikullanabiliriz:
>>> name

'posix'

Bu durumda os.name komutu hata verecektir:
>>> os.name

NameError: name 'os' is not defined

Çünkü biz from os import name komutunu verdiğimizde, os modülünü değil, bu modüliçindeki bir nitelik olan name’i içe aktarmış oluyoruz. Dolayısıyla os ismini kullanamıyoruz.
Bu şekilde, aynı modül içinden birkaç farklı nitelik ve fonksiyonu da içe aktarabilirsiniz:
>>> from os import name, listdir, getcwd

Bu komutla os modülü içinden yalnızca name niteliğini, listdir() fonksiyonunu ve getcwd()fonksiyonunu aktarmış olduk:
>>> listdir()

Bu fonksiyon, o anda içinde bulunduğumuz dizindeki dosyaları listeler.
name ve getcwd() isimlerinin görevini ise daha önce öğrenmiştik:
>>> name

'nt'

>>> getcwd()

'C:\\Documents and Settings\\fozgul\\'

Gelelim bir başka modül aktarma biçimine. . .
from modül_adı import isim as farklı_isim

Bir modülü, kendi adından farklı bir adla nasıl içe aktarabileceğinizi biliyorsunuz:
import subprocess as sp

Bu şekilde subprocessmodülünü sp adıyla içe aktarmış oluyoruz.
Aynı şekilde, bir modül içinden belli nitelik ve fonksiyonları da nasıl içe aktaracağınızıbiliyorsunuz:
from os import path, listdir

Bu şekilde osmodülünden path niteliğini ve listdir() fonksiyonunu içe aktarmış oluyoruz.
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Peki ya bir modül içinden belli nitelik ve fonksiyonları farklı bir adla içe aktarmak isterseniz neyapacaksınız?
İşte Python size bunun için de bir yol sunar. Dikkatlice bakın:
from os import path as p

veya:
from os import listdir as ld

gibi. . .
Bu örneklerde, os modülü içinden path adlı niteliği p adıyla; listdir() fonksiyonunu iseld adıyla içe aktardık. Böylece path niteliğini p adıyla; listdir() fonksiyonunu da ld adıylakullanabiliriz.
Yalnız bu yöntem çok sık kullanılmaz. Bunu da not edip, içe aktarma yöntemlerininsonuncusuna geçelim.
from modül_adı import *

Python’daki modülleri from modül_adı import * formülüne göre içe aktarmak damümkündür (bu yönteme ‘yıldızlı içe aktarma’ diyebilirsiniz). Bu şekilde bir modül içindekibütün fonksiyon ve nitelikleri içe aktarmış oluruz (ismi _ ile başlayanlar hariç):
>>> from sys import *

Böylece sys modülü içindeki bütün fonksiyon ve nitelikleri, başlarına modül adını eklemeyegerek olmadan kullanabiliriz:
>>> version

Ancak bu yöntem pek tavsiye edilmez. Çünkü bu şekilde, modül içindeki bütün isimlerikontrolsüz bir şekilde mevcut ortama ‘boşaltmış’ oluyoruz. Mesela eğer modül bu şekilde içeaktarılmadan önce version diye başka bir değişken tanımlamışsanız, modül içe aktarıldıktansonra, önceden tanımladığınız bu version değişkeninin değeri kaybolacaktır:
>>> version = '1.0'
>>> print(version)

1.0

Bu ortama from sys import * komutuyla sysmodülünün bütün içeriğini aktaralım:
>>> from sys import *

Şimdi de version değişkeninin değerini yazdıralım:
>>> print(version)

Burada alacağımız çıktı şu olur:
'3.7.0 (default, 22.01.2022, 12:24:55)
[GCC 4.4.7 20120313 (Red Hat 4.4.7-3)] on linux'
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Gördüğünüz gibi, sys modülünün içindeki version niteliği bizim önceden tanımladığımızversion değişkeniyle çakıştı ve herhangi bir uyarı vermeden, bizim tanımladığımız versiondeğerini silip kendi version değerini bizimkinin yerine geçirdi. . .
from modül_adı import * komutunun yaptığı şeyi, sıkıştırılmış bir klasörün bütün içeriğiniolduğu gibi masaüstüne atmaya benzetebilirsiniz. Böyle bir durumda, eğer masaüstündesıkıştırılmış klasördekilerle aynı adlı dosyalar varsa, sıkıştırılmış klasör içindeki dosya adları,masaüstünde halihazırda varolan dosya adlarıyla çakışacaktır.
Bir sonraki konuya geçmeden önce, yıldızlı içe aktarma ile ilgili önemli bir noktaya değinelim.
Hatırlarsanız, bu konunun başında, modülleri programımızın her yerinden içeaktarabileceğimizi söylemiştik. Mesela bir modülü, program dosyamızın en başında içeaktarabiliriz:
from os import *

Ama bunun bir istisnası var. Bir modülü yıldızlı olarak içe aktaracaksak, bu işlemi lokal etkialanları içinden gerçekleştiremeyiz. Yani mesela bir fonksiyonun lokal isim alanı içinde şöylebir kod yazabiliriz:
def fonksiyon():

import os

Veya:
def fonksiyon():

import subprocess as sp

Ama şöyle bir kod yazamayız:
def fonksiyon():

from os import *

Bu kodları bir dosyaya kaydedip çalıştırdığımızda şuna benzer bir hata alırız:
File "falanca.py", line 1

def fonksiyon():
SyntaxError: import * only allowed at module level

Bunun anlamı şu: Yıldızlı içe aktarma işlemleri ancak modül seviyesinde, yani global isimalanında gerçekleştirilebilir. Dolayısıyla yukarıdaki içe aktarma işlemini ancak fonksiyonundışında gerçekleştirebiliriz:
from os import *

def fonksiyon():
pass

Veya:
def fonksiyon():

pass
(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
from os import *

Bu istisnai duruma dikkat ediyoruz. Elbette modül içe aktarma işlemlerini gerçekleştirmeninen sağlıklı yolu bütün modülleri program dosyasının en başında içe aktarmaktır.

38.4 Kendi Tanımladığımız Modüller

Buraya gelene kadar sadece Python’daki hazır modüllerden söz ettik. Hazır modüllerin,‘Standart Kütüphane Modülleri’ ve ‘Üçüncü Şahıs Modülleri’ olarak ikiye ayrıldığınıöğrenmiştiniz. Yukarıda bu hazır modüllerin ‘Standart Kütüphane Modülleri’ adını verdiğimizalt başlığını halihazırda ele aldık. Dolayısıyla artık standartmodüllerin neler olduğunu ve genelolarak bunların nasıl kullanıldığını biliyoruz.
Hazır modül başlığı altında bir de ‘üçüncü şahıs modülleri’nin bulunduğunu da söylemiştik.Birazdan üçüncü şahıs modüllerinden de söz edeceğiz. Ama isterseniz ondan önce hazırmodüllere bir ara verelim ve biraz da kendi modüllerimizi nasıl yazabileceğimize bakalım.Kendi modüllerimizi yazmak, modül konusunu biraz daha net bir şekilde anlamamızısağlayacaktır.
38.4.1 Modüllerin Tanımlanması

Hatırlarsanız bu bölümün başında, ‘modül nedir?’ sorusuna şu cevabı vermiştik:
Bazı işlevleri kolaylıkla yerine getirmemizi sağlayan birtakım fonksiyonları venitelikleri içinde barındıran araçlar. . .

Esasında Python’daki modülleri şöyle de tanımlayabiliriz:
Diyelim ki bir program yazıyorsunuz. Yazdığınız bu programın içinde karakterdizileri, sayılar, değişkenler, listeler, demetler, sözlükler ve fonksiyonlar var.Programınız da .py uzantılı bir metin dosyası içinde yer alıyor. İşte bütün bu öğelerive veri tiplerini içeren .py uzantılı dosyaya ‘modül’ adı verilir. Yani şimdiye kadaryazdığınız ve yazacağınız bütün Python programları aynı zamanda birer modüladayıdır.

Gelin isterseniz yukarıdaki bu tanımın doğruluğunu test edelim.
Şimdi Python’ın etkileşimli kabuğunu çalıştırın ve kütüphane modüllerinden biri olan osmodülünü içe aktarın:
>>> import os

dir(os) komutunu kullanarak modülün içeriğini kontrol ettiğinizde, o listede __file__ adlı birniteliğin olduğunu göreceksiniz. Bu nitelik Python ile yazılmış tüm modüllerde bulunur. Buniteliği şu şekilde kullanıyoruz:
>>> os.__file__

'C:\Python37\lib\os.py'
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İşte buradan aldığımız çıktı bize os modülünün kaynak dosyasının nerede olduğunugösteriyor. Hemen çıktıda görünen konuma gidelim ve os.py dosyasını açalım.
Dosyayı açtığınızda, gerçekten de bu modülün aslında sıradan bir Python programı olduğunugöreceksiniz. Dosyanın içeriğini incelediğinizde, dir(os) komutuyla elde ettiğimiz nitelikve fonksiyonların dosya içinde nasıl tanımlandığını görebilirsiniz. Mesela yeni dizinleroluşturmak için os.makedirs() şeklinde kullandığımız makedirs fonksiyonunun os.py içindetanımlanmış alelade bir fonksiyon olduğunu görebilirsiniz.
Aynı şekilde, önceki sayfalarda örneklerini verdiğimiz webbrowser modülü de,bilgisayarımızdaki sıradan bir Python programından ibarettir. Bu modülün nerede olduğunuda şu komutla görebilirsiniz:
>>> import webbrowser
>>> webbrowser.__file__

Gördüğünüz gibi, webbrowsermodülü de, tıpkı osmodülü gibi, bilgisayarımızdaki .py uzantılıbir dosyadan başka bir şey değil. İsterseniz bu dosyanın da içini açıp inceleyebilirsiniz.
Yalnız şu gerçeği de unutmamalıyız: Python’daki bütün modüller Python programlama dili ileyazılmamıştır. Bazı modüller C ile yazılmıştır. Dolayısıyla C ile yazılmış bir modülün .py uzantılıbir Python dosyası bulunmaz.Mesela sysböyle birmodüldür. Bumodül C programlamadili ileyazıldığı için, kayıtlı bir .py dosyasına sahip değildir. Dolayısıyla bu modülün bir __file__ niteliğide bulunmaz:
>>> import sys
>>> sys.__file__

Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>

AttributeError: 'module' object has no attribute '__file__'

Ama tabii ki, Python’daki standart kütüphane modüllerinin çok büyük bölümü Python ileyazılmıştır ve bu modüllerin kaynak dosyalarını os ve webbrowser modüllerini bulduğunuzdizinde görebilirsiniz. Örneğin önceki derslerimizde bahsi geçen locale ve random gibimodüllerin kaynak dosyalarını da burada bulabilirsiniz.
Gelelim asıl konumuz olan ‘modül tanımlama’ya. . .
Hatırlarsanız, Python’da bir fonksiyon tanımlamak için şu söz dizimini kullanıyorduk:
def fonksiyon_adı(parametreler):

fonksiyon_gövdesi

Ancak yukarıdaki örneklerden de rahatlıkla görebileceğiniz gibi, modüller için böyle özel birsöz dizimi yoktur. Yazdığınız her Python programı aynı zamanda potansiyel bir modüldür.
O halde şimdi gelin bir tane de kendimiz modül yazalım.
Mesela bir program dosyası oluşturalım ve adını da sözlük.py koyalım. İşte bu program, aynızamanda bir Python modülüdür. Bu modülün adı da ‘sözlük’tür. Dediğimiz gibi, Python’damodüller genellikle .py uzantısına sahiptir. Ancak bir modülün adı söylenirken bu .py uzantısıdikkate alınmaz. Bu yüzden elinizdeki ‘sözlük.py’ adlı programın modül adı ‘sözlük’ olacaktır.
Gördüğünüz gibi, modül tanımlamakta herhangi bir özel zorluk yok. Yazdığımız her program,otomatik olarak, aynı zamanda bir modül oluyor.
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sözlük.py adlı programımızın içeriği şöyle olsun:
sözlük = {"kitap" : "book",

"bilgisayar" : "computer",
"programlama": "programming"}

def ara(sözcük):
hata = "{} kelimesi sözlükte yok!"
return sözlük.get(sözcük, hata.format(sözcük))

İşte böylece ilk modülümüzü tanımlamış olduk. Şimdi de, yazdığımız bu modülü nasılkullanacağımızı öğrenelim.
Esasında kütüphane modülleriyle kendi yazdığımız modüller arasında kullanım açısından pekbir fark yoktur. Bu bölümün başında gördüğümüz kütüphane modüllerini nasıl kullanıyorsak,kendi modüllerimizi de öyle kullanıyoruz.
Kütüphane modüllerini anlatırken gördüğümüz gibi, modül sistemi sayesinde, bir programiçinde bulunan fonksiyon (ve nitelikleri) başka Python programları içine aktarabiliyoruz.Böylece bir Python programındaki (veya modülündeki) işlevsellikten, başka bir Pythonprogramında da yararlanabiliyoruz.
Şimdi, eğer bu sözlük.py dosyasını, mesela masaüstüne kaydettiyseniz, masaüstününbulunduğu konumda bir komut satırı açın ve Python’ın etkileşimli kabuğunu başlatın. Tıpkıkütüphane modüllerinde olduğu gibi, etkileşimli kabukta şu komutu vererek sözlük adlımodülü içe aktarın:
>>> import sözlük

Eğer hiçbir şey olmadan bir alt satıra geçildiysemodülünüzü başarıyla içe aktardınız demektir.Eğer No module named sözlük gibi bir hata mesajıyla karşılaşıyorsanız, muhtemelen Python’ısözlük.py dosyasının olduğu dizinde başlatamamışsınızdır.
import sözlük komutunun başarılı olduğunu varsayarak yolumuza devam edelim. . .
38.4.2 Modüllerin Yolu

Python geliştiricilerinin yazıp dile kaynaştırdığı kütüphane modülleri ile kendi yazdığınızmodüller arasında pek bir fark bulunmadığını ifade etmiştik. Her iki modül türü de, içindePython komutlarını ve veri tiplerini barındıran alelade Python programlarından ibarettir.
Ancak şimdiye kadar yaptığımız örneklerde bir şey dikkatinizi çekmiş olmalı. Kütüphanemodüllerini her yerden içe aktarabiliyoruz. Yani, komut satırını çalıştırdığımız herkonumda veya program dosyamızın bulunduğu her dizin altında bu modülleri rahatlıklakullanabiliyoruz. Python’ın bu modülleri bulamaması gibi bir şey söz konusu değil.
Ama kendi yazdığımız modülleri içe aktarabilmemiz için, bu modüllerin o anda içindebulunduğumuz dizin altında yer alması gerekiyor. Yani mesela yukarıda örneğini verdiğimiz
sözlük modülünü, sözlük.py dosyasını bilgisayarımızdaki hangi konuma kaydetmişsek okonumdan içe aktarabiliyoruz.
Diyelim ki sözlük.py dosyasını masaüstüne kaydetmiştik. İşte bu modülü komut satırında içeaktarabilmemiz için, komut satırını damasaüstünün bulunduğu konumda çalıştırmış olmamızgerekiyor.
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Aynı şekilde eğer biz bu sözlük modülünü, deneme.py adlı başka bir program içindekullanacaksak, bu deneme.py dosyasının da sözlük.py adlı dosya ile aynı dizinde yer almasıgerekiyor.
Aksi halde, import sözlük komutu hata verecektir.
Peki neden kütüphane modüllerini her yerden içe aktarabilirken, kendi yazdığımız modülleriyalnızca bulundukları dizin altında içe aktarabiliyoruz?
Aslında bunun cevabı çok basit: Biz bir program dosyasında veya komut satırında import
modül_adı gibi bir komut verdiğimizde Python ‘modül_adı’ olarak belirttiğimiz modülü bulmakiçin bir arama işlemi gerçekleştirir. Elbette Python bumodülü sabit diskin tamamında aramaz.Python, içe aktarmak istediğimiz modülü bulmak için belli birtakım dizinlerin içini kontroleder. Peki Python modül dosyasını bulmak için hangi dizinlerin içine bakar? Bu sorununcevabını bize sysmodülünün path adlı bir niteliği verecek. Hemen bakalım:
>>> import sys
>>> sys.path

İşte Python bir modül dosyasını ararken, import komutunun verildiği dizin ile birlikte,
sys.path çıktısında görünen dizinlerin içine de bakar. Eğer modül dosyasını bu dizinleriniçinde bulursa modülü başarıyla içe aktarır, ama eğer bulamazsa ImportError cinsinden birhata verir.
Peki eğer biz kendi modüllerimizi de her yerden içe aktarabilmek istersek ne yapmamızgerekiyor?
Bunun için iki seçeneğimiz var: Birincisi, modülün yolunu sys.path listesine ekleyebiliriz.İkincisi, modülümüzü sys.path içinde görünen dizinlerden birine kopyalayabilir veyataşıyabiliriz.
Öncelikle birinci seçeneği ele alalım.
Gördüğünüz gibi, sys.path komutunun çıktısı aslında basit bir listeden başka bir şey değildir.Dolayısıyla Python’da liste adlı veri tipi üzerinde ne tür işlemler yapabiliyorsanız, sys.pathüzerinde de aynı şeyleri yapabilirsiniz.
Mesela, modül dosyasının /home/istihza/programlar adlı dizin içinde bulunduğunuvarsayarsak, modül dosyasının yolunu sys.path listesinin en sonuna şu şekilde ekleyebiliriz:
sys.path.append(r'/home/istihza/programlar')

Burada listelerin append() metodunu kullandığımıza dikkat edin. Dediğimiz gibi, sys.pathaslında basit bir listeden ibarettir. Dolayısıyla bir listeye nasıl öğe ekliyorsak, sys.path’e deaynı şekilde öğe ekliyoruz.
Modül dosyasının bulunduğu /home/istihza/programlar yolunu sys.path listesineeklediğimize göre, artık modülümüzü her yerden içe aktarabiliriz.
Kendi yazdığımız bir modülü her yerden içe aktarabilmenin ikinci yönteminin, ilgili modüldosyasını sys.path çıktısında görünen dizinlerden herhangi birine kopyalamak olduğunusöylemiştik. Dolayısıyla, sys.path çıktısına bakıp, modül dosyanızı orada görünen dizinlerdenherhangi biri içine kopyalayabilirsiniz. Yaygın olarak tercih edilen konum, Python kurulumdizini içindeki site-packages adlı dizindir. Bu dizinin yerini şu şekilde tespit edebilirsiniz:
>>> from distutils import sysconfig
>>> sysconfig.get_python_lib()
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Modül dosyanızı, bu komutlardan aldığınız çıktının gösterdiği dizin içine kopyaladıktan sonra,modülünüzü her yerden içe aktarabilirsiniz.
Bu konuyu kapatmadan önce sys.path ile ilgili önemli bir bilgi daha verelim. Python, içeaktarmak istediğimiz bir modülü bulabilmek için dizinleri ararken sys.path listesindeki dizinadlarını soldan sağa doğru okur. Modül dosyasını bulduğu anda da arama işlemini sona erdirirve modülü içe aktarır. Diyelim ki sys.path çıktımız şöyle:
['A', 'B', 'C']

Eğer hem A, hem de B dizininde sözlük.py adlı bir dosya varsa, Python A dizinindeki sözlükmodülünü içe aktarır. Çünkü sys.path çıktısında A dizini B dizininden önce geliyor. Eğer siz içeaktarma sırasında bir dizine öncelik vermek isterseniz o dizini append()metoduyla sys.pathlistesinin sonuna eklemek yerine, insert()metoduyla listenin en başına ekleyebilirsiniz:
>>> sys.path.insert(0, r'dizin/adı')

Böylece Python, modülünüzü en başa eklediğiniz dizinden içe aktaracaktır.
Tekrar tekrar söylediğimiz gibi, sys.path sıradan bir listedir. Dolayısıyla listelerin üzerinehangi metotları uygulayabiliyorsanız sys.path üzerine de o metotları uygulayabilirsiniz.
38.4.3 Modüllerde Değişiklik Yapmak

Python’da bir modül başka bir ortama aktarıldığında, o modülün içinde yer alan nitelik vefonksiyonların o ortam içinden kullanılabilir hale geldiğini biliyorsunuz. Yukarıdaki örnekte biz
import sözlük komutuyla, sözlük adlı modülün bütün içeriğini etkileşimli kabuk ortamına(veya program dosyasına) aktarmış olduk. Dolayısıyla da artık bu modülün bütün içeriğineerişebiliriz. Peki acaba bu modül içinde bizim erişebileceğimiz hangi nitelik ve fonksiyonlarbulunuyor?
Tıpkı kütüphane modüllerini işlerken yaptığımız gibi, dir() fonksiyonundan yararlanarak, içeaktardığımız bu modül içindeki kullanılabilir fonksiyon ve nitelikleri görebilirsiniz:
>>> dir(sözlük)

Bu komut bize şöyle bir çıktı verir:
['__builtins__', '__cached__', '__doc__',
'__file__', '__loader__', '__name__',
'__package__', '__spec__', 'ara', 'sözlük']

Gördüğünüz gibi, nasıl os modülünün içinde name, listdir() ve getcwd() gibi nitelik vefonksiyonlar varsa, kendi yazdığımız sözlük modülü içinde de ara() adlı bir fonksiyon vesözlük adlı bir nitelik var.
İşte biz bu fonksiyon ve niteliği kullanma imkanına sahibiz. Gelin birkaç deneme çalışmasıyapalım:
>>> sözlük.sözlük

Bu komutun, bir kütüphane modülündeki niteliklere erişmekten hiçbir farkı olmadığınadikkatinizi çekmek isterim. Mesela sysmodülünün version niteliğine nasıl erişiyorsak, sözlükmodülünün sözlük niteliğine de aynı şekilde erişiyoruz.
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sözlük.sözlük komutu bize sözlükmodülü içindeki sözlük adlı değişkenin içeriğini verecektir.
Şimdi de aynı modül içindeki ara() fonksiyonuna erişelim:
>>> sözlük.ara('kitap')

Bu da bize ara() fonksiyonunu kitap argümanıyla birlikte çağırma imkanı veriyor.
Yukarıda verdiğimiz örnekte sözlük modülünü etkileşimli kabuk üzerinde kullandık. Elbetteprogram yazarken modülleri etkileşimli kabukta değil, program dosyaları içinde kullanacağız.Ancak özellikle bir modülün geliştirilme aşamasında o modülü test etmek için etkileşimlikabuk üzerinde çalışmak oldukça pratik ve faydalı bir yoldur. Mesela yazmakta olduğunuz birprogramın (diğer bir deyişle modülün) nitelik ve fonksiyonlarını test etmek için, o programıetkileşimli kabukta bir modül olarak içe aktarıp çeşitli deneme çalışmaları yapabilirsiniz.
Dilerseniz yine yukarıdaki örnek üzerinden gidelim:
sözlük = {"kitap" : "book",

"bilgisayar" : "computer",
"programlama": "programming"}

def ara(sözcük):
hata = "{} kelimesi sözlükte yok!"
return sözlük.get(sözcük, hata.format(sözcük))

Bu modülü içe aktaralım:
>>> import sözlük

Modülün içeriğini kontrol edelim:
>>> dir(sözlük)

Bu komutun çıktısında sözlük niteliğini ve ara() fonksiyonunu görüyoruz. Gelin şimdiprogramımıza bir ekleme yapalım:
sözlük = {"kitap" : "book",

"bilgisayar" : "computer",
"programlama": "programming"}

def ara(sözcük):
hata = "{} kelimesi sözlükte yok!"
return sözlük.get(sözcük, hata.format(sözcük))

def ekle(sözcük, anlam):
mesaj = "{} kelimesi sözlüğe eklendi!"
sözlük[sözcük] = anlam
print(mesaj.format(sözcük))

Burada sözlük modülüne ekle() adlı bir fonksiyon ilave ettik. Bu fonksiyon, sözlüğe yenikelimeler eklememizi sağlayacak. Şimdi tekrar modülümüzün içeriğini kontrol edelim:
>>> dir(sözlük)
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Ancak gördüğünüz gibi, modüle yeni eklediğimiz ekle() fonksiyonu bu çıktıda görünmüyor.Bunun nedeni, etkileşimli kabukta modül bir kez içe aktarıldıktan sonra, o modülde yapılandeğişikliklerin otomatik olarak etkinleşmiyor oluşudur. Yani değişikliklerin etkileşimli kabuktaetkinleşebilmesi için o modülü yeniden yüklememiz lazım. Bunu iki şekilde yapabiliriz:
Birincisi, etkileşimli kabuğu kapatıp yeniden açtıktan sonra import sözlük komutuyla sözlükmodülünü tekrar içe aktarabiliriz.
İkincisi, importlib adlı bir kütüphane modülünden yararlanarak kendi modülümüzün tekraryüklenmesini sağlayabiliriz. Bu modülü şöyle kullanıyoruz:
>>> import importlib
>>> importlib.reload(sözlük)

Bu iki komutu verdikten sonra, sözlük üzerinde tekrar dir() fonksiyonunu uygularsak, yenieklediğimiz ekle() fonksiyonunun çıktıya yansıdığını görürüz:
>>> dir(sözlük)

['__builtins__', '__cached__', '__doc__', '__file__',
'__loader__', '__name__', '__package__', '__spec__',
'ara', 'ekle', 'sözlük']

Tıpkı önceki derslerimizde gördüğümüz sys, os ve keyword modülleri gibi, importlib de birkütüphane modülüdür. Bu modülün bizim yukarıda yazdığımız sözlük adlı modülden farkı,Python geliştiricileri tarafından yazılıp dile entegre edilmiş bir ‘hazır modül’ olmasıdır. Yani
sözlük modülünü biz kendimiz yazdık, importlib modülünü ise Python geliştiricileri yazdı.İkisi arasındaki tek fark bu.
Ne diyorduk? Evet, sözlük adlı modüle ekle() adlı yeni bir fonksiyon ilave ettik. Bu fonksiyonada, tıpkı sözlük niteliğinde ve ara() fonksiyonunda olduğu gibi, modül adını kullanarakerişebiliriz:
>>> sözlük.ekle('araba', 'car')

araba kelimesi sözlüğe eklendi!

Sözlüğümüze, ‘araba’ adlı yeni bir kelimeyi, ‘car’ karşılığı ile birlikte ekledik. Hemen bunusorgulayalım:
>>> sözlük.ara('araba')

'car'

Gayet güzel! Şimdi sözlüğümüze bir ekleme daha yapalım:
sözlük = {"kitap" : "book",

"bilgisayar" : "computer",
"programlama": "programming"}

def ara(sözcük):
hata = "{} kelimesi sözlükte yok!"
return sözlük.get(sözcük, hata.format(sözcük))

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
def ekle(sözcük, anlam):

mesaj = "{} kelimesi sözlüğe eklendi!"
sözlük[sözcük] = anlam
print(mesaj.format(sözcük))

def sil(sözcük):
try:

sözlük.pop(sözcük)
except KeyError as err:

print(err, "kelimesi bulunamadı!")
else:

print("{} kelimesi sözlükten silindi!".format(sözcük))

Bu defa da modülümüze sil() adlı başka bir fonksiyon ekledik. Bu fonksiyon, sözlükten öğesilmemizi sağlayacak:
>>> sözlük.sil('kitap')

Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>

AttributeError: 'module' object has no attribute 'sil'

Gördüğünüz gibi, bu kez bir hata mesajı aldık. Peki sizce neden? Elbette değişiklik yaptıktansonramodülü yeniden yüklemediğimizden. . . O halde öncemodülümüzü yeniden yükleyelim:
>>> importlib.reload(sözlük)

Şimdi bu fonksiyonu kullanabiliriz:
>>> sözlük.sil('kitap')

kitap kelimesi sözlükten silindi!

Bu noktada, importlib modülünün reload() fonksiyonunun çalışma sistemine ilişkin birkaçönemli bilgi verelim.
importlib modülünün reload() fonksiyonu, bir modüle yeni eklenen öğeleri yenidenyükleyerek, bunların etkileşimli kabukta kullanılabilir hale gelmesini sağlar. Bunun ne demekolduğunu biliyoruz. Yukarıda bunun örneklerini vermiştik.
Eğer bir modüldeki bazı nitelik veya fonksiyonları silerseniz, importlibmodülünün reload()fonksiyonu ile bumodülü yeniden yükledikten sonra bile bu nitelik ve fonksiyonlar önbellektetutulmaya devam eder. Örneğin, yukarıdaki sözlükmodülünü önce içe aktaralım:
>>> import sözlük

Şimdi modülün içeriğini kontrol edelim:
>>> dir(sözlük)

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
['__builtins__', '__cached__', '__doc__', '__file__',
'__loader__', '__name__', '__package__', '__spec__',
'ara', 'ekle', 'sil', 'sözlük']

Modül dosyasından sil() adlı fonksiyonu çıkaralım. Yani modülümüzün son hali şöyle olsun:
sözlük = {"kitap" : "book",

"bilgisayar" : "computer",
"programlama": "programming"}

def ara(sözcük):
hata = "{} kelimesi sözlükte yok!"
return sözlük.get(sözcük, hata.format(sözcük))

def ekle(sözcük, anlam):
mesaj = "{} kelimesi sözlüğe eklendi!"
sözlük[sözcük] = anlam
print(mesaj.format(sözcük))

Tekrar etkileşimli kabuğa dönüp, importlib modülünün reload() fonksiyonu aracılığıylamodülümüzü yeniden yükleyelim:
>>> import importlib
>>> importlib.reload(sözlük)

Şimdi sözlükmodülünün içeriğini tekrar kontrol edelim:
>>> dir(sözlük)

['__builtins__', '__cached__', '__doc__', '__file__',
'__loader__', '__name__', '__package__', '__spec__',
'ara', 'ekle', 'sil', 'sözlük']

Gördüğünüz gibi, biz sil() fonksiyonunu çıkarmış olduğumuz halde, dir(sözlük) çıktısındabu öğe görünmeye devam ediyor. Üstelik bu fonksiyon halen kullanılabilir durumda!
>>> sözlük.sil('programlama')

programlama kelimesi sözlükten silindi!

Ancak bu durumu rahatlıkla görmezden gelebilirsiniz. Ama eğer o öğenin orada olması sizirahatsız ediyorsa, şu komutla o öğeyi silebilirsiniz:
>>> del sözlük.sil

Dediğimiz gibi, modülden silinen öğeler, reload() ile yeniden yüklendikten sonra dahikullanılır durumda kalmaya devam eder. Ama eğer modül içinde varolan bir öğe üzerindedeğişiklik yaparsanız o değişiklik, reload() sonrası modülün görünümüne yansıyacaktır. Yanimesela, modülde halihazırda varolan sil() fonksiyonu üzerinde bir değişiklik yaparsanız, budeğişiklik reload() ile yeniden yükleme sonrasında etkileşimli kabuğa yansıyacaktır.
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38.5 Üçüncü Şahıs Modülleri

Buraya kadar Python’daki kütüphane modüllerinden ve kendi yazdığımız modüllerden sözettik. Artık modüllerin ne olduğunu ve ne işe yaradığını gayet iyi biliyoruz. Bu bölümde ise,yine bir ‘hazır modül’ türü olan üçüncü şahıs modüllerinden bahsedeceğiz.
Üçüncü şahıs modülleri, başka Python programcıları tarafından yazılıp hizmetimize sunulmuşprogramlardır. Bu yönüyle bunlar kütüphane modüllerine çok benzer. Ama bu ikisi arasındaönemli bir fark bulunur: Kütüphane modülleri Python programlama dilinin bir parçasıdır.Dolayısıyla kütüphane modüllerini kullanmak için herhangi bir ek yazılım indirmemizgerekmez. Üçüncü şahıs modülleri ise dilin bir parçası değildir. Bu modülleri kullanabilmekiçin, öncelikle bunları modül geliştiricisinin koyduğu yerden bilgisayarımıza indirmemizgerekir.
Hatırlarsanız ilk derslerimizde Cx_Freeze adlı bir yazılımdan söz etmiştik. İşte bu yazılım birüçüncü şahıs modülüdür. Bu modülü kullanabilmek için öncelikle ilgili yazılımı programımızakurmamız gerekmişti.
Python için yazılmış üçüncü şahıs modüllerine çeşitli kaynaklardan ulaşabilirsiniz. Bu türmodülleri bulabileceğiniz en geniş kaynak https://pypi.org/ adresidir. Burada 60.000’inüzerinde modüle ulaşabilirsiniz.
Peki bu modülleri nasıl kuracağız?
Eğer bir modül https://pypi.org/ adresinde ise, bu modülü sistem komut satırında şu şekildekurabilirsiniz:
pip3 install modül_adı

Not: Python’ın 2.7.9 ve 3.4.0 sürümlerinden itibaren, pip adlı yazılım öntanımlı olarakPython kurulumuyla birlikte geliyor. Dolayısıyla Python2’deki pip’i kullanmak isterseniz pip2komutunu, Python3’teki pip’i kullanmak isterseniz de pip3 komutunu kullanabilirsiniz.
Örneğin amacınız Django adlı üçüncü şahıs modülünü kurmak ise bu modülü şu komut ilekurabilirsiniz:
pip3 install django

Eğer bir üçüncü şahıs modülünü https://pypi.org/ adresinden değil de başka bir kaynaktanindiriyorsanız, kurulum için birkaç farklı seçenek olabilir.
Eğer indireceğiniz dosya Windows işletim sistemine uyumlu bir .exe dosyasıysa, bunuherhangi bir Windows programı gibi kurabilirsiniz.
Eğer indireceğiniz dosya .tar.gz veya .zip gibi sıkıştırılmış bir klasör olarak iniyorsa öncelikle busıkıştırılmış klasörü açın. Eğer klasör içeriğinde setup.py adlı bir dosya görürseniz bu dosyanınbulunduğu konumda bir komut satırı açın ve şu komutu verin:
python setup.py install

Tabii burada python komutunun python3 mü, py -3 mü yoksa başka bir şey mi olacağıtamamen sizin Python kurulumunu nasıl yaptığınıza bağlıdır. Neticede siz oraya, Python’ıhangi komutla başlatıyorsanız onu yazacaksınız. Yani eğer Python’ı python3 komutuylabaşlatıyorsanız yukarıdaki komutu şöyle vereceksiniz:
38.5. Üçüncü Şahıs Modülleri 727

https://pypi.org/
https://pypi.org/
https://pypi.org/


Yazbel Python Belgeleri, Yayım 4.0.0

python3 setup.py install

Aynı şekilde, GNU/Linux kullanıcılarının da bu komutu yetkili kullanıcı olarak vermesigerekecektir muhtemelen:
sudo python3 setup.py install

Veya önce:
su -

Ardından:
python3 setup.py install

İndirip kurduğunuz bir üçüncü şahıs modülünü nasıl kullanacağınızı, indirdiğiniz modülünbelgelerine bakarak öğrenebilirsiniz.
Not: Paketler konusunu işlerken üçüncü şahıs modüllerinden daha ayrıntılı bir şekilde sözedeceğiz.

38.6 __all__ Listesi

Önceki başlıklar altında da ifade ettiğimiz gibi, farklı içe aktarma yöntemlerini kullanarak,bir modül içindeki öğeleri farklı şekillerde içe aktarabiliyoruz. Gelin isterseniz Python’ın içeaktarma mekanizmasını anlayabilmek için ufak bir test yapalım.
Şimdi masaüstünde, içeriği aşağıdaki gibi olan,modül.py adlı bir dosya oluşturun:
def fonk1():

print('fonk1')

def fonk2():
print('fonk2')

def fonk3():
print('fonk3')

def fonk4():
print('fonk4')

def fonk5():
print('fonk5')

def _fonk6():
print('_fonk6')

def __fonk7():
(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
print('__fonk7')

def fonk8_():
print('fonk8_')

Daha sonra, masaüstünün bulunduğu konumda bir komut penceresi açarak Python’ınetkileşimli kabuğunu çalıştırın ve orada şu komutu verip bu modül.py adlı dosyayı bir modülolarak içe aktarın:
>>> import modül

Şimdi de şu komutu kullanarak modül içeriğini kontrol edin:
>>> dir(modül)

Buradan şu çıktıyı alıyoruz:
['__builtins__', '__cached__', '__doc__', '__file__', '__fonk7',
'__loader__', '__name__', '__package__', '__spec__', '_fonk6',
'fonk1', 'fonk2', 'fonk3', 'fonk4', 'fonk5', 'fonk8_']

Gördüğünüz gibi, modül içinde tanımladığımız bütün fonksiyonlar bu listede var. Dolayısıylabu fonksiyonlara şu şekilde erişebiliyoruz:
>>> modül.fonk1()

fonk1

>>> modül.fonk2()

fonk2

>>> modül._fonk6()

_fonk6

>>> modül.__fonk7()

__fonk7

>>> modül.fonk8_()

fonk8_

Bu şekilde, istisnasız bütün fonksiyonlara erişim yetkisi elde ettiğimize dikkatinizi çekmekisterim.
Şimdi etkileşimli kabuğu kapatıp tekrar açalım ve bu kezmodülümüzü şu şekilde içe aktaralım:
>>> from modül import *
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Bu şekilde, ismi _ ile başlayanlar hariç bütün fonksiyonları, modül öneki olmadan mevcut etkialanına aktardığımızı biliyoruz.
Kontrol edelim:
>>> dir()

Buradan şu çıktıyı alıyoruz:
['__builtins__', '__doc__', '__loader__', '__name__',
'__package__', '__spec__', 'fonk1', 'fonk2', 'fonk3',
'fonk4', 'fonk5', 'fonk8_']

Gördüğünüz gibi, gerçekten de ismi _ ile başlayanlar hariç, bütün fonksiyonlar, modül önekiolmadan kullanılmaya hazır bir şekilde mevcut etki alanımız içinde görünüyor. Bunları şuşekilde kullanabileceğimizi biliyorsunuz:
>>> fonk4()

fonk4

>>> fonk8_()

fonk8_

Elbette, ismi _ ile başlayan fonksiyonları, doğrudan isimlerini kullanarak içe aktarma imkanınasahipsiniz:
>>> from modül import __fonk7
>>> from modül import _fonk6

Tabii, bu fonksiyonları içe aktarabilmek için bunların isimlerini biliyor olmanız lazım. . .
Peki siz, yazdığınız bir programda yalnızca kendi belirlediğiniz isimlerin içe aktarılmasınıisterseniz ne yapacaksınız? İşte bunun için, başlıkta sözünü ettiğimiz __all__ adlı bir listedenyararlanabilirsiniz.
Şimdi biraz önce oluşturduğunuzmodül.py dosyasının en başına şu satırı ekleyin:
__all__ = ['fonk1', 'fonk2', 'fonk3']

Daha sonra etkileşimli kabukta modülünüzü şu şekilde içe aktarın:
>>> from modül import *

Şimdi de içe aktarılan fonksiyonların neler olduğunu kontrol edin:
>>> dir()

['__builtins__', '__doc__', '__loader__', '__name__', '__package__',
'__spec__', 'fonk1', 'fonk2', 'fonk3']

Gördüğünüz gibi, yalnızca __all__ listesi içinde belirttiğimiz fonksiyonlar içe aktarıldı. Bulisteyi kullanarak, yıldızlı içe aktarmalarda nelerin içe aktarılıp nelerin dışarıda bırakılacağını
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kontrol edebilirsiniz. Yalnız unutmamanız gereken nokta, bu yöntemin öteki içe aktarmatürlerinde hiçbir işe yaramayacağıdır. Yani mesela modül adlı modülümüzü import modülşeklinde içe aktarırsak __all__ listesi dikkate alınmayacaktır.
Peki ya __all__ listesini boş bırakırsak ne olur?
__all__ = []

Tabii ki, bu şekilde yıldızlı aktarmalarda (modülün kendi varsayılan fonksiyonları hariç) hiçbirfonksiyon içe aktarılmaz. . .

38.7 Modüllerin Özel Nitelikleri

Python’da bütün modüllerin ortak olarak sahip olduğu bazı nitelikler vardır. Bu niteliklerinhangileri olduğunu görmek için kesişim kümelerinden yararlanarak şöyle bir kod yazabiliriz:
import os, sys, random

set_os = set(dir(os))
set_sys = set(dir(sys))
set_random = set(dir(random))

print(set_os & set_sys & set_random)

Bu kodlar, os, sys ve randommodüllerinin kesişim kümesini, yani her üçmodülde ortak olarakbulunan nitelikleri verecektir. Bu kodları çalıştırdığımızda şu çıktıyı alıyoruz:
{'__doc__', '__package__', '__loader__', '__name__', '__spec__'}

Demek ki hem os hem sys hem de random modülünde ortak olarak bulunan niteliklerbunlarmış. . . Eğer bu üç modülün bütün modülleri temsil etmiyor olabileceğinden endişeediyorsanız, bildiğiniz başka modülleri de bu kodlara ekleyerek testinizin kapsamınıgenişletebilirsiniz.
Mesela bu kodlara bir de subprocessmodülünü ekleyelim:
import os, sys, random, subprocess

set_os = set(dir(os))
set_sys = set(dir(sys))
set_random = set(dir(random))
set_subprocess = set(dir(subprocess))

print(set_os & set_sys & set_random & set_subprocess)

Yalnız burada şöyle bir şey dikkatinizi çekmiş olmalı: Kesişim kümesini bulmak istediğimizöğelere başka öğeler de eklemek istediğimizde her defasında birkaç farklı işlem yapmakzorunda kalıyoruz. Bu da hem kodlarımızı hatalara açık hale getiriyor, hem de aslında kolaycahalledebileceğimiz bir işi gereksiz yere uzatmamıza yol açıyor.
Gelin bu kodları biraz daha genel amaçlı bir hale getirelim. Zira ‘kodların yeniden kullanılabilirözellikte olması’ (code reusability) programcılıkta aranan bir niteliktir:
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modüller = ['os', 'sys', 'random']

def kesişim_bul(modüller):
kümeler = [set(dir(__import__(modül))) for modül in modüller]
return set.intersection(*kümeler)

print(kesişim_bul(modüller))

Eğer bu kodlara yeni bir modül eklemek istersek, yapmamız gereken tek şey en baştakimodüller listesini güncellemek olacaktır. Mesela bu listeye bir de subprocess modülünüekleyelim:
modüller = ['os', 'sys', 'random', 'subprocess']

def kesişim_bul(modüller):
kümeler = [set(dir(__import__(modül))) for modül in modüller]
return set.intersection(*kümeler)

print(kesişim_bul(modüller))

Gördüğünüz gibi, bu kodlar işimizi epey kolaylaştırdı. Sadece tek bir noktada değişiklik yaparakistediğimiz sonucu elde ettik.
Bu arada, __import__ fonksiyonu hariç, bu kodlardaki her şeyi daha önceki derslerimizdeöğrenmiştik. Ama gelin isterseniz biz yine de bu kodların üzerinden şöyle bir geçelim.
Burada ilk yaptığımız iş, kullanmak istediğimizmodül adlarını tutması için bir liste tanımlamak:
modüller = ['os', 'sys', 'random', 'subprocess']

Bu listede modül adlarının birer karakter dizisi olarak gösterildiğine dikkat edin. Zaten bumodülleri henüz içe aktarmadığımız için, bunları doğrudan tırnaksız isimleriyle kullanamayız.
Daha sonra, asıl işi yapacak olan kesişim_bul() adlı fonksiyonumuzu tanımlıyoruz:
def kesişim_bul(modüller):

kümeler = [set(dir(__import__(modül))) for modül in modüller]
return set.intersection(*kümeler)

Bu fonksiyon,modüller adlı tek bir parametre alıyor.
Fonksiyonumuzun gövdesinde ilk olarak şöyle bir kod yazıyoruz:
kümeler = [set(dir(__import__(modül))) for modül in modüller]

Burada modüller adlı listedeki her öğe üzerine sırasıyla __import__ fonksiyonunu, dir()fonksiyonunu ve set() fonksiyonunu uyguluyoruz. Daha sonra elde ettiğimiz sonucu bir listeüreteci yardımıyla liste haline getirip kümeler değişkenine atıyoruz.
Gelelim __import__ fonksiyonunun ne olduğuna. . .
Bir gömülü fonksiyon olan __import__ fonksiyonu, modül adlarını içeren karakter dizilerinikullanarak, herhangi bir modülü içe aktarmamızı sağlayan bir araçtır. Bu fonksiyonunu şöylekullanıyoruz:
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>>> __import__('os')
>>> __import__('sys')

Bu fonksiyonun parametre olarak bir karakter dizisi alıyor olmasının bize nasıl bir esnekliksağladığına dikkatinizi çekmek isterim. Bu fonksiyon sayesinde modül aktarma işlemini, kodparçaları içine programatik olarak yerleştirebilme imkanı elde ediyoruz. Yani, modül aktarmaişlemini mesela bir for döngüsü içine alamıyorken:
>>> modüller = ['os', 'sys', 'random']
>>> for modül in modüller:
... import modül
...
Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 2, in <module>

ImportError: No module named 'modül'

__import__ fonksiyonu bize böyle bir işlem yapabilme olanağı sunuyor:
>>> modüller = ['os', 'sys', 'random']
>>> for modül in modüller:
... __import__(modül)

<module 'os' from 'C:\\Python34\\lib\\os.py'>
<module 'sys' (built-in)>
<module 'random' from 'C:\\Python34\\lib\\random.py'>

Yalnız, __import__('os') gibi bir komut verdiğimizde, ‘os’ ismi doğrudan kullanılabilir halegelmiyor. Yani:
>>> __import__('os')

. . . komutunu verdiğimizde, mesela osmodülünün bir niteliği olan name’i kullanamıyoruz:
>>> os.name

Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>

NameError: name 'os' is not defined

‘os’ ismini kullanabilmemiz için şöyle bir şey yazmış olmalıydık:
>>> os = __import__('os')

Eğer __import__ fonksiyonu yardımıyla içe aktardığımız os modülünü bu şekilde bir ismeatamazsak, __import__('os') komutu ile içe aktarılan bütün os fonksiyon ve nitelikleri,bu komut bir kez çalıştıktan sonra unutulacaktır. Eğer __import__ fonksiyonunu bir ismeatamadan, içe aktarılanmodülün niteliklerine erişmek isterseniz içe aktarma işlemi ile niteliğeerişme işlemini aynı satırda gerçekleştirmeniz gerekir:
>>> __import__('os').name

'nt'
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__import__ fonksiyonu çok sık kullanacağınız bir araç değildir. Ancak özellikle tek satırdahem bir modülü içe aktarmanız, hem de hemen ardından başka işlemler yapmanız gerekendurumlarda bu fonksiyon işinize yarayabilir:
>>> open('den.txt', 'w').write('merhaba'); __import__('subprocess').call(
→˓'notepad.exe den.txt')

Gerekli modülleri içe aktardıktan ve kümemimizi tanımladıktan sonra da fonksiyon tanımınışu kodla bitiriyoruz:
return set.intersection(*kümeler)

Burada kümelerin intersection() metodundan faydalandık. Bu metodu öncekiderslerimizde ele almıştık. Bumetot yardımıyla birden fazla kümenin kesişimini bulabiliyoruz.
Bu fonksiyonu normalde şöyle kullanıyorduk:
>>> küme1.intersection(küme2)

Bu komut, küme1 ile küme2 adlı kümelerin kesişimini bulacaktır. Eğer bizim kodlarımızdaolduğu gibi küme ismi belirtmeksizin birden fazla kümenin kesişimini bulmak isterseniz bumetodu doğrudan küme veri tipi (set) üzerine uygulayabilirsiniz:
>>> set.intersection(küme1, küme2)

Eğer intersection() metoduna parametreleri bir liste içinden atamak isterseniz bu listeyiyıldız işleci yardımıyla çözmeniz gerekir:
>>> liste = [küme1, küme2, küme3]
>>> set.intersection(*liste)

İşte bizim yukarıda return set.intersection(*kümeler) komutuyla yaptığımız şey de tamolarak budur. Burada intersection()metodunu doğrudan set veri tipi üzerine uyguladık vebu metodun parametrelerini kümeler adlı listeden yıldız işleci yardımıyla çözdük.
Son olarak da, tanımladığımız kesişim_bul() fonksiyonunu modüller adlı parametre ileçağırdık:
print(kesişim_bul(modüller))

Bütün bu kodları çalıştırdıktan sonra ise şöyle bir çıktı elde ettik:
{'__doc__', '__name__', '__loader__', '__spec__', '__package__'}

İşte bu bölümün konusu, bütün modüllerde ortak olan bu beş özel nitelik. İlk olarak
__doc__ niteliği ile başlayalım.
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38.7.1 __doc__ Niteliği

İsterseniz __doc__ niteliğini tarif etmeye çalışmak yerine, bunu bir örnek üzerinden anlatalım.Şimdi Python kurulumdizini içinde os.py dosyasının bulunduğu konuma gidelim ve bu dosyayıaçalım. Dosyayı açtığınızda, sayfanın en başında şu karakter dizisini göreceksiniz:
r"""OS routines for NT or Posix depending on what system we're on.

This exports:
- all functions from posix, nt or ce, e.g. unlink, stat, etc.
- os.path is either posixpath or ntpath
- os.name is either 'posix', 'nt' or 'ce'.
- os.curdir is a string representing the current directory ('.' or ':')
- os.pardir is a string representing the parent directory ('..' or '::')
- os.sep is the (or a most common) pathname separator ('/' or ':' or '\\')
- os.extsep is the extension separator (always '.')
- os.altsep is the alternate pathname separator (None or '/')
- os.pathsep is the component separator used in $PATH etc
- os.linesep is the line separator in text files ('\r' or '\n' or '\r\n')
- os.defpath is the default search path for executables
- os.devnull is the file path of the null device ('/dev/null', etc.)

Programs that import and use 'os' stand a better chance of being
portable between different platforms. Of course, they must then
only use functions that are defined by all platforms (e.g., unlink
and opendir), and leave all pathname manipulation to os.path
(e.g., split and join).
"""

Şimdi Python’ın etkileşimli kabuğunu açın ve şu komutları verin:
>>> import os
>>> print(os.__doc__)

Bu komutları verdiğinizde, yukarıdaki karakter dizisinin çıktı olarak verildiğini göreceksiniz.Teknik dilde, üç tırnak içinde gösterilen karakter dizilerine belge dizisi (docstring) veyabelgelendirme dizisi (documentation string) adı verilir. Modüllerin __doc__ niteliğinikullanarak, bir modül dosyasının en başında bulunan belgelendirme dizilerine erişebiliriz.
Bir örnek daha verelim. Mesela randommodülüne bakalım:
>>> import random
>>> print(random.__doc__)

os.py dosyası ile aynı konumda bulunan random.py dosyasını açtığınızda, yukarıdakikomutlardan aldığınız çıktının random.py dosyasının en başındaki uzun karakter dizisiolduğunu göreceksiniz.
Çeşitli yazılımlar, bu belge dizilerini kullanarak, ilgili modüle ilişkin kısa kılavuzlar oluşturur.Mesela Python’ın help() fonksiyonu bu belge dizilerinden yararlanır:
>>> help(os)
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Siz de kendi yazdığınız modüllerde bu belge dizilerinden yararlanabilirsiniz. Ancak aklınızdabulundurmanız gereken önemli nokta, bu belge dizilerini üç tırnak içinde belirtmenizgerektiğidir. Alt alta çift veya tek tırnak ile tanımladığınız karakter dizilerine __doc__ niteliğiaracılığıyla erişmeye çalıştığınızda sadece ilk satırdaki karakter dizisine ulaşırsınız. Yani:
"satır1"
"satır2"
"satır3"

. . . şeklinde tanımladığınız karakter dizileri __doc__ niteliği ile çağrıldığında yalnızca “satır1”görüntülenecektir. Eğer bu üç satırın da kapsama alanına girmesini istiyorsak yukarıdakikarakter dizilerini şöyle tanımlamalıyız:
'''

satır1
satır2
satır3
'''

38.7.2 __name__ Niteliği

Şöyle bir program yazdığımızı varsayalım:
sözlük = {"kitap" : "book",

"bilgisayar" : "computer",
"programlama": "programming"}

def ara(sözcük):
hata = "{} kelimesi sözlükte yok!"
print(sözlük.get(sözcük, hata.format(sözcük)))

def ekle(sözcük, anlam):
mesaj = "{} kelimesi sözlüğe eklendi!"
sözlük[sözcük] = anlam
print(mesaj.format(sözcük))

def sil(sözcük):
try:

sözlük.pop(sözcük)
except KeyError as err:

print(err, "kelimesi bulunamadı!")
else:

print("{} kelimesi sözlükten silindi!".format(sözcük))

print('1. Sözlükte kelime ara')
print('2. Sözlüğe kelime ekle')
print('3. Sözlükten kelime sil')
no = input('Yapmak istediğiniz işlemin numarasını girin: ')

if no == '1':
(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
sözcük = input('Aradığınız sözcük: ')
ara(sözcük)

elif no == '2':
sözcük = input('Ekleyeceğiniz sözcük: ')
anlam = input('Eklediğiniz sözcüğün anlamı: ')
ekle(sözcük, anlam)

elif no == '3':
sözcük = input('Sileceğiniz sözcük: ')
sil(sözcük)

else:
print('Yanlış işlem')

sözlük.py adını verdiğimiz bu programı normal bir şekilde komut satırında
python sözlük.py

gibi bir komutla çalıştırdığımızda bize birtakım sorular sorulacak ve verdiğimiz cevaplara göresözlük üzerinde bazı işlemler yapılacaktır.
Hatırlarsanız, modüller konusunu anlatmaya başlarken, yazdığımız bütün programlarınaslında birermodül olduğunu, dolayısıyla bunların başka programların içine aktarılarak, sahipoldukları işlevlerden başka programlarda da yararlananılabileceğini söylemiştik.
Yukarıdaki kodları, komut satırı üzerinde bağımsız bir program gibi çalıştırabiliyoruz. Pekiacaba biz bu programı doğrudan çalıştırmak değil de başka bir programın içine aktarıp sahipolduğu işlevlerden yararlanmak istersek ne yapacağız?
İşte bunun için __name__ adlı bir nitelikten yararlanacağız.
Python’daki herhangi bir modülü içe aktardıktan sonra bumodül üzerine dir() fonksiyonunuuygularsanız, istisnasız her modülün __name__ adlı bir niteliği olduğunu görürsünüz.
__name__ niteliği iki farklı değer alabilir: İçinde bulunduğu modülün adı veya "__main__" adlıözel bir değer.
Eğer bir Python programı başka bir program içinden modül olarak içe aktarılıyorsa,
__name__ niteliğinin değeri o modülün adı olacaktır.
Eğer bir Python programı doğrudan bağımsız bir program olarak çalıştırılıyorsa,
__name__ niteliğinin değeri bu defa "__main__" olacaktır.
Gelin isterseniz bu durumu bir örnek üzerinde somutlaştıralım. Mesela masaüstündedeneme.py adlı bir dosya oluşturup içine sadece şunu yazalım:
print(__name__)

Şimdi önce bu dosyayı bağımsız bir program olarak çalıştıralım:
python deneme.py

Programımızı bu şekilde çalıştırdığımızda alacağımız çıktı şu olacaktır:
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__main__

Demek ki __name__ niteliğinin değeri "__main__" imiş. . .
Şimdi de deneme.py dosyasının bulunduğu konumda Python’ın etkileşimli kabuğunuçalıştıralım ve şu komut yardımıyla bu dosyayı bir modül olarak içe aktaralım:
>>> import deneme

Bu defa şu çıktıyı aldık:
deneme

Gördüğünüz gibi, __name__ niteliğinin değeri bu kez de modül dosyasının adı oldu.
İşte bu özellikten yararlanarak, yazdığınız programların bağımsız çalıştırılırken ayrı, modülolarak içe aktarılırken ayrı davranmasını sağlayabilirsiniz.
Gelin bu bilgiyi yukarıdaki sözlük.py dosyasına uygulayalım.
Bu programı komut satırı üzerinde bağımsız bir program olarak çalıştırdığınızda ne olacağınıbiliyorsunuz. Peki ya aynı programı bir modül olarak içe aktarırsak ne olur?
Deneyelim:
>>> import sözlük

Yapmak istediğiniz işlemin numarasını girin:

Gördüğünüz gibi, programımız doğrudan çalışmaya başladı. Ama biz bunu istemiyoruz. Bizistiyoruz ki, sözlük.py bir modül olarak aktarıldığında çalışmaya başlamasın. Ama biz onuniçindeki nitelikleri kullanabilelim.
Bunun için sözlük.py dosyasında şu değişikliği yapacağız:
sözlük = {"kitap" : "book",

"bilgisayar" : "computer",
"programlama": "programming"}

def ara(sözcük):
hata = "{} kelimesi sözlükte yok!"
print(sözlük.get(sözcük, hata.format(sözcük)))

def ekle(sözcük, anlam):
mesaj = "{} kelimesi sözlüğe eklendi!"
sözlük[sözcük] = anlam
print(mesaj.format(sözcük))

def sil(sözcük):
try:

sözlük.pop(sözcük)
except KeyError as err:

print(err, "kelimesi bulunamadı!")
else:

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
print("{} kelimesi sözlükten silindi!".format(sözcük))

#BURAYA DİKKAT!!!
if __name__ == '__main__':

no = input('Yapmak istediğiniz işlemin numarasını girin: ')
print('1. Sözlükte kelime ara')
print('2. Sözlüğe kelime ekle')
print('3. Sözlükten kelime sil')

if no == '1':
sözcük = input('Aradığınız sözcük: ')
ara(sözcük)

elif no == '2':
sözcük = input('Ekleyeceğiniz sözcük: ')
anlam = input('Eklediğiniz sözcüğün anlamı: ')
ekle(sözcük, anlam)

elif no == '3':
sözcük = input('Sileceğiniz sözcük: ')
sil(sözcük)

else:
print('Yanlış işlem')

Gördüğünüz gibi, çok basit bir if deyimi yardımıyla dosyamızın bağımsız bir program olarakmıçalıştırıldığını yoksa birmodül olarak içemi aktarıldığını kontrol ettik. Eğer __name__ niteliğinindeğeri ‘__main__’ ise, yani programımız bağımsız olarak çalıştırılıyorsa if bloğu içindeki kodlarıişletiyoruz. Eğer bu niteliğin değeri başka bir şey ise (yani modülün adı ise), bu durumdaprogramımız bir modül olarak içe aktarılıyor demektir. Bu durumda if bloğu içindeki kodlarıçalıştırmıyoruz. . .
Her şeyin yolunda olup olmadığını kontrol etmek için sözlükmodülünü içe aktaralım:
>>> import sözlük

Bu kez, tam da istediğimiz şekilde, programımız doğrudan çalışmaya başlamadan bize içindekifonksiyonları kullanma imkanı sundu:
>>> dir(sözlük)

['__builtins__', '__cached__', '__doc__', '__file__',
'__loader__', '__name__', '__package__', '__spec__',
'ara', 'ekle', 'sil', 'sözlük']
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38.7.3 __loader__ Niteliği

Python’da içe aktarılan bütün modüllerin __loader__ adlı bir niteliği bulunur. Bu nitelik, ilgilimodülü içe aktaran mekanizma hakkında bize çeşitli bilgiler veren birtakım araçlar sunar:
>>> import os
>>> yükleyici = os.__loader__

>>> dir(yükleyici)

['__class__', '__delattr__', '__dict__', '__dir__', '__doc__', '__eq__',
'__format__', '__ge__', '__getattribute__', '__gt__', '__hash__',
'__init__', '__le__', '__lt__', '__module__', '__ne__', '__new__',
'__reduce__', '__reduce_ex__', '__repr__', '__setattr__', '__sizeof__',
'__str__', '__subclasshook__', '__weakref__', '_cache_bytecode',
'exec_module', 'get_code', 'get_data', 'get_filename', 'get_source',
'is_package', 'load_module', 'name', 'path', 'path_mtime', 'path_stats',
'set_data', 'source_to_code']

Mesela, içe aktardığınız bir modülün kaynak kodlarını görüntülemek için bu modüldenyararlanabilirsiniz:
>>> import webbrowser
>>> yükleyici = webbrowser.__loader__
>>> kaynak = yükleyici.get_data(webbrowser.__file__)
>>> kaynak

Burada, daha önce öğrendiğimiz __file__ niteliğini kullandığımıza dikkat edin.__loader__ niteliğinin get_data() adlı metodu, parametre olarak, sorgulayacağımız modülündizin adresini ister. Bir modülün dizin adresini __file__ niteliği yardımıyla elde edebileceğimizibiliyoruz. Dolayısıyla da get_data()metoduna parametre olarak webbrowser.__file__ kodunuveriyoruz. Elde ettiğimiz şey ise, sorguladığımız modülün kaynak kodlarını içeren bir bayt(bytes) veri tipi oluyor.
__loader__, günlük olarak kullanacağımız bir araç değil. Eğer yazdığınız kodlarda bu niteliğinsunduğu olanaklara ihtiyaç duyarsanız, doğrudan bu nitelik yerine pkgutil adlı bir modülükullanabilirsiniz.
38.7.4 __spec__ Niteliği

__spec__ niteliği de bize modüller hakkında çeşitli bilgiler sunan birtakım araçları içindebarındırır. Mesela bir modülün ad ve konum bilgilerine ulaşmak için bu niteliği kullanabiliriz:
>>> import subprocess
>>> adı = subprocess.__spec__.name
>>> konumu = subprocess.__spec__.origin
>>> adı

'subprocess'

>>> konumu
(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
'C:\\Pythonxy\\lib\\subprocess.py'

Tıpkı __loader__ gibi, bu nitelik de günlük olarak kullanacağımız bir araç değil. Bu niteliğiniçindeki araçların sunduğu bilgileri başka yollardan da elde edebileceğimizi biliyorsunuz.
38.7.5 __package__ Niteliği

Henüz bu niteliğin ne olduğunu anlayacak bilgiye sahip olmadığımız için, bu niteliğinincelemesini ‘Paketler’ konusunu işlediğimiz bölüme bırakıyoruz.
Böylece modüller konusunu tamamlamış olduk. Bu bölümde modüllere ilişkin epey bilgiverdik. Eğer modüller konusunda aklınıza yatmayan yerler varsa, hiç ümitsizliğe kapılmadanokumaya devam edin. Birazdan ‘sınıflar’ konusunu işlerken, modüllerden vemodüllerin çeşitliözelliklerinden de söz edeceğiz. O zaman, burada anlamamış olabileceğiniz konuları çok dahanet bir şekilde anlayacaksınız.
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BÖLÜM39

Nesne Tabanlı Programlama (OOP)

Bu bölümde, programlama faaliyetlerimizin önemli bir kısmını oluşturacak olan nesnetabanlı programlama yaklaşımına bir giriş yaparak, bu yaklaşımın temel kavramlarındanbiri olan sınıflara değineceğiz. Bu bölümde amacımız, sınıflar üzerinden hem nesne tabanlıprogramlamayı tanımak, hembu yaklaşıma ilişkin temel bilgileri edinmek, hem de etrafımızdagördüğümüz nesne tabanlı yapıların büyük çoğunluğunu anlayabilecek seviyeye gelmekolacaktır. Bu bölümü tamamladıktan sonra, nesne tabanlı programlamayı orta düzeydebildiğimizi iddia edebileceğiz.

39.1 Giriş

Şimdiye kadar Python programlama dili ile ilgili olarak gördüğümüz konulardan öğrendiğimizçok önemli bir bilgi var: Aslına bakarsak, bu programlama dilinin bütün felsefesi, ‘bir kezyazılan kodların en verimli şekilde tekrar tekrar kullanılabilmesi,’ fikrine dayanıyor.
Şimdi bir geriye dönüp baktığımızda, esasında bu fikrin izlerini ta ilk derslerimize kadarsürebiliyoruz.Mesela değişkenleri ele alalım. Değişkenleri kullanmamızdaki temel gerekçe, birkez yazdığımız bir kodu başka yerlerde rahatça kullanabilmek. Örneğin, isim = 'Uzun İhsan
Efendi' gibi bir tanımlama yaptıktan sonra, bu isim değişkeni aracılığıyla ‘Uzun İhsan Efendi’adlı karakter dizisini her defasında tekrar tekrar yazmak zorunda kalmadan, kodlarımızın heryanında kullanabiliyoruz.
Aynı fikrin fonksiyonlar ve geçen bölümde incelediğimiz modüller için de geçerli olduğunubariz bir şekilde görebilirsiniz. Gömülü fonksiyonlar, kendi tanımladığımız fonksiyonlar,hazır modüller, üçüncü şahıs modülleri hep belli bir karmaşık süreci basitleştirme, bir keztanımlanan bir prosedürün tekrar tekrar kullanılabilmesini sağlama amacı güdüyor.
İşte bu fikir nesne tabanlı programlama ve dolayısıyla ‘sınıf’ (class) adı verilen özel bir veri tipiiçin de geçerlidir. Bu bölümde, bunun neden ve nasıl böyle olduğunu bütün ayrıntılarıyla elealmaya çalışacağız.
Bu arada, İngilizcede Object Oriented Programming olarak ifade edilen programlamayaklaşımı, Türkçede ‘Nesne Tabanlı Programlama’, ‘Nesne Yönelimli Programlama’ ya da
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‘Nesneye Yönelik Programlama’ olarak karşılık bulur. Biz bu karşılıklardan, adı ‘Nesne TabanlıProgramlama’ olanı tercih edeceğiz.
Unutmadan, nesne tabanlı programlamaya girmeden önce değinmemiz gereken bir şeydaha var. Eğer öğrendiğiniz ilk programlama dili Python ise, nesne tabanlı programlamayıöğrenmenin (aslında öyle olmadığı halde) zor olduğunu düşünebilir, bu konuyu biraz karmaşıkbulabilirsiniz. Bu durumda da kaçınılmaz olarak kendi kendinize şu soruyu sorarsınız: Acababen nesne tabanlı programlamayı öğrenmek zorunda mıyım?
Bu sorunun kısa cevabı, eğer iyi bir programcı olmak istiyorsanız nesne tabanlı programlamayıöğrenmek zorundasınız, olacaktır.
Uzun cevap ise şu:
Nesne tabanlı programlama, pek çok yazılım geliştirme yönteminden yalnızca biridir.Siz bu yöntemi, yazdığınız programlarda kullanmak zorunda değilsiniz. Nesne tabanlıprogramlamadan hiç yararlanmadan da faydalı ve iyi programlar yazabilirsiniz elbette.Python sizi bu yöntemi kullanmaya asla zorlamaz. Ancak nesne tabanlı programlamayaklaşımı program geliştirme alanında oldukça yaygın kullanılan bir yöntemdir. Dolayısıyla,etrafta nesne tabanlı programlama yaklaşımından yararlanılarak yazılmış pek çok kodlakarşılaşacaksınız. Hiç değilse karşılaştığınız bu kodları anlayabilmek için nesne tabanlıprogramlamayı biliyor ve tanıyor olmanız lazım. Aksi halde, bu yöntem kullanılarakgeliştirilmiş programları anlayamazsınız.
Mesela, grafik bir arayüze sahip (yani düğmeli, menülü) programların ezici çoğunluğu nesnetabanlı programlama yöntemiyle geliştiriliyor. Grafik arayüz geliştirmenizi sağlayacak araçlarıtanımanızı, öğrenmenizi sağlayan kitaplar ve makaleler de bu konuları hep nesne tabanlıprogramlama yaklaşımı üzerinden anlatıyor.
Uyarı: Yalnız bu söylediğimizden, nesne tabanlı programlama sadece grafik arayüzlüprogramlar geliştirmeye yarar gibi bir anlam çıkarmamalısınız. Nesne tabanlıprogramlama, komut arayüzlü programlar geliştirmek için de kullanışlı bir programlamayöntemidir.

Sözün özü, nesne tabanlı programlamadan kaçamazsınız! İyi bir programcı olmak istiyorsanız,kendiniz hiç kullanmasanız bile, nesne tabanlı programlamayı öğrenmek zorundasınız. Hemşimdi nesne tabanlı programlamaya dudak bükseniz bile, bunu kullandıkça ve size sağladığıfaydaları gördükçe onu siz de seveceksiniz. . .

39.2 Sınıflar

Nesne tabanlı programlamanın temelinde, yukarıdaki giriş bölümünde de adını andığımız‘sınıf’ (class) adlı bir kavram bulunur. Bu bölümde, bu temel kavramı hakkıyla ele almayaçalışacağız.
Peki tam olarak nedir bu sınıf denen şey?
Çok kaba ve oldukça soyut bir şekilde tanımlayacak olursak, sınıflar, nesne üretmemizisağlayan veri tipleridir. İşte nesne tabanlı programlama, adından da anlaşılacağı gibi, nesneler(ve dolayısıyla sınıflar) temel alınarak gerçekleştirilen bir programlama faaliyetidir.
‘Hiçbir şey anlamadım!’ dediğinizi duyar gibiyim. Çünkü yukarıdaki tanım, ‘nesne’ ne
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demek, ‘sınıf’ ne anlama geliyor gibi sorulara cevap vermiyor. Yani programcılık açısından‘nesne’ ve ‘sınıf’ kelimelerini burada ne anlamda kullandığımızı, yukarıdaki tanıma bakarakkestiremiyoruz. Eğer siz de bu fikirdeyseniz okumaya devam edin. . .

39.3 Sınıflar Ne İşe Yarar?

Buraya gelene kadar Python’da pek çok veri tipi olduğunu öğrendik. Mesela öncekiderslerimizde incelediğimiz listeler, demetler, karakter dizileri, sözlükler ve hatta fonksiyonlarhep birer veri tipidir. Bu tiplerin, verileri çeşitli şekillerde evirip çevirmemizi sağlayan birtakımaraçlar olduğunu biliyoruz. İşte sınıflar da, tıpkı yukarıda saydığımız öteki veri tipleri gibi,verileri manipüle etmemizi sağlayan bir veri tipidir.
Peki bu bölümde ele alacağımız ‘sınıf’ (class) veri tipi ne işe yarar?
Dilerseniz bunu basit bir örnek üzerinde anlatmaya çalışalım.
Diyelim ki, kullanıcının girdiği bir kelimedeki sesli harfleri sayan bir kod yazmak istiyorsunuz.Bu amacı gerçekleştirebilmek için yazabileceğiniz en basit kod herhalde şu olacaktır:
sesli_harfler = 'aeıioöuü'
sayaç = 0

kelime = input('Bir kelime girin: ')

for harf in kelime:
if harf in sesli_harfler:

sayaç += 1

mesaj = '{} kelimesinde {} sesli harf var.'
print(mesaj.format(kelime, sayaç))

Düzgün bir şekilde çalışan, gayet basit kodlardır bunlar. Ayrıca amacımızı da kusursuz birşekilde yerine getirir. Üstelik kodlardaki bütün öğeler tek bir isim/etki alanı (namespace,scope) içinde bulunduğu için, bunlara erişimde hiçbir zorluk çekmeyiz. Yani meselasesli_harfler, sayaç, kelime, harf,mesaj değişkenlerine kodlar içinde her yerden erişebiliriz.
Not: Eğer isim/etki alanı ile ilgili söylediğimiz şeyi anlamadıysanız endişe etmeyin. Birazdanvereceğimiz örnekle durumu daha net kavrayacaksınız.
Ancak bu kodların önemli bir dezavantajı, kodlarda benimsediğimiz yaklaşımın genişlemeyepekmüsait olmamasıdır. Daha doğrusu, yukarıdaki kodlara yeni kodlar ekledikçe programımızkarmaşık hale gelecek, kodları anlamak zorlaşacaktır.
Kod yapısını biraz olsun rahatlatmak için bazı önlemler alabiliriz. Mesela kullanıcı tarafındangirilen kelimedeki bir harfin sesli olup olmadığını denetleyen kodları bir fonksiyon içine alarak,o kısmı daha belirgin hale getirebiliriz:
sesli_harfler = 'aeıioöuü'
sayaç = 0

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
kelime = input('Bir kelime girin: ')

def seslidir(harf):
return harf in sesli_harfler

for harf in kelime:
if seslidir(harf):

sayaç += 1

mesaj = '{} kelimesinde {} sesli harf var.'
print(mesaj.format(kelime, sayaç))

Burada, kontrol ettiğimiz harfin sesli_harfler adlı değişken içinde bulunup bulunmamasınagöre True veya False çıktısı veren, seslidir() adlı bir fonksiyon tanımladık. Eğer kontrolettiğimiz harf sesli_harfler değişkeni içinde geçiyorsa, yani bu bir sesli harf ise, seslidir()fonksiyonu True çıktısı verecektir. Aksi durumda ise bu fonksiyondan False çıktısı alacağız.Böylece sesli harf kontrolü yapmak istediğimiz her yerde yalnızca seslidir() fonksiyonunukullanabileceğiz. Bu da bize, bir kez yazdığımız kodları tekrar tekrar kullanma imkanı verecek.
Eğer yukarıdaki kodları daha da genel amaçlı bir hale getirmek istersek, sayacı artıran kodlarıda bir fonksiyon içine almayı düşünebiliriz:
sesli_harfler = 'aeıioöuü'
sayaç = 0

kelime = input('Bir kelime girin: ')

def seslidir(harf):
return harf in sesli_harfler

def artır():
global sayaç
for harf in kelime:

if seslidir(harf):
sayaç += 1

return sayaç

mesaj = '{} kelimesinde {} sesli harf var.'
print(mesaj.format(kelime, artır()))

Hatırlarsanız, ilk başta yazdığımız kodların en büyük avantajının, kodlarda geçen bütünöğelerin tek bir isim/etki alanında bulunması olduğunu söylemiştik. Bu sayede bütün öğelereher yerden erişebiliyorduk. Yukarıdaki kodlarda ise birden fazla isim/etki alanı var:
1. sesli_harfler, sayaç, kelime vemesaj değişkenlerinin bulunduğu global isim/etki alanı.
2. seslidir() fonksiyonunun lokal isim/etki alanı.
3. artır() fonksiyonunun lokal isim/etki alanı.

Bildiğiniz gibi, global isim alanında bulunan değişkenlere her yerden ulaşabiliyoruz. Ancakbunları her yerden değiştiremiyoruz. Yani mesela global isim alanında bulunan sayaçdeğişkeninin değerini, seslidir() fonksiyonu içinden görüntüleyebiliriz.
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Bunu teyit edelim:
sesli_harfler = 'aeıioöuü'
sayaç = 0

kelime = input('Bir kelime girin: ')

def seslidir(harf):
print('sayaç değişkeninin değeri şu anda: ', sayaç)
return harf in sesli_harfler

def artır():
global sayaç
for harf in kelime:

if seslidir(harf):
sayaç += 1

return sayaç

mesaj = '{} kelimesinde {} sesli harf var.'
print(mesaj.format(kelime, artır()))

Gördüğünüz gibi, global isim alanındaki sayaç değişkeninin değerini seslidir() fonksiyonuiçinde kullanabildik. Ama eğer bu değişken üzerinde değişiklik yapacaksak ilave adımlar atmakzorundayız. Dolayısıyla, mesela artır() fonksiyonunun etki alanından, global etki alanındakisayaç değişkeni üzerinde değişiklik yapabilmek için global deyimini kullanmamız gerekiyor.Bu şekilde, global isim alanında bulunan sayaç adlı değişkenin değerini artırabiliyoruz.
Dikkat ederseniz, artır() fonksiyonunda iki tane global değişken var: sayaç ve kelime. Amabiz bunlardan yalnızca sayaç değişkenini global olarak belirledik. Öbür global değişkenimizkelime için ise bu işlemi yapmadık. Çünkü kelime adlı değişkeni değiştirmek gibi bir niyetimizyok. Biz bu değişkeni sadece kullanmakla yetiniyoruz. O yüzden bu değişkeni global olarakbelirlemek zorunda değiliz.
Ancak bildiğiniz gibi, global deyimini kullanmak pek tavsiye edilen bir şey değil. Eğer siz debu deyimi kullanmak istemezseniz, yukarıdaki kodları şu şekilde yazmayı yeğleyebilirsiniz:
sesli_harfler = 'aeıioöuü'
sayaç = 0

kelime = input('Bir kelime girin: ')

def seslidir(harf):
return harf in sesli_harfler

def artır(sayaç):
for harf in kelime:

if seslidir(harf):
sayaç += 1

return sayaç

mesaj = '{} kelimesinde {} sesli harf var.'
print(mesaj.format(kelime, artır(sayaç)))
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Gördüğünüz gibi, bu kodlarda global deyimini kullanmak yerine, artır() fonksiyonunaverdiğimiz sayaç parametresi üzerinden global isim alanıyla iletişim kurarak, sayaç değişkeninimanipüle edebildik. Sadece değerini kullandığımız global değişken kelime için ise özel bir şeyyapmamıza gerek kalmadı.
Bu arada, tabii ki, artır() fonksiyonunda parametre olarak kullandığımız kelime sayaç olmakzorunda değil. Kodlarımızı mesela şöyle de yazabilirdik:
sesli_harfler = 'aeıioöuü'
sayaç = 0

kelime = input('Bir kelime girin: ')

def seslidir(harf):
return harf in sesli_harfler

def artır(n):
for harf in kelime:

if seslidir(harf):
n += 1

return n

mesaj = '{} kelimesinde {} sesli harf var.'
print(mesaj.format(kelime, artır(sayaç)))

Önemli olan, artır() fonksiyonunun, bizim global isim alanıyla iletişim kurmamızı sağlayacakbir parametre alması. Bu parametrenin adının ne olduğunun bir önemi yok.
Yukarıdaki kodlarda birkaç değişiklik daha yaparak, bu kodları iyice genişletilebilir halegetirebiliriz:
sesli_harfler = 'aeıioöuü'
sayaç = 0

def kelime_sor():
return input('Bir kelime girin: ')

def seslidir(harf):
return harf in sesli_harfler

def artır(sayaç, kelime):
for harf in kelime:

if seslidir(harf):
sayaç += 1

return sayaç

def ekrana_bas(kelime):
mesaj = "{} kelimesinde {} sesli harf var."
print(mesaj.format(kelime, artır(sayaç, kelime)))

def çalıştır():
kelime = kelime_sor()

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
ekrana_bas(kelime)

çalıştır()

Bu kodlarda, fonksiyonlara verdiğimiz parametreler yardımıyla, farklı fonksiyonların lokaletki alanlarında yer alan öğeler arasında nasıl iletişim kurduğumuza dikkat edin. Bir öncekikodlarda global etki alanında bulunan kelime değişkenini bu kez çalıştır() fonksiyonununlokal etki alanı içine yerleştirdiğimiz için, artır() fonksiyonu içindeki kelime değişkeniboşa düştü. O yüzden, bu değişkeni artır() fonksiyonuna bir parametre olarak verdikve ekrana_bas() fonksiyonu içinde bu fonksiyonu çağırırken, hem sayaç hem de kelimeargümanlarını kullandık.
Ayrıca, kullanıcıya kelime sorup, aldığı kelimeyi ekrana basan kod parçalarını, yaniprogramımızı başlatan kodları çalıştır() başlığı altında toplayarak bu kısmı tam anlamıyla‘modüler’, yani esnek ve takılıp çıkarılabilir bir hale getirdik.
Gördüğünüz gibi, yazdığımız kodların olabildiğince anlaşılır ve yönetilebilir olmasınısağlayabilmek için, bu kodları küçük birtakım birimlere böldük. Bu şekilde hem hangi işlevinnerede olduğunu bulmak kolaylaştı, hem kodların görünüşü daha anlaşılır oldu, hem de bukodlara ileride yeni özellikler eklemek basitleşti. Unutmayın, bir programcının görevi yalnızcaçalışan kodlar yazmak değildir. Programcı aynı zamanda kodlarının okunaklılığını artırmak vebakımını kolaylaştırmakla da yükümlüdür.
Bu bakımdan, programcı ile kod arasındaki ilişkiyi, yazar ile kitap arasındaki ilişkiyebenzetebilirsiniz. Tıpkı bir programcı gibi, yazarın da görevi aklına gelenleri bir kağıdagelişigüzel boca etmek değildir. Yazar, yazdığı kitabın daha anlaşılır olmasını sağlamakiçin kitabına bir başlık atmalı, yazdığı yazıları alt başlıklara ve paragraflara bölmeli,ayrıca noktalama işaretlerini yerli yerinde kullanarak yazılarını olabildiğince okunaklı halegetirmelidir. Bir ana başlığı ve alt başlıkları olmayan, sadece tek bir büyük paragraftanoluşan, içinde hiçbir noktalama işaretinin kullanılmadığı bir makaleyi okumanın veya bumakaleye sonradan yeni bir şeyler eklemenin ne kadar zor olduğunu düşünün. İşte aynı şeybir programcının yazdığı kodlar için de geçerlidir. Eğer yazdığınız kodları anlaşılır birimlerebölmeden ekrana yığarsanız bu kodları ne başkaları okuyup anlayabilir, ne de siz ileride bukodlara yeni işlevler ekleyebilirsiniz.
Python programlama dili, kodlarınızı olabildiğince anlaşılır, okunaklı ve yönetilebilir halegetirmeniz için size pek çok araç sunar. Önceki derslerde gördüğümüz değişkenler,fonksiyonlar ve modüller bu araçlardan yalnızca birkaçıdır. İşte bu bölümde inceleyeceğimizsınıflar da kodlarımızı ehlileştirmek için kullanacağımız son derece faydalı araçlardır.
Birazdan, ‘sınıf’ denen bu faydalı araçları enine boyuna inceleyeceğiz. Ama gelin isterseniz,anlatmaya devam etmeden önce, verdiğimiz son kodları biraz daha kurcalayalım.
Hatırlarsanız, geçen bölümde, yazdığımız Python kodlarının aynı zamanda hem bağımsız birprogram olarak hem de bir modül olarak kullanılabileceğini söylemiştik.
Mesela, yukarıdaki kodları sayac.py adlı bir dosyaya kaydettiğimizi varsayarsak, bu programıkomut satırı üzerinden python sayac.py gibi bir kodla çalıştırabiliyoruz. Biz bu programıbu şekilde komut satırı üzerinden veya üzerine çift tıklayarak çalıştırdığımızda, bu kodlarıbağımsız bir program olarak çalıştırmış oluyoruz. Gelin bir de bu kodları bir modül olaraknasıl içe aktaracağımızı inceleyelim.
Şimdi, sayac.py programının bulunduğu dizin altında Python komut satırını başlatalım veorada şu komutu vererek sayacmodülünü içe aktaralım:
748 Bölüm 39. Nesne Tabanlı Programlama (OOP)



Yazbel Python Belgeleri, Yayım 4.0.0

>>> import sayac

Bu komutu verdiğimiz anda, sayac.py programı çalışmaya başlayacaktır. Ancak bizimistediğimiz şey bu değil. Biz sayac.py programının çalışmaya başlamasını istemiyoruz. Bizimistediğimiz şey, bu sayac.py dosyasını bağımsız bir program olarak değil, bir modül olarakkullanmak ve böylece bu modül içindeki nitelik ve fonksiyonlara erişmek. Tam bu noktadaşöyle bir soru aklımıza geliyor: Acaba bir insan neden bir programı modül olarak içe aktarmakistiyor olabilir?
Bir Python dosyasına modül olarak erişmek istemenizin birkaç sebebi olabilir. Mesela birprogram yazıyorsunuzdur ve amacınız yazdığınız kodların düzgün çalışıp çalışmadığını testetmektir. Bunun için, programınızı etkileşimli kabuk ortamına bir modül olarak aktarıp,bu modülün test etmek istediğiniz kısımlarını tek tek çalıştırabilirsiniz. Aynı şekilde, kendiyazdığınız veya başkası tarafından yazılmış bir program içindeki işlevsellikten başka birprogram içinde de yararlanmak istiyor olabilirsiniz. İşte bunun için de, ilgili programı, başkabir program içinden çağırarak, yani o programı öteki program içine birmodül olarak aktararak,ilgili modül içindeki işlevleri kullanabilirsiniz.
Diyelim ki biz, yukarıda yazdığımız sayac.py adlı dosya içindeki kodların düzgün çalışıpçalışmadığını kontrol etmek istiyoruz. Bunun için sayac.py dosyasındaki kodlarda şu değişikliğiyapalım:
sesli_harfler = 'aeıioöuü'
sayaç = 0

def kelime_sor():
return input('Bir kelime girin: ')

def seslidir(harf):
return harf in sesli_harfler

def artır(sayaç, kelime):
for harf in kelime:

if seslidir(harf):
sayaç += 1

return sayaç

def ekrana_bas(kelime):
mesaj = "{} kelimesinde {} sesli harf var."
print(mesaj.format(kelime, artır(sayaç, kelime)))

def çalıştır():
kelime = kelime_sor()
ekrana_bas(kelime)

if __name__ == '__main__':
çalıştır()

Gördüğünüz gibi, burada çalıştır() fonksiyonunu if __name__ == '__main__' bloğunaaldık. Buna göre, eğer __name__ niteliğinin değeri ‘__main__’ ise çalıştır() fonksiyonuişlemeye başlayacak. Aksi halde herhangi bir şey olmayacak.
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Şimdi sayac.py programını komut satırı üzerinden python sayac.py gibi bir komutla çalıştırın.Programınız normal bir şekilde çalışacaktır. Çünkü, bildiğiniz gibi, bir Python programıbağımsız bir program olarak çalıştırıldığında __name__ niteliğinin değeri ‘__main__’ olur.Dolayısıyla da çalıştır() fonksiyonu işlemeye başlar.
Şimdi de etkileşimli kabuğu tekrar açın ve şu komutu vererek modülü içe aktarın:
>>> import sayac

Bu defa programımız çalışmaya başlamadı. Çünkü bu kez, programımızı bir modül olarakiçe aktardığımız için, __name__ niteliğinin değeri ‘__main__’ değil, ilgili modülün adı oldu (yanibizim örneğimizde sayac).
Böylece __name__ niteliğinin farklı durumlarda farklı bir değere sahip olmasındanyararlanarak, programınızın farklı durumlarda farklı tepkiler vermesini sağlamış olduk.
sayac modülünü içe aktardıktan sonra, bu modülün içinde neler olduğunu nasıl kontroledebileceğinizi biliyorsunuz:
>>> dir(sayac)

['__builtins__', '__cached__', '__doc__', '__file__', '__loader__',
'__name__', '__package__', '__spec__', 'artır', 'ekrana_bas',
'kelime_sor', 'sayaç', 'sesli_harfler', 'seslidir', 'çalıştır']

Bu listede, sayac modülüne ait bütün nitelik ve fonksiyonları görebiliyoruz. Bunları, başkamodüllerde olduğu gibi kullanma imkanına sahibiz.
Mesela bu listede görünen seslidir() fonksiyonunu kullanalım:
>>> sayac.seslidir('ö')

True

>>> sayac.seslidir('ç')

False

Gördüğünüz gibi, sayac.py içinde tanımladığımız seslidir() fonksiyonunu, rastgele harflerinbirer sesli harf olup olmadığını denetlemek için de kullanabiliyoruz. Bu şekilde aynı zamanda
seslidir() fonksiyonunun düzgün bir şekilde çalışıp çalışmadığını, sesli olan ve olmayanharfleri başarılı bir şekilde birbirinden ayırt edip edemediğini de test etmiş oluyoruz.
Devam edelim:
>>> sayac.sesli_harfler

'aeıioöuü'

Modüllerin ne kadar faydalı araçlar olabileceğini bu örnek gayet net bir şekilde gösteriyor. Eğerileride sesli harfleri kullanmamızı gerektiren başka bir program yazacak olursak, bu harfleriyeniden tanımlamak yerine, sayac.py dosyasından içe aktarabiliriz.
Bütün bu örnekler sayesinde, sınıfları daha iyi anlamamızı sağlayacak altyapıyı oluşturmuş, biryandan da eski bilgilerimizi pekiştirmiş olduk. Dilerseniz, sınıfları anlatmaya geçmeden önce,
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yukarıda verdiğimiz kodları sınıflı bir yapı içinde nasıl ifade edebileceğimizi de görelim.
Elbette aşağıdaki kodları anlamanızı şu aşamada sizden beklemiyoruz. Bu bölümün sonunavardığımızda, zihninizde her şey berraklaşmış olacak. Siz şimdilik sadece aşağıdaki kodlarabakın ve hem okunaklılık hem de yönetilebilirlik bakımından bu kodların bize ne gibi faydalarsağlıyor olabileceğine dair fikir yürütmeye çalışın. Anlamadığınız kısımlar olursa bunları geçingitsin. Anladığınız kısımlar ise yanınıza kâr kalsın.
class HarfSayacı:

def __init__(self):
self.sesli_harfler = 'aeıioöuü'
self.sayaç = 0

def kelime_sor(self):
return input('Bir kelime girin: ')

def seslidir(self, harf):
return harf in self.sesli_harfler

def artır(self):
for harf in self.kelime:

if self.seslidir(harf):
self.sayaç += 1

return self.sayaç

def ekrana_bas(self):
mesaj = "{} kelimesinde {} sesli harf var."
sesli_harf_sayısı = self.artır()
print(mesaj.format(self.kelime, sesli_harf_sayısı))

def çalıştır(self):
self.kelime = self.kelime_sor()
self.ekrana_bas()

if __name__ == '__main__':
sayaç = HarfSayacı()
sayaç.çalıştır()

Hakkında herhangi bir fikre sahip olmadığınız bir kod parçasını anlamanın en iyi yolu,anlamadığınız kısmı kodlardan çıkarıp, kodları bir de o şekilde çalıştırmaktır. Meselayukarıdaki __init__, self ve class gibi öğelerin ismini değiştirin, bunları kodlardan çıkarın veyabaşka bir yere koyun. Elde ettiğiniz sonuçları gözlemleyerek bu kodlar hakkında en azındanbir fikir sahibi olabilirsiniz.
Gelin isterseniz, henüz yukarıdaki kodları anlayabilecek kadar sınıf bilgisine sahip olmasakda, bu kodları şöyle bir üstünkörü gözden geçirerek, bu kodların programcılık deneyimimizaçısından bize ne gibi bir katkı sunuyor olabileceğini anlamaya çalışalım.
Yukarıdaki kodlarda dikkatimizi çeken ilk şey, bu kodların son derece derli toplu görünüyorolmasıdır. Öyle ki, HarfSayacı adlı sınıf içindeki fonksiyonlar sanki ipe dizilir gibi dizilmiş.
HarfSayacı adlı sınıf ile bu sınıf yapısı içinde yer alan fonksiyonlar arasındaki ilişki gayet netbir şekilde görünüyor. Eğer ileride bu sayaca yeni bir işlev eklemek istersek, neyi nereye
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yerleştirmemiz gerektiği çok açık. Mesela ilerde bu kodlara sesli harflerle birlikte bir de sessizharf denetim işlevi eklemek istersek, gerekli değişiklikleri kolayca yapabiliriz:
class HarfSayacı:

def __init__(self):
self.sesli_harfler = 'aeıioöuü'
self.sessiz_harfler = 'bcçdfgğhjklmnprsştvyz'
self.sayaç_sesli = 0
self.sayaç_sessiz = 0

def kelime_sor(self):
return input('Bir kelime girin: ')

def seslidir(self, harf):
return harf in self.sesli_harfler

def sessizdir(self, harf):
return harf in self.sessiz_harfler

def artır(self):
for harf in self.kelime:

if self.seslidir(harf):
self.sayaç_sesli += 1

if self.sessizdir(harf):
self.sayaç_sessiz += 1

return (self.sayaç_sesli, self.sayaç_sessiz)

def ekrana_bas(self):
sesli, sessiz = self.artır()
mesaj = "{} kelimesinde {} sesli {} sessiz harf var."
print(mesaj.format(self.kelime, sesli, sessiz))

def çalıştır(self):
self.kelime = self.kelime_sor()
self.ekrana_bas()

if __name__ == '__main__':
sayaç = HarfSayacı()
sayaç.çalıştır()

Ayrıca sınıflı kodlarda, farklı etki alanları ile iletişim kurmak, sınıfsız kodlara kıyasla dahazahmetsizdir. Sınıflı ve sınıfsız kodlarda fonksiyonlara verdiğimiz parametreleri birbirleri ilekıyaslayarak bu durumu kendiniz de görebilirsiniz.
Sınıflı yapıların daha pek çok avantajlı yönü vardır. İşte biz bu bölümde bunları size tek tekgöstermeye çalışacağız.
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39.4 Sınıf Tanımlamak

Nesne tabanlı programlama yaklaşımı, özellikle birtakım ortak niteliklere ve davranışşekillerine sahip gruplar tanımlamak gerektiğinde son derece kullanışlıdır. Mesela şöylebir örnek düşünün: Diyelim ki çalıştığınız işyerinde, işe alınan kişilerin kayıtlarını tutan birveritabanınız var. Bir kişi işe alındığında, o kişiye dair belli birtakım bilgileri bu veritabanınaişliyorsunuz. Mesela işe alınan kişinin adı, soyadı, unvanı, maaşı ve buna benzer başkabilgiler. . .
Çalışmaya başlayacak kişileri temsil eden bir ‘Çalışan’ grubunu, bu grubun nitelikleri ilefaaliyetlerini tutacak yapıyı ve bu grubun bütün öğelerinin taşıyacağı özellikleri nesne tabanlıprogramlama yaklaşımı ile kolayca kodlayabilirsiniz.
Aynı şekilde, mesela yazdığınız bir oyun programı için, bir ‘Asker’ grubunu nesne tabanlıprogramlamamantığı içinde tanımlayarak, bu grubun her bir üyesinin sahip olacağı nitelikleri,kabiliyetleri ve davranış şekillerini kodlayabilir; mesela askerlerin sağa sola nasıl hareketedeceklerini, hangi durumlarda puan/enerji/güç kazanacaklarını veya kaybedeceklerini, birasker ilk kez oluşturulduğunda hangi özellikleri taşıyacağını ve aklınıza gelebilecek başka hertürlü özelliği tek tek belirleyebilirsiniz.
Amacınız ne olursa olsun, atmanız gereken ilk adım, ilgili sınıfı tanımlamak olmalıdır. Zirafonksiyonlarda olduğu gibi, bir sınıfı kullanabilmek için de öncelikle o sınıfı tanımlamamızgerekiyor. Mesela, yukarıda bahsettiğimiz işe uygun olarak, Çalışan adlı bir sınıf tanımlayalım:
class Çalışan:

pass

Yukarıdaki, boş bir sınıf tanımıdır. Hatırlarsanız fonksiyonları tanımlamak için def adlıbir ifadeden yararlanıyorduk. İşte sınıfları tanımlamak için de class adlı bir ifadedenyararlanıyoruz. Bu ifadenin ardından gelen Çalışan kelimesi ise bu sınıfın adıdır.
Eğer arzu ederseniz, yukarıdaki sınıfı şu şekilde de tanımlayabilirsiniz:
class Çalışan():

pass

Yani sınıf adından sonra parantez kullanmayabileceğiniz gibi, kullanabilirsiniz de. Her ikiside aynı kapıya çıkar. Ayrıca sınıf adlarında, yukarıda olduğu gibi büyük harf kullanmak vebirden fazla kelimeden oluşan sınıf adlarının ilk harflerini büyük yazıp bunları birleştirmekadettendir. Yani:
class ÇalışanSınıfı():

pass

Veya parantezsiz olarak:
class ÇalışanSınıfı:

pass

Gördüğünüz gibi sınıf tanımlamak fonksiyon tanımlamaya çok benziyor. Fonksiyonlarıtanımlarken nasıl def deyimini kullanıyorsak, sınıfları tanımlamak için de class deyiminikullanıyoruz.
Örnek olması açısından, yukarıda bahsettiğimiz ‘Asker’ grubu için de bir sınıf tanımlayalım:
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class Asker:
pass

. . . veya:
class Asker():

pass

Python’da sınıfları nasıl tanımlayacağımızı öğrendiğimize göre, bu sınıfları nasılkullanacağımızı incelemeye geçebiliriz.

39.5 Sınıf Nitelikleri

Yukarıda, boş bir sınıfı nasıl tanımlayacağımızı öğrendik. Elbette tanımladığımız sınıflarhep boş kalmayacak. Bu sınıflara birtakım nitelikler ekleyerek bu sınıfları kullanışlı halegetirebiliriz. Mesela:
class Çalışan():

kabiliyetleri = []
unvanı = 'işçi'

Burada unvanı ve kabiliyetleri adlı iki değişken tanımladık. Teknik dilde bu değişkenlere ‘sınıfniteliği’ (class attribute) adı verilir.
Biraz önce, sınıf tanımlamayı öğrenirken sınıf tanımlamanın fonksiyon tanımlamaya çokbenzediğini söylemiştik. Gerçekten de öyledir. Ancak fonksiyonlarla sınıflar arasında (başkafarkların dışında) çok önemli bir fark bulunur. Bildiğiniz gibi, bir fonksiyonu tanımladıktansonra, o fonksiyonun işlemeye başlaması için, o fonksiyonun mutlaka çağrılması gerekir.Çağrılmayan fonksiyonlar çalışmaz. Mesela yukarıdaki sınıfa benzeyen şöyle bir fonksiyontanımladığımızı düşünün:
def çalışan():

kabiliyetleri = []
unvanı = 'işçi'

print(kabiliyetleri)
print(unvanı)

Bu fonksiyonun çalışması için, kodlarımızın herhangi bir yerinde bu fonksiyonu çağırmamızlazım:
çalışan()

Ancak sınıflar farklıdır. Bunu görmek için yukarıdaki fonksiyonu bir sınıf haline getirelim:
class Çalışan():

kabiliyetleri = []
unvanı = 'işçi'

print(kabiliyetleri)
print(unvanı)
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Bu kodları mesela deneme.py adlı bir dosyaya kaydedip çalıştırdığınızda, unvanı vekabiliyetleri değişkenlerinin değerinin ekrana basıldığını göreceksiniz.
Aynı şey, yukarıdaki kodların bir modül olarak içe aktarıldığı durumlarda da geçerlidir. Yaniyukarıdaki kodların deneme.py adlı bir dosyada bulunduğunu varsayarsak, bu modülü şukomutla içe aktardığımızda, sınıfı kodlarımızın herhangi bir yerinde çağırmamış olmamızarağmen sınıf içeriği çalışmaya başlayacaktır:
>>> import deneme

[]
işçi

Eğer sınıf niteliklerinin ne zaman çalışacağını kendiniz kontrol etmek isterseniz, bu niteliklerisınıf dışında kullanabilirsiniz:
class Çalışan():

kabiliyetleri = []
unvanı = 'işçi'

print(Çalışan.kabiliyetleri)
print(Çalışan.unvanı)

Burada Çalışan() adlı sınıfın niteliklerine nasıl eriştiğimize dikkat edin. Gördüğünüz gibi,sınıf niteliklerine erişmek için doğrudan sınıfın adını parantezsiz bir şekilde kullanıyoruz.Eğer sınıf adlarını parantezli bir şekilde yazarsak başka bir şey yapmış oluruz. Bundan birazsonra bahsedeceğiz. Biz şimdilik, sınıf niteliklerine erişmek için sınıf adlarını parantezsizkullanmamız gerektiğini bilelim yeter.
Hatırlarsanız, bu bölüme başlarken, nesne tabanlı programlama yaklaşımının, özelliklebirtakım ortak niteliklere ve davranış şekillerine sahip gruplar tanımlamak gerektiğinde sonderece kullanışlı olduğunu söylemiştik. Gelin isterseniz yukarıdaki Çalışan() sınıfına birkaçnitelik daha ekleyerek bu iddiamızı destekleyelim:
class Çalışan():

kabiliyetleri = []
unvanı = 'işçi'
maaşı = 1500
memleketi = ''

doğum_tarihi = ''

Burada belli kabiliyetleri, unvanı,maaşı,memleketi ve doğum_tarihi olan bir Çalışan() sınıfıtanımladık. Yani ‘Çalışan’ adlı bir grubun ortak niteliklerini belirledik. Elbette her çalışanınmemleketi ve doğum tarihi farklı olacağı için sınıf içinde bu değişkenlere belli bir değeratamadık. Bunların birer karakter dizisi olacağını belirten bir işaret olması için yalnızcamemleketi ve doğum_tarihi adlı birer boş karakter dizisi tanımladık.
Yukarıda tanımladığımız sınıf niteliklerine, doğrudan sınıf adını kullanarak erişebileceğimizibiliyorsunuz:
print(Çalışan.maaşı)
print(Çalışan.memleketi)
print(Çalışan.doğum_tarihi)
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Eğer isterseniz bu sınıfa yeni sınıf nitelikleri de ekleyebilirsiniz:
Çalışan.isim = 'Ahmet'
Çalışan.yaş = 40

Gayet güzel. . .
Ancak burada şöyle bir sorun var: Biz yukarıdaki gibi doğrudan sınıf adını kullanarak öğelereeriştiğimizde kodlarımız tek kullanımlık olmuş oluyor. Yani bu şekilde ancak tek bir Çalışan()nesnesi (‘nesne’ kavramına ilerde değineceğiz), dolayısıyla da tek bir çalışan oluşturma imkanıelde edebiliyoruz. Ama biz, mantıken, sınıf içinde belirtilen özellikleri taşıyan, Ahmet, Mehmet,Veli, Selim, Selin ve buna benzer, istediğimiz sayıda çalışan oluşturabilmeliyiz. Peki ama nasıl?

39.6 Sınıfların Örneklenmesi

Biraz önce şöyle bir sınıf tanımlamıştık:
class Çalışan():

kabiliyetleri = []
unvanı = 'işçi'
maaşı = 1500
memleketi = ''

doğum_tarihi = ''

Daha önce de söylediğimiz gibi, sınıflar belli birtakım ortak özelliklere sahip gruplartanımlamak için biçilmiş kaftandır. Burada da, her bir çalışan için ortak birtakım niteliklertanımlayan Çalışan() adlı bir sınıf oluşturduk. Ancak elbette bu sınıfın bir işe yarayabilmesiiçin, biraz önce de değindiğimiz gibi, bu sınıfı temel alarak, bu sınıfta belirtilen nitelikleritaşıyan birden fazla sınıf üyesi meydana getirebilmemiz lazım.
Şimdi dikkatlice bakın:
class Çalışan():

kabiliyetleri = []
unvanı = 'işçi'
maaşı = 1500
memleketi = ''

doğum_tarihi = ''

ahmet = Çalışan()

Burada sınıfımızı ahmet adlı bir değişkene atadık.
İşte bu işleme teknik dilde ‘örnekleme’ veya ‘örneklendirme’ (instantiation) adı verilir. Bu işlemifonksiyon çağırma ile kıyaslayabiliriz: Python programlama dilinde bir fonksiyonu kullanışlıhale getirme işlemine ‘çağırma’, bir sınıfı kullanışlı hale getirme işlemine ise ‘örnekleme’ adıveriyoruz.
Örnekleme kavramını daha iyi anlayabilmek için başka bir sınıf daha oluşturalım:
class Asker():

rütbesi = 'Er'
(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
standart_teçhizat = ['G3', 'kasatura', 'süngü', 'el bombası']
gücü = 60
birliği = ''

Burada da belli birtakım niteliklere sahip Asker() adlı bir sınıf tanımladık. Bu sınıfınniteliklerine doğrudan sınıf adını kullanarak erişebileceğimizi biliyorsunuz:
Asker.rütbesi
Asker.standart_teçhizat
Asker.gücü
Asker.birliği

Ama bu sınıfın bir işe yarayabilmesi için, bu sınıfa bir ‘referans’ oluşturmamız lazım, ki dahasonra bu sınıfa bu referans üzerinden atıfta bulunabilelim. Yani bu sınıfı çağırırken buna birisim vermeliyiz, ki bu isim üzerinden sınıfa ve niteliklerine erişebilelim.
Mesela bu sınıfa daha sonra atıfta bulunabilmek amacıyla, bu sınıf için mehmet adlı birreferans noktası oluşturalım:
mehmet = Asker()

İşte, teknik olarak ifade etmemiz gerekirse, sınıfları bir isme atama işlemine örnekleme (veyaörneklendirme) adı veriyoruz.
Burada ahmet vemehmet, ait oldukları sınıfların birer ‘sureti’ veya başka bir deyişle ‘örneği’dir(instance). mehmet’in, Asker() adlı sınıfın bir örneği, ahmet’inse Çalışan() adlı sınıfın birörneği olması demek, mehmet’in ve ahmet’in, ilgili sınıfların bütün özelliklerini taşıyan birerüyesi olması demektir.
Uyarı: Bu bağlamda ‘örnek’ kelimesini ‘misal’ anlamında kullanmadığımıza özellikledikkatinizi çekmek isterim. Türkçede ‘örnek’ kelimesi ile karşıladığımız ‘instance’ kavramı,nesne tabanlı programlamanın önemli teknik kavramlarından biridir.

Biz bir sınıfı çağırdığımızda (yani Asker() veya Çalışan() komutunu verdiğimizde), o sınıfıörneklemiş oluyoruz. Örneklediğimiz sınıfı bir değişkene atadığımızda ise o sınıfın bir örneğiniçıkarmış, yani o sınıfın bütün özelliklerini taşıyan bir üye meydana getirmiş oluyoruz.
Bu arada, elbette bu teknik terimleri ezberlemek zorunda değilsiniz. Ancak nesne tabanlıprogramlamaya ilişkin metinlerde bu terimlerle sık sık karşılaşacaksınız. Eğer bu terimlerinanlamını bilirseniz, okuduğunuz şey zihninizde daha kolay yer edecek, aksi halde, sürekline demek olduğunu bilmediğiniz terimlerle karşılaşmak öğrenme motivasyonunuza zararverecektir.
Esasında nesne tabanlı programlamayı öğrencilerin gözünde zor kılan şey, bu programlamayaklaşımının özünden ziyade, içerdiği terimlerdir. Gerçekten de nesne tabanlı programlama,pek çok çetrefilli teknik kavramı bünyesinde barındıran bir sistemdir. Bu nedenle öğrencilerbu konuya ilişkin bir şeyler okurken, muğlak kavramların arasında kaybolup konunun esasınıgözden kaçırabiliyor. Eğer nesne tabanlı programlamaya ilişkin kavramları hakkıyla anlarsanız,bu yaklaşıma dair önemli bir engeli aşmışsınız demektir.
Öte yandan, nesne tabanlı programlamaya ilişkin kavramları anlamak sadece Türkçe okuyupyazanlar için değil, aynı zamanda İngilizce bilip ilgili makaleleri özgün dilinden okuyanlar için
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de zor olabilir. O yüzden biz bu bölümde, kavramların Türkçeleri ile birlikte İngilizcelerini devererek, İngilizce bilenlerin özgün metinleri okurken konuyu daha iyi anlamalarını sağlamayaçalışacağız. Dolayısıyla, bir kavramdan bahsederken onun aslının ne olduğunu da belirtmemiz,İngilizce bilip de konuyu daha ileri bir düzeyde araştırmak isteyenlere kolaylık sağlayacaktır.
Ne diyorduk? Eğer elimizde şöyle bir kod varsa:
class Sipariş():

firma = ''

miktar = 0
sipariş_tarihi = ''

teslim_tarihi = ''

stok_adedi = 0

jilet = Sipariş()

Burada class, sınıfı tanımlamamıza yarayan bir öğedir. Tıpkı fonksiyonlardaki def gibi, sınıflarıtanımlamak için de class adlı bir parçacığı kullanıyoruz.
Sipariş ise, sınıfımızın adı oluyor. Biz sınıfımızın adını parantezli veya parantezsiz olarakkullanma imkanına sahibiz.
Sınıfın gövdesinde tanımladığımız şu değişkenler birer sınıf niteliğidir (class attribute):
firma = ''

miktar = 0
sipariş_tarihi = ''

teslim_tarihi = ''

stok_adedi = 0

jilet = Sipariş() komutunu verdiğimizde ise, biraz önce tanımladığımız sınıfı örnekleyip(instantiation), bunu jilet adlı bir örneğe (instance) atamış oluyoruz. Yani jilet, Sipariş() adlısınıfın bir örneği olmuş oluyor. Bir sınıftan istediğimiz sayıda örnek çıkarabiliriz:
kalem = Sipariş()
pergel = Sipariş()
çikolata = Sipariş()

Bu şekilde Sipariş() sınıfını üç kez örneklemiş, yani bu sınıfın bütün özelliklerini taşıyan üçfarklı üye meydana getirmiş oluyoruz.
Bu sınıf örneklerini kullanarak, ilgili sınıfın niteliklerine (attribute) erişebiliriz:
kalem = Sipariş()

kalem.firma
kalem.miktar
kalem.sipariş_tarihi
kalem.teslim_tarihi
kalem.stok_adedi

Bildiğiniz gibi, eriştiğimiz bu nitelikler birer sınıf niteliği olduğu için, sınıfı hiç örneklemeden,bu niteliklere doğrudan sınıf adı üzerinden de erişebilirdik:
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Sipariş.firma
Sipariş.miktar
Sipariş.sipariş_tarihi
Sipariş.teslim_tarihi
Sipariş.stok_adedi

Özellikle, örneklenmesine gerek olmayan, yalnızca bir kez çalışacak sınıflarda, sınıfniteliklerine örnekler üzerinden değil de doğrudan sınıf adı üzerinden erişmek daha pratikolabilir. Ancak yukarıda olduğu gibi, tek bir sınıftan, ortak niteliklere sahip birden fazlaüye oluşturmamız gereken durumlarda sınıfı bir örneğe atayıp, sınıf niteliklerine bu örneküzerinden erişmek çok daha akıllıca olacaktır. Ancak her koşulda sınıfların niteliklerinedoğrudan sınıf adları üzerinden erişmek yerine örnekler üzerinden erişmeyi tercih etmenizinde hiçbir sakıncası olmadığını bilin.
Gelin şimdi yukarıda öğrendiklerimizi kullanarak ufak tefek uygulama çalışmaları yapalım.
Sınıfımız şu olsun:
class Sipariş():

firma = ''

miktar = 0
sipariş_tarihi = ''

teslim_tarihi = ''

stok_adedi = 0

Bildiğiniz gibi, ufak tefek kod çalışmaları yapmak için Python’ın etkileşimli kabuğu son dereceuygun bir ortamdır. O halde yukarıdaki sınıfı sipariş.py adlı bir dosyaya kaydedelim, budosyanın bulunduğu konumda bir etkileşimli kabuk ortamı açalım ve sipariş.py dosyasını birmodül olarak içe aktaralım:
>>> import sipariş

Böylece siparişmodülü içindeki nitelik ve metotlara erişim sağladık. Bunu teyit edelim:
>>> dir(sipariş)

['Sipariş', '__builtins__', '__cached__', '__doc__', '__file__',
'__loader__', '__name__', '__package__', '__spec__']

Sipariş() adlı sınıfı listenin en başında görebilirsiniz. O halde gelin bu sınıfı örnekleyerekkullanılabilir hale getirelim:
>>> gofret = sipariş.Sipariş()

Elbette Sipariş() adlı sınıf sipariş adlımodül içinde bulunduğundan, bu sınıfa sipariş önekiyleerişiyoruz. Tabii biz isteseydik modülü şu şekilde de içe aktarabilirdik:
>>> from sipariş import Sipariş

Böylece Sipariş() sınıfına öneksiz olarak erişebilirdik:
>>> gofret = Sipariş()
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Ancak mevcut isim alanını kirletmemek ve bu alanı nereden geldiği belli olmayan birtakımnitelik ve metotlarla doldurmamak için biz import modül_adı biçimini tercih ediyoruz. Aksihalde, bu kodları okuyanlar, Sipariş() adlı sınıfın sipariş adlı bir modüle ait olduğunuanlamayacak, bu sınıfı ilk olarak mevcut dosya içinde bulmaya çalışacaklardır. Ama biz modüladını sınıf adına eklediğimizde modülün nereden geldiği gayet açık bir şekilde anlaşılabiliyor.Böylece hem kodları okuyan başkalarının işini hemde birkaç ay sonra kendi kodlarımıza tekrarbakmak istediğimizde kendi işimizi kolaylaştırmış oluyoruz.
Neyse. . . Lafı daha fazla dolandırmadan kaldığımız yerden devam edelim. . .
Sınıfımızı şu şekilde içe aktarmış ve örneklemiştik:
>>> import sipariş
>>> gofret = sipariş.Sipariş()

Gelin şimdi bir de gofret örneğinin (instance) içeriğini kontrol edelim:
>>> dir(gofret)

['__class__', '__delattr__', '__dict__', '__dir__', '__doc__',
'__eq__', '__format__', '__ge__', '__getattribute__', '__gt__',
'__hash__', '__init__', '__le__', '__lt__', '__module__', '__ne__',
'__new__', '__reduce__', '__reduce_ex__', '__repr__', '__setattr__',
'__sizeof__', '__str__', '__subclasshook__', '__weakref__', 'firma',
'miktar', 'sipariş_tarihi', 'stok_adedi', 'teslim_tarihi']

Gördüğünüz gibi, sınıf içinde tanımladığımız bütün sınıf nitelikleri (firma,miktar, sipariş_tarihi,stok_adedi ve teslim_tarihi) bu liste içinde var.
Bu sınıf niteliklerinden, adı firma olanı kullanarak siparişin hangi firmadan yapılacağınıbelirleyebiliriz:
>>> gofret.firma = 'Öz İstihza ve Şerikleri Gıda, Ticaret Anonim Şirketi'

Böylece, sınıf içindeki bir niteliğe yeni bir değer atamış olduk. İsterseniz sipariş miktarını dabelirleyelim:
>>> gofret.miktar = 1000

Öteki sınıf niteliklerini de ihtiyacınıza göre ayarlayabilir, hatta bu sınıfa yeni nitelikler deekleyebilirsiniz.
Gelin isterseniz pratik olması bakımından bir örnek daha verelim.
Elimizde şöyle bir sınıf olsun:
class Çalışan():

kabiliyetleri = []
unvanı = 'işçi'
maaşı = 1500
memleketi = ''

doğum_tarihi = ''

Burada kabiliyetleri, unvanı, maaşı, memleketi ve doğum_tarihi adlı beş adet değişkentanımladık. Teknik dilde bu değişkenlere ‘sınıf niteliği’ (class attribute) adı verildiğini
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biliyorsunuz.
Çalışan() sınıfı içindeki niteliklere erişmek için birkaç tane örnek çıkaralım:
ahmet = Çalışan()
mehmet = Çalışan()
ayşe = Çalışan()

Bu şekilde Çalışan() sınıfının üç farklı örneğini oluşturmuş olduk. Bu sınıfın niteliklerine,oluşturduğumuz bu örnekler üzerinden erişebiliriz:
print(ahmet.kabiliyetleri)
print(ahmet.unvanı)

print(mehmet.maaşı)
print(mehmet.memleketi)

print(ayşe.kabiliyetleri)
print(ayşe.doğum_tarihi)

Çıkardığımız örnekler aracılığıyla sınıf nitelikleri üzerinde değişiklik de yapabiliyoruz:
ahmet.kabiliyetleri.append('prezantabl')

Şimdi burada bir duralım. Çünkü burada çok sinsi bir sorunla karşı karşıyayız. Dikkatlice bakın.
Çalışan() sınıfı için bir ahmet örneği oluşturalım:
ahmet = Çalışan()

Buna ‘prezantabl’ kabiliyetini ekleyelim:
ahmet.kabiliyetleri.append('prezantabl')

Bu kabiliyetin eklendiğini teyit edelim:
print(ahmet.kabiliyetleri)

Şimdi Çalışan() sınıfının bir başka örneğini oluşturalım:
selim = Çalışan()

Bu örneğin kabiliyetlerini kontrol edelim:
print(selim.kabiliyetleri)

Gördüğünüz gibi, yalnızca ahmet örneğine eklemek istediğimiz ‘prezantabl’ kabiliyeti selimörneğine de eklenmiş. Ancak normal şartlarda arzu edilen bir şey değildir bu. Zira bu durumaslında programımızdaki bir tasarım hatasına işaret eder. Peki ama bu durumun sebebi nedir?
Hatırlarsanız, sınıf niteliklerinden bahsederken, bu niteliklerin önemli bir özelliğinin, sınıfçağrılmadan çalışmaya başlamaları olduğunu söylemiştik. Sınıf niteliklerinin bir başka önemliözelliği de, bu niteliklere atanan değerlerin ve eğer yapılabiliyorsa bu değerler üzerindesonradan yapılan değişikliklerin o sınıfın bütün örneklerini etkiliyor olmasıdır. Eğer ilgili sınıfniteliği; karakter dizisi, demet ve sayı gibi değiştirilemeyen (immutable) bir veri tipi ise bu
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sınıf niteliği üzerinde zaten değişiklik yapamazsınız. Yaptığınız şey ancak ilgili sınıf niteliğiniyeniden tanımlamak olacaktır. Ancak eğer sınıf niteliği, liste, sözlük ve küme gibi değiştirilebilir(mutable) bir veri tipi ise bu nitelik üzerinde yapacağınız değişiklikler bütün sınıf örneklerineyansıyacaktır. Yazdığınız program açısından bu özellik arzu ettiğiniz bir şey olabilir veyaolmayabilir. Önemli olan, sınıf niteliklerinin bu özelliğinin farkında olmanız ve kodlarınızıbu bilgi çerçevesinde yazmanızdır. Mesela yukarıdaki örnekte kabiliyetleri listesine eklenenöğelerin bütün örneklere yansıması istediğimiz bir şey değil. Ama eğer sınıfımız şöyle olsaydı:
class Çalışan():

personel_listesi = []

Burada personel_listesi adlı bir sınıf niteliği tanımladık. Eğer bu listenin, personele eklenenbütün elemanları barındırmasını planlıyorsak bu listenin her örneklemede büyümesi elbetteistediğimiz bir şey olacaktır.
Peki o halde biz değerinin her örnekte ortak değil de her örneğe özgü olmasını istediğimiznitelikleri nasıl tanımlayacağız? Elbette sınıf nitelikleri yerine örnek nitelikleri denen başka birkavramdan yararlanarak. . .

39.7 Örnek Nitelikleri

Şimdiye kadar öğrendiklerimiz, sınıflarla faydalı işler yapmamız için pek yeterli değildi.Sınıflar konusunda ufkumuzun genişleyebilmesi için, sınıf niteliklerinin (class attributes) yanısıra, nesne tabanlı programlamanın önemli bir parçası olan örnek niteliklerinden (instanceattributes) de söz etmemiz gerekiyor. Hemörnek niteliklerini öğrendikten sonra, bunların sınıfnitelikleri ile arasındaki farkları görünce sınıf niteliklerini de çok daha iyi anlamış olacaksınız.

39.8 __init__ Fonksiyonu ve self

Buraya gelene kadar, sınıflar ile ilgili verdiğimiz kod parçaları yalnızca sınıf nitelikleriniiçeriyordu. Mesela yukarıda tanımladığımız Çalışan() sınıfı içindeki unvanı ve kabiliyetleriadlı değişkenlerin birer sınıf niteliği olduğunu biliyoruz.
Sınıf nitelikleri dışında, Python’da bir de örnek nitelikleri bulunur.
Bildiğiniz gibi, Python’da sınıf niteliklerini tanımlamak için yapmamız gereken tek şey, sınıftanımının hemen altına bunları alelade birer değişken gibi yazmaktan ibarettir:
class Sınıf():

sınıf_niteliği1 = 0
sınıf_niteliği2 = 1

Örnek niteliklerini tanımlamak için ise iki yardımcı araca ihtiyacımız var: __init__()fonksiyonu ve self.
Bu iki aracı şu şekilde kullanıyoruz:
class Çalışan():

def __init__(self):
self.kabiliyetleri = []
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Bu arada, __init__() fonksiyonunun nasıl yazıldığına dikkat ediyoruz. init kelimesinin sağındave solunda ikişer adet alt çizgi (_) bulunduğunu gözden kaçırmıyoruz. Ayrıca, __init__()fonksiyonunu def ifadesine bitişik yazmamaya da bilhassa özen gösteriyoruz.
‘init’ kelimesinin solunda ve sağında bulunan alt çizgiler sizi sakın ürkütmesin. Aslında
__init__(), alelade bir fonksiyondan başka bir şey değildir. Bu fonksiyonun ötekifonksiyonlardan tek farkı, sınıflar açısından biraz özel bir anlam taşıyor olmasıdır. Bu özelfonksiyonun görevi, sınıfımızı örneklediğimiz sırada, yani mesela ahmet = Çalışan() gibi birkomut verdiğimiz anda oluşturulacak nitelikleri ve gerçekleştirilecek işlemleri tanımlamaktır.Bu fonksiyonun ilk parametresi her zaman self olmak zorundadır. Bu açıklama ilk andakulağınıza biraz anlaşılmaz gelmiş olabilir. Ama hiç endişe etmeyin. Bu bölümün sonunavardığınızda bu iki öğeyi, adınızı bilir gibi biliyor olacaksınız.
Hatırlarsanız, sınıf niteliklerini anlatırken bunların önemli bir özelliğinin, sınıfın çağrılmasınagerek olmadan çalışmaya başlaması olduğunu söylemiştik:
class Çalışan():

selam = 'merhaba'
print(selam)

Bu kodları çalıştırdığımız anda ekrana ‘merhaba’ çıktısı verilecektir. Örnek nitelikleri isefarklıdır:
class Çalışan():

def __init__(self):
self.kabiliyetleri = []
print(self.kabiliyetleri)

Bu kodları çalıştırdığınızda herhangi bir çıktı almazsınız. Bu kodların çıktı verebilmesi içinsınıfımızı mutlaka örneklememiz lazım:
class Çalışan():

def __init__(self):
self.kabiliyetleri = []
print(self.kabiliyetleri)

Çalışan()

Çünkü self.kabiliyetleri bir sınıf niteliği değil, bir örnek niteliğidir. Örnek niteliklerineerişebilmek için de ilgili sınıfı mutlaka örneklememiz gerekir. Ayrıca sınıf niteliklerinin aksine,örnek niteliklerine sınıf adları üzerinden erişemeyiz. Yani self.kabiliyetleri adlı örnek niteliğineerişmeye yönelik şöyle bir girişim bizi hüsrana uğratacaktır:
Çalışan.kabiliyetleri

Bu örnek niteliğine erişmek için örneklendirme mekanizmasından yararlanmamız lazım:
Çalışan().kabiliyetleri #parantezlere dikkat!

Gelin isterseniz, örneklendirme işlemini daha kullanışlı bir hale getirmek için,örneklendirdiğimiz sınıfı bir örneğe atayalım, yani bu sınıfın bir örneğini çıkaralım:
ahmet = Çalışan()
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ahmet = Çalışan() kodu yardımıyla, Çalışan sınıfının bir örneğini çıkardık ve buna ahmetadını verdik. İşte tam bu anda __init__() fonksiyonu çalışmaya başladı ve ahmet örneği için,kabiliyetleri adlı boş bir örnek niteliği oluşturdu.
Peki yukarıda kodlarımızı yazarken __init__() fonksiyonuna parametre olarak verdiğimiz vekabiliyetleri listesinin başında kullandığımız self kelimesi ne oluyor?
Öncelikle bilmemiz gereken şey, self kelimesinin, Python programlama dilinin söz diziminingerektirdiği bir öğe olduğudur. Bu kelime, Çalışan() adlı sınıfın örneklerini temsil eder. Peki‘self kelimesinin bir sınıfın örneklerini temsil ediyor olması’ ne anlama geliyor?
Bildiğiniz gibi, bir sınıfın örneğini şu şekilde çıkarıyoruz:
ahmet = Çalışan()

Bu ahmet örneğini kullanarak, Çalışan() sınıfının içindeki kabiliyetleri adlı örnek niteliğinesınıf dışından erişebiliriz:
print(ahmet.kabiliyetleri)

İşte self kelimesi, yukarıdaki kodda yer alan ahmet kelimesini temsil ediyor. Yani
ahmet.kabiliyetleri şeklinde bir kod yazabilmemizi sağlayan şey, __init__() fonksiyonuiçinde belirttiğimiz self kelimesidir. Eğer bu kelimeyi kullanmadan şöyle bir kod yazarsak:
class Çalışan():

def __init__():
kabiliyetleri = []

. . . artık aşağıdaki kodlar yardımıyla kabiliyetleri niteliğine erişemeyiz:
ahmet = Çalışan()
print(ahmet.kabiliyetleri)

Şimdi aynı kodları bir de şöyle yazalım:
class Çalışan():

def __init__(self):
kabiliyetleri = []

ahmet = Çalışan()
print(ahmet.kabiliyetleri)

Burada __init__() fonksiyonunda ilk parametre olarak self’i belirttik. Ama kabiliyetleriniteliğinin başına self eklemedik. Dolayısıyla yazdığımız kodlar yine hata verdi. Çünkü,
ahmet.kabiliyetleri şeklinde ifade ettiğimiz kodlardaki ahmet kelimesini karşılayacakherhangi bir öğe sınıf içinde bulunmuyor. . .
Bu arada, örnek isimlerini (mesela ahmet) yalnızca örnek niteliklerine erişmek içinkullanmıyoruz. Bunları aynı zamanda sınıf niteliklerine erişmek için de kullanabiliyoruz.Dolayısıyla eğer yukarıdaki sınıf tanımı içinde, self.kabiliyetleri adlı örnek niteliği’nin yanısırapersonel adlı bir sınıf niteliği de bulunsaydı:
class Çalışan():

personel = ['personel']
(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
def __init__(self):

self.kabiliyetleri = []

Şu kodları yazdığımızda:
ahmet = Çalışan()
print(ahmet.personel)

. . . o sınıf niteliğine erişebilirdik. Ancak eğer __init__() fonksiyonu altındaki kabiliyetleriniteliğine erişmek istiyorsak, bu niteliğin başına self kelimesini getirerek, bu niteliği bir örnekniteliği haline getirmeli ve böylece, ahmet.kabiliyetleri kodundaki ahmet kelimesini temsiledecek bir öğeyi sınıf içinde oluşturmalıyız.
Bu süreç tam olarak şöyle işler:
Biz ahmet.kabiliyetleri şeklinde bir komut verdiğimizde, Python ilk olarak ilgili sınıfın
__init__() fonksiyonu içinde kabiliyetleri adlı bir örnek niteliği arar. Elbette Python’ınbu örnek niteliğini bulabilmesi için, __init__() fonksiyonu içinde, bu fonksiyonun ilkparametresi ile aynı öneki taşıyan bir niteliğin yer alması gerekir. Yani eğer __init__()fonksiyonunun ilk parametresi self ise, Python bu fonksiyon içinde self.kabiliyetleri adlı birörnek niteliği bulmaya çalışır. Eğer bulamazsa, Python bu kez kabiliyetleri adlı bir sınıf niteliğiarar. Eğer onu da bulamazsa tabii ki hata verir. . .
Gelin isterseniz bu mekanizmayı teyit edelim:
class Çalışan():

kabiliyetleri = ['sınıf niteliği']

def __init__(self):
self.kabiliyetleri = ['örnek niteliği']

Gördüğünüz gibi, burada aynı adı taşıyan bir sınıf niteliği ile bir örnek niteliğimiz var. Python’dahem sınıf niteliklerine, hem de örnek niteliklerine örnek isimleri üzerinden erişebileceğimizisöylemiştik. Yani eğer örneğimizin ismi ahmet ise, hem kabiliyetleri adlı sınıf niteliğine hemde self.kabiliyetleri adlı örnek niteliğine aynı şekilde erişiyoruz:
ahmet = Çalışan()
print(ahmet.kabiliyetleri)

Peki ama acaba yukarıdaki kodlar bize örnek niteliğini mi verir, yoksa sınıf niteliğini mi?
Böyle bir durumda, yukarıda bahsettiğimiz mekanizma nedeniyle, self.kabiliyetlerişeklinde ifade ettiğimiz örnek niteliği, kabiliyetleri adlı sınıf niteliğini gölgeler. Bu yüzden de
print(ahmet.kabiliyetleri) komutu, örnek niteliğini, yani self.kabiliyetleri listesini verir.Yukarıdaki kodları çalıştırarak siz de bu durumu teyit edebilirsiniz. Zira bu kodlar bize,self.kabiliyetleri listesinin değeri olan ‘örnek niteliği’ çıktısını verecektir. . .
Peki ya siz sınıf niteliği olan kabiliyetleri listesine erişmek isterseniz ne olacak?
İşte bunun için, sınıf örneğini değil de, sınıf adını kullanacaksınız:
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class Çalışan():
kabiliyetleri = ['sınıf niteliği']

def __init__(self):
self.kabiliyetleri = ['örnek niteliği']

#sınıf niteliğine erişmek için
#sınıf adını kullanıyoruz
print(Çalışan.kabiliyetleri)

#örnek niteliğine erişmek için
#örnek adını kullanıyoruz
ahmet = Çalışan()
print(ahmet.kabiliyetleri)

Ancak elbette, aynı adı taşıyan bir sınıf niteliği ile bir örnek niteliğini aynı sınıf içindetanımlamak daha baştan iyi bir fikir değildir, ama yazdığınız bir sınıf yanlışlıkla aynı adasahip sınıf ve örnek nitelikleri tanımlamanız nedeniyle beklenmedik bir çıktı veriyorsa, sizPython’ın bu özelliğinden haberdar olduğunuz için, hatanın nereden kaynaklandığını kolaycakestirebilirsiniz.
Sözün kısası, Python’ın söz dizimi kuralları açısından, eğer bir örnek niteliği tanımlıyorsak,bu niteliğin başına bir self getirmemiz gerekir. Ayrıca bu self kelimesini de, örnek niteliğininbulunduğu fonksiyonun parametre listesinde ilk sıraya yerleştirmiş olmalıyız. Unutmayın,örnek nitelikleri sadece fonksiyonlar içinde tanımlanabilir. Fonksiyon dışında örnek niteliğitanımlayamazsınız. Yani şöyle bir şey yazamazsınız:
class Çalışan():

self.n = 0

def __init__(self):
self.kabiliyetleri = []

Çünkü self kelimesi ancak ve ancak, içinde geçtiği fonksiyonun parametre listesinde ilk sıradakullanıldığında anlam kazanır.
Bu noktada size çok önemli bir bilgi verelim: Python sınıflarında örnek niteliklerini temsiletmesi için kullanacağınız kelimenin self olması şart değildir. Bunun yerine istediğiniz başkabir kelimeyi kullanabilirsiniz. Mesela:
class Çalışan():

def __init__(falanca):
falanca.kabiliyetleri = []

Dediğimiz gibi, self kelimesi, bir sınıfın örneklerini temsil ediyor. Siz sınıf örneklerinihangi kelimenin temsil edeceğini kendiniz de belirleyebilirsiniz. Mesela yukarıdaki örnekte,
__init__() fonksiyonunun ilk parametresini falanca olarak belirleyerek, örnek niteliklerininfalanca kelimesi ile temsil edilmesini sağlamış olduk. Python’da bu konuya ilişkin kural şudur:Sınıf içindeki bir fonksiyonun ilk parametresi ne ise, o fonksiyon içindeki örnek niteliklerinitemsil eden kelime de odur. Örneğin, eğer şöyle bir sınıf tanımlamışsak:
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class XY():
def __init__(a, b, c):

a.örnek_niteliği = []

Burada __init__() fonksiyonunun ilk parametresi a olduğu için, örnek niteliğini temsil edenkelime de a olur. Dolayısıyla örnek_niteliği adlı örnek niteliğimizin başına da önek olarak bu akelimesini getiriyoruz.
__init__() fonksiyonunun ilk parametresi a olarak belirlendikten sonra, bu fonksiyoniçindeki bütün örnek nitelikleri, önek olarak a kelimesini alacaktır:
class XY():

def __init__(a, b, c):
a.örnek_niteliği1 = []
a.örnek_niteliği2 = 23
a.örnek_niteliği3 = 'istihza'

ANCAK! Her ne sebeple olursa olsun, örnek niteliklerini temsil etmek için self dışında birkelime kullanmayın. Python bu kelimeyi bize dayatmasa da, self kullanımı Python topluluğuiçinde çok güçlü ve sıkı sıkıya yerleşmiş bir gelenektir. Bu geleneği kimse bozmaz. Siz debozmayın.
Sözün özü, tek başına self kelimesinin hiçbir anlamının olmadığını asla aklınızdan çıkarmayın.Bu kelimenin Python açısından bir anlam kazanabilmesi için, ilgili fonksiyonun parametrelistesinde ilk sırada belirtiliyor olması lazım. Zaten bu yüzden, dediğimiz gibi, self kelimesininPython açısından bir özelliği yoktur. Yani şöyle bir kod yazmamızın, Python söz dizimiaçısından hiçbir sakıncası bulunmaz:
class Çalışan():

def __init__(osman):
osman.kabiliyetleri = []

Çünkü Python, örnek niteliklerini temsil eden kelimenin ne olduğuyla asla ilgilenmez. Pythoniçin önemli olan tek şey, temsil işi için herhangi bir kelimenin belirlenmiş olmasıdır. Tabii,biz, daha önce de ısrarla söylediğimiz gibi, örnek niteliklerini self dışında bir kelime ile temsiletmeye teşebbüs etmeyeceğiz ve kodlarımızı şu şekilde yazmaktan şaşmayacağız:
class Çalışan():

def __init__(self):
self.kabiliyetleri = []

İşte yukarıdaki kodda gördüğümüz self parametresi ve self öneki, birbirlerine bağımlıkavramlardır. Fonksiyonun ilk parametresi ne ise, örnek niteliklerinin öneki de o olacaktır.
Bu arada, örnek niteliklerini anlatmaya başlamadan önce sınıf niteliklerine ilişkin sinsi birdurumdan söz etmiştik hatırlarsanız. Buna göre, eğer elimizde şöyle bir kod varsa:
class Çalışan():

kabiliyetleri = []

Biz bu sınıf içindeki kabiliyetleri listesine ekleme yaptığımızda, bu durum o sınıfın bütünörneklerini etkiliyordu.
Yukarıdaki kodları deneme.py adlı bir dosyaya kaydettiğimizi varsayarsak:
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>>> import deneme
>>> ahmet = deneme.Çalışan()
>>> ahmet.kabiliyetleri.append('konuşkan')
>>> ahmet.kabiliyetleri

['konuşkan']

>>> mehmet = deneme.Çalışan()
>>> print(mehmet.kabiliyetleri)

['konuşkan']

İşte bu durumu önlemek için örnek metotlarından yararlanabiliyoruz:
class Çalışan():

def __init__(self):
self.kabiliyetleri = []

Yukarıdaki kodları yine deneme.py adlı bir dosyaya kaydettiğimizi varsayarsak:
>>> import deneme
>>> ahmet = deneme.Çalışan()
>>> ahmet.kabiliyetleri.append('konuşkan')
>>> ahmet.kabiliyetleri

['konuşkan']

>>> mehmet = deneme.Çalışan()
>>> print(mehmet.kabiliyetleri)

[]

Gördüğünüz gibi, ahmet örneğine eklediğimiz ‘konuşkan’ öğesi, olması gerektiği gibi,mehmetörneğinde bulunmuyor. Birazdan bu konu üzerine birkaç kelam daha edeceğiz.

39.9 Örnek Metotları

Buraya kadar sınıflar, örnekler, sınıf nitelikleri ve örnek nitelikleri konusunda epey bilgiedindik. Gelin şimdi isterseniz bu öğrendiklerimizi kullanarak az çok anlamlı bir şeyleryazmaya çalışalım. Böylece hem şimdiye kadar öğrendiklerimizi gözden geçirmiş vepekiştirmiş oluruz, hem de bu bölümde ele alacağımız ‘örnek metotları’ (instance methods)kavramını anlamamız kolaylaşır:
class Çalışan():

personel = []

def __init__(self, isim):
self.isim = isim
self.kabiliyetleri = []

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
self.personele_ekle()

def personele_ekle(self):
self.personel.append(self.isim)
print('{} adlı kişi personele eklendi'.format(self.isim))

def personeli_görüntüle(self):
print('Personel listesi:')
for kişi in self.personel:

print(kişi)

def kabiliyet_ekle(self, kabiliyet):
self.kabiliyetleri.append(kabiliyet)

def kabiliyetleri_görüntüle(self):
print('{} adlı kişinin kabiliyetleri:'.format(self.isim))
for kabiliyet in self.kabiliyetleri:

print(kabiliyet)

Sınıfımızı tanımladık. Gelin isterseniz bu kodları açıklamaya başlamadan önce nasılkullanacağımızı görelim.
Bildiğiniz gibi, Python kodlarını test etmenin en iyi yolu, bunları etkileşimli kabuk üzerindeçalıştırmaktır. Özellikle bir program yazarken, tasarladığınız sınıfların, fonksiyonların ve ötekiöğelerin düzgün çalışıp çalışmadığını test etmek için etkileşimli kabuğu sıklıkla kullanacaksınız.
O halde, yukarıdaki kodları barındıran dosyanın bulunduğu dizin altında bir etkileşimli kabukoturumu başlatalım ve dosya adının çalışan.py olduğunu varsayarak kodlarımızı bir modülşeklinde içe aktaralım:
>>> import çalışan

Daha sonra sınıfımızın iki farklı örneğini çıkaralım:
>>> ç1 = çalışan.Çalışan('Ahmet')

Ahmet adlı kişi personele eklendi

>>> ç2 = çalışan.Çalışan('Mehmet')

Mehmet adlı kişi personele eklendi

Bu şekilde çalışan adlı modül içindeki Çalışan() adlı sınıfı sırasıyla ‘Ahmet’ ve ‘Mehmet’parametreleri ile çağırarak ç1 ve ç2 adlı iki farklı sınıf örneği oluşturmuş olduk. Bu arada,sınıfımızı örneklediğimiz anda __init__() fonksiyonunun devreye girdiğine dikkat ediyoruz.
personele_ekle() adlı fonksiyonu self.personele_ekle() şeklinde __init__() fonksiyonuiçinden çağırdığımız için, sınıfımızı örneklediğimiz anda hem personelin kendisi personellistesine eklendi, hem de bu kişinin personele eklendiğine dair bir mesaj gösterildi.
Tanımladığımız sınıfın niteliklerine, çıkardığımız örnekler üzerinden erişebiliriz:
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>>> ç1.isim

'Ahmet'

>>> ç2.isim

'Mehmet'

Yine bu örnekler üzerinden, bu nitelikleri değiştirebiliriz de:
>>> ç1.isim = 'Mahmut'
>>> ç1.personel[0] = 'Mahmut'

Böylece ilk çalışanın ismini ‘Mahmut’ olarak değiştirdik:
>>> ç1.isim

'Mahmut'

>>> ç1.personel

['Mahmut', 'Mehmet']

Tanımladığımız sınıf içindeki fonksiyonları kullanarak, çalışanlarımıza birkaç kabiliyetekleyelim:
>>> ç1.kabiliyet_ekle('prezantabl')
>>> ç1.kabiliyet_ekle('konuşkan')

ç1 örneğinin kabiliyetlerini görüntüleyelim:
>>> ç1.kabiliyetleri_görüntüle()

Mahmut adlı kişinin kabiliyetleri:
prezantabl
konuşkan

Şimdi de ç2 örneğine bir kabiliyet ekleyelim ve eklediğimiz kabiliyeti görüntüleyelim:
>>> ç2.kabiliyet_ekle('girişken')
>>> ç2.kabiliyetleri_görüntüle()

Mehmet adlı kişinin kabiliyetleri:
girişken

Gördüğünüz gibi, bir sınıf örneğine eklediğimiz kabiliyet öteki sınıf örneklerine karışmıyor. Bu,örnek niteliklerinin sınıf niteliklerinden önemli bir farkıdır. Zira sınıf nitelikleri bir sınıfın bütünörnekleri tarafından paylaşılır. Ama örnek nitelikleri her bir örneğe özgüdür. Bu özelliktenbiraz sonra daha ayrıntılı olarak söz edeceğiz. Biz şimdilik okumaya devam edelim.
Sınıf örneklerimizin herhangi biri üzerinden personel listesine de ulaşabileceğimizi biliyoruz:

770 Bölüm 39. Nesne Tabanlı Programlama (OOP)



Yazbel Python Belgeleri, Yayım 4.0.0

>>> ç1.personeli_görüntüle()

Personel listesi:
Mahmut
Mehmet

Gayet güzel. . .
Yukarıda anlattıklarımız sınıflar hakkında size epey fikir vermiş olmalı. Konuyu daha daderinlemesine anlayabilmek için, artık bu sınıfı incelemeye geçebiliriz.
Sınıfımızı önümüze alalım:
class Çalışan():

personel = []

def __init__(self, isim):
self.isim = isim
self.kabiliyetleri = []
self.personele_ekle()

def personele_ekle(self):
self.personel.append(self.isim)
print('{} adlı kişi personele eklendi'.format(self.isim))

def personeli_görüntüle(self):
print('Personel listesi:')
for kişi in self.personel:

print(kişi)

def kabiliyet_ekle(self, kabiliyet):
self.kabiliyetleri.append(kabiliyet)

def kabiliyetleri_görüntüle(self):
print('{} adlı kişinin kabiliyetleri:'.format(self.isim))
for kabiliyet in self.kabiliyetleri:

print(kabiliyet)

Burada öncelikle her zamanki gibi sınıfımızı tanımlıyoruz:
class Çalışan():

...

Daha sonra bu sınıfa personel adlı bir sınıf niteliği ekliyoruz:
class Çalışan():

personel = []

Sınıf niteliklerinin özelliği, o sınıfın bütün örnekleri tarafından paylaşılıyor olmasıdır. Yaniherhangi bir örneğin bu nitelik üzerinde yaptığı değişiklik, öteki örneklere de yansıyacaktır.Hele bir de bu sınıf niteliği, listeler gibi değiştirilebilir (mutable) bir veri tipi ise, bu durumhiç deistemediğiniz sonuçlar doğurabilir. Bununla ilgili bir örneği yukarıda vermiştik. Hatırlarsanız,
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kabiliyetleri adlı, liste veri tipinde bir sınıf niteliği oluşturduğumuzda, bu listeye eklediğimizöğeler, hiç istemediğimiz halde öbür örneklere de sirayet ediyordu. Elbette, sınıf niteliklerininbu özelliği, o anda yapmaya çalıştığınız şey açısından gerekli bir durum da olabilir. Meselayukarıdaki kodlarda, listelerin ve sınıf niteliklerinin bu özelliği bizim amacımıza hizmetediyor. Yukarıdaki sınıfı çalıştırdığımızda, eklenen her bir kişiyi bu personel listesine ilaveedeceğiz. Dolayısıyla bu nitelik üzerinde yapılan değişikliklerin bütün örneklere yansımasıbizim istediğimiz bir şey.
Neyse. . . Lafı daha fazla uzatmadan, kodlarımızı açıklamaya kaldığımız yerden devamedelim. . .
Sınıfımızı ve sınıf niteliğimizi tanımladıktan sonra __init__() adlı özel fonksiyonumuzuoluşturuyoruz:
def __init__(self, isim):

self.isim = isim
self.kabiliyetleri = []
self.personele_ekle()

Bu fonksiyonun özelliği, sınıfın örneklenmesi ile birlikte otomatik olarak çalıştırılacakolmasıdır. Biz burada, self.isim ve self.kabiliyetleri adlı iki adet örnek niteliği tanımladık. Buörnek niteliklerine sınıfımızın her tarafından erişebileceğiz.
Yukarıda, tanımladığımız sınıfı nasıl kullanacağımızı gösterirken, Çalışan() sınıfını şu şekildeörneklediğimizi hatırlıyorsunuz:
>>> ç1 = çalışan.Çalışan('Ahmet')

Burada sınıfımızı ‘Ahmet’ adlı bir argümanla örneklediğimize dikkatinizi çekmek isterim.İşte bu argüman, biraz önce __init__() fonksiyonunu tanımlarken belirttiğimiz isimparametresine karşılık geliyor. Dolayısıyla, bir sınıfı çağırırken/örneklerken kullanacağımızargümanları, bu __init__() fonksiyonunun parametreleri olarak tanımlıyoruz.
Daha sonra bu isim parametresini, __init__() fonksiyonunun gövdesi içinde bir örnek niteliğihaline getiriyoruz:
self.isim = isim

Bunu yapmamızın gerekçesi, isim parametresini sınıfımızın başka bölgelerinde dekullanabilmek. self kelimesini parametremizin başına yerleştirerek, bu parametreyi sınıfınbaşka yerlerinden de erişilebilir hale getiriyoruz.
isim parametresini, self.isim kodu yardımıyla bir örnek niteliğine dönüştürdükten sonraself.kabiliyetleri adlı bir başka örnek niteliği daha tanımlıyoruz. Bu liste, sınıf örneklerineeklediğimiz kabiliyetleri tutacak.
Bunun ardından şöyle bir kod görüyoruz:
self.personele_ekle()

Burada, personele_ekle() adlı bir örnek metoduna (instance method) atıfta bulunuyoruz.Örnekmetotları, bir sınıfın örnekleri vasıtasıyla çağrılabilen fonksiyonlardır. Bu fonksiyonlarınilk parametresi her zaman self kelimesidir. Ayrıca bu fonksiyonlara sınıf içinde atıftabulunurken de yine self kelimesini kullanıyoruz. Tıpkı yukarıdaki örnekte olduğu gibi. . .
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Bir örnek metodu olduğunu söylediğimiz personele_ekle() fonksiyonunu şu şekildetanımladık:
def personele_ekle(self):

self.personel.append(self.isim)
print('{} adlı kişi personele eklendi'.format(self.isim))

Burada, bir sınıf niteliği olan personel değişkenine nasıl eriştiğimize çok dikkat etmeniziistiyorum. Daha önce de söylediğimiz gibi, sınıf niteliklerine sınıf dışındayken örneklerüzerinden erişebiliyoruz. self kelimesi, bir sınıfın örneklerini temsil ettiği için, bir sınıfniteliğine sınıf içinden erişmemiz gerektiğinde self kelimesini kullanabiliriz.
Sınıf niteliklerine, örnekler dışında, sınıf adıyla da erişebileceğinizi biliyorsunuz. Dolayısıylaisterseniz yukarıdaki kodları şöyle de yazabilirdiniz:
def personele_ekle(self):

Çalışan.personel.append(self.isim)
print('{} adlı kişi personele eklendi'.format(self.isim))

Bir öncekinden farklı olarak, bu defa sınıf niteliğine doğrudan sınıf adını (Çalışan) kullanarakeriştik.
Ayrıca bu fonksiyonda, bir örnek niteliği olan self.isim değişkenine de erişebiliyorolduğumuza dikkat edin. Unutmayın, self sınıfların çok önemli bir öğesidir. Bu öğeyikullanarak hem örnek niteliklerine, hem sınıf niteliklerine, hem de örnek metotlarınaulaşabiliyoruz. Tanımladığımız bu personele_ekle() adlı örnek metodunu __init__()fonksiyonu içinden self.personele_ekle() kodu ile (yani yine self kelimesini kullanarak)çağırdığımızı hatırlıyorsunuz.
personele_ekle() fonksiyonunun ardından arka arkaya üç fonksiyon daha tanımladık:
def personeli_görüntüle(self):

print('Personel listesi:')
for kişi in self.personel:

print(kişi)

def kabiliyet_ekle(self, kabiliyet):
self.kabiliyetleri.append(kabiliyet)

def kabiliyetleri_görüntüle(self):
print('{} adlı kişinin kabiliyetleri:'.format(self.isim))
for kabiliyet in self.kabiliyetleri:

print(kabiliyet)

Bu fonksiyonlar da, tıpkı personele_ekle() gibi, birer örnek metodudur. Bu örnekmetotlarının da ilk parametrelerinin hep self olduğuna dikkat ediyoruz. Örnek metotlarınasınıf dışından örnek isimleri (ahmet,mehmet gibi) aracılığıyla, sınıf içinden ise, örnek isimlerinitemsil eden self kelimesi aracılığıyla eriştiğimizi biliyorsunuz.
Şimdi bir duralım. . .
Bu noktaya kadar epey konuştuk, epey örnek verdik. Sınıflar hakkında yeterince bilgi sahibiolduğumuza göre, nihayet en başta verdiğimiz harf sayacı kodlarını rahatlıkla anlayabilecekdüzeye eriştik:
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class HarfSayacı:
def __init__(self):

self.sesli_harfler = 'aeıioöuü'
self.sessiz_harfler = 'bcçdfgğhjklmnprsştvyz'
self.sayaç_sesli = 0
self.sayaç_sessiz = 0

def kelime_sor(self):
return input('Bir kelime girin: ')

def seslidir(self, harf):
return harf in self.sesli_harfler

def sessizdir(self, harf):
return harf in self.sessiz_harfler

def artır(self):
for harf in self.kelime:

if self.seslidir(harf):
self.sayaç_sesli += 1

if self.sessizdir(harf):
self.sayaç_sessiz += 1

return (self.sayaç_sesli, self.sayaç_sessiz)

def ekrana_bas(self):
sesli, sessiz = self.artır()
mesaj = "{} kelimesinde {} sesli {} sessiz harf var."
print(mesaj.format(self.kelime, sesli, sessiz))

def çalıştır(self):
self.kelime = self.kelime_sor()
self.ekrana_bas()

if __name__ == '__main__':
sayaç = HarfSayacı()
sayaç.çalıştır()

Gelin isterseniz bu kodlara da şöyle bir bakalım. . .
Burada sınıfımızı şu şekilde tanımladık:
class HarfSayacı:

...

Sınıf adını parantezli bir şekilde yazabileceğimizi de biliyorsunuz:
class HarfSayacı():

...

Daha sonra, __init__() fonksiyonu içinde dört adet örnek niteliği tanımladık:
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self.sesli_harfler = 'aeıioöuü'
self.sessiz_harfler = 'bcçdfgğhjklmnprsştvyz'
self.sayaç_sesli = 0
self.sayaç_sessiz = 0

Bunların birer örnek niteliği olduğunu, başlarına getirdiğimiz self kelimesinden anlıyoruz.Çünkü bildiğiniz gibi, self kelimesi, ilgili sınıfın örneklerini temsil ediyor. Bir sınıf içinde örnekniteliklerine ve örnek metotlarına hep bu self kelimesi aracılığıyla erişiyoruz.
Bu sınıf içinde, ilk parametreleri self olan şu örnek metotlarını görüyoruz:
def kelime_sor(self):

...

def seslidir(self, harf):
...

def sessizdir(self, harf):
...

def artır(self):
...

def ekrana_bas(self):
...

def çalıştır(self):
...

Sınıfla birlikte bütün örnek değişkenlerini ve örnek metotlarını tanımladıktan sonraprogramımızı çalıştırma aşamasına geliyoruz:
if __name__ == '__main__':

sayaç = HarfSayacı()
sayaç.çalıştır()

Buna göre, eğer programımız bağımsız olarak çalıştırılıyorsa öncelikle HarfSayacı() adlı sınıfıörneklendiriyoruz:
sayaç = HarfSayacı()

Daha sonra da sayaç örneği üzerinden HarfSayacı() adlı sınıfın çalıştır() metodunaerişerek programımızı başlatıyoruz.
Böylece, Python’da nesne tabanlı programlama ve sınıflara dair öğrenmemiz gereken bütüntemel bilgileri edinmiş olduk. Şu ana kadar öğrendikleriniz sayesinde, etrafta göreceğiniz sınıflıkodların büyük bölümünü anlayabilecek durumdasınız. Bir sonraki bölümde, nesne tabanlıprogramlamanın ayrıntılarına inmeye başlayacağız.
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BÖLÜM40

Nesne Tabanlı Programlama (Devamı)

Geçen bölümde Python’da nesne tabanlı programlama konusunun temellerinden sözetmiştik. Bu bölümde ise nesne tabanlı programlamanın ayrıntılarına inmeye başlayacağız.

40.1 Sınıf Metotları

Nesne tabanlı programlamaya giriş yaptığımız geçen bölümde şunlara değindik:
1. Sınıflar (classes)
2. Örnekler (instances)
3. Sınıf nitelikleri (class attributes)
4. Örnek nitelikleri (instance attributes)
5. Örnek metotları (instance methods)

Bunlar nesne tabanlı programlamanın en temel kavramlarıdır. Bunları iyice öğrendiyseniz,etrafta gördüğünüz kodların büyük bölümünü anlayabilecek kıvama gelmişsiniz demektir.
Ama elbette nesne tabanlı programlama yalnızca bu temel kavramlardan ibaret değil.Nesne tabanlı programlamanın derinlerine indikçe, bunların dışında başka pek çok kavramladaha karşılaşacağız. Mesela sınıf metotları (class methods) bu kavramlardan biridir. İştebu bölümde, nesne tabanlı programlamanın ileri düzey kavramlarının ilki olan bu sınıfmetotlarından (class methods) söz edeceğiz.
Dilerseniz ne ile karşı karşıya olduğumuzu anlayabilmek için basit bir örnek üzerindenilerleyelim.
Hatırlarsanız bir önceki bölümde şöyle bir kod parçası vermiştik:
class Çalışan():

personel = []

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
def __init__(self, isim):

self.isim = isim
self.kabiliyetleri = []
self.personele_ekle()

def personele_ekle(self):
self.personel.append(self.isim)
print('{} adlı kişi personele eklendi'.format(self.isim))

def personeli_görüntüle(self):
print('Personel listesi:')
for kişi in self.personel:

print(kişi)

def kabiliyet_ekle(self, kabiliyet):
self.kabiliyetleri.append(kabiliyet)

def kabiliyetleri_görüntüle(self):
print('{} adlı kişinin kabiliyetleri:'.format(self.isim))
for kabiliyet in self.kabiliyetleri:

print(kabiliyet)

Bu kodlarda, bir personel listesi oluşturmamızı, personele ekleme yapmamızı, personeligörüntülememizi, personele yeni kabiliyet eklememizi ve eklediğimiz kabiliyetlerigörüntüleyebilmemizi sağlayan örnek metotları var. Gelin bu kodlara bir de personelsayısını görüntülememizi sağlayacak bir başka örnek metodu daha ekleyelim:
class Çalışan():

personel = []

def __init__(self, isim):
self.isim = isim
self.kabiliyetleri = []
self.personele_ekle()

def personel_sayısını_görüntüle(self):
print(len(self.personel))

def personele_ekle(self):
self.personel.append(self.isim)
print('{} adlı kişi personele eklendi'.format(self.isim))

def personeli_görüntüle(self):
print('Personel listesi:')
for kişi in self.personel:

print(kişi)

def kabiliyet_ekle(self, kabiliyet):
self.kabiliyetleri.append(kabiliyet)

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
def kabiliyetleri_görüntüle(self):

print('{} adlı kişinin kabiliyetleri:'.format(self.isim))
for kabiliyet in self.kabiliyetleri:

print(kabiliyet)

Burada yeni olarak personel_sayısını_görüntüle() adlı bir örnek metodu tanımladık. Bumetot, bir sınıf niteliği olan personel’e erişerek bunun uzunluğunu ekrana basıyor. Böylecepersonelin kaç kişiden oluştuğunu öğrenmiş oluyoruz.
Bu yeni örnek metodunu aşağıdaki şekilde kullanabiliriz.
Öncelikle kodlarımızı barındıran modülü içe aktaralım:
>>> import çalışan

Daha sonra personel listesine birkaç çalışan ekleyelim:
>>> ahmet = çalışan.Çalışan('Ahmet')

Ahmet adlı kişi personele eklendi

>>> mehmet = çalışan.Çalışan('Mehmet')

Mehmet adlı kişi personele eklendi

>>> ayşe = çalışan.Çalışan('Ayşe')

Ayşe adlı kişi personele eklendi

Artık herhangi bir örnek değişkeni üzerinden personel sayısına erişebiliriz:
>>> ayşe.personel_sayısını_görüntüle()

3

Ancak kodların çalışma mantığı açısından burada bir tutarsızlıktan söz edebiliriz. Genelolarak bütün personele dair bilgi veren bir fonksiyona ahmet, mehmet, ayşe gibi bireyselörnek değişkenleri üzerinden erişmek kulağa sizce de biraz tuhaf gelmiyor mu? Neticedebu fonksiyon, aslında sınıfın herhangi bir örneği ile özellikle veya doğrudan ilişkili değil.Yani bu fonksiyon tek tek sınıf örneklerini değil, genel olarak sınıfın bütününü ilgilendiriyor.Bu bakımdan, personel_sayısını_görüntüle() fonksiyonunun örnek değişkenlerindenbağımsız bir biçimde kullanılabilmesi çok daha mantıklı olacaktır.
Ayrıca, bir örnek metodu olan personel_sayısını_görüntüle() fonksiyonunu örneklerdenbağımsız olarak kullanamadığımız için, bu metot yardımıyla personel sayısının 0 olduğubir durumu görüntülememiz de mümkün olmuyor. Çünkü bu fonksiyona erişebilmek içinöncelikle sınıfı en az bir kez örneklemiş, yani sınıfın en az bir adet örneğini çıkarmış olmamızgerekiyor. Bu durum da kodlarımızın mantığı açısından son derece ciddi bir kısıtlamadır.
Yukarıda sıralanan gerekçeler doğrultusunda kodları hem daha tutarlı bir hale getirmek hemde personel sayısının 0 olduğu durumu göstermemizi engelleyen kısıtlamayı aşabilmek içinşöyle bir şey deneyebilirsiniz:
778 Bölüm 40. Nesne Tabanlı Programlama (Devamı)



Yazbel Python Belgeleri, Yayım 4.0.0

def personel_sayısını_görüntüle():
print(len(Çalışan.personel))

class Çalışan():
personel = []

def __init__(self, isim):
self.isim = isim
self.kabiliyetleri = []
self.personele_ekle()

def personele_ekle(self):
self.personel.append(self.isim)
print('{} adlı kişi personele eklendi'.format(self.isim))

def personeli_görüntüle(self):
print('Personel listesi:')
for kişi in self.personel:

print(kişi)

def kabiliyet_ekle(self, kabiliyet):
self.kabiliyetleri.append(kabiliyet)

def kabiliyetleri_görüntüle(self):
print('{} adlı kişinin kabiliyetleri:'.format(self.isim))
for kabiliyet in self.kabiliyetleri:

print(kabiliyet)

Burada personel sayısını görüntüleyen fonksiyonu sınıftan ayırdık. Böylece şu şekilde birkullanım mümkün olabildi:
>>> import çalışan
>>> çalışan.personel_sayısını_görüntüle()

0

personel_sayısını_görüntüle() adlı fonksiyonu sınıftan ayırıpmodül düzeyinde çalışan birfonksiyon (veya bir başka deyişle global düzeyde çalışan bir fonksiyon) haline getirdiğimiziçin, artık bu fonksiyon Çalışan() sınıfının herhangi bir örneğine bağımlı değil. Dolayısıyla bufonksiyonu, Çalışan() sınıfı için bir örnek çıkarmak zorunda kalmadan da kullanabiliyoruz.Bu da bize personel sayısının 0 olduğu durumu gösterebilme imkanı tanıyor.
Bu fonksiyonu bir de birkaç örnek çıkardıktan sonra çalıştıralım. . .
Önce sınıfımızın birkaç örneğini çıkaralım:
>>> ahmet = çalışan.Çalışan('Ahmet')

Ahmet adlı kişi personele eklendi

>>> ayşe = çalışan.Çalışan('Ayşe')
(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
Ayşe adlı kişi personele eklendi

>>> mehmet = çalışan.Çalışan('Mehmet')

Mehmet adlı kişi personele eklendi

Şimdi de personelin şu anda kaç kişiden oluştuğunu sorgulayalım:
>>> çalışan.personel_sayısını_görüntüle()

3

Gördüğünüz gibi, bu şekilde kodlarımız biraz daha tutarlı bir görünüme kavuştu. Ancak buşekilde, bariz bir biçimde Çalışan() sınıfı ile ilişkili olan personel_sayısını_görüntüle()fonksiyonunu sınıftan ayırmış ve kod bütünlüğünü bozmuş olduk. Çünkü, her ne kadar
personel_sayısını_görüntüle() fonksiyonu Çalışan() sınıfının herhangi bir örneği ile ilişkiliolmasa da, anlam açısından bu fonksiyonun Çalışan() sınıfına ait olduğu besbelli. Ayrıca,yukarıdaki kodları barındıran modülün tamamını değil de, from çalışan import Çalışangibi bir komutla yalnızca Çalışan() sınıfını içe aktarırsak, personel_sayısını_görüntüle()fonksiyonu dışarıda kalacaktır:
>>> from çalışan import Çalışan
>>> dir()

Gördüğünüz gibi, personel_sayısını_görüntüle() fonksiyonu listede yok. Dolayısıyla, sınıflasıkı sıkıya ilişkili olan bu fonksiyonu sınıftan kopardığımız için, seçmeli içe aktarmalarda bufonksiyon geride kalıyor ve böylece bu fonksiyonu kullanamaz hale geliyoruz.
Seçmeli içe aktarmalarda bu fonksiyon aktarım işlemiyle birlikte gelmediği için, ilgilifonksiyonu özel olarak içe aktarmamız gerekir:
>>> from çalışan import personel_sayısını_görüntüle

Bu şekilde çalışan modülü içinden personel_sayısını_görüntüle() adlı fonksiyonu özelolarak elle içe aktarmış olduk. Artık bu fonksiyonu şöyle kullanabiliriz:
>>> personel_sayısını_görüntüle()

Ancak bu da, her zaman tercih etmeyeceğiniz bir kısıtlama olabilir. O halde bu kısıtlamayıaşmak için gelin, ilgili fonksiyonu tekrar sınıf içine alalım:
class Çalışan():

personel = []

def __init__(self, isim):
self.isim = isim
self.kabiliyetleri = []
self.personele_ekle()

def personel_sayısını_görüntüle(self):
(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
print(len(self.personel))

def personele_ekle(self):
self.personel.append(self.isim)
print('{} adlı kişi personele eklendi'.format(self.isim))

def personeli_görüntüle(self):
print('Personel listesi:')
for kişi in self.personel:

print(kişi)

def kabiliyet_ekle(self, kabiliyet):
self.kabiliyetleri.append(kabiliyet)

def kabiliyetleri_görüntüle(self):
print('{} adlı kişinin kabiliyetleri:'.format(self.isim))
for kabiliyet in self.kabiliyetleri:

print(kabiliyet)

Yukarıdaki kodlarda ilgili fonksiyona bir örnek adıyla değil de, sınıf adıyla erişmek için ilk etaptaşu kodu denemek aklınıza gelmiş olabilir:
>>> from çalışan import Çalışan
>>> Çalışan.personel_sayısını_görüntüle()

Ancak bu kod size şöyle bir hata mesajı verir:
Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>

TypeError: personel_sayısını_görüntüle() missing
1 required positional argument: 'self'

Çünkü burada siz Çalışan.personel_sayısını_görüntüle() komutunu vererek aslındasınıfın bir metoduna (class method) erişmeye çalışıyorsunuz. Ancak kodlarımızıniçinde bir sınıf metodu yok. Zira, yukarıda sınıf adıyla erişmeye çalıştığımız
personel_sayısını_görüntüle() fonksiyonu bir sınıf metodu değil, bir örnek metodudur.Örnek metotlarına da sınıf adlarıyla erişmemizin mümkün olmadığını, bu tür metotlaraerişebilmek için sınıfı en az bir kez örneklemiş olmamız gerektiğini biliyorsunuz.
Burada, __init__() ve personel_sayısını_görüntüle() dışında şu örnek metotlarıvar: personel_sayısını_görüntüle(), personele_ekle(), personeli_görüntüle(),
kabiliyet_ekle(), kabiliyetleri_görüntüle(). Bunları birer örnek metodu yapan şeyin,self kelimesi olduğunu biliyoruz. . .
Daha önce de söylediğimiz gibi, her ne kadar Python’da sınıf niteliklerine hem örnekler hemde doğrudan sınıf adları üzerinden erişebilsek de örnek niteliklerine ve örnek metotlarınayalnızca örnekler üzerinden erişebiliriz. Bir metoda, sınıf adı ile erişebilmek için, ilgili metodubir sınıf metodu olarak tanımlamış olmamız gerekir. Peki ama nasıl?
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40.2 @classmethod Bezeyicisi ve cls

Bildiğiniz gibi, örnek metotlarını oluşturmak için self adlı bir kelimeden yararlanıyorduk.Tanımladığımız örnek metotlarının parametre listesinde ilk sıraya yerleştirdiğimiz bu kelimeyikullanarak, sınıf içinde örnek metotlarına erişebiliyoruz. İşte sınıf metotları için de benzer birişlem yapacağız.
Çok basit bir örnek verelim:
class Sınıf():

sınıf_niteliği = 0

def __init__(self, param1, param2):
self.param1 = param1
self.param2 = param2
self.örnek_niteliği = 0

def örnek_metodu(self):
self.örnek_niteliği += 1
return self.örnek_niteliği

def sınıf_metodu(cls):
cls.sınıf_niteliği += 1
return cls.sınıf_niteliği

Burada örnek_metodu() ile sınıf_metodu() arasındaki fark, ilkinde self, ikincisinde ise clskullanmamız. Ancak hatırlarsanız, self kelimesinin Python açısından bir zorunluluk olmadığınısöylemiştik. Tıpkı self gibi, aslında cls kelimesi de Python açısından bir zorunluluk değildir.Yani cls yerine de istediğimiz kelimeyi kullanabilirdik. Bu metotlarda önemli olan, parametrelistesinin ilk sırasını işgal eden kelimenin ne olduğudur. Dolayısıyla yukarıdaki örnekte Pythonaçısından örnek_metodu() ile sınıf_metodu() arasında hiçbir fark bulunmaz. Python her ikimetodu da birer örnek metodu olarak değerlendirir. Bu iki örnek metodu arasındaki fark,ilkinde sınıf örneklerini temsil edecek kelimenin self, ikincisinde ise cls olarak belirlenmişolmasıdır. Python self veya cls kelimelerine özel bir önem atfetmez. Ama Python topluluğuiçinde, örnek metotları için self, sınıf metotları için ise cls kullanmak çok güçlü bir gelenektir.
Sözün özü, sınıf_metodu() fonksiyonunun ilk parametresini cls yapmış olmamız bumetodunbir sınıf metodu olabilmesi için gereklidir, ama yeterli değildir. Python’da bir sınıf metoduoluşturabilmek için bir parçaya daha ihtiyacımız var:
class Sınıf():

sınıf_niteliği = 0

def __init__(self, param1, param2):
self.param1 = param1
self.param2 = param2
self.örnek_niteliği = 0

def örnek_metodu(self):
self.örnek_niteliği += 1
return self.örnek_niteliği

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
@classmethod
def sınıf_metodu(cls):

cls.sınıf_niteliği += 1
return cls.sınıf_niteliği

İşte Python’da bir sınıf metodunu örnek metodundan ayıran asıl öğe, yukarıdaki örnektegördüğümüz @classmethod ifadesidir. Python’da isminin önünde @ işareti olan butür öğelere ‘bezeyici’ (decorator) adı verilir. Gördüğünüz gibi, @classmethod bezeyicisi,yukarıdaki örnekte bir fonksiyonu sınıf metoduna dönüştürme işlevi görüyor. İlerleyenderslerimizde bezeyicilerin başka özelliklerinden de söz edeceğiz. Gelin isterseniz şimdiyukarıda öğrendiğimiz özelliği Çalışan() adlı sınıfa uygulayalım:
class Çalışan():

personel = []

def __init__(self, isim):
self.isim = isim
self.kabiliyetleri = []
self.personele_ekle()

@classmethod
def personel_sayısını_görüntüle(cls):

print(len(cls.personel))

def personele_ekle(self):
self.personel.append(self.isim)
print('{} adlı kişi personele eklendi'.format(self.isim))

@classmethod
def personeli_görüntüle(cls):

print('Personel listesi:')
for kişi in cls.personel:

print(kişi)

def kabiliyet_ekle(self, kabiliyet):
self.kabiliyetleri.append(kabiliyet)

def kabiliyetleri_görüntüle(self):
print('{} adlı kişinin kabiliyetleri:'.format(self.isim))
for kabiliyet in self.kabiliyetleri:

print(kabiliyet)

Yukarıda personel_sayısını_görüntüle() adlı fonksiyonun yanı sıra,
personeli_görüntüle() adlı fonksiyonu da bir sınıf metodu haline getirdik. Çünkü tıpkı
personel_sayısını_görüntüle() fonksiyonu gibi, personeli_görüntüle() fonksiyonu daaslında tek tek örneklerden ziyade sınıfın genelini ilgilendiriyor. Dolayısıyla bu fonksiyona dasınıf adı üzerinden erişebilmek gayet makul ve mantıklı bir iştir.
Sınıf metotlarımızı başarıyla tanımladığımıza göre artık yukarıdaki sınıfı şu şekildekullanabiliriz:
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>>> from çalışan import Çalışan
>>> Çalışan.personel_sayısını_görüntüle()

0

Bir sınıf metodu olarak tanımladığımız personel_sayısını_görüntüle() fonksiyonu artık ilgilisınıfın herhangi bir örneğine bağımlı olmadığı için, sınıfı örneklemek zorunda kalmadan,yalnızca sınıf adını kullanarak personel_sayısını_görüntüle() fonksiyonuna erişebiliyoruz.Bu da bize personel sayısının 0 olduğu durumu görüntüleyebilme imkanı veriyor. . .
Ayrıca, personel_sayısını_görüntüle() adlı sınıf metodumuz, fiziksel olarak da sınıfıniçinde yer aldığı için, seçmeli içe aktarmalarda sınıfın öteki öğeleriyle birlikte bu metot daaktarılacaktır:
>>> from çalışan import Çalışan
>>> dir(Çalışan)

Listede sınıf metodumuzun da olduğunu görüyorsunuz.
Personele üye ekledikten sonra bu metodu nasıl kullanacağımızı biliyorsunuz:
>>> ahmet = Çalışan('Ahmet')

Ahmet adlı kişi personele eklendi

>>> mehmet = Çalışan('Mehmet')

Mehmet adlı kişi personele eklendi

>>> ayşe = Çalışan('Ayşe')

Ayşe adlı kişi personele eklendi

>>> Çalışan.personel_sayısını_görüntüle()

3

Gördüğünüz gibi, sınıf metodumuza doğrudan sınıf adını kullanarak erişebiliyoruz. Elbette budurum, sınıf metoduna örnek adları üzerinden de erişmemize engel değil. Eğer arzu edersek
personel_sayısını_görüntüle() adlı sınıf metodunu şu şekilde de çağırabiliriz:
>>> ayşe.personel_sayısını_görüntüle()

3

>>> ahmet.personel_sayısını_görüntüle()

3

>>> mehmet.personel_sayısını_görüntüle()

3
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Ancak örnek metotlarına ve örnek niteliklerine atıfta bulunmak için örnek adlarını kullanmak,sınıf metotları ve sınıf niteliklerine atıfta bulunmak için ise sınıf adlarını tercih etmek dahaakıllıca olabilir.
personel_sayısını_görüntüle() fonksiyonu için söylediğimiz bu sözler,
personeli_görüntüle() fonksiyonu için de aynen geçerlidir.
Sözün özü, sınıfın herhangi bir örneğine bağlı olmayan bir işlem yapan, ama anlamsal olarakda sınıfla ilişkili olduğu için sınıf dışında bırakmak istemediğiniz fonksiyonları birer sınıfmetodu olarak tanımlayabilirsiniz.

40.3 Alternatif İnşacılar

Sınıf metotlarının, işimize yarayabilecek bir başka özelliği ise, bunların bir ‘alternatifinşacı’ (alternative constructor) olarak kullanılabilecek olmasıdır. “Alternatif neyci?” diyesorduğunuzu rahatlıkla duyabiliyorum. . .
Gelin isterseniz ‘alternatif inşacı’ kavramını bir dizi örnek üzerinde kabataslak da olsaaçıklamaya çalışalım.
Şimdi elinizde şöyle bir kitap listesi olduğunu düşünün:
liste = [('9789753424080', 'Greenberg', 'Sana Gül Bahçesi Vadetmedim', 'Metis'),

('975872519X', 'Evren', 'Postmodern Bir Kız Sevdim', 'İthaki'),
('9789754060409', 'Nietzsche', 'Böyle Buyurdu Zerdüşt', 'Cem')]

Bu liste, her bir kitap için, sırasıyla o kitabın ISBN numarasını, yazarını, ismini ve yayınevinigösteren birer demetten oluşuyor. Amacımız, bu listeden çeşitli ölçütlere göre sorgulamayapabilen bir program yazmak. Yazdığımız program; isbn, isim, eser ve yayınevi ölçütlerinegöre bu listeden veri alabilmemizi sağlayacak.
İlk denememizi yapalım:
liste = [('9789753424080', 'Greenberg', 'Sana Gül Bahçesi Vadetmedim', 'Metis'),

('975872519X', 'Evren', 'Postmodern Bir Kız Sevdim', 'İthaki'),
('9789754060409', 'Nietzsche', 'Böyle Buyurdu Zerdüşt', 'Cem')]

def sorgula(ölçüt=None, değer=None):
for li in liste:

if not ölçüt and not değer:
print(*li, sep=', ')

elif ölçüt == 'isbn':
if değer == li[0]:

print(*li, sep=', ')

elif ölçüt == 'yazar':
if değer == li[1]:

print(*li, sep=', ')

elif ölçüt == 'eser':
if değer == li[2]:

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
print(*li, sep=', ')

elif ölçüt == 'yayınevi':
if değer == li[3]:

print(*li, sep=', ')

Burada öncelikle kitap listemizi tanımladık. Daha sonra da sorgulama işlemini gerçekleştirecek
sorgula() adlı bir fonksiyon yazdık.
Bu fonksiyon toplam iki parametre alıyor: ölçüt ve değer. Bu parametrelerin öntanımlıdeğerlerini None olarak belirledik. Böylece bu fonksiyonu herhangi bir argüman vermedende çalıştırabileceğiz.
Fonksiyon gövdesinde ilk yaptığımız iş, fonksiyon argümansız çalıştırıldığında, yani ölçüt vedeğer için herhangi bir değer belirlenmediğinde ne olacağını ayarlamak:
for li in liste:

if not ölçüt and not değer:
print(*li, sep=', ')

Eğer ölçüt ve değer parametreleri için herhangi bir değer belirtilmemişse, yani bunlar Noneolarak bırakılmışsa, kitap listesinin tamamını, her bir öğe arasına birer virgül yerleştirerekekrana basıyoruz.
Eğer sorgula() fonksiyonu çağrılırken ölçüt parametresine ‘isbn’ argümanı, değerparametresine ise bir ISBN değeri verilmişse şu işlemi yapıyoruz:
elif ölçüt == 'isbn':

if değer == li[0]:
print(*li, sep=', ')

Burada yaptığımız şey şu: Eğer ölçüt ‘isbn’ ise, fonksiyona verilen değer argümanını, kitaplistesi içindeki her bir demetin ilk sırasında arıyoruz. Çünkü ISBN bilgileri demetlerin ilksırasında yer alıyor. Eğer bu koşul sağlanırsa listenin ilgili kısmını ekrana basıyoruz:
if değer == li[0]:

print(*li, sep=', ')

Bu mantığı kullanarak öteki ölçütler için de birer sorgu kodu yazıyoruz:
elif ölçüt == 'yazar':

if değer == li[1]:
print(*li, sep=', ')

elif ölçüt == 'eser':
if değer == li[2]:

print(*li, sep=', ')

elif ölçüt == 'yayınevi':
if değer == li[3]:

print(*li, sep=', ')
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Her bir değer’i, listenin ilgili sırasında aradığımıza dikkat edin. Yazar bilgisi demetlerinikinci sırasında yer aldığı için li[1]’i, aynı gerekçeyle eser için li[2]’yi, yayınevi için ise li[3]’üsorguluyoruz.
Gelelim bu fonksiyonu nasıl kullanacağımıza. . .
Her zaman söylediğimiz gibi, Python’ın etkileşimli kabuğu mükemmel bir test ortamıdır. Ohalde şimdi bu kodları klist.py adlı bir dosyaya kaydedelim ve dosyanın bulunduğu dizindebir etkileşimli kabuk oturumu başlatarak modülümüzü içe aktaralım:
>>> import klist

Önce klistmodülü içindeki sorgula() fonksiyonunu argümansız olarak çağıralım:
>>> klist.sorgula()

9789753424080, Greenberg, Sana Gül Bahçesi Vadetmedim, Metis
975872519X, Evren, Postmodern Bir Kız Sevdim, İthaki
9789754060409, Nietzsche, Böyle Buyurdu Zerdüşt, Cem

Tam da beklediğimiz gibi, fonksiyon argümansız çağrıldığında bütün kitap listesini, her bir öğearasında bir virgül olacak şekilde ekrana basıyor.
Şimdi de mesela ISBN numarasına göre birkaç sorgu işlemi gerçekleştirelim:
>>> klist.sorgula('isbn', '9789754060409')

9789754060409, Nietzsche, Böyle Buyurdu Zerdüşt , Cem

>>> klist.sorgula('isbn', '975872519X')

975872519X, Evren, Postmodern Bir Kız Sevdim, İthaki

>>> klist.sorgula('isbn', '9789753424080')

9789753424080, Greenberg, Sana Gül Bahçesi Vadetmedim, Metis

Burada, sorgula() fonksiyonunun ilk parametresine argüman olarak ‘isbn’ değerini verdik.Böylece programımız ISBN numarasına göre sorgu yapmak istediğimizi anladı. Daha sonra daikinci argüman olarak istediğimiz bir ISBN numarasını yazdık ve sorgu işlemini tamamladık.
Bir de yayınevine göre sorgulama yapalım:
>>> klist.sorgula('yayınevi', 'Metis')

9789753424080, Greenberg, Sana Gül Bahçesi Vadetmedim, Metis

>>> klist.sorgula('yayınevi', 'İthaki')

975872519X, Evren, Postmodern Bir Kız Sevdim, İthaki

>>> klist.sorgula('yayınevi', 'Cem')

9789754060409, Nietzsche, Böyle Buyurdu Zerdüşt, Cem

40.3. Alternatif İnşacılar 787



Yazbel Python Belgeleri, Yayım 4.0.0

Gördüğünüz gibi, fonksiyonumuz gayet güzel çalışıyor. . .
Yukarıda verdiğimiz kodlar, bahsettiğimiz amaç için yazılabilecek tek alternatif değildir elbette.Mesela yukarıdaki if-else yapısını bir sözlük içine yerleştirerek çok daha sade bir programelde edebiliriz.
Dikkatlice inceleyin:
liste = [('9789753424080', 'Greenberg', 'Sana Gül Bahçesi Vadetmedim', 'Metis'),

('975872519X', 'Evren', 'Postmodern Bir Kız Sevdim', 'İthaki'),
('9789754060409', 'Nietzsche', 'Böyle Buyurdu Zerdüşt', 'Cem')]

def sorgula(ölçüt=None, değer=None):
d = {'isbn' : [li for li in liste if değer == li[0]],

'yazar' : [li for li in liste if değer == li[1]],
'eser' : [li for li in liste if değer == li[2]],
'yayınevi' : [li for li in liste if değer == li[3]]}

for öğe in d.get(ölçüt, liste):
print(*öğe, sep = ', ')

Burada bütün if-else cümleciklerini birer liste üretecine dönüştürüp, d adlı sözlüğünanahtarları olarak belirledik. Artık sorgulama işlemlerini bir if-else yapısı içinde değil de,bir sözlük içinden gerçekleştireceğiz.
Hangi parametrenin hangi listeyi çağıracağını belirleyen sözlüğümüzü yazdıktan sonra,sözlüklerin get() metodunu kullanarak, ölçüt argümanının değerine göre sözlükten veriçekiyoruz. Eğer sözlükte bulunmayan bir ölçüt değeri verilirse tüm listeyi ekrana basıyoruz.
Bu arada, eğer d sözlüğü içindeki liste üreteçlerinin birbirini tekrar eder bir yapıda olması sizirahatsız ediyorsa, bu kısmı bir yardımcı fonksiyon aracılığıyla sadeleştirebilirsiniz:
liste = [('9789753424080', 'Greenberg', 'Sana Gül Bahçesi Vadetmedim', 'Metis'),

('975872519X', 'Evren', 'Postmodern Bir Kız Sevdim', 'İthaki'),
('9789754060409', 'Nietzsche', 'Böyle Buyurdu Zerdüşt', 'Cem')]

def bul(değer, sıra):
return [li for li in liste if değer == li[sıra]]

def sorgula(ölçüt=None, değer=None):
d = {'isbn' : bul(değer, 0),

'yazar' : bul(değer, 1),
'eser' : bul(değer, 2),
'yayınevi' : bul(değer, 3)}

for öğe in d.get(ölçüt, liste):
print(*öğe, sep = ', ')

Burada bütün liste üreteçlerini tek bir bul() fonksiyonu içinde oluşturarak, sorgula()fonksiyonu içindeki d sözlüğüne gönderdik.
Bu kodları da aynı ilk program örneğinde olduğu gibi kullanıyoruz:
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>>> import klist
>>> klist.sorgula()

9789753424080, Greenberg, Sana Gül Bahçesi Vadetmedim, Metis
975872519X, Evren, Postmodern Bir Kız Sevdim, İthaki
9789754060409, Nietzsche, Böyle Buyurdu Zerdüşt, Cem

>>> klist.sorgula('yazar', 'Nietzsche')

9789754060409, Nietzsche, Böyle Buyurdu Zerdüşt, Cem

>>> klist.sorgula('eser', 'Sana Gül Bahçesi Vadetmedim')

9789753424080, Greenberg, Sana Gül Bahçesi Vadetmedim, Metis

Yukarıdaki kodları yazmanın daha başka alternatifleri de var. Mesela, eğer arzu ederseniz,yukarıdaki kodları bir sınıf yapısı içinde de ifade edebilirsiniz:
class Sorgu():

def __init__(self):
self.liste = [('9789753424080', 'Greenberg', 'Sana Gül Bahçesi␣

→˓Vadetmedim', 'Metis'),
('975872519X', 'Evren', 'Postmodern Bir Kız Sevdim',

→˓'İthaki'),
('9789754060409', 'Nietzsche', 'Böyle Buyurdu Zerdüşt',

→˓'Cem')]

def bul(self, değer, sıra):
return [li for li in self.liste if değer == li[sıra]]

def sorgula(self, ölçüt=None, değer=None):
d = {'isbn' : self.bul(değer, 0),

'yazar' : self.bul(değer, 1),
'eser' : self.bul(değer, 2),
'yayınevi' : self.bul(değer, 3)}

for öğe in d.get(ölçüt, self.liste):
print(*öğe, sep = ', ')

Burada kitap listesini bir örnek niteliği olarak tanımlamak suretiyle sınıfın her yerindenkullanılabilir hale getirdik.
Ardından da bul() ve sorgula() adlı fonksiyonları, birer örnek metodu biçiminde sınıf içineyerleştirdik.
Bu sınıfı da şu şekilde kullanabiliriz:
>>> import klist
>>> sorgu = klist.Sorgu()
>>> sorgu.sorgula()

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
9789753424080, Greenberg, Sana Gül Bahçesi Vadetmedim, Metis
975872519X, Evren, Postmodern Bir Kız Sevdim, İthaki
9789754060409, Nietzsche, Böyle Buyurdu Zerdüşt, Cem

>>> sorgu.sorgula('yazar', 'Evren')

975872519X, Evren, Postmodern Bir Kız Sevdim, İthaki

Elbette, bu örnekte, ilk yazdığımız kodları bir sınıf yapısı içinde tarif etmenin bize pek bir katkısıyok. Burada yaptığımız şey esasında bütün kodları ‘Sorgu’ adlı bir etki alanı içine taşımaktanfazlası değil. Ama böyle bir imkanınızın da olduğunu bilmeniz her halükarda sizin için faydalıolacaktır.
Gelelim yukarıdaki kodları yazmanın son alternatifine:
class Sorgu():

def __init__(self, değer=None, sıra=None):
self.liste = [('9789753424080', 'Greenberg', 'Sana Gül Bahçesi␣

→˓Vadetmedim', 'Metis'),
('975872519X', 'Evren', 'Postmodern Bir Kız Sevdim',

→˓'İthaki'),
('9789754060409', 'Nietzsche', 'Böyle Buyurdu Zerdüşt',

→˓'Cem')]

if not değer and not sıra:
l = self.liste

else:
l = [li for li in self.liste if değer == li[sıra]]

for i in l:
print(*i, sep=', ')

@classmethod
def isbnden(cls, isbn):

cls(isbn, 0)

@classmethod
def yazardan(cls, yazar):

cls(yazar, 1)

@classmethod
def eserden(cls, eser):

cls(eser, 2)

@classmethod
def yayınevinden(cls, yayınevi):

cls(yayınevi, 3)

Burada da, her bir ölçütü ayrı birer sınıf metodu olarak tanımladık. Böylece bu ölçütleri yapısalolarak birbirinden ayırmış olduk. Yukarıdaki sınıfı şu şekilde kullanabiliriz:
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Önce modülümüzü içe aktaralım:
>>> from klist import Sorgu

ISBN numarasına göre bir sorgu gerçekleştirelim:
>>> Sorgu.isbnden("9789753424080")

9789753424080, Greenberg, Sana Gül Bahçesi Vadetmedim, Metis

Gördüğünüz gibi, sınıf metodu yaklaşımı, gayet temiz bir sorgu kodu üretmemize imkantanıyor.
Bir de yazara ve esere göre sorgulayalım:
>>> Sorgu.yazardan("Greenberg")

9789753424080, Greenberg, Sana Gül Bahçesi Vadetmedim, Metis

>>> Sorgu.eserden("Postmodern Bir Kız Sevdim")

975872519X, Evren, Postmodern Bir Kız Sevdim, İthaki

Bunlar da gayet güzel görünüyor.
Şimdi bir de bütün listeyi alalım:
>>> hepsi = Sorgu()

9789753424080, Greenberg, Sana Gül Bahçesi Vadetmedim, Metis
975872519X, Evren, Postmodern Bir Kız Sevdim, İthaki
9789754060409, Nietzsche, Böyle Buyurdu Zerdüşt, Cem

Gördüğünüz gibi, sınıfı parametresiz olarak örneklediğimizde bütün listeyi elde ediyoruz.
İşte ‘alternatif inşa’ denen işlem tam olarak budur. Yukarıdaki örnekte isbnden(), yazardan(),
eserden() ve yayınevinden() adlı sınıf metotları, Sorgu() adlı sınıfı alternatif şekillerde inşaetmemizi sağlıyor26.
Normal şartlarda, bir sınıfı, __init__() fonksiyonuna verdiğimiz parametreler aracılığıyla inşaediyoruz (birkaç sayfa sonra ‘inşa’ kavramından daha ayrıntılı olarak bahsedeceğiz).
Mesela:
class Giriş():

def __init__(self, mesaj='Müşteri numaranız: '):
cevap = input(mesaj)
print('Hoşgeldiniz!')

Burada tanımladığımız Giriş() sınıfı, bir müşteri numarası aracılığıyla sisteme giriş imkanısağlıyor:
26 Aslında burada inşa edilen şey sınıftan ziyade nesnedir. Bu durumu ve ‘nesne’ kavramını bir sonraki bölümdeayrıntılı olarak ele alacağız.
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>>> from sistem import Giriş #kodlarımız sistem.py dosyası içinde
>>> Giriş()

Eğer biz aynı zamanda bir parola ve TC Kimlik Numarası ile de giriş imkanı sağlamak istersek,başka yöntemlerin yanı sıra, sınıf metotlarından da yararlanabiliriz:
class Giriş():

def __init__(self, mesaj='Müşteri numaranız: '):
cevap = input(mesaj)
print('Hoşgeldiniz!')

@classmethod
def paroladan(cls):

mesaj = 'Lütfen parolanızı giriniz: '

cls(mesaj)

@classmethod
def tcknden(cls):

mesaj = 'Lütfen TC kimlik numaranızı giriniz: '

cls(mesaj)

Bu şekilde yukarıdaki sınıfı aşağıdaki gibi de inşa etme imkanına kavuşuyoruz:
>>> Giriş.paroladan()

veya:
>>> Giriş.tcknden()

Sınıf metotları içinde kullandığımız cls(mesaj) satırları, Giriş() adlı sınıfı farklı bir parametreile çağırmamızı sağlıyor. Gördüğünüz gibi, bu sınıfın mesaj parametresinin öntanımlı değeri‘Müşteri numaranız: ‘. Sınıfımızı farklı bir şekilde çağırabilmek için, cls(mesaj) kodlarıyardımıyla sınıfın mesaj parametresini ‘Lütfen parolanızı giriniz: ‘ ve ‘Lütfen TC kimliknumaranızı giriniz: ‘ değerleri ile yeniden çalıştırıyoruz.
Daha önce de birkaç kez vurguladığımız gibi, cls kelimesi Python açısından bir zorunlulukdeğildir. Yani yukarıdaki sınıfı mesela şöyle de yazabilirdik:
class Giriş():

def __init__(self, mesaj='Müşteri numaranız: '):
cevap = input(mesaj)
print('Hoşgeldiniz!')

@classmethod
def paroladan(snf):

mesaj = 'Lütfen parolanızı giriniz: '

snf(mesaj)

@classmethod
def tcknden(snf):

mesaj = 'Lütfen TC kimlik numaranızı giriniz: '

snf(mesaj)
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Ancak, tıpkı self kelimesinde olduğu gibi, cls de Python topluluğu içinde son derece yerleşikbir gelenektir. Bu geleneği bozmak isteyeceğinizi zannetmiyorum.
İlk bakışta sınıf metotları size pek gerekli değilmiş gibi gelebilir. Ama eğer bumetotların gerçekdünyadaki kullanımına ilişkin bir örnek verirsek belki fikriniz değişir.
Sınıf metotlarının kullanımına ilişkin güzel bir örneği datetimemodülünde görebilirsiniz.
Ayrıca bakınız:

Aşağıdaki örneği daha iyi anlayabilmek için datetime Modülü ve time Modülü belgelerinebakınız.
Bir standart kütüphanemodülü olan datetime’ın kaynak dosyasını açarsanız (kaynak dosyanınnerede olduğunu nasıl öğrenebilirim diye soran arkadaşlara teessüflerimi iletiyorum. . . ),orada date sınıfının şöyle yazıldığını göreceksiniz:
class date:

__slots__ = '_year', '_month', '_day'

def __new__(cls, year, month=None, day=None):
if (isinstance(year, bytes) and len(year) == 4 and

1 <= year[2] <= 12 and month is None): # Month is sane
# Pickle support
self = object.__new__(cls)
self.__setstate(year)
return self

_check_date_fields(year, month, day)
self = object.__new__(cls)
self._year = year
self._month = month
self._day = day
return self

@classmethod
def fromtimestamp(cls, t):

y, m, d, hh, mm, ss, weekday, jday, dst = _time.localtime(t)
return cls(y, m, d)

@classmethod
def today(cls):

t = _time.time()
return cls.fromtimestamp(t)

@classmethod
def fromordinal(cls, n):

y, m, d = _ord2ymd(n)
return cls(y, m, d)

Gördüğünüz gibi, burada üç tane sınıf metodu var:
@classmethod
def fromtimestamp(cls, t):

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
...

@classmethod
def today(cls):

...

@classmethod
def fromordinal(cls, n):

...

Normal şartlarda datetimemodülü içindeki date sınıfını şu şekilde kullanıyoruz:
>>> import datetime
>>> bugün = datetime.date(2015, 6, 16)

Bu şekilde, date sınıfına sırasıyla yıl, ay ve gün bilgisi girerek bugün adlı bir tarih nesnesioluşturmuş oluyoruz. Bu şekilde herhangi bir tarihi elle oluşturabilirsiniz.
Eğer amacınız bugünün tarihini oluşturmaksa, yıl, ay ve gün bilgilerini yukarıdaki gibi datesınıfına elle girebileceğiniz gibi, today() adlı sınıf metodunu da kullanabilirsiniz:
>>> bugün = datetime.date.today()

İşte böylece, date sınıfının size sunduğu bir alternatif inşacı (today()) vasıtasıyla bugününtarihini otomatik olarak elde etmiş oldunuz.
Aynı şekilde, eğer elinizde bir zaman damgası varsa ve siz bu zaman damgasından birtarih elde etmek istiyorsanız yine date sınıfının sunduğu bir başka alternatif inşacıdanyararlanabilirsiniz:
>>> import time
>>> zaman_damgası = time.time()
>>> bugün = datetime.date.fromtimestamp(zaman_damgası)

Eğer elinizde tam sayı biçimli bir Gregoryen tarih verisi varsa bu veriyi kullanarak da bir tarihnesnesi elde edebilirsiniz:
>>> gregoryen = 735765
>>> bugün = datetime.date.fromordinal(gregoryen)

datetime.date(2015, 6, 16)

Uzun lafın kısası, alternatif inşacılar, bir sınıftan nesne oluşturmak için bize alternatif yollarsunan son derece faydalı araçlardır. Bu arada, eğer bu bölümde değindiğimiz bazı kavramlarıanlamakta zorlandıysanız hiç canınızı sıkmayın. Bir sonraki bölümü işledikten sonra, buradaanlatılanlar kafanıza çok daha sağlam bir şekilde yerleşmiş olacak.
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40.4 Statik Metotlar

Python’da örnek metotları ve sınıf metotları dışında bir de statik metotlar bulunur. Bildiğinizgibi, örnek nitelikleri üzerinde işlem yapacağımız zaman örnek metotlarını kullanıyoruz.Aynı şekilde sınıf nitelikleri üzerinde işlem yapacağımız zaman ise sınıf metotlarındanfaydalanıyoruz. Örnekmetotları içinde herhangi bir örnek niteliğine erişmek istediğimizde selfkelimesini kullanıyoruz. Sınıf metotları içinde bir sınıf niteliğine erişmek için ise cls kelimesinikullanıyoruz. İşte eğer bir sınıf içindeki herhangi bir fonksiyonda örnek veya sınıf niteliklerininhiçbirine erişmeniz gerekmiyorsa, statik metotları kullanabilirsiniz.

40.5 @staticmethod Bezeyicisi

Buraya gelene kadar öğrendiğimiz örnek ve sınıf metotlarını nasıl kullanacağımızıbiliyorsunuz:
class Sınıf():

sınıf_niteliği = 0

def __init__(self, veri):
self.veri = veri

def örnek_metodu(self):
return self.veri

@classmethod
def sınıf_metodu(cls):

return cls.sınıf_niteliği

Burada örnek_metodu(), self yardımıyla örnek niteliklerine erişiyor. sınıf_metodu() ise clsyardımıyla sınıf niteliklerine erişiyor. Sınıf metodu tanımlamak için ayrıca @classmethodbezeyicisini de kullanıyoruz. İşte eğer sınıf içinde tanımlayacağınız fonksiyon herhangi birörnek ya da sınıf niteliği üzerinde herhangi bir işlem yapmayacaksa şöyle bir şey yazabilirsiniz:
class Sınıf():

sınıf_niteliği = 0

def __init__(self, veri):
self.veri = veri

def örnek_metodu(self):
return self.veri

@classmethod
def sınıf_metodu(cls):

return cls.sınıf_niteliği

@staticmethod
def statik_metot():

print('merhaba statik metot!')
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Gördüğünüz gibi, statik metotları tanımlamak için @staticmethod bezeyicisini kullanıyoruz.Statik metotlar, ilk parametre olarak self veya cls benzeri kelimeler almaz. Çünkü bu türsınıfların örnek veya sınıf nitelikleri ile herhangi bir işi yoktur.
Peki statik metotlar ne işe yarar?
Bumetotlar sınıf metotlarına çok benzer. Tıpkı sınıf metotlarında olduğu gibi, anlamsal olaraksınıfla ilgili olan, ancak sınıf metotlarının aksine bu sınıfın herhangi bir niteliğine erişmesinegerek olmayan fonksiyonları, sınıf dışına atmak yerine, birer statik metot olarak sınıf içineyerleştirebiliriz.
Basit bir örnek verelim:
class Mat():

'''Matematik işlemleri yapmamızı sağlayan
bir sınıf.'''

@staticmethod
def pi():

return 22/7

@staticmethod
def karekök(sayı):

return sayı ** 0.5

Burada Mat() adlı bir sınıf tanımladık. Bu sınıf içinde iki adet statik metodumuz var: pi() ve
karekök(). Gördüğünüz gibi, bu iki fonksiyon, örnek ve sınıf metotlarının aksine ilk parametreolarak self veya cls almıyor. Çünkü bu iki sınıfın da sınıf veya örnek nitelikleriyle herhangi birişi yok.
Statik metotları hem örnekler hem de sınıf adları üzerinden kullanabiliriz.
Yukarıdaki kodlarınmat.py adlı bir dosyada yer aldığını varsayarsak:
>>> from mat import Mat
>>> m = Mat()
>>> m.pi() #örnek üzerinden

3.142857142857143

>>> m.karekök(144) #örnek üzerinden

12.0

>>> Mat.pi() #sınıf üzerinden
3.142857142857143

>>> Mat.karekök(144) #sınıf üzerinden

12.0

Statik metotların özellikle sınıf adları üzerinden kullanılabilmesi, bu tür metotları epeykullanışlı hale getirir. Böylece sınıfı örneklemek zorunda kalmadan, sınıf içindeki statikmetotlara ulaşabiliriz.
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Elbette eğer isteseydik biz bu fonksiyonları şöyle de tanımlayabilirdik:
class Mat():

'''Matematik işlemleri yapmamızı sağlayan
bir sınıf.'''

def pi(self):
return 22/7

def karekök(self, sayı):
return sayı ** 0.5

Burada bu iki fonksiyonu birer örnek metodu olarak tanımladık. Bu fonksiyonları bu şekildetanımladığımızda, bunlara örnekler üzerinden erişebiliriz:
>>> from mat import Mat
>>> m = Mat()
>>> m.pi()

3.142857142857143

>>> m.karekök(144)

12.0

Ancak bildiğiniz gibi, örnek metotlarına sınıf adları üzerinden erişemeyiz:
>>> Mat.pi()

Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>

TypeError: pi() missing 1 required positional argument: 'self'

Aynı şekilde bunları sınıf metodu olarak da tanımlayabilirdik:
class Mat():

'''Matematik işlemleri yapmamızı sağlayan
bir sınıf.'''

@classmethod
def pi(cls):

return 22/7

@classmethod
def karekök(cls, sayı):

return sayı ** 0.5

Bu metotları böyle tanımladığımızda, bu metotlara hem örnekler üzerinden hem de sınıf adıüzerinden erişebiliriz:
>>> from mat import Mat
>>> m = Mat()

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
>>> m.pi() #örnek üzerinden

3.142857142857143

>>> m.karekök(144) #örnek üzerinden

12.0

>>> Mat.pi() #sınıf üzerinden
3.142857142857143

>>> Mat.karekök(144) #sınıf üzerinden

12.0

Gördüğünüz gibi, kullanım açısından sınıf metotları ile statik metotlar aynı. Ancak Mat()sınıfı içindeki fonksiyonları birer sınıf metodu olarak tanımladığımızda gereksiz yere clsparametresi kullanmış oluyoruz. Fonksiyon içinde herhangi bir yerde kullanılmadığı için,yukarıdaki örnekte cls parametresinin hiçbir amaca hizmet etmediğine dikkat edin.
Statik metotların çok sık kullanılan araçlar olmadığını da belirterek yolumuza devam edelim.
Dipnotları:
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BÖLÜM41

Nesne Tabanlı Programlama (Devamı)

Bu bölümde de, temellerini geçen derslerimizde attığımız nesne tabanlı programlamakonusunu incelemeye devam edeceğiz. Bu bölümde uygulamaya yönelik bazı örnekleryapmanın yanı sıra, nesne tabanlı programlamaya ilişkin bazı teorik bilgiler de vereceğiz.

41.1 Nesneler

Geçen bölümlerden birinde sınıfları tanımlarken, bunların, nesne üretmemizi sağlayan bir veritipi olduğuna dair muğlak bir laf etmiştik. İşte bu başlık altında, o tanım içinde geçen ve nesnetabanlı programlamanın temelini oluşturan ‘nesne’ kavramı üzerine eğileceğiz.

41.2 Nesne Nedir?

Programlamaya ilişkin kavramlar içinde, özellikle programlamaya yeni başlayanların kafasınıen fazla karıştıran kavram nedir diye sorsak, herhalde alacağımız cevap ‘nesne’ olur.Hakikaten, sağda solda sürekli duyduğumuz bu ‘nesne’ denen şey, öteden beri yazılımgeliştirici adaylarının zihnini karıştırır durur.
Aslında ‘nesne’ (object) dedikleri, ilk bakışta uyandırdığı izlenimin aksine, anlaması zor, gizemlibir kavram değildir. Dolayısıyla, nesne kavramına ilişkin olarak öğrenmemiz gereken ilk şey,bunun abartılacak veya korkulacak bir şey olmadığıdır. Peki ama tam olarak nedir bu nesnededikleri?
Kabaca, Python’da belli birtakım metotlara ve/veya niteliklere sahip olan öğelere nesneadı verilir. Yani ‘nesne’ kelimesi, içinde birtakım metot ve/veya nitelikler barındıran öğeleritanımlamak için kullanılan bir tabirden, basit bir isimlendirmeden ibarettir.
Peki bir nesne oluşturmak için acaba ne yapmamız gerekiyor?
Hatırlarsanız, geçen bölümde, sınıfların nesne üretmemizi sağlayan veri tipleri olduğunusöylemiştik. O halde gelin minik bir nesne üretelim:
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class Sınıf():
pass

sınıf = Sınıf()

İşte bu kodlardaki sınıf = Sınıf() komutu ile bir nesne üretmiş olduk. Nesnemizin adı da‘sınıf’. Teknik olarak ifade edersek, sınıf örneği, Sınıf() adlı sınıfın bütün nitelik ve metotlarınıbünyesinde barındıran bir nesnedir. Mesela yukarıdaki kodların sınıf.py adlı bir dosyadabulunduğunu varsayarak şöyle bir deneme yapalım:
>>> import sınıf
>>> snf = sınıf.Sınıf()

Bu şekilde, kodları içeren modülü içe aktarmış ve modül içindeki Sınıf() adlı sınıfı snf adı ileörneklemiş olduk. Yani yukarıdaki kodlar yardımıyla snf adlı bir nesne oluşturduk. Bakalım bunesne hangi nitelik ve/veya metotlara sahipmiş:
>>> dir(snf)

['__class__', '__delattr__', '__dict__', '__dir__', '__doc__',
'__eq__', '__format__', '__ge__', '__getattribute__', '__gt__',
'__hash__', '__init__', '__le__', '__lt__', '__module__', '__ne__',
'__new__', '__reduce__', '__reduce_ex__', '__repr__', '__setattr__',
'__sizeof__', '__str__', '__subclasshook__', '__weakref__']

Gördüğünüz gibi, biz boş bir sınıf tanımlamış olsak da, snf nesnesi öntanımlı olarak yine debazı nitelik ve metotlara sahip. İşte Python’da, yukarıdaki gibi birtakım nitelik ve metotlarasahip olan bu tür öğelere ‘nesne’ adı veriyoruz.
Bir de isterseniz yukarıdaki gibi boş bir sınıf tanımlamak yerine, sınıfımız içinde kendimizbirtakım nitelik ve metotlar tanımlamayı da deneyelim:
class Sınıf():

sınıf_niteliği = 'sınıf niteliği'

def __init__(self):
self.örnek_niteliği = 'örnek niteliği'

def örnek_metodu(self):
print('örnek metodu')

@classmethod
def sınıf_metodu(cls):

print('sınıf metodu')

@staticmethod
def statik_metot():

print('statik metot')

Şimdi nesne içeriğini tekrar kontrol edelim:
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>>> import sınıf
>>> snf = sınıf.Sınıf()
>>> dir(snf)

['__class__', '__delattr__', '__dict__', '__dir__', '__doc__',
'__eq__', '__format__', '__ge__', '__getattribute__', '__gt__',
'__hash__', '__init__', '__le__', '__lt__', '__module__', '__ne__',
'__new__', '__reduce__', '__reduce_ex__', '__repr__', '__setattr__',
'__sizeof__', '__str__', '__subclasshook__', '__weakref__',
'statik_metot', 'sınıf_metodu', 'sınıf_niteliği',
'örnek_metodu', 'örnek_niteliği']

Gördüğünüz gibi, kendi tanımladığımız nitelik ve metotlar da snf adlı nesne içine eklenmiş. . .
İşte snf adlı sınıf örneğinin, yukarıda gösterilen birtakım durum ve davranışlara sahipolmasından yola çıkarak, snf örneğinin bir nesne olduğunu söylüyoruz.
Yukarıdaki açıklamaların, ‘nesne’ kavramı hakkında en azından bir fikir sahibi olmanızısağladığını zannediyorum. Gördüğünüz gibi, nesne denen şey aslında basit birisimlendirmeden ibarettir: Python’da belli bir durumu/niteliği/metodu/davranışı olanelemanlara/öğelere nesne (object) adı veriyoruz. Peki o zaman, nesne denen şey basit biradlandırmadan ibaretse nesne tabanlı programlamanın etrafında koparılan bunca yaygaranınsebebi nedir?
Nesne tabanlı programlamayı bu kadar özel ve önemli kılan şeyin ne olduğunu anlamak içingelin nesnelere biraz daha yakından bakalım.

41.3 Basit Bir Oyun

Gelin isterseniz nesne denen kavramı daha iyi anlayabilmek, bir nesneyi nesne yapan metotve nitelikler arasındaki ilişkiyi daha net bir şekilde kavrayabilmek için, komut satırı üzerindeçalışan çok basit bir oyun tasarlayalım. Bu şekilde hem eski bilgilerimizi tekrar etmiş oluruz,hem teorik bilgilerimizi uygulama sahasına dökmüş oluruz, hem de yeni şeyler öğrenmişoluruz.
Oyunumuzun kodları şöyle:
import time
import random
import sys

class Oyuncu():
def __init__(self, isim, can=5, enerji=100):

self.isim = isim
self.darbe = 0
self.can = can
self.enerji = enerji

def mevcut_durumu_görüntüle(self):
print('darbe: ', self.darbe)
print('can: ', self.can)

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
print('enerji: ', self.enerji)

def saldır(self, rakip):
print('Bir saldırı gerçekleştirdiniz.')
print('Saldırı sürüyor. Bekleyiniz.')

for i in range(10):
time.sleep(.3)
print('.', end='', flush=True)

sonuç = self.saldırı_sonucunu_hesapla()

if sonuç == 0:
print('\nSONUÇ: kazanan taraf yok')

if sonuç == 1:
print('\nSONUÇ: rakibinizi darbelediniz')
self.darbele(rakip)

if sonuç == 2:
print('\nSONUÇ: rakibinizden darbe aldınız')
rakip.darbele(self)

def saldırı_sonucunu_hesapla(self):
return random.randint(0, 2)

def kaç(self):
print('Kaçılıyor...')
for i in range(10):

time.sleep(.3)
print('\n', flush=True)

print('Rakibiniz sizi yakaladı')

def darbele(self, darbelenen):
darbelenen.darbe += 1
darbelenen.enerji -= 1
if (darbelenen.darbe % 5) == 0:

darbelenen.can -= 1
if darbelenen.can < 1:

darbelenen.enerji = 0
print('Oyunu {} kazandı!'.format(self.isim))
self.oyundan_çık()

def oyundan_çık(self):
print('Çıkılıyor...')
sys.exit()

##################################

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
# Oyuncular
siz = Oyuncu('Ahmet')
rakip = Oyuncu('Mehmet')

# Oyun başlangıcı
while True:

print('Şu anda rakibinizle karşı karşıyasınız.',
'Yapmak istediğiniz hamle: ',
'Saldır: s',
'Kaç: k',
'Çık: q', sep='\n')

hamle = input('\n> ')
if hamle == 's':

siz.saldır(rakip)

print('Rakibinizin durumu')
rakip.mevcut_durumu_görüntüle()

print('Sizin durumunuz')
siz.mevcut_durumu_görüntüle()

if hamle == 'k':
siz.kaç()

if hamle == 'q':
siz.oyundan_çık()

Komut satırı üzerinde çalışan basit bir oyundur bu. Dilerseniz bu kodları incelemeyebaşlamadan önce, bir dosyaya kaydedip çalıştırın. Karşınıza şöyle bir ekran gelecek:
Şu anda rakibinizle karşı karşıyasınız.
Yapmak istediğiniz hamle:
Saldır: s
Kaç: k
Çık: q

>

Programımız bize burada üç farklı seçenek sunuyor. Eğer rakibimize saldırmak istiyorsakklavyedeki ‘s’ tuşuna; rakibimizden kaçmak istiyorsak klavyedeki ‘k’ tuşuna; yok eğer oyundançıkmak istiyorsak da klavyedeki ‘q’ tuşuna basacağız. Tercihinizi belirleyip neler olduğunuinceleyin ve oyunu iyice tanımaya çalışın.
Oyunu iyice anlayıp tanıdıktan sonra oyun kodlarını incelemeye geçebiliriz.
Yukarıda ilk olarak Oyuncu adlı bir sınıf tanımladık:
class Oyuncu():

def __init__(self, isim, can=5, enerji=100): (sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
self.isim = isim
self.darbe = 0
self.can = can
self.enerji = enerji

class kelimesinin sınıf tanımlamamızı sağlayan bir araç,Oyuncu kelimesinin ise tanımladığımızsınıfın adı olduğunu biliyoruz. Bu satırın hemen ardından gelen __init__() fonksiyonu,sınıfımız örneklendiğinde neler olacağını tanımladığımız yerdir. Bu sınıfın, örneklemesırasında hangi parametreleri alacağını da __init__() fonksiyonu içinde belirliyoruz.Parametre listesinde gördüğümüz ilk öğe, yani self, sınıfın o anki örneğini temsil ediyor.Python’ın söz dizimi kuralları gereğince bu kelimeyi oraya yazmamız gerektiğini biliyoruz.
Yukarıdaki fonksiyon, self dışında toplam üç parametre alıyor: isim, can ve enerji. Bunlardanilki, yani isim parametresinin öntanımlı bir değeri yok. Dolayısıyla sınıfı çağırırken (yaniörneklerken) bu parametrenin değerini belirtmemiz gerekecek. Öteki iki parametre olancan ve enerji ise birtakım öntanımlı değerlere sahip. Dolayısıyla sınıfı örneklendirirkenbu parametrelere farklı bir değer atamadığımız sürece, bu parametreler, listede belirtilendeğerleri taşıyacak.
Parametre olarak belirlediğimiz değerleri sınıf içinde kullanabilmek için, bunları __init__()fonksiyonunun gövdesinde birer örnek niteliğine dönüştürüyoruz:
self.isim = isim
self.darbe = 0
self.can = can
self.enerji = enerji

Burada ilave olarak bir de değeri 0 olan self.darbe adlı bir değişken tanımladık. Bu dasınıfımızın örnek niteliklerinden biri olup, ilgili oyuncu (yani sınıfın o anki örneği) darbe aldıkçabunun değeri yükselecektir.
Gelin isterseniz bu aşamada sınıfımızı örnekleyerek neler olup bittiğini daha net anlamayaçalışalım:
class Oyuncu():

def __init__(self, isim, can=5, enerji=100):
self.isim = isim
self.darbe = 0
self.can = can
self.enerji = enerji

#Sınıfımızı örnekliyoruz
oyuncu = Oyuncu('Ahmet')

Burada oyuncu = Oyuncu('Ahmet') komutunu verdiğimiz anda __init__() fonksiyonuçalışmaya başlıyor ve oyuncu adlı nesne için sırasıyla şu değişkenleri oluşturuyor:
isim = 'Ahmet'
darbe = 0
can = 5
enerji = 100
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Bu örnek niteliklerine nasıl ulaşabileceğinizi biliyorsunuz:
print('İsim: ', oyuncu.isim)
print('Darbe: ', oyuncu.darbe)
print('Can: ', oyuncu.can)
print('Enerji: ', oyuncu.enerji)

Başta da söylediğimiz gibi, Oyuncu() sınıfını örnekleyerek meydana getireceğiniz bütün sınıförnekleri, yani nesneler, __init__() fonksiyonu içinde tanımladığınız örnek niteliklerinitaşıyacaktır:
class Oyuncu():

def __init__(self, isim, can=5, enerji=100):
self.isim = isim
self.darbe = 0
self.can = can
self.enerji = enerji

oyuncu1 = Oyuncu('Ahmet')
oyuncu2 = Oyuncu('Mehmet')
oyuncu3 = Oyuncu('Veli')
oyuncu4 = Oyuncu('Ayşe')

Burada oyuncu1, oyuncu2, oyuncu3 ve oyuncu4 olmak üzere dört farklı nesne oluşturduk.Bu nesnelerin hangi niteliklere sahip olacağını ise Oyuncu() sınıfının tanımı içinde belirttik.Yani sınıfımız tıpkı bir fabrika gibi çalışarak, bizim için, aynı nitelikleri taşıyan dört farklı nesneüretti.
İşte nesne tabanlı programlamanın özünü oluşturan ‘nesne’ budur. Bir nesnenin hanginiteliklere sahip olacağını belirleyen veri tipine sınıf (class) derken, o sınıfın ortaya çıkardığıürüne ise nesne (object) adını veriyoruz. Bunu şuna benzetebilirsiniz: Eğer ‘İnsan’ bir sınıfsa,‘Mahmut’ bu sınıfın bir örneğidir. Dolayısıyla Mahmut, İnsan sınıfından üretilmiş bir nesnedir.Aynı şekilde eğer ‘Köpek’ bir sınıfsa, ‘Karabaş’ da bu sınıfın bir örneğidir. Yani Karabaş,Köpek sınıfından üretilmiş bir nesnedir. Mahmut’un hangi özelliklere sahip olacağını İnsansınıfının nasıl tanımlandığı, Karabaş’ın hangi özelliklere sahip olacağını ise Köpek sınıfınınnasıl tanımlandığı belirler. İşte aynı bunun gibi, Oyuncu() sınıfından üretilen nesnelerin hangiözelliklere sahip olacağını da Oyuncu() sınıfının nasıl tanımlandığı belirler.
Kodlarımızı incelemeye devam edelim. . .
def mevcut_durumu_görüntüle(self):

print('darbe: ', self.darbe)
print('can: ', self.can)
print('enerji: ', self.enerji)

Burada mevcut_durumu_görüntüle() adlı bir örnekmetodu tanımladık. Örnekmetotlarının ilkparametresinin her zaman self olması gerektiğini biliyoruz.
Tanımladığımız örnek metodunun görevi, Oyuncu() sınıfından oluşturduğumuz nesnelerin(yani örneklerin) o anki darbe, can ve enerji durumlarını görüntülemek. Birer örnek niteliğiolan darbe, can ve enerji değişkenlerine self aracılığıyla eriştiğimize özellikle dikkat ediyoruz.
Gelelim sınıfımızın önemli örnek metotlarından biri olan saldır() fonksiyonunu incelemeye:
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def saldır(self, rakip):
print('Bir saldırı gerçekleştirdiniz.')
print('Saldırı sürüyor. Bekleyiniz.')

for i in range(10):
time.sleep(.3)
print('.', end='', flush=True)

sonuç = self.saldırı_sonucunu_hesapla()

if sonuç == 0:
print('\nSONUÇ: kazanan taraf yok')

if sonuç == 1:
print('\nSONUÇ: rakibinizi darbelediniz')
self.darbele(rakip)

if sonuç == 2:
print('\nSONUÇ: rakibinizden darbe aldınız')
rakip.darbele(self)

Bu fonksiyon, self dışında tek bir parametre alıyor. Fonksiyonu çalıştırırken kullanacağımızrakip parametresi, saldırının kime karşı (yani sınıf örneklerinden hangisine karşı)düzenleneceğini belirleyecek.
Fonksiyon gövdesinde ilk olarak şöyle bir kısım görüyoruz:
print('Bir saldırı gerçekleştirdiniz.')
print('Saldırı sürüyor. Bekleyiniz.')

for i in range(10):
time.sleep(.3)
print('.', end='', flush=True)

Burada saldırının gerçekleştiğine dair kullanıcıyı bilgilendirdikten sonra şöyle bir kod parçasıyazdık:
for i in range(10):

time.sleep(.3)
print('.', end='', flush=True)

Bu kodlarda time adlı bir standart kütüphane modülünün sleep() adlı bir metodundanyararlandığımızı görüyorsunuz. Elbette bu modülü kullanabilmek için öncelikle bu modülüiçe aktarmış olmamız gerekiyor. Bu işlemi dosyanın en başında import time satırı yardımıylagerçekleştirdiğimizi görebilirsiniz.
Yukarıdaki satırlar, 300’er milisaniye aralıklarla, yan yana nokta işaretleri yerleştirecektir.Dilerseniz etkileşimli kabukta bu kodları şu şekilde test edebilirsiniz:
>>> import time
>>> for i in range(10):

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
... time.sleep(.3)
... print('.', end='', flush=True)

print() fonksiyonu içinde kullandığımız end ve flush parametrelerinin ne olduğunu ve ne işeyaradığını ilk derslerimizden hatırlıyor olmalısınız. Eğer hatırlamıyorsanız, bu parametreleritek tek kodlardan çıkarıp, bu kodları bir de öyle çalıştırın. Sonucun ne olduğunu takip ederek,end ve flush parametrelerinin görevini daha iyi anlayabilirsiniz.
Bu kodların ardından şöyle bir satır yazdık:
sonuç = self.saldırı_sonucunu_hesapla()

Burada, saldırı_sonucunu_hesapla() adlı bir örnek metodunu çağırdığımızı görüyorsunuz:
def saldırı_sonucunu_hesapla(self):

return random.randint(0, 2)

Biraz önce time adlı bir standart kütüphane modülünü kullanmıştık. Şimdi ise random adlıbaşka bir standart kütüphane modülünü kullanıyoruz. Elbette bu modülü de kullanabilmekiçin öncelikle bu modülü import random komutuyla içe aktarmış olmamız gerekiyor. Buzorunluluğu da, tıpkı timemodülünde olduğu gibi, dosyanın en başında yerine getirmiştik.
Yukarıda random modülünü, 0 ile 2 arası rastgele sayılar üretmek için kullandık.
random.randint(0, 2) komutu her çalıştığında 0, 1 ve 2 sayılarından birini rastgeleüretecektir. Buradan elde ettiğimiz sonucu sonuç adlı bir değişkene atayarak saldır()fonksiyonu içinde şu şekilde kullanıyoruz:
sonuç = self.saldırı_sonucunu_hesapla()

if sonuç == 0:
print('\nSONUÇ: kazanan taraf yok')

if sonuç == 1:
print('\nSONUÇ: rakibinizi darbelediniz')
self.darbele(rakip)

if sonuç == 2:
print('\nSONUÇ: rakibinizden darbe aldınız')
rakip.darbele(self)

Eğer randint() metodu 0 sayısını üretirse, rakibimize karşı gerçekleştirdiğimiz saldırınınsonuçsuz kaldığına hükmediyoruz:
if sonuç == 0:

print('\nSONUÇ: kazanan taraf yok')

Eğer randint() metodu 1 sayısını üretirse, rakibimizi başarıyla darbelediğimize, 2 sayısınıüretirse de rakibimiz tarafından darbelendiğimize hükmediyoruz:
if sonuç == 1:

print('\nSONUÇ: rakibinizi darbelediniz')
(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
self.darbele(rakip)

if sonuç == 2:
print('\nSONUÇ: rakibinizden darbe aldınız')
rakip.darbele(self)

Saldırı sonucunda rakibimizi darbelediğimizde ve rakibimizden darbe yediğimizde darbele()adlı bir başka örnek metodunu çağırdığımızı da gözden kaçırmayın.
Bu arada, örnekmetotlarına da self öneki ile eriştiğimize dikkatinizi çekmek isterim. Ayrıca herne kadar örnek metotlarını tanımlarken parantez listesi içinde self kelimesini belirtsek de, bumetotları çağırırken bunları argüman olarak kullanmadığımıza da özellikle dikkat etmelisiniz.Yani biz bu metotları şöyle tanımlıyoruz:
def saldırı_sonucunu_hesapla(self):

return random.randint(0, 2)

Burada parametre listesinde self’i görüyoruz. Ama bu fonksiyonları çağırırken parantez içindebu self’i kullanmıyoruz:
self.saldırı_sonucunu_hesapla()

self’i parantez içinde bir argüman olarak kullanmak yerine, bu kelimeyi fonksiyon adınınbaşına bir önek olarak takıyoruz.
Ne diyorduk? Evet, saldır() fonksiyonu içinde darbele() adlı bir fonksiyona atıfta bulunduk.Yani saldırı sonucunda rakibimizi darbelediğimizde ve rakibimizden darbe yediğimizde
darbele() adlı bir başka örnek metodunu çağırdık:
def darbele(self, darbelenen):

darbelenen.darbe += 1
darbelenen.enerji -= 1
if (darbelenen.darbe % 5) == 0:

darbelenen.can -= 1
if darbelenen.can < 1:

darbelenen.enerji = 0
print('Oyunu {} kazandı!'.format(self.isim))
self.oyundan_çık()

Bu fonksiyon içinde, herhangi bir darbe alma durumunda oyuncunun darbe, can ve enerjimiktarlarında meydana gelecek değişiklikleri tanımlıyoruz.
Buna göre herhangi bir darbe alma durumunda aşağıdaki işlemler gerçekleştirilecek:
Darbelenen oyuncunun darbe değeri 1 birim artacak:
darbelenen.darbe += 1

enerji değeri 1 birim azalacak:
darbelenen.enerji -= 1

Darbelenen oyuncu her 5 darbede 1 can kaybedecek:
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if (darbelenen.darbe % 5) == 0:
darbelenen.can -= 1

Burada her 5 darbede 1 can kaybetme kriterini nasıl belirlediğimize dikkat edin. Bildiğinizgibi, oyuncu darbe yedikçe darbe değişkeninin değeri artıyor. Bu değer 5 sayısına ulaştığında,
5 % 5 işleminin sonucu 0 olacaktır. Yani bu sayı 5’e bölündüğünde bölme işleminden kalandeğer 0 olacaktır. 5’in tüm katları için (5, 10, 15, 20 gibi. . . ) bu durum geçerlidir. Eğer darbedeğişkenin ulaştığı değer 5’in katı değilse, bu sayı 5’e tam bölünmediği için, bölmeden kalandeğer 0 dışında bir sayı olur. Dolayısıyla darbe değerinin ulaştığı sayının 5’e bölünmesindenkalan değerin 0 olup olmadığını kontrol ederek oyuncunun 5 darbede 1 can kaybetmesinisağlayabiliyoruz.
Oyuncunun can değeri 1’in altına düştüğünde ise enerji değeri 0’a inecek ve oyunu kiminkazandığı ilan edildikten sonra oyun kapatılacak:
if darbelenen.can < 1:

darbelenen.enerji = 0
print('Oyunu {} kazandı!'.format(self.isim))
self.oyundan_çık()

Burada oyundan_çık() adlı bir örnek metoduna daha atıfta bulunduk:
def oyundan_çık(self):

print('Çıkılıyor...')
sys.exit()

Gayet basit bir fonksiyon. Herhangi bir şekilde oyundan çıkmak gerektiğinde sysmodülünün
exit() fonksiyonunu kullanarak oyunu terk ediyoruz.
İlerlemeden önce, darbele() fonksiyonunu kullandığımız kısma tekrar bakalım:
sonuç = self.saldırı_sonucunu_hesapla()

if sonuç == 0:
print('\nSONUÇ: kazanan taraf yok')

if sonuç == 1:
print('\nSONUÇ: rakibinizi darbelediniz')
self.darbele(rakip)

if sonuç == 2:
print('\nSONUÇ: rakibinizden darbe aldınız')
rakip.darbele(self)

Bildiğiniz gibi, darbele() fonksiyonu, self dışında 1 adet parametre daha alıyor. Bu parametre,darbeyi hangi oyuncunun alacağını gösteriyor. İşte bunu tespit etmek için darbelenen adlıbir parametre belirledik. Gördüğünüz gibi, darbele() fonksiyonu saldır() adlı başka birfonksiyonun içinden çağrılıyor. saldır() fonksiyonu da rakip adlı bir parametre alıyor. İştedarbe alan oyuncunun can ve enerji değerlerini yenilemek istediğimizde bu parametreyi,
darbele() fonksiyonuna gönderiyoruz:
self.darbele(rakip)
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Burada darbelenen oyuncu karşı taraf. Yani rakibimiz bizden (self’den) darbe yemiş. Eğerdarbelenen kişi kendimizsek, rakip oyuncusunun bizi darbelemesini istiyoruz:
rakip.darbele(self)

Pek çok kez söylediğimiz gibi, self kelimesi mevcut sınıf örneğini temsil eder. Dolayısıylakendimize atıfta bulunmak istediğimiz durumlarda, yukarıda olduğu gibi self’i kullanabiliriz.
Eğer arzu ederseniz, darbele() fonksiyonunu şöyle de yazabilirsiniz:
def darbele(self):

self.darbe += 1
self.enerji -= 1
if (self.darbe % 5) == 0:

self.can -= 1
if self.can < 1:

self.enerji = 0
print('Oyunu {} kazandı!'.format(self.isim))
self.oyundan_çık()

Burada darbelenen parametresini iptal ettik. Kimin durumunun yenileceğini self’in kimolduğubelirleyecek:
if sonuç == 1:

print('\nSONUÇ: rakibinizi darbelediniz')
rakip.darbele()

if sonuç == 2:
print('\nSONUÇ: rakibinizden darbe aldınız')
self.darbele()

Gördüğünüz gibi, eğer rakibi darbeleyip onun can ve enerji durumunu yenilemek istiyorsak,ilgili fonksiyonu rakip.darbele() şeklinde çağırıyoruz. Kendimizin durumunu yenilemekistediğimizde ise self.darbele() komutunu kullanıyoruz. Tabii darbele fonksiyonunu buşekilde tanımlayacaksak ismini darbe_al olarak belirlemek daha anlamlı olur.
Sınıfımızı tanımladığımıza göre artık bu sınıfı nasıl kullanacağımızı incelemeye geçebiliriz:
siz = Oyuncu('Ahmet')
rakip = Oyuncu('Mehmet')

Burada öncelikle Oyuncu() sınıfı için iki farklı nesne/örnek oluşturuyoruz:
siz = Oyuncu('Ahmet')
rakip = Oyuncu('Mehmet')

Bu iki nesne, Oyuncu() sınıfının bütün niteliklerini taşıyor. Nesneleri oluştururken, zorunluargüman olan isim değerini mutlaka belirtmemiz gerektiğini unutmuyoruz.
Daha sonra bir while döngüsü içinde, oyunumuzun kullanıcı tarafından görüntülenecekkısmını kodluyoruz:
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while True:
print('Şu anda rakibinizle karşı karşıyasınız.',

'Yapmak istediğiniz hamle: ',
'Saldır: s',
'Kaç: k',
'Çık: q', sep='\n')

hamle = input('\n> ')
if hamle == 's':

siz.saldır(rakip)

print('Rakibinizin durumu')
rakip.mevcut_durumu_görüntüle()

print('Sizin durumunuz')
siz.mevcut_durumu_görüntüle()

if hamle == 'k':
siz.kaç()

if hamle == 'q':
siz.oyundan_çık()

Oyunun nasıl oynanacağı konusunda kullanıcılarımızı bilgilendiriyoruz:
print('Şu anda rakibinizle karşı karşıyasınız.',

'Yapmak istediğiniz hamle: ',
'Saldır: s',
'Kaç: k',
'Çık: q', sep='\n')

Kullanıcılarımızın klavyede hangi tuşa bastığını şu şekilde alıyoruz:
hamle = input('\n> ')

Eğer kullanıcı ‘s’ tuşuna basarsa rakibimize saldırıyoruz:
if hamle == 's':

siz.saldır(rakip)

Saldırının ardından hem kendi durumumuzu hem de rakibimizin durumunu görüntülüyoruz:
print('Rakibinizin durumu')
rakip.mevcut_durumu_görüntüle()

print('Sizin durumunuz')
siz.mevcut_durumu_görüntüle()

Eğer kullanıcı ‘k’ tuşuna basarsa:
if hamle == 'k':

siz.kaç()
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sınıf içinde tanımladığımız kaç()metodunu çalıştırıyoruz:
def kaç(self):

print('Kaçılıyor...')
for i in range(10):

time.sleep(.3)
print('\n', flush=True)

print('Rakibiniz sizi yakaladı')

Burada 300’er milisaniyelik aralıklarla ‘\n’ kaçış dizisini kullanarak bir alt satıra geçiyoruz.
Kullanıcının ‘q’ tuşuna basması halinde ise oyundan derhal çıkıyoruz:
if hamle == 'q':

siz.oyundan_çık()

Bu örnek kodlar bize sınıflar ve nesneler hakkında epey bilgi verdi. Ayrıca bu kodlar sayesindeönceki bilgilerimizi de pekiştirmiş olduk.

41.4 Her Şey Bir Nesnedir

Belki sağda solda şu sözü duymuşsunuzdur: Python’da her şey bir nesnedir. Gerçekten de (if,def, and, or gibi deyim ve işleçler hariç) Python’da her şey bir nesnedir. Peki her şeyin nesneolması tam olarak ne anlama geliyor?
Hatırlarsanız nesnenin ne olduğunu tanımlarken, belli bir durumda bulunan ve belli birtakımdavranışları olan öğelere nesne adı verildiğini söylemiştik. İşte Python’daki her şey, bu tanımdoğrultusunda bir nesnedir.
Mesela, aşağıdaki komutu verdiğimiz anda bir nesne oluşturmuş oluyoruz:
>>> 'istihza'

‘istihza’ karakter dizisi, str adlı sınıfın. . .
>>> type('istihza')

<class 'str'>

. . . bütün özelliklerini taşıyan bir nesnedir:
>>> dir('istihza')

['__add__', '__class__', '__contains__', '__delattr__',
'__dir__', '__doc__', '__eq__', '__format__', '__ge__',
'__getattribute__', '__getitem__', '__getnewargs__',
'__gt__', '__hash__', '__init__', '__iter__', '__le__',
'__len__', '__lt__', '__mod__', '__mul__', '__ne__',
'__new__', '__reduce__', '__reduce_ex__', '__repr__',
'__rmod__', '__rmul__', '__setattr__', '__sizeof__',
'__str__', '__subclasshook__', 'capitalize', 'casefold',

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
'center', 'count', 'encode', 'endswith', 'expandtabs',
'find', 'format', 'format_map', 'index', 'isalnum',
'isalpha', 'isdecimal', 'isdigit', 'isidentifier',
'islower', 'isnumeric', 'isprintable', 'isspace',
'istitle', 'isupper', 'join', 'ljust', 'lower', 'lstrip',
'maketrans', 'partition', 'replace', 'rfind', 'rindex',
'rjust', 'rpartition', 'rsplit', 'rstrip', 'split',
'splitlines', 'startswith', 'strip', 'swapcase',
'title', 'translate', 'upper', 'zfill']

Aynı şekilde, ['elma', 'armut'] listesi de, list adlı sınıfın. . .
>>> type(['elma', 'armut'])

<class 'list'>

. . . bütün özelliklerini taşıyan bir nesnedir:
>>> dir(['elma', 'armut'])

['__add__', '__class__', '__contains__', '__delattr__',
'__delitem__', '__dir__', '__doc__', '__eq__',
'__format__', '__ge__', '__getattribute__', '__getitem__',
'__gt__', '__hash__', '__iadd__', '__imul__', '__init__',
'__iter__', '__le__', '__len__', '__lt__', '__mul__',
'__ne__', '__new__', '__reduce__', '__reduce_ex__',
'__repr__', '__reversed__', '__rmul__', '__setattr__',
'__setitem__', '__sizeof__', '__str__', '__subclasshook__',
'append', 'clear', 'copy', 'count', 'extend', 'index',
'insert', 'pop', 'remove', 'reverse', 'sort']

Hatta mesela 1 gibi alelade bir sayı bile, dış dünyayla iletişim kurmasını ve dış dünyanınkendisiyle iletişim kurabilmesini sağlayan pek çok nitelik ve metoda sahip bir nesnedir:
>>> dir(1)

['__abs__', '__add__', '__and__', '__bool__', '__ceil__',
'__class__', '__delattr__', '__dir__', '__divmod__',
'__doc__', '__eq__', '__float__', '__floor__',
'__floordiv__', '__format__', '__ge__', '__getattribute__',
'__getnewargs__', '__gt__', '__hash__', '__index__',
'__init__', '__int__', '__invert__', '__le__', '__lshift__',
'__lt__', '__mod__', '__mul__', '__ne__', '__neg__',
'__new__', '__or__', '__pos__', '__pow__', '__radd__',
'__rand__', '__rdivmod__', '__reduce__', '__reduce_ex__',
'__repr__', '__rfloordiv__', '__rlshift__', '__rmod__',
'__rmul__', '__ror__', '__round__', '__rpow__', '__rrshift__',
'__rshift__', '__rsub__', '__rtruediv__', '__rxor__',
'__setattr__', '__sizeof__', '__str__', '__sub__',
'__subclasshook__', '__truediv__', '__trunc__', '__xor__',

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
'bit_length', 'conjugate', 'denominator', 'from_bytes',
'imag', 'numerator', 'real', 'to_bytes']

İşte konuya bu noktadan baktığımızda, Python’da her şey bir nesnedir. Yani Python’daki herşeyle, sahip oldukları metotlar ve nitelikler aracılığıyla etkileşebilirsiniz.
Python’ın bu özelliğini bilmek, muhatap olduğunuz programlama dilini ve onun kabiliyetlerinitanımak açısından önemlidir. Python’da her şeyin bir nesne olduğunu anladığınız anda, {'a':
0, 'b': 1} gibi bir kodla yalnızca basit bir sözlük tanımlamadığınızı, bunun arkaplanında, busözlükle etkileşim kurmanızı sağlayacak koca bir mekanizma bulunduğunu bilirsiniz.

41.5 Birinci Sınıf Öğeler

Tıpkı ‘her şey bir nesnedir’ sözü gibi, yine sağda solda sıklıkla duyabileceğiniz bir söz dePython’da nesnelerin ‘birinci sınıf öğeler’ olduğudur. Peki burada ‘birinci sınıf’ (first class)ifadesiyle kastedilen şey tam olarak nedir?
Programlama dillerinde herhangi bir öğenin birinci sınıf bir öğe olması, o öğenin, dil içindekiherhangi bir değer ile aynı kabiliyetlere sahip olması anlamına gelir. ‘Bunun birinci sınıfolmakla ne alakası var?’ diye sorduğunuzu duyar gibiyim. . .
Şöyle bir cümle kurduğunuzu düşünün: ‘Gelişmiş bir toplumda kadınlar birinci sınıfvatandaşlardır.’ Bu cümleden, bir toplumun gelişmiş sayılabilmesi için kadınların erkeklerleeşit haklara sahip olması gerektiğini anlıyoruz. Yani kadınların birinci sınıf vatandaşlar olması,erkeklerle eşit haklara sahip olması anlamına geliyor. İşte tıpkı bunun gibi, Python’daki sınıfyapılarının ‘birinci sınıf’ öğeler olması, bu yapıların, dil içindeki öteki değerlerle aynı özelliklereve kabiliyetlere sahip olması demektir. Yani Python’daki sınıflar şu özelliklere sahiptir:
1. Başka bir fonksiyona veya sınıfa parametre olarak verilebilirler
2. Bir fonksiyondan döndürülebilirler
3. Bir değişkene atanabilirler

Yani, bir öğenin ‘birinci sınıf’ olması demek, dil içindeki başka öğelerle yapabildiğiniz her şeyio öğeyle de yapabilmeniz demektir.
Durumu biraz daha netleştirebilmek için, konu hakkında Guido Van Rossum’un ne dediğinebir bakalım:

Python’a ilişkin hedeflerimden bir tanesi de, bu dili, bütün nesneler “birincisınıf” olacak şekilde tasarlamaktı. Bununla kastettiğim, dil içinde kendisine birisim verilebilen bütün nesnelerin (örn. tam sayılar, karakter dizileri, fonksiyonlar,sınıflar, modüller, metotlar, vb.) eşit statüye sahip olmasıdır. Yani, bütünnesnelerin değişkenlere atanabilmesi, listelerin içine yerleştirilebilmesi, sözlükleriçinde depolanabilmesi, argüman olarak atanabilmesi vesaire. . .
kaynak: http://python-history.blogspot.com.tr/2009/02/first-class-everything.html

Gelin bütün bu tanımları somutlaştıran birkaç örnek verelim.
Mesela Deneme() adlı basit bir sınıf tanımlayalım:
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class Deneme():
def __init__(self):

self.değer = 0
def metot(self):

self.metot_değeri = 1

Yukarıdaki tanımlara göre, bu sınıfın birinci sınıf bir nesne olabilmesi için başka bir fonksiyonaveya sınıfa parametre olarak atanabilmesi gerekiyor. Bakalım acaba gerçekten öyle mi?
print(Deneme())

Gördüğünüz gibi, gerçekten de sınıfımızı print() fonksiyonuna parametre olarak atayabildik.
Yine yukarıdaki tanıma göre birinci sınıf nesnelerin bir fonksiyondan döndürülebilmesigerekiyor:
def fonksiyon():

return Deneme()

print(fonksiyon())

Bu testi de başarıyla geçtik.
Son olarak, bir nesnenin birinci sınıf olabilmesi için bir değişkene atanabilmesi gerekiyor:
değişken = Deneme()

Gördüğünüz gibi, Python için bu da oldukça basit bir görev.
İlk bakışta bu özellikten pek etkilenmemiş olabilirsiniz. . . Şöyle bir düşününce, aslında çok daönemli bir özellik değilmiş gibi gelebilir bu size. Ancak başka programlama dillerinin;

• Öğelerin kullanımına ilişkin çeşitli kısıtlamalar koyduğunu,
• Yani öğeler arasında ayrım yaptığını,
• Değişkenlerle fonksiyonların ve fonksiyonlarla sınıfların aynı haklara sahip olmadığını,
• Mesela bir değişkeni veya herhangi bir değeri kullanabildiğiniz her yerde fonksiyon veyasınıf kullanamadığınızı,
• Yani fonksiyonların ve/veya sınıfların birinci sınıf öğeler olmadığını

gördüğünüzde Python’daki bu esneklik daha bir anlam kazanacaktır.
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Geçen bölümlerde, nesne tabanlı programlamaya ilişkin hem temel, hem orta, hem de ileridüzey sayılabilecek pek çok konuya değindik. Şimdiye kadar öğrendiklerimiz, nesne tabanlıprogramlama yaklaşımı çerçevesinde yazılım üretirken yönümüzü bulabilmemiz açısındanbüyük ölçüde yeterlidir. Ancak daha önce de söylediğimiz gibi, nesne tabanlı programlamaçok geniş kapsamlı bir konudur ve içinde şimdiye kadar adını bile anmadığımız daha pek çokkavram barındırır. İşte bu bölümde, geçen derslerimizde incelemeye fırsat bulamadığımız,ancak nesne tabanlı programlamayı daha derinlemesine tanımak bakımından bilmemizin iyiolacağı birtakım ileri düzey kavramlardan söz edeceğiz.
Bu bölümde inceleyeceğimiz ilk konu ‘sınıf üyeleri’.

42.1 Sınıf Üyeleri

Python’da bir sınıf içinde bulunan nitelikler, değişkenler, metotlar, fonksiyonlar ve bunabenzer başka veri tipleri, o sınıfın üyelerini meydana getirir. Bir sınıfın üyelerini genel olaraküçe ayırarak inceleyebiliriz:
• Aleni üyeler (public members)
• Gizli üyeler (private members)
• Yarı-gizli üyeler (semi-private members).

Bu bölümde bu üç üye türünü ve bunların birbirinden farkını ele alacağız. Öncelikle aleniüyelerden başlayalım.
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42.1.1 Aleni Üyeler

Eğer bir sınıf üyesi dışarıya açıksa, yani bu üyeye sınıf dışından normal yöntemlerleerişilebiliyorsa bu tür üyelere ‘aleni üyeler’ adı verilir. Programlama maceranız boyuncakarşınıza çıkacak veri üyelerinin tamamına yakını alenidir. Biz de bu kitapta şimdiye kadaryalnızca aleni üyeleri gördük.
Eğer bildiğiniz tek programlama dili Python ise, şu anda tam olarak neden bahsediyorolduğumuza anlam verememiş olabilirsiniz. Dilerseniz durumu zihninizde biraz olsunnetleştirebilmek için basit bir örnek verelim.
Diyelim ki elimizde şöyle bir sınıf var:
class Sınıf():

sınıf_niteliği = 'sınıf niteliği'

def örnek_metodu(self):
print('örnek metodu')

@classmethod
def sınıf_metodu(cls):

print('sınıf metodu')

@staticmethod
def statik_metot():

print('statik metot')

Bu kodların sinif.py adlı bir dosya içinde yer aldığını varsayarsak şöyle bir şeyler yazabiliriz:
>>> import sinif
>>> s = sinif.Sınıf()
>>> dir(s)

['__class__', '__delattr__', '__dict__', '__dir__', '__doc__',
'__eq__', '__format__', '__ge__', '__getattribute__', '__gt__',
'__hash__', '__init__', '__le__', '__lt__', '__module__',
'__ne__', '__new__', '__reduce__', '__reduce_ex__', '__repr__',
'__setattr__', '__sizeof__', '__str__', '__subclasshook__', '__weakref__',
'statik_metot', 'sınıf_metodu', 'sınıf_niteliği', 'örnek_metodu']

Burada öncelikle kodlarımızı barındıran modülü içe aktardık. Daha sonra, içe aktardığımızmodülün içindeki Sınıf() adlı sınıfımızı s örneğine atadık ve ardından dir() komutunukullanarak, içe aktardığımız bu sınıfın içeriğini sorguladık.
Gördüğünüz gibi, içe aktardığımız sınıfın bütün öğeleri listede var. Yani biz bu sınıf içindekibütün öğelere normal yollardan erişme imkanına sahibiz:
>>> s.statik_metot()

'statik metot'

>>> s.örnek_metodu()

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
'örnek metodu'

>>> s.sınıf_metodu()

'sınıf metodu'

>>> s.sınıf_niteliği

'sınıf niteliği'

İşte dir() komutunun çıktısında görünen ve normal yollardan erişebildiğimiz bütün bu öğelerbirer aleni üyedir.
Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi, program yazarken çoğu zaman yalnızca aleni üyelerlemuhatap olacaksınız. Ancak bazı durumlarda, yazdığınız bir sınıftaki bütün sınıf üyelerinindışarıya açık olmasını istemeyebilirsiniz. Eğer kodlarınızda, sınıfın yalnızca iç işleyişiniilgilendiren, bu yüzden de dışarıdan erişilmesine gerek olmadığını veya erişilirse problemçıkacağını düşündüğünüz birtakım öğeler varsa bunları dışarıya kapatarak bir ‘gizli üye’ halinegetirmek isteyebilirsiniz. Peki ama nasıl?
42.1.2 Gizli Üyeler

Python’da şimdiye kadar gördüğümüz ve yukarıda andığımız aleni üyelerin dışında, bir de gizliüyeler bulunur. Aleni üyelerin aksine gizli üyeler dışarıya açık değildir. Gizli üyelere, normalyöntemleri kullanarak sınıf dışından erişemeyiz.
Konuyu açıklığa kavuşturmak için, aleni üyeleri anlatırken verdiğimiz sınıf örneğinde şudeğişikliği yapalım:
class Sınıf():

__gizli = 'gizli'

def örnek_metodu(self):
print(self.__gizli)
print('örnek metodu')

@classmethod
def sınıf_metodu(cls):

print('sınıf metodu')

@staticmethod
def statik_metot():

print('statik metot')

Burada __gizli adlı bir gizli sınıf niteliği tanımladık. Bu değişkenin yalnızca baş tarafında iki adetalt çizgi olduğuna, ancak uç tarafında alt çizgi bulunmadığına dikkat edin. İşte Python’da baştarafında yukarıdaki gibi iki adet alt çizgi olan, ancak uç tarafında alt çizgi bulunmayan (veyayalnızca tek bir alt çizgi bulunan) bütün öğeler birer gizli üyedir. Dışarıya kapalı olan bu gizliüyelere, normal yöntemleri kullanarak sınıf dışından erişemezsiniz.
İsterseniz deneyelim:
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>>> import sinif
>>> s = sinif.Sınıf()
>>> s.__gizli

Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>

AttributeError: 'Sınıf' object has no attribute '__gizli'

Gördüğünüz gibi, örnek adı üzerinden __gizli niteliğine erişemiyoruz. Bir de sınıf adı üzerindenerişmeyi deneyelim:
>>> sinif.Sınıf.__gizli

Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>

AttributeError: type object 'Sınıf' has no attribute '__gizli'

Bu şekilde de erişemedik. Çünkü dediğimiz gibi, başında çift alt çizgi olan, ancak ucundaherhangi bir çizgi bulunmayan (veya tek bir alt çizgi bulunan) bu gizli öğelere normal
yollardan erişemeyiz.
Dilerseniz gizli üye oluşturma kurallarını şöyle bir netleştirelim:
Bir üyenin gizli olabilmesi için başında en az iki adet, ucunda da en fazla bir adet alt çizgibulunmalıdır. Yani şunlar birer gizli üyedir:
>>> __gizli = 'gizli'
>>> __gizli_ = 'gizli'
>>> __gizli_üye = 'gizli'
>>> __gizli_üye_ = 'gizli'

Burada önemli bir noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum: Gizli üyeler yalnızca sınıf dışınakapalıdır. Bu üyelere sınıf içinden rahatlıkla erişebiliriz. Mesela yukarıdaki örnekte budurumu görüyorsunuz. __gizli adlı değişkene örnek_metodu() içinden normal bir şekildeerişebiliyoruz:
def örnek_metodu(self):

print(self.__gizli)
print('örnek metodu')

Bu durumda sınıf dışından bu örnek_metodu()’na eriştiğimizde gizli üye olan __gizli’ye deerişmiş oluyoruz:
>>> import sinif
>>> s = sinif.Sınıf()
>>> s.örnek_metodu()

'gizli'
'örnek metodu'

Burada örnek_metodu(), __gizli adlı gizli üyeye erişmemiz için bize aracılık etmiş oluyor.
Peki ama bir insan neden bu şekilde birtakım gizli üyeler tanımlamak istiyor olabilir?
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Hatırlarsanız geçen bölümde şöyle bir örnek vermiştik:
class Çalışan():

personel = []

def __init__(self, isim):
self.isim = isim
self.kabiliyetleri = []
self.personele_ekle()

@classmethod
def personel_sayısını_görüntüle(cls):

print(len(cls.personel))

def personele_ekle(self):
self.personel.append(self.isim)
print('{} adlı kişi personele eklendi'.format(self.isim))

@classmethod
def personeli_görüntüle(cls):

print('Personel listesi:')
for kişi in cls.personel:

print(kişi)

def kabiliyet_ekle(self, kabiliyet):
self.kabiliyetleri.append(kabiliyet)

def kabiliyetleri_görüntüle(self):
print('{} adlı kişinin kabiliyetleri:'.format(self.isim))
for kabiliyet in self.kabiliyetleri:

print(kabiliyet)

Burada personel adlı bir sınıf niteliğimiz var. Bu niteliğe sınıf içinde hem personele_ekle()adlı örnekmetodundan hemde personel_sayısını_görüntüle() ve personeli_görüntüle()adlı sınıf metotlarından erişmek suretiyle bu nitelik üzerinde çeşitli işlemler yapıyoruz.
Esasında şöyle bir düşününce, personel adlı niteliğin yalnızca sınıfın iç işleyişi açısındanönem taşıdığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu niteliğe sınıf dışından doğrudan erişilerek personelüzerinde işlem yapılmaya çalışılması çok mantıksız. Yani sınıfımızı kullanacak kişilerin şu türbir kod yazması biraz abes kaçacaktır:
>>> from calisan import Çalışan
>>> Çalışan.personel.append('Ahmet')

Zira biz, kodlarımızın yapısı gereği, personel üzerindeki işlemlerin yalnızca çeşitlifonksiyonlar/metotlar aracılığıyla yapılmasını istiyoruz.
Personele eleman ekleyecek kişilerin doğrudan personel listesine erişmesi, kodlarımızınkullanım kurallarının bir bakıma ihlal edilmesi anlamına geliyor. Çünkü biz personele elemanekleme işlemleri için halihazırda ayrı bir metot tanımlamış durumdayız. Eğer personele adameklenecekse, bu işlemdoğrudan personel listesi üzerinden değil, personele_ekle() adlı örnekmetodu üzerinden gerçekleştirilmeli. Yukarıdaki kodlarda bu personele_ekle() metodudoğrudan sınıfın kendi __init__()metodu tarafından kullanılıyor. Dolayısıyla yukarıdaki sınıfı
820 Bölüm 42. Nesne Tabanlı Programlama (Devamı)



Yazbel Python Belgeleri, Yayım 4.0.0

kullanmanın doğru yolu, ilgili sınıfı örneklemektir:
>>> from calisan import Çalışan
>>> ahmet = Çalışan('Ahmet')

Aynı şekilde personel listesini görüntülemek için de doğrudan personel listesine erişmeyeçalışmayacağız. Yani şöyle bir şey yazmayacağız:
>>> Çalışan.personel

Bunun yerine, bu iş için özel olarak tasarladığımız personeli_görüntüle() fonksiyonunukullanacağız:
>>> Çalışan.personeli_görüntüle()

İşte yukarıdaki kodlarda yer alan personel listesinin usulsüz bir şekilde kullanılmasını önlemekamacıyla bu listeyi bir gizli üye haline getirebilirsiniz:
class Çalışan():

__personel = []

def __init__(self, isim):
self.isim = isim
self.kabiliyetleri = []
self.personele_ekle()

@classmethod
def personel_sayısını_görüntüle(cls):

print(len(cls.__personel))

def personele_ekle(self):
self.__personel.append(self.isim)
print('{} adlı kişi personele eklendi'.format(self.isim))

def personeli_görüntüle(self):
print('Personel listesi:')
for kişi in self.__personel:

print(kişi)

def kabiliyet_ekle(self, kabiliyet):
self.kabiliyetleri.append(kabiliyet)

def kabiliyetleri_görüntüle(self):
print('{} adlı kişinin kabiliyetleri:'.format(self.isim))
for kabiliyet in self.kabiliyetleri:

print(kabiliyet)

Burada personel listesinin baş tarafına iki alt çizgi ekleyerek bunu sınıf dışından, normalyollarla erişilmez hale getirdik:
>>> Çalışan.__personel

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>

AttributeError: type object 'Çalışan' has no attribute '__personel'

Gördüğünüz gibi, aslında sınıfımız içinde __personel adlı bir nitelik olmasına rağmen, Pythonbu niteliğe sınıf dışından erişilmesine izin vermiyor. Eğer amacımız personel üzerinde çeşitliişlemler yapmaksa, bu iş için sınıfın bize sunduğu metotları kullanmamız gerekiyor:
>>> Çalışan.personel_sayısını_görüntüle()

Bu tip durumlarda gizli üyeler epey işinize yarayabilir. . .
Bir örnek daha verelim.
Yukarıdaki kodlarda, tıpkı personel listesi gibi, aslında personele_ekle() fonksiyonu dadışarıdan erişilmesine gerek olmayan, hatta dışarıdan erişilirse kafa karıştırıcı olabilecek birsınıf üyesidir.
personele_ekle() adlı örnek metodu, sınıfımız içinde __init__() fonksiyonu tarafındankullanılıyor. Dolayısıyla sınıfımız örneklendiğinde personele_ekle()metodu devreye girerekyeni elemanı personel listesine ekliyor:
>>> ayşe = Çalışan('Ayşe')

'Ayşe adlı kişi personele eklendi'

Öte yandan, bu fonksiyon aleni bir üye olduğu için, buna dışarıdan erişmemizin önündeherhangi bir engel yok:
>>> ayşe.personele_ekle()

'Ayşe adlı kişi personele eklendi'

Bu fonksiyon sınıf dışından çağrıldığında, kendisini çağıran örnek adını personel listesinetekrar ekleyecektir:
>>> Çalışan.personeli_görüntüle()

Ayşe
Ayşe

Yani yukarıdaki komut Ayşe adlı kişiyi personel listesine tekrar ekler. Dolayısıyla bu fonksiyonasınıf dışından erişilmesi son derece mantıksız, son derece yanlış ve hatta son derece kafakarıştırıcıdır. O yüzden, herhangi bir sıkıntı yaşanmasını engellemek amacıyla bu fonksiyonuda bir gizli üye olarak tanımlayabiliriz:
class Çalışan():

__personel = []

def __init__(self, isim):
self.isim = isim
self.kabiliyetleri = []

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
self.__personele_ekle()

@classmethod
def personel_sayısını_görüntüle(cls):

print(len(cls.__personel))

def __personele_ekle(self):
self.__personel.append(self.isim)
print('{} adlı kişi personele eklendi'.format(self.isim))

@classmethod
def personeli_görüntüle(cls):

print('Personel listesi:')
for kişi in cls.__personel:

print(kişi)

def kabiliyet_ekle(self, kabiliyet):
self.kabiliyetleri.append(kabiliyet)

def kabiliyetleri_görüntüle(self):
print('{} adlı kişinin kabiliyetleri:'.format(self.isim))
for kabiliyet in self.kabiliyetleri:

print(kabiliyet)

Bu şekilde personele_ekle() fonksiyonunu da dışarıya kapatmış olduk. Artık bu fonksiyonda, olması gerektiği gibi, yalnızca sınıf içinde kullanılabilecek.
Yukarıdaki örnekler, bazı durumlarda veri gizlemenin epey işimize yarayabileceğini barizbir biçimde gösteriyor. Ama elbette, yukarıdaki işlemlerin hiçbiri zorunlu değildir. Yanisiz, yazdığınız kodlarda hiçbir sınıf üyesini gizlemek mecburiyetinde değilsiniz. Yukarıdagösterdiğimiz kullanımlar tamamen tercih meselesidir. Zaten birkaç nadir durum dışında,Python’da verilerinizi gizlemek zorunda da kalmazsınız. Ama tabii kendiniz Python’ın buözelliğinden yararlanmasanız da, sırf bu özellikten yararlanan başka programcıların yazdığıkodları anlayabilmek için bile olsa bu özellikten haberdar olmalısınız.
42.1.3 İsim Bulandırma

Gelin isterseniz gizli üyelere ilişkin ilginç bir özellikten söz edelim.
Python’da ‘gizli’ olarak adlandırdığımız öğeler aslında o kadar da gizli değildir. . . ÇünküPython’da gerçek anlamda gizli ve dışarıya tamamen kapalı üyeler bulunmaz. Peki bu neanlama geliyor?
Bu şu anlama geliyor: Her ne kadar yukarıdaki örneklerde üyeleri dışarıya kapatmak içinkullandığımız alt çizgi işaretleri ilgili değişkeni gizlese de, bunu tamamen erişilmez halegetirmez. Dediğimiz gibi, Python’da gerçek anlamda dışa kapalı sınıf üyeleri bulunmadığı içinbiz bu üyelere bir şekilde erişme imkanına sahibiz. Peki ama nasıl?
Python, kodlar içinde gizli bir üye ile karşılaştığında özel bir ‘isim bulandırma’ (namemangling)işlemi gerçekleştirir ve ilgili gizli üyenin görünüşünü değiştirir. Eğer Python’ın arkaplanda nelerçevirdiğini bilirseniz, gizli üyeye de erişebilirsiniz.
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Örnek sınıfımız şöyleydi:
class Sınıf():

__gizli = 'gizli'

def örnek_metodu(self):
print(self.__gizli)
print('örnek metodu')

@classmethod
def sınıf_metodu(cls):

print('sınıf metodu')

@staticmethod
def statik_metot():

print('statik metot')

Şimdi, bu sınıf içindeki gizli üyeye erişeceğiz.
Dikkatlice bakın:
>>> import sinif
>>> s = sinif.Sınıf()
>>> s._Sınıf__gizli

'gizli'

Ne kadar da tuhaf, değil mi?
İşte Python, siz bir sınıf üyesini __gizli şeklinde tanımladığınızda, bu öğe üzerinde şu işlemlerigerçekleştirir:
Öncelikle değişkenin baş tarafına bir alt çizgi ekler:
_

Daha sonra, bu alt çizginin sağ tarafına bu gizli üyeyi barındıran sınıfın adını iliştirir:
_Sınıf

Son olarak da gizli üyeyi sınıf adının sağ tarafına yapıştırır:
_Sınıf__gizli

Dolayısıyla _Sınıf__gizli kodunu kullanarak, __gizli adlı üyeye sınıf dışından erişebilirsiniz.
Pratik olması bakımından bir örnek daha verelim. Mesela şu örneği ele alalım:
class Çalışan():

__personel = []

def __init__(self, isim):
self.isim = isim
self.kabiliyetleri = []

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
self.__personele_ekle()

@classmethod
def personel_sayısını_görüntüle(cls):

print(len(cls.__personel))

def __personele_ekle(self):
self.__personel.append(self.isim)
print('{} adlı kişi personele eklendi'.format(self.isim))

@classmethod
def personeli_görüntüle(cls):

print('Personel listesi:')
for kişi in cls.__personel:

print(kişi)

def kabiliyet_ekle(self, kabiliyet):
self.kabiliyetleri.append(kabiliyet)

def kabiliyetleri_görüntüle(self):
print('{} adlı kişinin kabiliyetleri:'.format(self.isim))
for kabiliyet in self.kabiliyetleri:

print(kabiliyet)

Burada __personele_ekle() adlı fonksiyon bir gizli üyedir. Dolayısıyla buna dışarıdan normalyöntemlerle erişemeyiz.
Bunu test etmek için önce gerekli verileri oluşturalım:
>>> from calisan import Çalışan
>>> ahmet = Çalışan('Ahmet')

Ahmet adlı kişi personele eklendi.

Şimdi ahmet örneği üzerinden bu gizli üyeye erişmeye çalışalım:
>>> ahmet.__personele_ekle()

Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>

AttributeError: 'Çalışan' object has no attribute '__personele_ekle'

Gördüğünüz gibi, Python bu üyeye normal yollardan erişmemize izin vermiyor. Ama bizbiliyoruz ki, Python bu üyeyi gizlerken özel bir isim bulandırma işlemi gerçekleştiriyor. Bubulandırma işleminin nasıl gerçekleştirildiğini bildiğimize göre gizli üyeye erişebiliriz.
Öncelikle örneğimizin adını yazalım. Zira gizli üyeye bu ad üzerinden erişeceğiz:
>>> ahmet.

Şimdi bulandırma işlemini uygulamaya geçebiliriz.
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Öncelikle bir alt çizgi ekleyelim:
>>> ahmet._

Daha sonra sınıf adını iliştirelim:
>>> ahmet._Çalışan

Son olarak da gizli üyenin kendisini yazalım:
>>> ahmet._Çalışan__personele_ekle()

Ahmet adlı kişi personele eklendi.

Gayet başarılı. . .
Yalnız buraya şöyle bir not düşelim: Her ne kadar Python bize gizli üyelere erişme imkanı sunsada, başkasının yazdığı kodları kullanırken, o kodlardaki gizli üyelere erişmeye çalışmamakçoğu zaman iyi bir fikirdir. Nihayetinde eğer bir programcı, bir sınıf üyesini gizlemişse bununbir nedeni vardır. Eğer erişmenizin istenmediği bir üyeye erişirseniz ve bunun sonucundabirtakım sorunlarla karşılaşırsanız bu durum o programı yazan programcının değil, tamamensizin kabahatinizdir. Python programcılarının da sık sık söylediği gibi: ‘Neticede hepimiz,doğruyu yanlışı bilen, yetişkin insanlarız.’
42.1.4 Yarı-gizli Üyeler

Buraya kadar Python’a dair anlattığımız şeylerden, yerleşmiş adetlerin ve geleneklerin Pythonaçısından ne kadar önemli olduğunu anlamış olmalısınız. Daha önce verdiğimiz örnekler, budildeki pek çok meselenin uzlaşma esası üzerinden çözüme kavuşturulduğunu bize açık veseçik olarak gösterdi. Mesela geçen bölümlerde ele aldığımız self ve cls kelimeleri tamamenuzlaşmaya dayalı kavramlardır. Python topluluğu içinde, self kelimesinin örnek metotlarıiçin, cls kelimesinin ise sınıf metotları için kullanılması tamamen bir alışkanlık, adet, gelenekve uzlaşı meselesidir. Python’ın kendisi bize bu kelimeleri dayatmaz. Ancak topluluk içindesüregelen kuvvetli gelenekler bizi başka kelimeleri değil de yukarıdaki kelimeleri kullanmayateşvik eder. Aynı şekilde kod yazarken girinti sayısının dört boşluk olarak belirlenmiş olmasıda bir gelenekten ibarettir. Yazdığınız kodlarda, aynı program içinde hep aynı sayıda olmakşartıyla, istediğiniz sayıda boşluktan oluşan girintiler kullanabilirsiniz. Ama Python’ın toplulukiçi gelenekleri bizi dört boşlukluk bir girintileme sistemi kullanmaya yöneltir.
İşte tıpkı yukarıdakiler gibi, Python’daki sınıf üyelerinin dışa açık veya dışa kapalı olupolmaması da hep belli birtakım gelenekler üzerinden belirlenen bir durumdur.
Bunun bir örneğini, yukarıda gizli üyeleri anlatırken vermiştik. Bir sınıf içindeki herhangi birniteliğin başında çift alt çizgi gördüğümüzde, o sınıfı yazan kişinin, bu niteliğe sınıf dışındanerişilmesini istemediğini anlıyoruz. Python her ne kadar nitelikleri gizlememiz için bize özel birmekanizma sunmuş olsa da bu niteliğe erişmemizi tamamen engellemiyor, ancak ilgili sınıfıyazan kişinin niyetine saygı göstereceğimizi varsayıyor.
Python’da sınıf üyelerinin gizliliği, yukarıda da gördüğümüz gibi, hem özel bir mekanizma ilehem de topluluk içi gelenekler tarafından korunur.
Python’da bir de yalnızca topluluk içi gelenekler tarafından korunan ‘yarı-gizli’ üyeler(semi-private members) vardır. İşte bu bölümde, bir gizli üye türü olan yarı-gizli üyelerdensöz edeceğiz.
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Yarı-gizli üyeler, herhangi bir özel mekanizma aracılığıyla değil de yalnızca topluluk içigelenekler tarafından korunan niteliklerdir. Herhangi bir üyeyi yarı-gizli olarak işaretlemekiçin yapmamız gereken tek şey başına bir adet alt çizgi yerleştirmektir. Örneğin:
class Falanca():

_yarıgizli = 'yarıgizli'

Buradaki _yarıgizli adlı niteliğe sınıf içinden veya dışından erişmemizi engelleyen veyazorlaştıran hiçbir mekanizma bulunmaz. Ama biz bir sınıf içinde tek alt çizgi ile başlayan biröğe gördüğümüzde, bunun sınıfın iç işleyişine ilişkin bir ayrıntı olduğunu, sınıf dışından buöğeyi değiştirmeye kalkışmamamız gerektiğini anlarız.

42.2 @property Bezeyicisi

Yukarıda aleni, gizli ve yarı-gizli sınıf üyelerinden söz ettik. İsterseniz özellikle yarı-gizliöğelerin kullanıldığı bir kod örneği vererek yukarıda anlattıklarımızı somut bir örnek üzerindennetleştirmeye çalışalım.
Diyelim ki şöyle bir kod yazdık:
class Çalışan():

personel = []

def __init__(self, isim):
self.isim = isim
self.personele_ekle()

def personele_ekle(self):
self.personel.append(self.isim)
print('{} adlı kişi personele eklendi'.format(self.isim))

@classmethod
def personeli_görüntüle(cls):

print('Personel listesi:')
for kişi in cls.personel:

print(kişi)

Burada personel veritabanına kişi eklememizi ve veritabanındaki kişileri görüntülememizisağlayan birtakım metotlar var.
Bu metotları şöyle kullanıyoruz:
>>> from calisan import Çalışan
>>> ç1 = Çalışan('Ahmet')

Ahmet adlı kişi personele eklendi

>>> ç2 = Çalışan('Mehmet')

Mehmet adlı kişi personele eklendi

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
>>> Çalışan.personeli_görüntüle()

Personel listesi:
Ahmet
Mehmet

Peki eğer kodlarımızı kullananlar personel listesindeki bir kişinin ismini sonradan değiştirmekisterse ne yapacak?
Kodlarımız içinde, isim değişikliği yapılmasını sağlayan özel bir metot yok. Dolayısıylakodlarımızı kullananlar, doğrudan isim adlı örnek değişkenine erişerek isim değişikliğini şuşekilde yapabilir:
>>> ç1.isim = 'Selim'

Bu şekilde ‘Ahmet’ adlı kişinin ismini değiştirdik. Bunu teyit edelim:
>>> print(ç1.isim)

Selim

Ancak burada şöyle bir sorun var. Bu isim değişikliği personel listesine yansımadı. Kontroledelim:
>>> Çalışan.personeli_görüntüle()

Personel listesi:
Ahmet
Mehmet

Gördüğünüz gibi, ‘Ahmet’ ismi hâlâ orada duruyor. Bu sorunu gidermek için, personel listesinede müdahale edilmesi gerekir:
>>> kişi = Çalışan.personel.index('Ahmet')
>>> Çalışan.personel[kişi] = 'Selim'

Burada öncelikle listelerin index() metodunu kullanarak, değiştirmek istediğimiz kişininpersonel listesindeki sırasını bulduk. Daha sonra da bu bilgiyi kullanarak listede gereklideğişikliği yaptık.
Personel listesini tekrar kontrol ettiğimizde her şeyin yolunda olduğunu görebiliriz:
>>> Çalışan.personeli_görüntüle()

Personel listesi:
Selim
Mehmet

Ancak bunun hiç kullanışlı bir yöntem olmadığı çok açık. Basit bir isim değişikliğiiçin, kullanıcılarımız bir sürü kod yazmak zorunda kalıyor. Kullanıcılarımızın hayatınıkolaylaştırmak için onlara pratik bir metot sunabiliriz:
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class Çalışan():
personel = []

def __init__(self, isim):
self.isim = isim
self.personele_ekle()

def personele_ekle(self):
self.personel.append(self.isim)
print('{} adlı kişi personele eklendi'.format(self.isim))

@classmethod
def personeli_görüntüle(cls):

print('Personel listesi:')
for kişi in cls.personel:

print(kişi)

def isim_değiştir(self, yeni_isim):
kişi = self.personel.index(self.isim)
self.personel[kişi] = yeni_isim
print('yeni isim:', yeni_isim)

Burada isim_değiştir() adlı yeni bir fonksiyon tanımladık. Artık kodlarımızdan istifadeedenler yalnızca bu yeni fonksiyonu kullanarak, personele önceden ekledikleri kişilerin isminikolayca değiştirebilir:
>>> from calisan import Çalışan
>>> ç1 = Çalışan('Ahmet')
>>> ç2 = Çalışan('Mehmet')
>>> ç3 = Çalışan('Selim')
>>> Çalışan.personeli_görüntüle()

Personel listesi:
Ahmet
Mehmet
Selim

>>> ç1.isim_değiştir('Emre')

yeni isim: Emre

>>> Çalışan.personeli_görüntüle()

Personel listesi:

Emre
Mehmet
Selim

Gördüğünüz gibi, kodlarımız gayet güzel çalışıyor. Bu noktadan sonra, eğer arzu ederseniz,kullanıcılarınızın personel ve self.isim adlı değişkenlere doğrudan erişmesini engellemek için
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bunları tek alt çizgi veya çift alt çizgi kullanarak gizleyebilirsiniz.
Çift alt çizgi ile:
class Çalışan():

__personel = []

def __init__(self, isim):
self.__isim = isim
self.personele_ekle()

def personele_ekle(self):
self.__personel.append(self.__isim)
print('{} adlı kişi personele eklendi'.format(self.__isim))

@classmethod
def personeli_görüntüle(cls):

print('Personel listesi:')
for kişi in cls.__personel:

print(kişi)

def isim_değiştir(self, yeni_isim):
kişi = self.__personel.index(self.__isim)
self.__personel[kişi] = yeni_isim
print('yeni isim: ', yeni_isim)

Tek alt çizgi ile:
class Çalışan():

_personel = []

def __init__(self, isim):
self._isim = isim
self.personele_ekle()

def personele_ekle(self):
self._personel.append(self._isim)
print('{} adlı kişi personele eklendi'.format(self._isim))

@classmethod
def personeli_görüntüle(cls):

print('Personel listesi:')
for kişi in cls._personel:

print(kişi)

def isim_değiştir(self, yeni_isim):
kişi = self._personel.index(self._isim)
self._personel[kişi] = yeni_isim
print('yeni isim: ', yeni_isim)

personel ve self.isim adlı nitelikleri çift alt çizgi ile gizlediğimizde Python’ın isimbulandırma mekanizmasını işleteceğini, tek alt çizgi ile gizlediğimizde ise bu mekanizmanın
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işletilmeyeceğini biliyorsunuz.
Peki size şöyle bir soru sorayım:
Acaba, personel listesindeki bir ismi, mesela yalnızca şöyle bir komut vererek değiştiremezmiyiz?
>>> ç1.isim = 'Emre'

Elbette değiştirebiliriz. Ancak bunun için özel bir araçtan yararlanmamız gerekir. Bu iş için@property adlı özel bir bezeyiciyi kullanacağız.
Dikkatlice bakın:
class Çalışan():

_personel = []

def __init__(self, isim):
self._isim = isim
self.personele_ekle()

def personele_ekle(self):
self._personel.append(self._isim)
print('{} adlı kişi personele eklendi'.format(self._isim))

@classmethod
def personeli_görüntüle(cls):

print('Personel listesi:')
for kişi in cls._personel:

print(kişi)

@property
def isim(self):

return self._isim

@isim.setter
def isim(self, yeni_isim):

kişi = self._personel.index(self.isim)
self._personel[kişi] = yeni_isim
print('yeni isim: ', yeni_isim)

Bu kodları çalıştırdığınızda, tıpkı yukarıda bahsettiğimiz gibi, herhangi bir çalışanın isminiyalnızca şu şekilde değiştirebildiğinizi göreceksiniz:
>>> ç1.isim = 'Emre'

Üstelik bu kod, isim değişikliğinin personel listesine de yansımasını sağlıyor:
>>> Çalışan.personeli_görüntüle()

Emre

Birazdan bu kodları derinlemesine inceleyeceğiz. Ama isterseniz öncelikle şu @propertybezeyicisinden biraz söz edelim. Böylelikle yukarıdaki kodları anlamamız kolaylaşır.
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42.2.1 Metottan Niteliğe

Şimdiye kadar verdiğimiz örneklerden anlamış olabileceğiniz gibi, bir sınıf içinde salt verileritutan değişkenlere ‘nitelik’ adı veriyoruz. Mesela:
class Falanca():

nitelik = 'nitelik'

def __init__(self):
self.nitelik = 'nitelik'

Burada nitelik bir sınıf niteliği, self.nitelik ise bir örnek niteliğidir.
Buna karşılık, bir sınıf içinde fonksiyon biçiminde yer alan ve bir işlemi veya prosedürü yerinegetiren öğelere ise metot adı veriyoruz. Mesela:
class Falanca():

def __init__(self):
pass

def örnek_fonk(self):
pass

@classmethod
def sınıf_fonk(cls):

pass

@staticmethod
def statik_fonk():

pass

Burada örnek_fonk() adlı fonksiyon bir örnek metodu, sınıf_fonk() adlı fonksiyon birsınıf metodu, statik_fonk() adlı fonksiyon ise bir statik metottur. Metotlar ile nitelikleringerçekleştirebilecekleri işlemlerin karmaşıklığının birbirinden farklı olmasının yanı sıra, bunlararasında kullanım açısından da farklılık vardır. Mesela Falanca() sınıfı içindeki nitelik adlı sınıfniteliğini şu şekilde kullanıyoruz:
>>> Falanca.nitelik
>>> Falanca.nitelik = 'yeni değer'

Aynı sınıf içindeki sınıf_fonk() adlı sınıf metoduna ise şöyle erişiyoruz:
>>> Falanca.sınıf_fonk()

Niteliklerin aksine,metotlarda atama yoluyla değer değiştirme gibi bir şey söz konusu değildir.Yani şuna benzer bir şey yazamayız:
>>> Falanca.sınıf_fonk() = 'yeni değer'

Eğer metot bir parametre alıyorsa (yukarıdaki örneklerde metotlar parametre almıyor), buparametreyi kullanarak metotla iletişim kurabiliriz. Mesela:
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>>> Falanca.sınıf_fonk(yeni_değer)

Property kelimesi (attribute kelimesine benzer bir şekilde) İngilizcede ‘özellik, nitelik’ gibianlamlara gelir. Kelime anlamına uygun olarak, @property bezeyicisinin yaptığı en temel iş,bir metodu, nitelik gibi kullanılabilecek hale getirmektir. Çok basit bir örnek verelim:
class Program():

def __init__(self):
pass

def versiyon(self):
return '0.1'

Burada versiyon() adlı bir örnek metodu tanımladık. Bu programı şöyle kullanıyoruz:
>>> program = Program()
>>> program.versiyon()

'0.1'

Şimdi programımızda şu değişikliği yapalım:
class Program():

def __init__(self):
pass

@property
def versiyon(self):

return '0.1'

Burada versiyon() adlı metodu @property bezeyicisi ile ‘bezedik’. Böylece bu metodu bir‘nitelik’ haline getirmiş olduk. Artık bunu şöyle kullanabiliriz:
>>> program = Program()
>>> program.versiyon

'0.1'

versiyon() fonksiyonunu,@propertybezeyicisi yardımıyla bir niteliğe dönüştürdüğümüz için,artık bu fonksiyonu parantezsiz kullandığımıza dikkat edin.
Gördüğünüz gibi, @property bezeyicisinin ilk görevi bir metodu niteliğe dönüştürmek. Pekiacaba neden bir metodu niteliğe dönüştürmek istiyor olabiliriz?
Şöyle bir program yazdığınızı düşünün:
class Program():

def __init__(self):
self.data = 0

Yazdığınız bu programı kullananlar, sınıf içindeki data niteliğine şu şekilde erişiyor:
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>>> p = Program()
>>> p.data

0

Hatta duruma göre bu niteliği şu şekilde değişikliğe de uğratıyor:
>>> p.data = 1

Günün birinde, ‘data’ kelimesi yerine ‘veri’ kelimesinin daha uygun olduğunu düşünerek,‘data’ kelimesini ‘veri’ olarak değiştirmek istediğinizi varsayalım. Bunun için kodlarınızda şudeğişikliği yapabilirsiniz:
class Program():

def __init__(self):
self.veri = 0

Ancak bu şekilde, programınızı eskiden beri kullananların, sizin yazdığınız bu programıtemel alarak oluşturdukları programları bozmuş oldunuz. . . Çünkü eğer bu programdanfaydalanan birisi, yazdığı kodda eski self.data değişkenini kullanmışsa, yukarıdaki isimdeğişikliği yüzünden programı kullanılamaz hale gelecektir. İşte bunu önlemek için@propertybezeyicisini kullanabilirsiniz.
Dikkatlice bakın:
class Program():

def __init__(self):
self.veri = 0

@property
def data(self):

return self.veri

Bu şekilde, self.data niteliğine yapılan bütün çağrılar data() adlı metot vasıtasıyla self.veriniteliğine yönlendirilecek. Böylece başkalarının bu programı kullanarak yazdığı eski kodlarıbozmadan, programımızda istediğimiz değişikliği yapmış olduk. Yani programımızda geriyedönük uyumluluğu (backwards compatibility) sağlamış olduk.
Yukarıdaki kodlarda @property bezeyicisini kullanarak data() metodunu bir niteliğedönüştürdüğümüz için artık şöyle bir kullanım mümkün:
>>> p = Program()
>>> p.data

0

>>> p.veri

0

Bu yapıda, self.veri üzerindeki değişiklikler self.data niteliğine de yansıyacaktır:
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>>> p.veri = 5
>>> p.data

5

42.2.2 Salt Okunur Nitelikler

@property bezeyicisinin bir başka kabiliyeti de salt okunur nitelikler oluşturabilmesidir.
Mesela yukarıdaki programı temel alarak şöyle bir şey deneyelim:
>>> p = Program()
>>> p.data = 5

Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>

AttributeError: can't set attribute

Gördüğünüz gibi, data niteliği üzerinde değişiklik yapamıyoruz. Dolayısıyla, kodlarınızıkullananların değiştirmesini istemediğiniz, ‘salt okunur’ nitelikler oluşturmak için @propertybezeyicisinden yararlanabilirsiniz.
42.2.3 Veri Doğrulaması

@property bezeyicisinin üç önemli işlevi bulunur:
• Değer döndürmek
• Değer atamak
• Değer silmek

Yukarıdaki örneklerde bu bezeyicinin değer döndürme işlevini görmüştük. Şimdi ise bubezeyicinin değer atama işlevini anlamaya çalışalım.
Bildiğiniz gibi, @property bezeyicisinin ‘değer döndürme’ işlevini kullanarak, bir niteliğeerişimi kısıtlayabiliyoruz. Örneğin, zamanında şöyle bir kod yazdığımızı varsayalım:
class Program():

def __init__(self):
self.sayı = 0

Daha sonra herhangi bir sebepten ötürü buradaki self.sayı niteliğine erişimi kısıtlayıpbu niteliği üzerinde değişiklik yapılamaz hale getirmek istersek @property bezeyicisindenyararlanabiliriz:
class Program():

def __init__(self):
self._sayı = 0

@property
(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
def sayı(self):

return self._sayı

Gördüğünüz gibi, öncelikle self.sayı adlı niteliği, başına bir alt çizgi getirerek normal erişimekapatmak istediğimizi belirttik. Bu kodları görenler, sayı niteliğinin yarı-gizli bir üye olduğunuanlayıp ona göre davranacak. Ayrıca biraz sonra tanımlayacağımız sayı() fonksiyonuylabu değişkenin adının birbirine karışmaması için de bir önlem almış olacağız. Python’da birdeğişkenin adını değiştirmeden o değişkene erişimi kontrol altına almak istediğimizde tek altçizgi kullanmak tercih edilen bir yöntemdir.
Daha sonra da sayı() fonksiyonumuzu tanımlıyoruz:
@property
def sayı(self):

return self._sayı

Bu sayı() fonksiyonunu@property ile bezediğimiz için, fonksiyon bir niteliğe dönüştü ve sayıdeğişkenini salt okunur hale getirdi. Eğer amacınız değişkeni salt okunur hale getirmek değilse@property ile bezediğimiz fonksiyon için bir setter parametresi tanımlayabilirsiniz. Nasıl mı?Dikkatlice inceleyin:
class Program():

def __init__(self):
self._sayı = 0

@property
def sayı(self):

return self._sayı

@sayı.setter
def sayı(self, yeni_değer):

self._sayı = yeni_değer
return self._sayı

@property ile bezeyerek bir nitelik haline getirdiğiniz fonksiyonu yazılabilir hale getirmek vebu yazma işleminin nasıl olacağını belirlemek için özel bir .setter bezeyicisi ile bezenmiş yenibir fonksiyon tanımlayabilirsiniz.
Biz yukarıda, yine sayı adını taşıyan, .setter ile bezenmiş bir fonksiyon daha tanımladık:
@sayı.setter
def sayı(self, yeni_değer):

self._sayı = yeni_değer
return self._sayı

Yukarıdaki kodları çalıştırdığımızda, _sayı değişkenine sayı adı ile normal bir şekilde erişipistediğimiz değişikliği yapabiliyoruz:
>>> p = Program()
>>> p.sayı

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
0

>>> p.sayı = 5
>>> p.sayı

5

Gördüğünüz gibi, artık sayı değişkeni, kendisi için bir .setter bezeyicisi tanımlamış olmamızsayesinde değişiklik kabul ediyor.
.setter bezeyicisini, bir niteliği yazılabilir hale getirmenin yanı sıra, doğrulama işlemleri için dekullanabilirsiniz.
Basit bir örnek verelim:
class Program():

def __init__(self):
self._sayı = 0

@property
def sayı(self):

return self._sayı

@sayı.setter
def sayı(self, yeni_değer):

if yeni_değer % 2 == 0:
self._sayı = yeni_değer

else:
print('çift değil!')

return self.sayı

Burada, self.sayı niteliğinin değerini çift sayılarla sınırlandırdık. Veri doğrulama/kısıtlamaişlemini .setter bezeyicisi içinden gerçekleştirdiğimize dikkatinizi çekmek isterim. Buna göre,eğer self.sayı değişkenine girilen değer bir çift sayı ise bu değişikliği kabul ediyoruz. Aksi halde‘çift değil!’ uyarısı gösteriyoruz:
>>> p = Program()
>>> p.sayı = 2
>>> p.sayı = 5

'çift değil!'

Bu arada, .setter dışında .deleter adlı özel bir@property bezeyicisi daha bulunur. Bunu da birdeğeri silmek için kullanıyoruz:
class Program():

def __init__(self):
self._sayı = 0

@property
(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
def sayı(self):

return self._sayı

@sayı.setter
def sayı(self, yeni_değer):

if yeni_değer % 2 == 0:
self._sayı = yeni_değer

else:
print('çift değil!')

return self.sayı

@sayı.deleter
def sayı(self):

del self._sayı

Gördüğünüz gibi,@property bezeyicisini kullanırken üç ayrı metot tanımlıyoruz:
• İlgili niteliğe nasıl ulaşacağımızı gösteren bir metot: Bumetodu@property ile beziyoruz.
• İlgili niteliği nasıl ayarlayacağımızı gösteren bir metot: Bu metodu @metot_adı.setterşeklinde beziyoruz.
• İlgili niteliği nasıl sileceğimizi gösteren bir metot: Bu metodu @metot_adı.deleterşeklinde beziyoruz.

Bu bölümde nesne tabanlı programlamanın orta-ileri düzey sayılabilecek yönlerine temasettik. Artık nesne tabanlı programlamanın temellerinden biraz daha fazlasını bildiğinizirahatlıkla iddia edebilirsiniz.
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Nesne Tabanlı Programlama (Devamı)

Nesne tabanlı programlamaya giriş yaparken, bu programlama yaklaşımının oldukça genişkapsamlı bir konu olduğunu söylemiştik. Bu bölümde de bu geniş kapsamlı konunun ileridüzey yönlerini ele almaya devam edeceğiz.
Ayrıca bu bölümü bitirdikten sonra, nesne tabanlı programlamanın yoğun bir şekildekullanıldığı ‘grafik arayüz tasarlama’ konusundan da söz edebileceğiz. Böylece, bu zamanakadar gördüğümüz komut satırı uygulamalarından sonra, bu bölümle birlikte ilk kezdüğmeli-menülü modern arayüzleri tanımaya da başlayacağız. Üstelik grafik arayüzlüprogramlar üzerinde çalışmak, nesne tabanlı programlamanın özellikle karmaşık yönlerini çokdaha kolay ve net bir şekilde anlamamızı da sağlayacak.

43.1 Miras Alma

Bu bölümde, yine nesne tabanlı programlamaya ait bir kavram olan ‘miras alma’dan sözedeceğiz. Bütün ayrıntılarıyla ele alacağımız miras alma, nesne tabanlı programlamanın enönemli konularından birisidir. Hatta nesne tabanlı programlamayı faydalı bir programlamayaklaşımı haline getiren özelliklerin başında miras alma gelir dersek çok da abartmışolmayız. Ayrıca miras alma konusu, komut satırında çalışan programların yanı sıragrafik arayüzlü programlar da yazabilmemizin önündeki son engel olacak. Bu bölümütamamladıktan sonra, grafik arayüzlü programlar yazmamızı sağlayacak özel modüllerinbelgelerinden yararlanabilmeye ve grafik arayüzlü programların kodlarını okuyup anlamayabaşlayabileceğiz.
Daha önce de söylediğimiz gibi, Python programlama dilinin temel felsefesi, bir kez yazılankodları en verimli şekilde tekrar tekrar kullanabilmeye dayanır. Genel olarak baktığımızdadilin hemen hemen bütün öğeleri bu amaca hizmet edecek şekilde tasarlanmıştır. İşte bubaşlık altında ele alacağımız ‘miras alma’ kavramı da kodların tekrar tekrar kullanılabilmesifelsefesine katkı sunan bir özelliktir.
İsterseniz miras alma konusunu anlatmaya basit bir örnekle başlayalım.
Diyelim ki bir oyun yazıyorsunuz. Bu oyun içinde askerler, işçiler, yöneticiler, krallar,
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kraliçeler ve bunun gibi oyuncu türleri olacak. Bu oyuncuları ve kabiliyetlerini mesela şöyletanımlayabilirsiniz:
class Asker():

def __init__(self, isim, rütbe):
self.isim = isim
self.rütbe = rütbe
self.güç = 100

def hareket_et(self):
print('hareket ediliyor...')

def puan_kazan(self):
print('puan kazanıldı')

def puan_kaybet(self):
print('puan kaybedildi')

class İşçi():
def __init__(self, isim, rütbe):

self.isim = isim
self.rütbe = rütbe
self.güç = 70

def hareket_et(self):
print('hareket ediliyor...')

def puan_kazan(self):
print('puan kazanıldı')

def puan_kaybet(self):
print('puan kaybedildi')

class Yönetici():
def __init__(self, isim, rütbe):

self.isim = isim
self.rütbe = rütbe
self.güç = 20

def hareket_et(self):
print('hareket ediliyor...')

def puan_kazan(self):
print('puan kazanıldı')

def puan_kaybet(self):
print('puan kaybedildi')

Burada asker, işçi ve yöneticinin her biri için ayrı bir sınıf tanımladık. Her sınıfın bir ismi,rütbesi ve gücü var. Ayrıca her sınıf; hareket etme, puan kazanma ve puan kaybetme gibikabiliyetlere sahip.

840 Bölüm 43. Nesne Tabanlı Programlama (Devamı)



Yazbel Python Belgeleri, Yayım 4.0.0

Bu kodların oyuncular.py adlı bir dosyada bulunduğunu varsayarsak, mesela bir askeroluşturmak için yukarıdaki kodları şöyle kullanabiliriz:
>>> import oyuncular
>>> asker1 = oyuncular.Asker('Mehmet', 'er')

Asker() sınıfının isim ve rütbe parametrelerini belirtmek suretiyle bir asker nesnesioluşturduk. Tıpkı Python’da gördüğümüz başka nesneler gibi, bu nesne de çeşitli nitelik vemetotlardan oluşuyor:
>>> dir(asker1)

['__class__', '__delattr__', '__dict__', '__dir__', '__doc__',
'__eq__', '__format__', '__ge__', '__getattribute__', '__gt__',
'__hash__', '__init__', '__le__', '__lt__', '__module__', '__ne__',
'__new__', '__reduce__', '__reduce_ex__', '__repr__', '__setattr__',
'__sizeof__', '__str__', '__subclasshook__', '__weakref__', 'güç',
'hareket_et', 'isim', 'puan_kaybet', 'puan_kazan', 'rütbe']

Bu nitelik ve metotları asker nesnesi üzerine nasıl uygulayacağımızı biliyorsunuz:
>>> asker1.isim

'Mehmet'

>>> asker1.rütbe

'er'

>>> asker1.güç

100

>>> asker1.hareket_et()

'hareket ediliyor...'

>>> asker1.puan_kazan()

'puan kazanıldı'

>>> asker1.puan_kaybet()

'puan kaybedildi'

Aynı şekilde öteki İşçi() ve Yönetici() sınıflarını da örnekleyip kullanabiliriz. Bu konuda birproblem yok. Ancak yukarıdaki kodları incelediğinizde, aynı kodların sürekli tekrarlandığınıgöreceksiniz. Gördüğünüz gibi, aynı nitelik ve metotları her sınıf için yeniden tanımlıyoruz.Bu durumun Python’ın mantalitesine aykırı olduğunu tahmin etmek hiç zor değil. Peki acabayukarıdaki kodları nasıl daha ‘Pythonvari’ hale getirebiliriz?
Bu noktada ilk olarak taban sınıflardan söz etmemiz gerekiyor.
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43.2 Taban Sınıflar

Taban sınıflar (base classes) miras alma konusunun önemli kavramlarından biridir. Dilerseniztaban sınıfın ne olduğu anlayabilmek için, yukarıda verdiğimiz örneği temel alarak çok basitbir uygulama yapalım.
Öncelikle yukarıda verdiğimiz örneği tekrar önümüze alalım:
class Asker():

def __init__(self, isim, rütbe):
self.isim = isim
self.rütbe = rütbe
self.güç = 100

def hareket_et(self):
print('hareket ediliyor...')

def puan_kazan(self):
print('puan kazanıldı')

def puan_kaybet(self):
print('puan kaybedildi')

class İşçi():
def __init__(self, isim, rütbe):

self.isim = isim
self.rütbe = rütbe
self.güç = 70

def hareket_et(self):
print('hareket ediliyor...')

def puan_kazan(self):
print('puan kazanıldı')

def puan_kaybet(self):
print('puan kaybedildi')

class Yönetici():
def __init__(self, isim, rütbe):

self.isim = isim
self.rütbe = rütbe
self.güç = 20

def hareket_et(self):
print('hareket ediliyor...')

def puan_kazan(self):
print('puan kazanıldı')

def puan_kaybet(self): (sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
print('puan kaybedildi')

Bu örnekte, Asker(), İşçi() ve Yönetici() adlı sınıfların içeriğine baktığımızda pek çokmetotve niteliğin aslında birbiriyle aynı olduğunu görüyoruz. Gelin isterseniz bütün sınıflarda ortakolan bu nitelik ve metotları tek bir sınıf altında toplayalım.
Asker(), İşçi() ve Yönetici() sınıflarının, yazdığımız programdaki oyuncuları temsil ettiğinidüşünürsek, ortak nitelik ve metotları barındıran sınıfımızı da Oyuncu() olarak adlandırmamızmantıksız olmayacaktır:
class Oyuncu():

def __init__(self, isim, rütbe):
self.isim = isim
self.rütbe = rütbe
self.güç = 0

def hareket_et(self):
print('hareket ediliyor...')

def puan_kazan(self):
print('puan kazanıldı')

def puan_kaybet(self):
print('puan kaybedildi')

İşte burada Oyuncu() adlı sınıf, bir ‘taban sınıf’ olarak adlandırılır. Taban sınıf denen şey, birkaçfarklı sınıfta ortak olan nitelik ve metotları barındıran bir sınıf türüdür. İngilizcede base classolarak adlandırılan taban sınıflar, ayrıca üst sınıf (super class) veya ebeveyn sınıf (parent class)olarak da adlandırılır. Biz bu makalede taban sınıf ismini tercih edeceğiz.
Yukarıdaki Oyuncu() adlı taban sınıf da, İşçi(), Asker(), Yönetici() gibi sınıfların hepsindeortak olarak bulunacak nitelik ve metotları barındıracak. Öteki bütün sınıflar, ortak nitelik vemetotlarını her defasında tek tek yeniden tanımlamak yerine, Oyuncu() adlı bu taban sınıftandevralacak. Peki ama nasıl? İşte bunu anlamak için de ‘alt sınıf’ adlı bir kavrama değinmemizgerekiyor.

43.3 Alt Sınıflar

Bir taban sınıftan türeyen bütün sınıflar, o taban sınıfın alt sınıflarıdır. (subclass). Alt sınıflar,kendilerinden türedikleri taban sınıfların metot ve niteliklerini miras yoluyla devralır.
Anlattığımız bu soyut şeyleri anlamanın en kolay yolu somut bir örnek üzerinden ilerlemektir.Mesela, biraz önce tanımladığımız Oyuncu() adlı taban sınıftan bir alt sınıf türetelim:
class Asker(Oyuncu):

pass

Kodlarımız tam olarak şöyle görünüyor:
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class Oyuncu():
def __init__(self, isim, rütbe):

self.isim = isim
self.rütbe = rütbe
self.güç = 0

def hareket_et(self):
print('hareket ediliyor...')

def puan_kazan(self):
print('puan kazanıldı')

def puan_kaybet(self):
print('puan kaybedildi')

class Asker(Oyuncu):
pass

Burada Asker() sınıfını tanımlarken, bu sınıfın parantezleri içine Oyuncu() sınıfının adınıyazdığımıza dikkat edin. İşte bu şekilde bir sınıfın parantezleri içinde başka bir sınıfın adınıbelirtirsek, o sınıf, parantez içinde belirttiğimiz sınıfın bir alt sınıfı olmuş olur. Yani meselayukarıdaki gibi Asker() sınıfının parantezleri arasına Oyuncu() sınıfının adını yazdığımızda,
Asker() adlı sınıf;
1. Oyuncu() adlı sınıfı miras almış,
2. Oyuncu() adlı sınıfın bütün metot ve niteliklerini devralmış,
3. Oyuncu() adlı sınıftan türemiş oluyor.

Bu sayede Oyuncu() sınıfında tanımlanan bütün nitelik ve metotlara Asker() sınıfından daerişebiliyoruz:
>>> import oyuncular
>>> asker1 = oyuncular.Asker('Ahmet', 'Er')
>>> asker1.isim

'Ahmet'

>>> asker1.rütbe

'Er'

>>> asker1.güç

0

>>> asker1.puan_kazan()

'puan kazanıldı'

Örnek olması açısından, Oyuncu() sınıfından türeyen (miras alan) birkaç alt sınıf dahatanımlayalım:
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class Oyuncu():
def __init__(self, isim, rütbe):

self.isim = isim
self.rütbe = rütbe
self.güç = 0

def hareket_et(self):
print('hareket ediliyor...')

def puan_kazan(self):
print('puan kazanıldı')

def puan_kaybet(self):
print('puan kaybedildi')

class Asker(Oyuncu):
pass

class İşçi(Oyuncu):
pass

class Yönetici(Oyuncu):
pass

Tanımladığımız bu İşçi() ve Yönetici() sınıfları da tıpkı Asker() sınıfı gibi Oyuncu() adlısınıftan miras aldığı için, Oyuncu() sınıfının sahip olduğu tüm nitelik ve metotlara sahiptirler.
Buraya kadar anlattıklarımızı özetleyecek olursak, şu sınıf bir taban sınıftır:
class Oyuncu():

def __init__(self, isim, rütbe):
self.isim = isim
self.rütbe = rütbe
self.güç = 0

def hareket_et(self):
print('hareket ediliyor...')

def puan_kazan(self):
print('puan kazanıldı')

def puan_kaybet(self):
print('puan kaybedildi')

Bu taban sınıf, kendisinden türeyecek alt sınıfların ortak nitelik ve metotlarını tanımlar.
Şu sınıflar ise, yukarıdaki taban sınıftan türeyen birer alt sınıftır:
class Asker(Oyuncu):

pass

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
class İşçi(Oyuncu):

pass

class Yönetici(Oyuncu):
pass

Bu alt sınıflar, Oyuncu() adlı taban sınıfın bütün nitelik ve metotlarını miras yoluyla devralır.Yani Oyuncu() adlı taban/ebeveyn/üst sınıfın nitelik ve metotlarına, Asker(), İşçi() ve
Yönetici() adlı alt sınıflardan erişebiliriz:
>>> asker1 = Asker('Ahmet', 'İstihkamcı')
>>> işçi1 = İşçi('Mehmet', 'Usta')
>>> yönetici1 = Yönetici('Selim', 'Müdür')
>>> asker1.hareket_et()

'hareket ediliyor...'

>>> işçi1.puan_kaybet()

'puan kaybedildi'

>>> yönetici1.puan_kazan()

'puan kazanıldı'

İşte bu mekanizmaya miras alma (inheritance) adı verilir. Miras alma mekanizması, bir kezyazılan kodların farklı yerlerde kullanılabilmesini sağlayan, bu bakımdan da programcıyı kodtekrarına düşmekten kurtaran oldukça faydalı bir araçtır. İlerleyen sayfalarda miras almamekanizmasının başka faydalarını da göreceğiz.

43.4 Miras Alma Türleri

Tahmin edebileceğiniz gibi, miras alma yalnızca bir sınıfın parantezleri arasına başka bir sınıfıyazarak ilgili sınıfın bütün nitelik vemetotlarını kayıtsız şartsız devralmaktan ibaret değildir. Birsınıf, muhtemelen, miras aldığı nitelik ve metotlar üzerinde birtakım değişiklikler de yapmakisteyecektir. Esasında miras alma mekanizmasının işleyişi bakımından kabaca üç ihtimaldensöz edebiliriz:
1. Miras alınan sınıfın bütün nitelik ve metotları alt sınıfa olduğu gibi devredilir.
2. Miras alınan sınıfın bazı nitelik ve metotları alt sınıfta yeniden tanımlanır.
3. Miras alınan sınıfın bazı nitelik ve metotları alt sınıfta değişikliğe uğratılır.

Bu ihtimallerden ilkini zaten görmüştük. Bir sınıfın parantezleri arasına başka bir sınıfın adınıyazdıktan sonra eğer alt sınıfta herhangi bir değişiklik yapmazsak, taban sınıftaki nitelik vemetotlar olduğu gibi alt sınıflara aktarılacaktır.
Mesela:
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class Asker(Oyuncu):
pass

Burada Asker() sınıfı, miras aldığı Oyuncu() sınıfının sanki bir kopyası gibidir. Dolayısıyla
Oyuncu() sınıfının bütün nitelik ve metotlarına Asker() sınıfı altından da aynen erişebiliriz.
Yani yukarıdaki kod, Oyuncu() adlı sınıfın bütün nitelik ve metotlarının Asker() sınıfıtarafından miras alınmasını sağlar. Bu şekilde, Oyuncu() sınıfı içinde hangi metot veya niteliknasıl tanımlanmışsa, Asker() sınıfına da o şekilde devredilir.
Taban sınıfımızın şu şekilde tanımlandığını biliyoruz:
class Oyuncu():

def __init__(self, isim, rütbe):
self.isim = isim
self.rütbe = rütbe
self.güç = 0

def hareket_et(self):
print('hareket ediliyor...')

def puan_kazan(self):
print('puan kazanıldı')

def puan_kaybet(self):
print('puan kaybedildi')

Dolayısıyla bu taban sınıfta hangi nitelik ve metotlar hangi değerlere sahipse aşağıdaki
Asker(), İşçi() ve Yönetici() sınıfları da o değerlere sahip olacaktır:
class Asker(Oyuncu):

pass

class İşçi(Oyuncu):
pass

class Yönetici(Oyuncu):
pass

Ancak, dediğimiz gibi, miras almada tek seçenek bütün metot ve nitelikleri olduğu gibi altsınıflara aktarmak değildir. Zaten öyle olsaydı miras alma mekanizmasının pek bir anlamıolmazdı. Biz miras aldığımız sınıflar üzerinde, içinde bulunduğumuz durumun gerektirdiğibirtakım değişiklikleri yapabilmeliyiz ki bu mekanizmanın ilgi çekici bir yanı olsun.
Ayrıca eğer bir taban sınıfı alt sınıflara olduğu gibi aktaracaksanız, taban sınıftan gelenmetot ve nitelikler üzerinde herhangi bir değişiklik yapmayacaksanız ve alt sınıflara daherhangi bir nitelik ilave etmeyecekseniz, alt sınıflar tanımlamak yerine doğrudan taban sınıfınörneklerinden yararlanmak daha akıllıca ve pratik bir tercih olabilir:
>>> asker = Oyuncu('Ahmet', 'Er')
>>> işçi = Oyuncu('Mehmet', 'Usta')
>>> yönetici = Oyuncu('Selim', 'Müdür')
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Burada asker, işçi ve yönetici için ayrı ayrı alt sınıflar tanımlamak yerine, her biri için doğrudan
Oyuncu() sınıfını farklı isim ve rütbe değerleriyle örnekleyerek istediğimiz şeyi elde ettik.
İlerleyen derslerde miras alma alternatiflerinden daha ayrıntılı bir şekilde söz edeceğiz, amadilerseniz şimdi konuyu daha fazla dağıtmadan miras alınan metot ve niteliklerin alt sınıflariçinde nasıl yeniden tanımlanacağını, nasıl değişikliğe uğratılacağını ve alt sınıflara nasıl yeninitelik ve metotlar ekleneceğini incelemeye geçelim ve ilk örneklerimizi vermeye başlayalım.
Hatırlarsanız bir önceki başlıkta şöyle bir kod yazmıştık:
class Asker(Oyuncu):

pass

Burada Oyuncu() sınıfını bütünüyle alt sınıfa aktardık. Peki ya biz bir taban sınıfı olduğugibi miras almak yerine, bazı nitelikleri üzerinde değişiklik yaparak miras almak istersekne olacak? Mesela taban sınıf içinde self.güç değeri 0. Biz bu değerin Asker(), İşçi() ve
Yönetici() örnekleri için birbirinden farklı olmasını isteyebiliriz. Veya taban sınıfı olduğu gibimiras almakla birlikte, alt sınıflardan herhangi birine ilave nitelik veya nitelikler eklemek deisteyebiliriz. Diyelim ki biz Asker() sınıfı için, öteki sınıflardan farklı olarak, bir de memleketniteliği tanımlamak istiyoruz. Peki bu durumda ne yapacağız?
İşte bunun için Asker() sınıfını şu şekilde yazabiliriz:
class Asker(Oyuncu):

memleket = 'Arpaçbahşiş'

Burada Asker() sınıfına memleket adlı bir sınıf niteliği eklemiş olduk. Dolayısıyla Asker()sınıfı, Oyuncu() adlı taban sınıftan miras alınan bütün nitelik ve metotlarla birlikte bir dememleket niteliğine sahip olmuş oldu:
>>> asker = Asker('Ahmet', 'binbaşı')
>>> asker.isim

'Ahmet'

>>> asker.memleket

'Arpaçbahşiş'

Elbette, bu niteliği öbür alt sınıflarda tanımlamadığımız için bu nitelik yalnızca Asker() sınıfınaözgüdür.
Aynı şekilde, bir taban sınıftan türeyen bir alt sınıfa yeni bir sınıf metodu, örnek metodu veyastatik metot da ekleyebiliriz:
class Asker(Oyuncu):

memleket = 'Arpaçbahşiş'

def örnek_metodu(self):
pass

@classmethod
def sınıf_metodu(cls):

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
pass

@staticmethod
def statik_metot():

pass

Kural şu: Eğer alt sınıfa eklenen herhangi bir nitelik veya metot taban sınıfta zaten varsa, altsınıfa eklenen nitelik ve metotlar taban sınıftaki metot ve niteliklerin yerine geçecektir. Yanidiyelim ki taban sınıfımız şu:
class Oyuncu():

def __init__(self, isim, rütbe):
self.isim = isim
self.rütbe = rütbe
self.güç = 0

def hareket_et(self):
print('hareket ediliyor...')

def puan_kazan(self):
print('puan kazanıldı')

def puan_kaybet(self):
print('puan kaybedildi')

Bu sınıfın nitelik ve metotlarını miras yoluyla devralan Asker() sınıfımız ise şu:
class Asker(Oyuncu):

pass

Şimdi bu sınıf içinde hareket_et() adlı bir örnek metodu tanımlayalım:
class Asker(Oyuncu):

def hareket_et(self):
print('yeni hareket_et() metodu')

Eğer taban sınıfta hareket_et() adlı bir metot olmasaydı, Asker() adlı alt sınıf, taban sınıftanmiras alınan öteki metot ve niteliklerle birlikte bir de hareket_et() adlı yeni bir örnekmetoduna sahip olmuş olacaktı. Ancak taban sınıfta zaten hareket_et() adlı bir örnekmetoduolduğu için, alt sınıfta tanımladığımız aynı adlı örnek metodu, taban sınıftaki metodun yerinegeçip üzerine yazıyor.
Buraya kadar her şey tamam. Artık bir taban sınıfa ait metodu alt sınıfa miras yoluylaaktarırken nasıl yeniden tanımlayacağımızı öğrendik. Ayrıca alt sınıflara nasıl yeni metot venitelik ekleyeceğimizi de biliyoruz. Amamesela, self.isim ve self.rütbe değişkenlerini korurken,taban sınıf içinde 0 değeri ile gösterilen self.güç değişkenini Asker(), İşçi() ve Yönetici()sınıflarının her biri içinde nasıl farklı bir değerle göstereceğimizi bilmiyoruz. Yani self.güçdeğerini Asker() sınıfı içinde 100, İşçi() sınıfı içinde 70, Yönetici() sınıfı içinde ise 50 ilegöstermek istesek nasıl bir yol takip etmemiz gerektiği konusunda bir fikrimiz yok. İstersenizşu ana kadar bildiğimiz yöntemleri kullanarak bu amacımızı gerçekleştirmeyi bir deneyelim:
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class Oyuncu():
def __init__(self, isim, rütbe):

self.isim = isim
self.rütbe = rütbe
self.güç = 0

def hareket_et(self):
print('hareket ediliyor...')

def puan_kazan(self):
print('puan kazanıldı')

def puan_kaybet(self):
print('puan kaybedildi')

class Asker(Oyuncu):
def __init__(self, isim, rütbe):

self.güç = 100

class İşçi(Oyuncu):
def __init__(self, isim, rütbe):

self.güç = 70

class Yönetici(Oyuncu):
def __init__(self, isim, rütbe):

self.güç = 50

Burada taban sınıfın __init__() metodunu alt sınıflarda yeniden tanımladık. Bu kodları buşekilde yazıp çalıştırdığımızda self.güç değerinin her bir alt sınıf için istediğimiz değere sahipolduğunu görürüz. Ancak burada şöyle bir sorun var. Bu kodları bu şekilde yazarak self.isimve self.rütbe değişkenlerinin değerini maalesef kaybettik. . .
__init__() metodunun parametre listesine isim ve rütbe parametrelerini yazdığımız haldebunları kodlarımız içinde herhangi bir şekilde kullanmadığımız için, bu parametrelerin listedegörünüyor olması bir şey ifade etmiyor. Yani alt sınıflarda tanımladığımız __init__()metodubizden isim ve rütbe adlı iki parametre bekliyor olsa da, bu parametrelerin değerini kodlariçinde kullanmadığımız için bu parametrelere değer atamamız herhangi bir amaca hizmetetmiyor.
Gelin bu söylediklerimizi kanıtlayalım:
>>> import oyuncular
>>> asker = oyuncular.Asker('Ahmet', 'Er')
>>> asker.rütbe

Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>

AttributeError: 'Asker' object has no attribute 'rütbe'

>>> asker.isim

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>

AttributeError: 'Asker' object has no attribute 'isim'

Bu sorunu çözmek için alt sınıflarımızı şu şekilde yazabiliriz:
class Asker(Oyuncu):

def __init__(self, isim, rütbe):
self.isim = isim
self.rütbe = rütbe
self.güç = 100

class İşçi(Oyuncu):
def __init__(self, isim, rütbe):

self.isim = isim
self.rütbe = rütbe
self.güç = 70

class Yönetici(Oyuncu):
def __init__(self, isim, rütbe):

self.isim = isim
self.rütbe = rütbe
self.güç = 50

Burada self.isim ve self.rütbe değişkenlerini her bir alt sınıf için tekrar tanımladık. Bu küçükörnekte pek sorun olmayabilir, ama taban sınıfın __init__() metodunun içinde çok dahakarmaşık işlemlerin yapıldığı durumlarda yukarıdaki yaklaşım hiç de pratik olmayacaktır.Ayrıca eğer miras alma işlemini, içeriğini bilmediğiniz veya başka bir dosyada bulunan birsınıftan yapıyorsanız yukarıdaki yöntem tamamen kullanışsız olacaktır. Ayrıca aynı şeyleritekrar tekrar yazmakmiras almamekanizmasının ruhuna tamamen aykırıdır. Çünkü biz mirasalma işlemini zaten aynı şeyleri tekrar tekrar yazmaktan kurtulmak için yapıyoruz.
Bu arada, yukarıda yapmak istediğimiz şeyi şununla karıştırmayın: Biz elbette taban sınıftakibir niteliği, örnekleme sırasında değiştirme imkanına her koşulda sahibiz. Yani taban ve altsınıfların şöyle tanımlanmış olduğunu varsayarsak:
class Oyuncu():

def __init__(self, isim, rütbe):
self.isim = isim
self.rütbe = rütbe
self.güç = 0

def hareket_et(self):
print('hareket ediliyor...')

def puan_kazan(self):
print('puan kazanıldı')

def puan_kaybet(self):
print('puan kaybedildi')

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
class Asker(Oyuncu):

pass

class İşçi(Oyuncu):
pass

class Yönetici(Oyuncu):
pass

Her bir alt sınıfın güç değişkenini şu şekilde değiştirebiliriz:
>>> import oyuncular
>>> asker = oyuncular.Asker('Ahmet', 'Er')
>>> asker.güç

0

Gördüğünüz gibi şu anda askerin gücü 0. Bunu 100 yapalım:
>>> asker.güç = 100
>>> asker.güç

100

Aynı şeyi öteki İşçi() ve Yönetici() sınıflarının örnekleri üzerinde de yapabiliriz. Amabizim istediğimiz bu değil. Biz, Asker() sınıfını örneklediğimiz anda gücü 100, İşçi() sınıfınıörneklediğimiz anda gücü 70, Yönetici() sınıfını örneklediğimiz anda ise gücü 50 olsunistiyoruz.
İşte tam bu noktada imdadımıza yepyeni bir fonksiyon yetişecek. Bu yeni fonksiyonun adı
super().

43.5 super()

Hatırlarsanız, taban sınıflardan ilk kez bahsederken, bunlara üst sınıf da dendiğini söylemiştik.Üst sınıf kavramının İngilizcesi super class’tır. İşte bu bölümde inceleyeceğimiz super()fonksiyonunun adı da buradaki ‘super’, yani ‘üst’ kelimesinden gelir. Miras alınan üst sınıfaatıfta bulunan super() fonksiyonu, miras aldığımız bir üst sınıfın nitelik ve metotları üzerindedeğişiklik yaparken, mevcut özellikleri de muhafaza edebilmemizi sağlar.
Bir önceki başlıkta verdiğimiz örnek üzerinden super() fonksiyonunu açıklamaya çalışalım:
class Oyuncu():

def __init__(self, isim, rütbe):
self.isim = isim
self.rütbe = rütbe
self.güç = 0

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
def hareket_et(self):

print('hareket ediliyor...')

def puan_kazan(self):
print('puan kazanıldı')

def puan_kaybet(self):
print('puan kaybedildi')

class Asker(Oyuncu):
def __init__(self, isim, rütbe):

self.güç = 100

Bu kodlarda, Oyuncu() adlı taban sınıfı miras alan Asker() sınıfı, __init__() metodu içindeself.güç değerini yeniden tanımlıyor. Ancak bu şekilde taban sınıfın __init__() metodusilindiği için, self.isim ve self.rütbe değişkenlerini kaybediyoruz. İşte bu sorunu, üst sınıfa atıftabulunan super() fonksiyonu ile çözebiliriz.
Dikkatlice bakın:
class Asker(Oyuncu):

def __init__(self, isim, rütbe):
super().__init__(isim, rütbe)
self.güç = 100

Burada __init__()metodu içinde şöyle bir satır kullandığımızı görüyorsunuz:
super().__init__(isim, rütbe)

İşte bu satırda super() fonksiyonu, tam da adının anlamına uygun olarak, miras alınan üstsınıfın __init__() metodu içindeki kodların, miras alan alt sınıfın __init__() metodu içineaktarılmasını sağlıyor. Böylece hem taban sınıfın __init__() metodu içindeki self.isim veself.rütbe niteliklerini korumuş, hem de self.güç adlı yeni bir nitelik ekleme imkanı elde etmişoluyoruz:
>>> asker = oyuncular.Asker('Ahmet', 'Er')
>>> asker.isim

'Ahmet'

>>> asker.rütbe

'Er'

>>> asker.güç

100

Bu bilgiyi öteki alt sınıflara da uygulayalım:
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class Oyuncu():
def __init__(self, isim, rütbe):

self.isim = isim
self.rütbe = rütbe
self.güç = 0

def hareket_et(self):
print('hareket ediliyor...')

def puan_kazan(self):
print('puan kazanıldı')

def puan_kaybet(self):
print('puan kaybedildi')

class Asker(Oyuncu):
def __init__(self, isim, rütbe):

super().__init__(isim, rütbe)
self.güç = 100

class İşçi(Oyuncu):
def __init__(self, isim, rütbe):

super().__init__(isim, rütbe)
self.güç = 70

class Yönetici(Oyuncu):
def __init__(self, isim, rütbe):

super().__init__(isim, rütbe)
self.güç = 20

Gördüğünüz gibi, super() fonksiyonu sayesinde taban sınıfın değiştirmek istediğimizniteliklerine yeni değerler atarken, değiştirmek istemediğimiz nitelikleri ise aynı şekildemuhafaza ettik.
Bu arada eğer taban sınıfın __init__()metodundaki parametre listesini alt sınıfta da tek tektekrar etmek sizi rahatsız ediyorsa yukarıdaki kodları şöyle de yazabilirsiniz:
class Asker(Oyuncu):

def __init__(self, *arglar):
super().__init__(*arglar)
self.güç = 100

class İşçi(Oyuncu):
def __init__(self, *arglar):

super().__init__(*arglar)
self.güç = 70

class Yönetici(Oyuncu):
def __init__(self, *arglar):

super().__init__(*arglar)
self.güç = 20
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Yıldızlı parametreleri önceki derslerimizden hatırlıyor olmalısınız. Bildiğiniz gibi, tek yıldızlıparametreler bir fonksiyonun bütün konumlu (positional) argümanlarını, parametrelerinparantez içinde geçtiği sırayı dikkate alarak bir demet içinde toplar. İşte yukarıda da buözellikten faydalanıyoruz. Eğer taban sınıfta isimli (keyword) argümanlar da olsaydı, o zamanda çift yıldızlı argümanları kullanabilirdik.
Tek ve çift yıldızlı argümanlar genellikle şu şekilde gösterilir:
class Asker(Oyuncu):

def __init__(self, *args, **kwargs):
super().__init__(*args, **kwargs)
self.güç = 100

Böylece konumlu argümanları bir demet içinde, isimli argümanları ise bir sözlük içindetoplamış oluyoruz. Bu da bizi üst (ya da taban) sınıfın parametre listesini alt sınıflarda tekraretme derdinden kurtarıyor.
Bu arada, miras alınan taban sınıfa atıfta bulunan super() fonksiyonu, Python programlamadiline sonradan eklenmiş bir özelliktir. Bu fonksiyon gelmeden önce taban sınıfa atıftabulunabilmek için doğrudan o sınıfın adını kullanıyorduk:
class Asker(Oyuncu):

def __init__(self, isim, rütbe):
Oyuncu.__init__(self, isim, rütbe)
self.güç = 100

veya:
class Asker(Oyuncu):

def __init__(self, *args):
Oyuncu.__init__(self, *args)
self.güç = 100

Gördüğünüz gibi, eski yöntemde taban sınıfın adını iki kez kullanmamız gerekiyor. Ayrıca
__init__() fonksiyonunun parametre listesinde ilk sıraya yine self kelimesini de eklemekzorunda kalıyoruz.
İsterseniz yukarıda gösterdiğimiz eski yöntemi kullanmaya devam edebilirsiniz elbette. Ancak
super() fonksiyonunu kullanmak eski yönteme göre biraz daha pratiktir.
Yukarıdaki örneklerde super() fonksiyonunu __init__() metodu içinde kullandık. Ancakelbette super() fonksiyonunu yalnızca __init__() fonksiyonu içinde kullanmak zorundadeğiliz. Bu fonksiyonu başka fonksiyonlar içinde de kullanabiliriz:
class Oyuncu():

def __init__(self, isim, rütbe):
self.isim = isim
self.rütbe = rütbe
self.güç = 0

def hareket_et(self):
print('hareket ediliyor...')

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
def puan_kazan(self):

print('puan kazanıldı')

def puan_kaybet(self):
print('puan kaybedildi')

class Asker(Oyuncu):
def __init__(self, isim, rütbe):

super().__init__(isim, rütbe)
self.güç = 100

def hareket_et(self):
super().hareket_et()
print('hedefe ulaşıldı.')

Bu örneğin, super() fonksiyonunun nasıl işlediğini daha iyi anlamanızı sağladığınızannediyorum. Gördüğünüz gibi, taban sınıfın hareket_et() adlı metodunu alt sınıftatanımladığımız aynı adlı fonksiyon içinde super() fonksiyonu yardımıyla genişlettik, yanitaban sınıfın hareket_et() adlı fonksiyonuna yeni bir işlev ekledik:
def hareket_et(self):

super().hareket_et()
print('hedefe ulaşıldı.')

Burada super().hareket_et() satırıyla taban sınıfın hareket_et() adlı metodunu alt sınıftatanımladığımız yeni hareket_et()metodu içinde çalıştırarak, bu metodun kabiliyetlerini yeni
hareket_et()metoduna aktarıyoruz.

43.6 object Sınıfı

Biz buraya gelinceye kadar Python’da sınıfları iki farklı şekilde tanımlayabileceğimizi öğrendik:
class Deneme():

pass

veya:
class Deneme:

pass

Sınıf tanımlarken parantez kullansak da olur kullanmasak da. Eğer miras alacağınız bir sınıfyoksa parantezsiz yazımı tercih edebilir, parantezli yazım tarzını ise başka bir sınıftan mirasaldığınız durumlar için saklayabilirsiniz:
class AltSınıf(TabanSınıf):

pass

Ancak sağda solda incelediğiniz Python kodlarında bazen şöyle bir sınıf tanımlama şekli degörürseniz şaşırmayın:
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class Sınıf(object):
pass

Python’ın 3.x öncesi sürümlerinde sınıflar yeni ve eski tip olmak üzere ikiye ayrılıyordu. Busürümlerde eski tip sınıflar şöyle tanımlanıyordu:
class Sınıf:

pass

veya:
class Sınıf():

pass

Yeni tip sınıflar ise şöyle:
class Sınıf(object):

pass

Yani eski tip sınıflar öntanımlı olarak herhangi bir taban sınıftan miras almazken, yenitip sınıfların object adlı bir sınıftan miras alması gerekiyordu. Dolayısıyla, tanımladığınızbir sınıfta object sınıfını miras almadığınızda, yeni tip sınıflarla birlikte gelen özelliklerdenyararlanamıyordunuz. Mesela önceki derslerde öğrendiğimiz @property bezeyicisi yeni tipsınıflarla gelen bir özelliktir. Eğer Python 3 öncesi bir sürüm için kod yazıyorsanız ve eğer@property bezeyicisini kullanmak istiyorsanız tanımladığınız sınıflarda açık açık object sınıfınımiras almalısınız.
Python 3’te ise bütün sınıflar yeni tip sınıftır. Dolayısıyla object sınıfını miras alsanız daalmasanız da, tanımladığınız bütün sınıflar öntanımlı olarak object sınıfını miras alacaktır. YaniPython 3 açısından şu üç tanımlama arasında bir fark bulunmaz:
class Sınıf:

pass

class Sınıf():
pass

class Sınıf(object):
pass

Bunların hepsi de Python 3 açısından birer yeni tip sınıftır. Daha doğrusu Python 3’te bütünsınıflar bir yeni tip sınıf olduğu için, yukarıdaki sınıf tanımlamaları hep aynı tipte sınıflara işareteder. Python 2’de ise ilk iki tanımlama eski tip sınıfları gösterirken, yalnızca üçüncü tanımlamayeni tip sınıfları gösterir.
Geldik bir bölümün daha sonuna. . . Böylece miras almaya ilişkin temel konularıincelemiş olduk. Bu bölümde öğrendiklerimiz sayesinde, etrafta gördüğümüz, mirasalma mekanizmasının kullanıldığı kodların çok büyük bir bölümünü anlayabilecek durumageldik. Bu mekanizmaya ilişkin olarak öğrenmemiz gerekenlerin geri kalanını da bir sonrakibölümde, grafik arayüz tasarımı konusuyla birlikte ele alacağız.
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Uyarı: Bu makale yoğun bir şekilde geliştirilmekte, içeriği sık sık güncellenmektedir.
Geçen bölümde verdiğimiz bilgiler sayesindemiras alma konusunun temelini oluşturan tabansınıf, alt sınıf ve türeme gibi kavramlarla birlikte super() ve object gibi araçların ne olduğunuve ne işe yaradığını da öğrendik. Dolayısıyla artık miras almamekanizmasına dair daha renkli,daha teşvik edici örnekler verebiliriz. Böylece, belki de gözünüze ilk bakışta pek de matah birşey değilmiş gibi görünen bu ‘miras alma’ denen mekanizmanın aslında ne kadar önemli birkonu olduğuna sizleri ikna edebiliriz.
Bu bölümde ayrıca geçen bölümlerde incelemeye fırsat bulamasak da nesne tabanlıprogramlama kapsamında incelememiz gereken başka konuları da ele alacağız.
Nesne tabanlı programlamadan ilk bahsettiğimiz derste, nesne tabanlı programlamayaklaşımının grafik arayüz tasarımı için biçilmiş kaftan olduğundan söz etmiştik hatırlarsanız.Bu bölümde inceleyeceğimiz konuların bazılarını grafik arayüz tasarımı eşliğinde anlatacağız.Grafik arayüz programlamanın bize sunduğu düğmeli-menülü görsel programların, nesnetabanlı programlamaya ilişkin soyut kavramları somut bir düzleme taşımamıza imkantanıması sayesinde, nesne tabanlı programlamaya ilişkin çetrefilli konuları daha rahat anlamafırsatı bulacağız.

44.1 Tkinter Hakkında

Hatırlarsanız, önceki derslerimizde birkaç kez Tkinter adlı bir modülden söz etmiştik. Tkinter,Python kurulumu ile birlikte gelen ve pencereli-menülü modern programlar yazmamızısağlayan grafik arayüz geliştirme takımlarından biridir.
Tkinter bir standart kütüphane paketi olduğu için, Python programlama dilini kurduğunuzdaTkinter de otomatik olarak kurulur27.

27 GNU/Linux dağıtımlarında, dağıtımı geliştiren ekip genellikle Tkinter paketini Python paketinden ayırdığıiçin, Tkinter’i ayrıca kurmanız gerekebilir. Eğer Python’ın etkileşimli kabuğunda import tkinter komutunu
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Elbette Python’da grafik arayüzlü programlar yazmamızı sağlayacak tekmodül Tkinter değildir.Bunun dışında PyQt, PyGI ve Kivy gibi alternatifler de bulunur. Ancak Tkinter’in ötekialternatiflere karşı en büyük üstünlüğü hem öbürlerine kıyasla çok daha kolay olması hemde Python’la birlikte gelmesidir. PyQt, PyGI ve Kivy’yi kullanabilmek için öncelikle bunlarıbilgisayarınıza kurmanız gerekir. Ayrıca Tkinter dışındaki alternatifleri kullanarak yazdığınızprogramları dağıtırken, bu arayüz kütüphanelerini kullanıcılarınızın bilgisayarına ya kendinizkurmanız ya da kullanıcılarınızdan bu kütüphaneleri kurmasını talep etmeniz gerekir.
Ben size, ilerde başka arayüz takımlarına geçiş yapacak da olsanız, Tkinter’i mutlakaöğrenmenizi tavsiye ederim. Hemnesne tabanlı programlama hemde grafik arayüz geliştirmekavramlarını öğrenmek açısından Tkinter son derece uygun bir ortamdır.
Biz bu bölümde Tkinter modülünü kullanarak, prosedürel programlama, nesne tabanlıprogramlama, sınıflar, miras alma ve nesne programlamaya ilişkin öteki konular üzerine ufaktefek de olsa bazı çalışmalar yapacağız. Bu çalışmalar sayesinde bir yandan öğrendiğimizeski konulara ilişkin güzel bir pratik yapma imkanı bulacağız, bir yandan Tkinter’inçalışmalarımızın sonucunu görsel bir şekilde izleme imkanı sağlaması sayesinde nesnetabanlı programlamanın çetrefilli kavramlarını anlamamız kolaylaşacak, bir yandan da ilk kezgördüğümüz kodları anlama ve bunlar hakkında fikir yürütme kabiliyeti kazanacağız. Yani birtaşla tamı tamına üç kuş vurmuş olacağız. . .

44.2 Prosedürel Bir Örnek

Başta da söylediğimiz gibi, nesne tabanlı programlama, grafik arayüzlü programlar geliştirmekiçin son derece uygun bir programlama yaklaşımıdır. Zaten kendi araştırmalarınız sırasındada, etraftaki grafik arayüzlü programların büyük çoğunluğunun nesne tabanlı programlamayaklaşımıyla yazıldığını göreceksiniz. Biz de bu derste vereceğimiz Tkinter örneklerindesınıflı yapıları kullanacağız. Ancak dilerseniz Tkinter’in nasıl bir şey olduğunu daha kolayanlayabilmek için öncelikle nesne tabanlı yaklaşım yerine prosedürel yaklaşımı kullanarakbirkaç küçük çalışma yapalım. Zira özellikle basit kodlarda, prosedürel yapıyı anlamak nesnetabanlı programlama yaklaşımı ile yazılmış kodları anlamaktan daha kolaydır. Ancak tabii kikodlar büyüyüp karmaşıklaştıkça sınıflı yapıları kullanmak çok daha akıllıca olacaktır.
O halde gelin isterseniz Tkinter modülünü nasıl kullanacağımızı anlamak için, bir metindosyası açıp içine şu kodları yazalım:
import tkinter

pencere = tkinter.Tk()
pencere.mainloop()

Bu kodları herhangi bir Python programı gibi kaydedip çalıştırdığınızda boş bir pencereninaçıldığını göreceksiniz. İşte böylece siyah komut satırından renkli grafik arayüze geçiş yapmışoldunuz. Hadi hayırlı olsun!
Gördüğünüz gibi, bu kodlarda sınıfları kullanmadık. Dediğimiz gibi, ilk etapta Tkinter’i daha iyianlayabilmek için sınıflı yapılar yerine prosedürel bir yaklaşımı benimseyeceğiz.
Burada öncelikle Tkinter modülünü içe aktardığımıza dikkat edin:
verdiğinizde bir hata mesajı alıyorsanız https://forum.yazbel.com/ adresinden yardım isteyin. Eğer Windowskullanıyorsanız, böyle bir probleminiz yok. Python’ı kurduğunuz anda Tkinter de emrinize amadedir.
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import tkinter

Modülü bu şekilde içe aktardığımız için, modül içindeki nitelik ve metotlara erişmekistediğimizde modülün adını kullanmamız gerekecek. Mesela yukarıda modülün adınıkullanarak, tkintermodülü içindeki Tk() sınıfını örnekledik:
pencere = tkinter.Tk()

Dilerseniz içe aktarma işlemini şu şekilde yaparak işlerimizi biraz daha kolaylaştırabiliriz:
import tkinter as tk

Böylece tkintermodülünün nitelik ve metotlarına ‘tkinter’ yerine ‘tk’ önekiyle erişebiliriz:
pencere = tk.Tk()

Yukarıdaki kodları yazdığımızda, yani tkinter modülünün Tk() sınıfını örneklediğimiz andaaslında penceremiz oluştu. Ancak bu pencere örnekleme ile birlikte oluşmuş olsa da,Tkinter’in iç işleyişi gereği, ‘ana döngü’ adlı bir mekanizma çalışmaya başlamadan görünürhale gelmez. İşte bu özel ana döngü mekanizmasını çalıştırmak ve böylece oluşturduğumuzpencereyi görünür hale getirmek için, Tk() sınıf örneklerinin mainloop() adlı bir metodunuçalıştıracağız:
pencere.mainloop()

Gördüğünüz gibi, Tk() sınıfını pencere adıyla örnekledikten sonra Tk() sınıfının mainloop()adlı metoduna pencere örneği üzerinden eriştik.
Bu ana döngü mekanizmasının benzerlerini Tkinter’in dışındaki öbür grafik arayüz tasarımaraçlarında da göreceksiniz.
Bu arada, yukarıdaki prosedürel örnekte bile, biz istemesek de sınıflarlamuhatap olduğumuzadikkatinizi çekmek isterim. Çünkü kullandığımız tkinter modülünün kendisi halihazırdabirtakım sınıflardan oluşuyor. Dolayısıyla bu modülü içe aktardığımızda, kodlarımızın içinepek çok sınıfı ister istemez dahil etmiş oluyoruz. Esasında sırf bu durum bile, grafik arayüzlüprogramlarda neden nesne tabanlı programlamanın tercih edildiğini gayet güzel gösteriyorbize. Neticede, kullandığımız harici kaynaklardan ötürü her şekilde sınıflarla ve nesne tabanlıyapılarla içli dışlı olacağımız için, kendi yazdığımız kodlarda da nesne tabanlı yapılardankaçmamızın hiçbir gerekçesi yok.
Neyse. . . Biz konumuza dönelim. . .
Yukarıda Tkinter modülünü kullanarak boş bir pencere oluşturduk. Gelin isterseniz bu boşpencere üzerinde birtakım değişiklikler yapalım.
Öncelikle tkintermodülümüzü içe aktaralım:
import tkinter as tk

Şimdi bu modülün Tk() adlı sınıfını örnekleyelim:
pencere = tk.Tk()

Böylece penceremizi oluşturmuş olduk. Tkinter’le verdiğimiz ilk örnekte de gördüğünüzgibi, Tkinter’le oluşturulan boş bir pencere öntanımlı olarak 200 piksel genişliğe ve
860 Bölüm 44. Nesne Tabanlı Programlama (Devamı)



Yazbel Python Belgeleri, Yayım 4.0.0

200 piksel yüksekliğe sahip olacaktır. Ancak isterseniz, Tk() sınıfının geometry() adlımetodunu kullanarak, pencere boyutunu ayarlayabilirsiniz (Tk() sınıfının hangi metotlarasahip olduğunu görmek için dir(pencere) komutunu verebileceğinizi biliyorsunuz):
import tkinter as tk

pencere = tk.Tk()
pencere.geometry('200x70')

pencere.mainloop()

Kendi yazdığımız sınıflardaki nitelik ve metotlara nasıl erişiyorsak, Tk() sınıfının nitelik vemetotlarına da aynı şekilde eriştiğimize dikkat edin. Neticede bizim yazdıklarımız da sınıftır,
Tk() da sınıftır. Tk() sınıfının bizimkilerden tek farkı, Tk() sınıfının Python geliştiricilerinceyazılmış olmasıdır. Yazarları farklı olsa da bütün sınıflar aynı kurallara tabidir. Dolayısıylailgili sınıfı kullanabilmek için önce sınıfımızı örnekliyoruz, ardından da bu sınıf içinde tanımlıolan nitelik ve metotlara noktalı gösterim tekniğini kullanarak ulaşıyoruz. Burada da Tk()sınıf örneklerinin geometry() metodunu kullanarak 200x200 yerine 200x70 boyutlarında birpencere oluşturduk:
pencere.geometry('200x70')

Şimdi bu boş pencereye bir etiket bir de düğme ekleyelim:
import tkinter as tk

pencere = tk.Tk()
pencere.geometry('200x70')

etiket = tk.Label(text='Merhaba Zalim Dünya')
etiket.pack()

düğme = tk.Button(text='Tamam', command=pencere.destroy)
düğme.pack()

pencere.mainloop()

Burada tkintermodülünün Tk() sınıfına ek olarak, aynı modülün Label() ve Button() adlı ikisınıfını daha kullandık. Label() sınıfı etiketler, Button() sınıfı ise düğmeler oluşturmamızısağlıyor. Bu sınıfların örnekleri üzerinde çalıştırdığımız pack() metodunu ise, etiket vedüğmeleri pencere üzerine yerleştirmek için kullanıyoruz.
Label() ve Button() sınıflarının text adlı bir parametre aldığını görüyorsunuz. Buparametrenin değeri, etiket veya düğmenin üzerinde ne yazacağını gösteriyor.
Bu kodları da tıpkı başka Python programlarını çalıştırdığınız gibi çalıştırabilirsiniz.
Bu arada, Tkinter’de bir şeyi oluşturmanın ve görünür hale getirmenin iki farklı işlemgerektirdiğine özellikle dikkat edin. Mesela üzerinde ‘Merhaba Zalim Dünya’ yazan bir etiketoluşturmak için şu kodu kullanıyoruz:
etiket = tk.Label(text='Merhaba Zalim Dünya')
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Bu etiketi pencere üzerine yerleştirmek, yani görünür hale getirmek için ise şu komutukullanıyoruz:
etiket.pack()

Aynı şekilde bir düğme oluşturmak için de şu komutu kullanıyoruz:
düğme = tk.Button(text='Tamam', command=pencere.destroy)

Böylece üzerinde ‘Tamam’ yazan ve tıklandığında pencereyi kapatan bir düğme oluşturmuşoluyoruz. Düğmenin üzerine tıklandığında ne olacağını Button() sınıfının commandparametresi aracılığıyla belirledik. Bu parametreye, pencere örneğinin destroy() metodunuverdiğimizde pencereye kapatma sinyali gönderilecektir. Yalnız bu metodu yazarkenparantez işaretlerini kullanmadığımıza dikkat edin. Eğer metodu pencere.destroy() şeklindeparantezli bir biçimde yazarsak, kapatma komutu daha düğmeye basmadan çalışacak ve budurumda düğmemiz düzgün işlemeyecektir.
Tıpkı etikette olduğu gibi, düğmemizi de pencere üzerine yerleştirmek, yani görünür halegetirmek için pack()metodundan yararlanıyoruz:
düğme.pack()

Bunun, Tk() sınıfı ile mainloop() metodu arasındaki ilişkiye benzediğine dikkatinizi çekmekisterim: Tıpkı pack() metoduna benzer bir şekilde, Tk() sınıfı yardımıyla da bir pencereoluşturduktan sonra, bu pencerenin görünür hale gelebilmesi için mainloop() metodunuçalıştırmamız gerektiğini hatırlıyorsunuz.
Bu kodlarda Tkinter’e ilişkin ayrıntılardan ziyade, sınıflı yapıları kodlarımıza nasıl dahilettiğimize ve bunları nasıl kullandığımıza odaklanmanızı istiyorum. Gördüğünüz gibi, tkintermodülünden içe aktardığımız Tk(), Label() ve Button() gibi sınıfların metot ve niteliklerini,mesela tıpkı karakter dizilerinin metot ve niteliklerini kullanır gibi kullanıyoruz.
Yukarıdaki örnekte, tkinter modülünün sınıflarını, kodlarımız içine prosedürel olarak dahilettik. Yani her sınıfı, belli bir sıraya göre kodlarımız içinde belirtip, bunları adım adımçalıştırdık. Prosedürel programlamada kodların yazılış sırası çok önemlidir. Bunu kanıtlamakiçin çok basit bir örnek verelim:
import tkinter as tk

pencere = tk.Tk()

def çıkış():
etiket['text'] = 'Elveda zalim dünya...'
düğme['text'] = 'Bekleyin...'
düğme['state'] = 'disabled'
pencere.after(2000, pencere.destroy)

etiket = tk.Label(text='Merhaba Zalim Dünya')
etiket.pack()

düğme = tk.Button(text='Çık', command=çıkış)
düğme.pack()

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
pencere.protocol('WM_DELETE_WINDOW', çıkış)

pencere.mainloop()

Burada her zamanki gibi öncelikle gerekli modülü içe aktardık:
import tkinter as tk

Daha sonra Tk() sınıfı yardımıyla penceremizi oluşturduk:
pencere = tk.Tk()

Ardından çıkış() adlı bir fonksiyon tanımladık:
def çıkış():

etiket['text'] = 'Elveda zalim dünya...'
düğme['text'] = 'Bekleyin...'
düğme['state'] = 'disabled'
pencere.after(2000, pencere.destroy)

Bu fonksiyon, pencere kapatılırken hangi işlemlerin yapılacağını belirliyor. Buna göre,programdan çıkılırken sırasıyla şu işlemleri gerçekleştiriyoruz:
1. Etiketin text parametresini ‘Elveda zalim dünya. . . ’ olarak değiştiriyoruz.
2. Düğmenin text parametresini ‘Bekleyin. . . ’ olarak değiştiriyoruz.
3. Düğmenin state parametresini ‘disabled’ olarak değiştirerek düğmeyi basılamaz halegetiriyoruz.
4. 2000 milisaniye (yani 2 saniye) sonra ise pencere.destroy() komutunu işleterekpencerenin kapanmasını sağlıyoruz.

çıkış() fonksiyonunu tanımladıktan sonra Label() ve Button() düğmeleri aracılığıyla etiketve düğmelerimizi oluşturuyoruz:
etiket = tk.Label(text='Merhaba Zalim Dünya')
etiket.pack()

düğme = tk.Button(text='Çık', command=çıkış)
düğme.pack()

Buna göre, düğmeye basıldığında, command parametresinin değeri olan çıkış() fonksiyonuçalışmaya başlayacak ve fonksiyon gövdesinde tanımladığımız işlemler gerçekleşecek.
Bildiğiniz gibi, bir program penceresinde, o programı kapatmayı sağlayacak düğmelerin yanısıra, bir de en üst sağ (veya sol) köşede program penceresini kapatan bir ‘X’ düğmesi bulunur.İşte bu ‘X’ düğmesine basıldığında da pencere kapanmadan önce çıkış() fonksiyonununçalışması için şu kodu yazıyoruz:
pencere.protocol('WM_DELETE_WINDOW', çıkış)

protocol() de tıpkı geometry() gibi, Tk() sınıfının metotlarından biridir. Bu metoduWM_DELETE_WINDOW argümanıyla birlikte kullanarak, pencere üzerindeki ‘X’ düğmesine
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basıldığında neler olacağını tanımlayabiliyoruz.
Son olarak da ana döngü mekanizmasını çalıştırıyoruz ve penceremizi görünür halegetiriyoruz:
pencere.mainloop()

Bu prosedürel kodları tekrar önümüze alalım:
import tkinter as tk

pencere = tk.Tk()

def çıkış():
etiket['text'] = 'Elveda zalim dünya...'
düğme['text'] = 'Bekleyin...'
düğme['state'] = 'disabled'
pencere.after(2000, pencere.destroy)

etiket = tk.Label(text='Merhaba Zalim Dünya')
etiket.pack()

düğme = tk.Button(text='Çık', command=çıkış)
düğme.pack()

pencere.protocol('WM_DELETE_WINDOW', çıkış)

pencere.mainloop()

En başta da söylediğimiz gibi, bu kodlarda, satır sıraları çok önemlidir. Mesela burada düğmeyioluşturan kodlarla pencere.protocol() kodlarının çalışması için bunların mutlaka çıkış()fonksiyonu tanımlandıktan sonra yazılması gerekir. Eğer bu kodları şöyle yazarsanız:
import tkinter as tk

pencere = tk.Tk()
pencere.protocol('WM_DELETE_WINDOW', çıkış)

def çıkış():
etiket['text'] = 'Elveda zalim dünya...'
düğme['text'] = 'Bekleyin...'
düğme['state'] = 'disabled'
pencere.after(2000, pencere.destroy)

etiket = tk.Label(text='Merhaba Zalim Dünya')
etiket.pack()

düğme = tk.Button(text='Çık', command=çıkış)
düğme.pack()

pencere.mainloop()

. . . programınız çalışmayacaktır.
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Bu durum, programcıyı, istediği kod düzenini oturtmak konusunda epey kısıtlar. Amaeğer nesne tabanlı programlama yaklaşımını kullanırsak kod akışını belirlerken daha özgürolabiliriz. Ayrıca prosedürel yaklaşımda kodlar büyüdükçe programınızın çorbaya dönmeihtimali nesne tabanlı programlama yaklaşımına göre daha fazladır. Ancak elbette nesnetabanlı programlama yaklaşımını kullanmak tek başına düzgün ve düzenli kod yazmanınteminatı değildir. Nesne tabanlı programlama yaklaşımını kullanarak da gayet sebze çorbasıkıvamında kodlar yazabilirsiniz. En başta da söylediğimiz gibi, nesne tabanlı programlama birseçenektir. Eğer istemezseniz, nesne tabanlı programlama yaklaşımını kullanmak zorundadeğilsiniz. Ama elinizde böyle bir imkanınız olduğunu ve başkalarının da bu yaklaşımdanyoğun bir şekilde faydalandığını bilmek çok önemlidir.

44.3 Sınıflı Bir Örnek

Bir önceki başlıkta Tkinter’i kullanılarak prosedürel bir kod yazdık. Peki acaba yukarıdakikodları nesne tabanlı olarak nasıl yazabiliriz?
Dikkatlice bakın:
import tkinter as tk

class Pencere(tk.Tk):
def __init__(self):

super().__init__()
self.protocol('WM_DELETE_WINDOW', self.çıkış)

self.etiket = tk.Label(text='Merhaba Zalim Dünya')
self.etiket.pack()

self.düğme = tk.Button(text='Çık', command=self.çıkış)
self.düğme.pack()

def çıkış(self):
self.etiket['text'] = 'Elveda zalim dünya...'
self.düğme['text'] = 'Bekleyin...'
self.düğme['state'] = 'disabled'
self.after(2000, self.destroy)

pencere = Pencere()
pencere.mainloop()

Bu kodlarda gördüğünüz bütün satırları anlayacak kadar nesne tabanlı programlama bilgisinesahipsiniz. Ama gelin biz yine de bu kodları sizin için tek tek ve tane tane açıklayalım.
Öncelikle tkintermodülünü tk adıyla içe aktarıyoruz:
import tkinter as tk

Daha sonra Pencere() adlı sınıfımızı tanımlamaya başlıyoruz:
class Pencere(tk.Tk):

...
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Burada öncelikle Tk() sınıfını miras aldığımıza dikkat edin. Bu sayede bu sınıfın içindeki bütünnitelik ve metotları kendi uygulamamız içinden çağırabileceğiz.
Penceremiz oluşur oluşmaz pencere üzerinde bir etiket ile bir düğme olmasını planlıyoruz.Pencere oluşur oluşmaz işletilecek kodları tanımlamak için bir __init__() metodunaihtiyacımız olduğunu biliyorsunuz:
class Pencere(tk.Tk):

def __init__(self):
...

Ancak kendi __init__() metodumuzu tanımlarken, Tk() sınıfının kendi __init__()metodundaki işlemleri de gölgelemememiz lazım. Dolayısıyla orijinal __init__() metodunukendi __init__()metodumuza aktarmak için super() fonksiyonundan yararlanacağız:
class Pencere(tk.Tk):

def __init__(self):
super().__init__()

Artık taban sınıfın __init__()metodunu kendi tanımladığımız alt sınıfın __init__()metoduiçinden özelleştirmeye başlayabiliriz. Öncelikle şu satırı yazıyoruz:
self.protocol('WM_DELETE_WINDOW', self.çıkış)

protocol()metodunun öntanımlı davranışı, pencerenin ‘X’ düğmesine basıldığında programısonlandırmaktır. İşte biz bu öntanımlı davranışı değiştirmek için protocol()metodunu içerenkodu tekrar tanımlıyoruz ve ‘X’ düğmesine basıldığında çıkış() fonksiyonunun çalışmasınısağlıyoruz.
Daha sonra normal bir şekilde etiketimizi ve düğmemizi tanımlıyoruz:
self.etiket = tk.Label(text='Merhaba Zalim Dünya')
self.etiket.pack()

self.düğme = tk.Button(text='Çık', command=self.çıkış)
self.düğme.pack()

İki farklı yerde atıfta bulunduğumuz çıkış() fonksiyonumuz ise şöyle:
def çıkış(self):

self.etiket['text'] = 'Elveda zalim dünya...'
self.düğme['text'] = 'Bekleyin...'
self.düğme['state'] = 'disabled'
self.after(2000, self.destroy)

Son olarak da şu kodları yazıp programımızı tamamlıyoruz:
pencere = Pencere()
pencere.mainloop()

Elbette zevkler ve renkler tartışılmaz, ancak ben yukarıdaki kodları, prosedürel kodlara göreçok daha düzgün, düzenli, anlaşılır ve okunaklı bulduğumu, bu kodlara baktığımda, programıoluşturan parçaların prosedürel kodlara kıyasla daha yerli yerinde olduğunu düşündüğümüsöylemeden de geçmeyeceğim. . .
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Eğer siz aksini düşünüyorsanız sizi prosedürel yolu tercih etmekten alıkoyan hiçbir şeyinolmadığını da bilin. Ancak tabii ki bu, nesne tabanlı programlamadan kaçabileceğiniz anlamınada gelmiyor! Unutmayın, bu yaklaşımı siz kullanmasanız da başkaları kullanıyor.

44.4 Çoklu Miras Alma

Python’da bir sınıf, aynı anda birden fazla sınıfı da miras alabilir. Eğer yazdığınız biruygulamada birden fazla taban sınıftan nitelik ve metot miras almanız gerekirse bunu şuşekilde gerçekleştirebilirsiniz:
class Sınıf(taban_sınıf1, taban_sınıf2):

pass

Bu şekilde hem taban_sınıf1 hem de taban_sınıf2’de bulunan nitelik ve metotlar aynı andaSınıf adlı sınıfa dahil olacaktır.
Ufak bir örnek verelim. Diyelim ki elimizde şu sınıflar var:
class c1:

sn1 = 'sn1'

def __init__(self):
self.ön1 = 'ön1'
print(self.ön1)

def örn_metot1(self):
self.öm1 = 'öm1'
return self.öm1

class c2:
sn2 = 'sn2'

def __init__(self):
self.ön2 = 'ön2'
print(self.ön2)

def örn_metot2(self):
self.öm2 = 'öm2'
return self.öm2

class c3:
sn3 = 'sn3'

def __init__(self):
self.ön3 = 'ön3'
print(self.ön3)

def örn_metot3(self):
self.öm3 = 'öm3'
return self.öm3
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Burada üç farklı sınıf ve her bir sınıfın içinde de birer sınıf niteliği, birer __init__() metodu,birer örnek niteliği ve birer örnek metodu görüyoruz.
Şimdi bu üç sınıfı birden taban sınıf olarak miras alan dördüncü bir sınıf tanımlayalım:
class c4(c1, c2, c3):

pass

Burada, taban sınıf vazifesi görecek sınıfların adını c4 sınıfının parantezleri arasına tektek yerleştirdiğimize dikkat edin. Bu şekilde c1, c2 ve c3 adlı sınıfları aynı anda mirasalmış oluyoruz. İşte bu mekanizmaya Python’da çoklu miras alma (multiple inheritance) adıveriliyor.
Tek bir sınıfı miras aldığınızda hangi kurallar geçerliyse, birden fazla sınıfı miras aldığınızda datemel olarak aynı kurallar geçerlidir. Ancak çoklu miras almada birden fazla sınıf söz konusuolduğu için, miras alınan sınıfların da kendi aralarında veya başka sınıflarla nitelik ve/veyametot alışverişi yapması halinde ortaya çıkabilecek beklenmedik durumlara karşı dikkatliolmalısınız. Ayrıca çoklu miras alma işlemi sırasında, aynı adı taşıyan metotlardan yalnızcabirinin miras alınacağını da unutmayın.
Örneğin:
class c1:

sn1 = 'sn1'

def __init__(self):
self.ön1 = 'ön1'
print(self.ön1)

def örn_metot1(self):
self.öm1 = 'öm1'
return self.öm1

def ortak_metot(self):
self.om = 'ortak metot_c1'
return self.om

class c2:
sn2 = 'sn2'

def __init__(self):
self.ön2 = 'ön2'
print(self.ön2)

def örn_metot2(self):
self.öm2 = 'öm2'
return self.öm2

def ortak_metot(self):
self.om = 'ortak metot_c2'
return self.om

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
class c3:

sn3 = 'sn3'

def __init__(self):
self.ön3 = 'ön3'
print(self.ön3)

def örn_metot3(self):
self.öm3 = 'öm3'
return self.öm3

def ortak_metot(self):
self.om = 'ortak metot_c3'
return self.om

class c4(c1, c2, c3):
def __init__(self):

super().__init__()

Burada, aynı adı taşıyan __init__() ve ortak_metot() adlı metotlardan yalnızca biri mirasalınacaktır. Bunlardan hangisinin miras alınacağını az çok tahmin etmişsinizdir. Evet, doğrubildiniz. Miras alma listesinde hangi sınıf önde geliyorsa onun metotları miras alınacaktır:
s = c4()
print(s.ortak_metot())

Gördüğünüz gibi, c4() sınıfı önce c1 sınıfını miras aldığı için hep c1 sınıfının metotları öncelikkazanıyor.
Eğer sınıfları class c4(c2, c3, c1): şeklinde miras alsaydık, bu kez de c2 sınıfının metotlarıöncelik kazanacaktı.
Elbette, Python’ın sizin için belirlediği öncelik sırası yerine kendi belirlediğiniz öncelik sırasınıda dayatabilirsiniz:
class c4(c1, c2, c3):

def __init__(self):
c2.__init__(self)

def ortak_metot(self):
return c3.ortak_metot(self)

Burada c2 sınıfının __init__()metodu ile c3 sınıfının ortak_metot’una miras önceliği verdik.
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44.5 Dahil Etme

Bir sınıftaki nitelik ve metotları başka bir sınıf içinde kullanmanın tek yolu ilgili sınıf veyasınıfları miras almak değildir. Hatta bazı durumlarda, miras alma iyi bir yöntem dahiolmayabilir. Özellikle birden fazla sınıfa ait nitelik ve metotlara ihtiyaç duyduğumuzda, çoklumiras alma yöntemini kullanmak yerine, dahil etme (composition) denen yöntemi tercihedebiliriz.
Peki nedir bu dahil etme denen şey? Adından da anlaşılacağı gibi, dahil etme yönteminde,taban sınıfın nitelik ve metotlarını miras almak yerine, alt sınıf içine dahil ediyoruz. Esasındabiz bunun örneğini görmüştük. Şu kodu hatırlıyorsunuz:
import tkinter as tk

class Pencere(tk.Tk):
def __init__(self):

super().__init__()
self.protocol('WM_DELETE_WINDOW', self.çıkış)

self.etiket = tk.Label(text='Merhaba Zalim Dünya')
self.etiket.pack()

self.düğme = tk.Button(text='Çık', command=self.çıkış)
self.düğme.pack()

def çıkış(self):
self.etiket['text'] = 'Elveda zalim dünya...'
self.düğme['text'] = 'Bekleyin...'
self.düğme['state'] = 'disabled'
self.after(2000, self.destroy)

pencere = Pencere()
pencere.mainloop()

Burada aynı anda hem miras alma hem de dahil etme yönteminden yararlanıyoruz. İlkönce Tk() sınıfını miras aldık. Böylece bu sınıfın nitelik ve metotlarına doğrudan erişim eldeettik. Etiket ve düğme oluşturmamızı sağlayan Label() ve Button() sınıflarını ise Pencere()sınıfımız içine dahil ettik. Böylece bu sınıfların nitelik ve metotlarına sırasıyla self.etiket veself.düğme adları altında erişim kazandık.
Miras alma ve dahil etme yöntemleri arasında tercih yaparken genel yaklaşımımız şu olacak:Eğer yazdığımız uygulama, bir başka sınıfın türevi ise, o sınıfı miras alacağız. Ama eğer bir sınıf,yazdığımız uygulamanın bir parçası ise o sınıfı uygulamamıza dahil edeceğiz.
Yani mesela yukarıdaki örnekte temel olarak yaptığımız şey bir uygulama penceresitasarlamaktır. Dolayısıyla uygulama penceremiz, tk.Tk() sınıfının doğrudan bir türevidir. Oyüzden bu sınıfı miras almayı tercih ediyoruz.
Pencere üzerine etiket ve düğme yerleştirmemizi sağlayan Label() ve Button() sınıfları ise,uygulama penceresinin birer parçasıdır. Dolayısıyla bu sınıfları uygulamamızın içine dahilediyoruz.
Yukarıda anlattığımız iki farklı ilişki türü ‘olma ilişkisi’ (is-a relationship) ve ‘sahiplik ilişkisi’(has-a relationship) olarak adlandırılabilir. Olma ilişkisinde, bir sınıf ötekinin türevidir. Sahip
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olma ilişkisinde ise bir sınıf öteki sınıfın parçasıdır. Eğer iki sınıf arasında ‘olma ilişkisi’ varsamiras alma yöntemini kullanıyoruz. Ama eğer iki sınıf arasında ‘sahiplik ilişkisi’ varsa dahiletme yöntemini kullanıyoruz.
Dipnotları:
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Nesne Tabanlı Programlama (Devamı)

Nesne tabanlı programlamaya ilişkin bu son bölümde önceki derslerde incelemeye fırsatbulamadığımız ileri düzey konulardan söz edeceğiz.

45.1 İnşa, İlklendirme ve Sonlandırma

Python’da bir sınıfın ömrü üç aşamadan oluşur:
1. İnşa (Construction)
2. İlklendirme (initialization)
3. Sonlandırma (destruction)

Biz bundan önceki derslerimizde ilklendirme sürecinin nasıl yürüdüğünü görmüştük.Bu dersimizde ise, ilklendirme sürecine de tekrar değinmekle birlikte, özellikle inşa vesonlandırma süreçlerini ele alacağız.
Önceki derslerimizden de bildiğimiz gibi, Python’da bir sınıfı ilklendirmek için __init__()adlı bir metottan yararlanıyoruz. Ancak, adının aksine, ilklendirme, sınıfların oluşturulmasınailişkin ilk basamak değildir. Python, bir sınıfın ilklendirilmesinden önce o sınıfı inşa eder. Buinşa işleminden sorumlumetodun adı ise __new__()’dur. Gelin bumetodu yakından tanımayaçalışalım.

872



Yazbel Python Belgeleri, Yayım 4.0.0

45.1.1 __new__() Metodu

Bildiğiniz gibi, Python’da basit bir sınıfı şu şekilde tanımlıyoruz:
class Sınıf():

def __init__(self):
print('merhaba sınıf!')

Burada __init__() metodu, sınıfımız örneklenir örneklenmez hangi işlemlerin yapılacağınıgösteriyor. Yani mesela sınıf = Sınıf() gibi bir kod yardımıyla Sınıf() adlı sınıfıörneklediğimiz anda ne olacağını bu __init__()metodu içinde tanımlıyoruz:
>>> # Yukarıdaki kodların `sınıf.py` adlı bir dosyada olduğunu varsayalım
>>> import sınıf
>>> snf = sınıf.Sınıf()

merhaba sınıf!

Gördüğünüz gibi, tam da __init__() metodunda tanımladığımız şekilde, sınıfımızıörneklediğimiz anda ekrana ‘merhaba sınıf’ çıktısı verildi.
Ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi, bir sınıf örneklendiğinde çalışan ilk metot aslında
__init__() değildir. Python bu süreçte alttan alta __new__() adlı başka bir metodu çalıştırır.Gelin bunu kanıtlayalım:
class Sınıf():

def __new__(cls):
pass

def __init__(self):
print('merhaba sınıf')

Bu sınıfı örneklediğinizde, bir önceki kodların aksine, ekrana ‘merhaba sınıf’ yazısı çıktı olarakverilmeyecektir. İşte bunun sebebi, Python’ın öntanımlı __new__()metodunun üzerine yazıp,o metodun işlevselliğini ortadan kaldırmış olmanızdır. Eğer __new__()metodunun öntanımlıdavranışını taklit etmek isterseniz yukarıdaki kodları şu şekilde yazmalısınız:
class Sınıf():

def __new__(cls, *args, **kwargs):
return object.__new__(cls, *args, **kwargs)

def __init__(self):
print('merhaba sınıf')

Burada yaptığımız şeyin aslında temel olarak basit bir miras alma işleminden ibaret olduğunugörüyor olmalısınız. Bildiğiniz gibi, Python’daki bütün sınıflar, eğer başka bir sınıfı miras olarakalmıyorlarsa, otomatik olarak object sınıfınımiras alırlar. Yani aslında yukarıdaki sınıf tanımınıPython şöyle görür:
class Sınıf(object):

...

Burada object taban sınıf olmuş oluyor. Bu taban sınıfın __new__()metodunun sahip olduğu
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işlevselliği Sınıf adlı alt sınıfa aktarabilmek için taban sınıfı kendi __new__() metodumuziçinde çağırıyoruz:
class Sınıf():

def __new__(cls, *args, **kwargs):
return object.__new__(cls, *args, **kwargs)

İşte eğer bir sınıfın inşa edilme sürecinin nasıl işleyeceğini kontrol etmek isterseniz bu
__new__()metodunun üzerine yazarak metodu değişikliğe uğratabilirsiniz:
class Sınıf():

def __new__(cls, *args, **kwargs):
print('Yeni sınıf inşa edilirken lütfen bekleyiniz...')
return object.__new__(cls, *args, **kwargs)

def __init__(self):
print('merhaba sınıf')

Ancak bu noktada şunu belirtmeden de geçmeyelim. __new__() metodu, sık sık muhatapolmanız gereken bir metot değil. __new__() metodunu kullanarak yapacağınız pek çok şeyiaslında doğrudan __init__()metodu aracılığıyla da yapabilirsiniz.
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Paketler

Uyarı: Bu makale yoğun bir şekilde geliştirilmekte, içeriği sık sık güncellenmektedir.
Birkaç bölüm önce, Python’ın belkemiği olduğunu söylediğimiz modüller konusundan sözetmiştik. Bu bölümde de yine modüllerle bağlantılı bir konuyu ele alacağız. KonumuzPython’daki paketler.

46.1 Paket Nedir?

Öncelikle paketin ne demek olduğunu anlamaya çalışarak başlayalım. Python’da bir dizinyapısı içinde bir araya getirilen, birbiriyle bağlantılı modüllere paket adı verilir. Dolayısıylapaketler modüllerden oluşur.
Python programlama dilinde paketler hem geniş bir yer tutar, hem de büyük bir önemtaşır. Hatta Python’ı bilmenin paketleri bilmek demek olduğunu söylersek çok da abartmışolmayız. Mesela Python’la web programları yazmak için kullanılan en gözde araçlardanbiri olan django web çatısı, aslında birtakım üçüncü şahıs modüllerinin bir paket yapısıiçinde bir araya getirilmiş halinden başka bir şey değildir. Aynı şekilde Python’la Androidve iOS üzerinde çalışabilecek programlar yazmak isterseniz kivy adlı bir başka Pythonpaketini öğrenmeniz gerekir. Python programlama dilini kullanarak grafik arayüzlü yazılımlargeliştirmemizi sağlayan tkinter ise standart kütüphanede bulunan pek çok paketten yalnızcabir tanesidir.
Etrafta django, kivy ve tkinter gibi pek çok kullanışlı paket bulabilirsiniz. Mesela standartkütüphanede bulunan sqlite3, Sqlite veritabanları üzerinde çalışmamıza imkan tanıyan çeşitlimodülleri içinde barındıran bir Python paketidir. Yine standart kütüphanede bulunan urllibpaketi yardımıyla internet adresleri (URL’ler) üzerinde çeşitli işlemler yapabilirsiniz. Pythonkurulum dizini içindeki Lib klasörü altında pek çok standart Python paketi görebilirsiniz.
Peki modüllerle paketleri birbirinden ayıran şey nedir?
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Öncelikle, paketler modüllere kıyasla çok daha kapsamlı bir yapıdır. Zira bir paket içinde(genellikle) birden fazla modül bulunur. Örneğin standart kütüphanede bulunan ve tek biros.py dosyasından oluşan os birmodülken, içinde pek çok farklı modülü barındıran collectionsbir pakettir. Tek bir dosyadan oluştuğu ve bir dizin yapısı içinde yer almadığı için bir modüldeniçe aktarma işlemi gerçekleştirmek son derece kolaydır. Paketlerden içe aktarma yaparkenuymamız gereken kurallar ise haliyle biraz daha karmaşıktır.
İkincisi, bütün paketler aynı zamanda birer modüldür, ancak bütün modüller birer paketdeğildir. Örneğin venv paketinden bahsederken ‘venvmodülü’ demek yanlış olmaz. Ancak osmodülünden bahsederken ‘os paketi’ demek biraz abes kaçacaktır.
Üçüncüsü, paketlerin __path__ adlı özel bir niteliği bulunur. Modüllerde ise bu nitelikbulunmaz. Örneğin:
>>> import os
>>> os.__path__

AttributeError: 'module' object has no attribute '__path__'

os bir modül olduğu için, __path__ niteliğine sahip değildir. Bir de json paketine bakalım:
>>> import json
>>> json.__path__

json ise bir paket olduğu için, __path__ niteliğine sahiptir. Birazdan bu niteliğin ne işeyaradığını anlatacağız. Ama ondan önce öğrenmeniz gereken başka şeyler var.

46.2 Paket Türleri

Tıpkı fonksiyonlarda ve modüllerde olduğu gibi, paketlerin de türleri vardır. Paketleri,kaynaklarına göre ikiye ayırabiliriz:
• Standart Paketler
• Üçüncü Şahıs Paketleri

Bu türlerin ne anlama geldiğini isimlerine bakarak rahatlıkla anlayabiliyoruz. Ama gelinisterseniz bunları kısaca gözden geçirelim.
Öncelikle standart paketlerden başlayalım.
46.2.1 Standart Paketler

Standart paketler, Python’ın standart kütüphanesinde bulunan paketlerdir. Tıpkı gömülüfonksiyonlar ve standart modüller gibi, standart paketler de dilin bir parçası olduklarından,bunlara erişebilmek için herhangi bir ek yazılım indirip kurmamıza gerek kalmaz; bu paketlerher an emrimize amadedir. Standart paketlere Python kurulumdizini içindeki Lib klasöründenerişebilirsiniz. Bir standart paketin tamolarak hangi konumda bulunduğunu öğrenmek için iseilgili paketin __path__ niteliğini sorgulayabilirsiniz:
>>> import urllib
>>> urllib.__path__
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Eğer sorguladığınız şeyin bir __path__ niteliği yoksa, paket sandığınız o şey, aslında bir paketdeğildir. Örneğin:
>>> import subprocess
>>> subprocess.__path__

Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>

AttributeError: 'module' object has no attribute '__path__'

Çünkü, bildiğiniz gibi, paketlerin aksine, modüllerin __path__ adlı bir niteliği bulunmaz.subprocess de bir paket değil, modül olduğu için __path__ sorgusu hata verecektir.
Bir paketin __path__ niteliğini sorguladığınızda çıktıda hangi dizini görüyorsanız, opaketin bilgisayardaki konumu odur. Mesela yukarıda adını andığımız urllib paketinin
__path__ niteliğini sorgulayıp, karşımıza çıkan klasöre gidelim. Paket dizininin içini açtığımızdakarşımıza şu dosyalar çıkacak:
error.py
parse.py
request.py
response.py
robotparser.py
__init__.py

Daha önce de dediğimiz gibi, paketlermodüllerden oluşur. İşte urllib paketi de yukarıda isminigördüğümüz modüllerin birleşiminden oluşuyor. Python kurulum dizini içindeki Lib klasörüaltında yer alan paketleri inceleyerek, hangi paketin hangi modüllerden oluştuğunu kendinizde görebilirsiniz.
46.2.2 Üçüncü Şahıs Paketleri

Python’da standart paketlerin dışında bir de üçüncü şahıs paketleri vardır. Bunlar Pythongeliştiricileri haricindeki kişilerce yazılıp kullanımımıza sunulmuş araçlardır. Bu paketler,standart paketlerin aksine dilin bir parçası olmadığından, bu paketleri kullanabilmek içinöncelikle bunları bilgisayarımıza kurmamız gerekir. Mesela django, kivy ve ilk derslerimizdenbirinde bahsettiğimiz cx_freeze birer üçüncü şahıs paketidir.
Peki bu üçüncü şahıs paketlerini nereden bulabiliriz?
Hatırlarsanız Modüller konusunu işlerken ‘Üçüncü Şahıs Modüllerinden’ de söz etmiştik.Üçüncü şahıs modüllerini bulabileceğimiz başlıca kaynağın https://pypi.org adresi olduğunuve buradan 60.000’in üzerinde üçüncü şahıs Python modülüne ulaşabileceğimizi de ifadeetmiştik. İşte orada bahsettiğimiz üçüncü şahıs modülleri, aslında birer pakettir. Ziraüçüncü şahıs modülleri çoğunlukla birer paket biçiminde sunulur. Dolayısıyla üçüncü şahısmodüllerine nereden ve nasıl ulaşıyorsak, üçüncü şahıs paketlerine de aynı yerden ve aynışekilde ulaşabiliriz. Ayrıca bir üçüncü şahıs paketini kurmadan önce, ilgili paketin yardımdosyalarını veya websitesini incelemekte de fayda var. Çünkü bazı üçüncü şahıs modüllerinikurabilmek için birtakım özel gereksinimleri yerine getirmeniz gerekiyor olabilir. Bu türbilgilere de ancak ilgili paketi geliştiren kişi veya ekibin websitesinden ulaşabilirsiniz.
Bir üçüncü şahıs paketinin https://pypi.org adresindeki adını öğrendikten sonra, bu paketi şukomutla kurabilirsiniz:
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pip3 install paket_adı

Mesela restructuredText biçimli metin dosyalarından şık ve kullanışlı belgeler üretmemizisağlayan sphinx paketi PyPI sitesinde bulunuyor. Dolayısıyla bu paketi kurmak için şu komutuverebiliriz:
pip3 install sphinx

Elbette, eğer bir GNU/Linux dağıtımı kullanıyorsanız, bu komutu root haklarıyla çalıştırmanızgerektiğini söylememe herhalde gerek yok:
sudo pip3 install sphinx

pip3 adlı yazılım, sphinx paketinin bütün dosyalarını PyPI sitesinden çekip otomatik olarakbilgisayarımıza kuracaktır.
Bir üçüncü şahıs paketini pip3 komutuyla kurmak yerine elle kurmayı da tercih edebilirsiniz.Örnek olarak bu defa django paketini alalım. Bu paketin en son sürümünü https://pypi.org/project/Django/#files adresinden indirebilirsiniz. Ayrıca arzu ederseniz https://www.djangoproject.com adresine uğrayarak bu modülün resmi websitesine de gözatabilirsiniz.
İndirdiğiniz tar.gz uzantılı sıkıştırılmış dosyayı açtığınızda karşısınıza pek çok dizin ve budizinlerin içinde de pek çok Python dosyası çıkacak. Django, geniş kapsamlı üçüncü şahıspaketlerine güzel bir örnektir.
Django paketini açıpdjango-master adlı dizinin içine girdiğinizde, orada setup.py adlı bir dosyagöreceksiniz. İşte pip3 komutu yerine, bu dosyayı kullanarak da bu paketi bilgisayarımızakurabiliriz.
Dikkatlice bakın:
python3 setup.py install

Bu komutta iki önemli unsur var. Birincisi, komutu çalıştırdığımız Python sürümü. Unutmayın,bir Python paketini hangi Python sürümü ile kurarsanız, o paketi o sürüm ile kullanabilirsiniz.Ben yukarıdaki komutta, sizin Python sürümünüzü başlatan komutun python3 olduğunuvarsaydım. Eğer siz Python’ı başlatmak için veya başka Python programlarını çalıştırmak içinfarklı bir komut kullanıyorsanız, setup.py dosyasını da o komutla çalıştıracaksınız. Neticedesetup.py de sıradan bir Python programıdır. Bu programı install parametresi ile birlikteçalıştırarak Django paketini sisteminize kurmuş oluyorsunuz. Kurulum tamamlandıktan sonra,kurulumun başarılı olup olmadığını test etmek için Python komut satırında şu komutu verin:
>>> import django

Eğer herhangi bir çıktı verilmeden alt satıra geçildiyse, bir üçüncü şahıs paketi olandjango’yu bilgisayarınıza başarıyla kurmuşsunuz demektir. Bu üçüncü şahıs modülününasıl kullanacağınızı öğrenmek için internet üzerindeki sayısız makaleden ve kitaptanyararlanabilirsiniz.
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46.3 Paketlerin İçe Aktarılması

Modüllerle paketler arasındaki önemli bir fark, paketlerinmodüllere kıyasla daha karmaşık biryapıda olmasıdır. Yalnızca tek bir dosyadan oluşan modüllerin bu basit yapısından ötürü, birmodülden nitelik veya metot içe aktarmak çok kolaydır. Mesela bir modül olan os’u şu şekildeiçe aktarabiliriz:
>>> import os

Eğer osmodülünden name niteliğini almak istersek şu komutu kullanabiliriz:
>>> from os import name

os modülü içindeki bütün nitelik ve metotları içe aktarmak istediğimizde yıldızlı içe aktarmayönteminden yararlanabiliriz:
>>> from os import *

Veya bu modül içindeki bir niteliği veya metodu başka bir isim altında da içe aktarabiliriz:
>>> from os import execv as exe

Gelelim paketlere. . .
46.3.1 import paket

Mesela urllib paketini ele alalım. Tıpkı os modülünde yaptığımız gibi, urllib paketini de şuşekilde içe aktarabiliriz:
>>> import urllib

Ancak os modülünün aksine, urllib paketini içe aktardığımızda mevcut isim alanına herhangibir nitelik veya metot otomatik olarak aktarılmaz. Örneğin osmodülünü içe aktardığımızda bumodülün içeriğinin, os öneki altında mevcut isim alanına döküldüğünü biliyoruz:
>>> dir(os)

Gördüğünüz gibi, modül içeriği kullanılabilir durumda. Listedeki nitelik ve metotlara os önekiile erişebiliriz:
>>> os.name
>>> os.listdir(os.getcwd())

gibi. . .
Ancak import os komutunun aksine, import urllib komutu, paket içeriğini otomatik olarakmevcut isim alanına aktarmaz:
>>> import urllib
>>> dir(urllib)

['__builtins__', '__cached__', '__doc__', '__file__',
(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
'__loader__', '__name__', '__package__', '__path__',
'__spec__']

Gördüğünüz gibi listede yalnızca standart metot ve nitelikler var. Bu listede mesela paketiçeriğinde olduğunu bildiğimiz error.py, parse.py, request.py, response.py ve robotparser.pygibi modülleri göremiyoruz. Eğer paket içinde bulunan belirli bir modülü içe aktarmakistiyorsak bunu açık açık belirtmeliyiz. Nasıl mı? Görelim. . .
46.3.2 import paket.modül

Mesela urllib paketinden requestmodülünü içe aktarmak istersek şu komutu yazacağız:
>>> import urllib.request

Bu modülü yukarıdaki şekilde içe aktardığımızda, modül içindeki nitelik ve metotlaraurllib.request önekiyle erişebiliriz:
>>> urllib.request.urlopen('https://yazbel.com/')

46.3.3 from paket import modül

Yukarıda olduğu gibi, urllib paketi içindeki request modülünü import paket.modül gibi birkomutla içe aktardığımızda ilgili modülün bütün nitelik ve metotları urllib.request ismialtında içe aktarıldığından, urllib paketi içindeki request modülünün nitelik ve metotlarınaulaşabilmek için her defasında urllib.request önekini kullanmamız gerekir. Eğer her defasındauzun uzun urllib.request yazmak istemiyorsanız paket içindeki modülü şu şekilde içeaktarabilirsiniz:
>>> from urllib import request

Böylece requestmodülünün nitelik ve metotlarına yalnızca request önekiyle erişebilirsiniz:
>>> request.urlopen('https://yazbel.com/')

46.3.4 from paket.modül import nitelik_veya_metot

Peki bir paket içinde yer alan herhangi bir modül içindeki nitelik ve metotlara öneksiz olarakerişmek istersek ne yapacağız? Python bize bu isteğimizi yerine getirmemizi sağlayacak bir yolda sunar.
Dikkatlice bakın:
from urllib.request import urlopen

Bu şekilde urllib paketi içindeki request modülünden urlopen adlı metodu doğrudan içeaktarmış olduk. Dolayısıyla bu metodu dümdüz kullanabiliriz:
>>> urlopen('https://yazbel.com/')
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Ancak, modüller konusunu işlerken öneksiz aktarmaya ilişkin söylediklerimizin paketler içinde geçerli olduğunu aklımızdan çıkarmıyoruz.
46.3.5 from paket.modül import *

Eğer bir paket içindeki bir modülün bütün nitelik ve metotlarını mevcut isim alanına olduğugibi aktarmak isterseniz şu içe aktarma yöntemini kullanabilirsiniz:
>>> from paket.modül import *

Bu bilgiyi urllibmodülüne uygulayalım:
>>> from urllib.request import *

Bu şekilde urllib paketi içindeki request modülünün bütün nitelik ve metotlarını doğrudanmevcut isim alanına aktarmış olduk. Bu yöntemin büyük bir rahatlık sunmakla birlikte önemlidezavantajlara da sahip olduğunu gayet iyi bildiğinizden eminim.

46.4 Kendi Oluşturduğumuz Paketler

Buraya kadar hep başkalarının yazdığı, hazır paketlerden söz ettik. Bu sayede bir Pythonpaketinin yapı olarak neye benzediğini ve nasıl kullanılacağını kabataslak da olsa anlamışolduk. Elbette biz sadece başkalarının yazdığı paketleri kullanmayacağız. Bir de bizim kendiyazdığımız Python paketleri olacak.
Kendi oluşturduğumuz paketler, adı üzerinde, kendi kendimize yazıp meydana getirdiğimizpaketlerdir. Bu paketleri iyice geliştirdikten ve başkaları için de yararlı olabilecek halegetirdikten sonra, istersek https://pypi.org adresindeki üçüncü şahıs paket deposunayükleyebiliriz. Böylece kendi geliştirdiğimiz paketler de, üçüncü şahıs Python paketleri arasınagirmiş olur. . .
İşte bu bölümde, bu tür paketleri nasıl yazacağımızı ele alacağız.
46.4.1 Paket Oluşturmak

Bir Python programı yazdığınızı düşünün. Programınızı ilk yazmaya başlarken doğal olarakprogramınız tek bir dosyadan oluşacaktır. Ancak elbette programınız büyüdükçe, bütünkodları tek bir dosyaya sıkıştırmak yerine, farklı işlevleri farklı dosyalar içinde tanımlamanındaha mantıklı olduğunu farkedeceksiniz. Mesela programın grafik arayüz kısmını bir dosyadatanımlarken, düğmelere, menülere bağlayacağınız işlevleri bir başka dosyada tanımlamakisteyebilirsiniz. Programınızın gerçekleştirdiği işlemleri küçük, mantıklı birimlere bölüpbunları farklı modüllere taşımanız, programınızı çok daha rahat bir şekilde idare etmenizisağlayacaktır. Yani, yazdığınız programı birkaç modüle bölüp, bunları bir paket yapısı içindesunmanız hem kendiniz açısından, hem de kodlarınızı okuyan başkaları açısından işleri epeykolaylaştıracaktır.
Python’da bir paket oluşturmak son derece kolaydır. Programkodlarını içeren .py dosyasını birklasör içine koyduğunuz anda, o klasörün adını taşıyan bir paket meydana getirmiş olursunuz.

46.4. Kendi Oluşturduğumuz Paketler 881

https://pypi.org


Yazbel Python Belgeleri, Yayım 4.0.0

Mesela bir sipariş takip programı yazdığımızı düşünelim. Ana klasörümüzün adını siparistakipkoyalım. Bu klasör içinde de komut.py, veritabani.py ve siparis.py adlı modüller olsun. Yanişöyle bir dosya-dizin yapısı oluşturalım:
+ siparistakip
|__ siparis.py
|__ komut.py
|__ veritabani.py

İşte bu şekilde basit bir dosya-dizin yapısı oluşturduğumuzda, siparistakip adlı bir Pythonpaketi meydana getirmiş oluyoruz28.
Gelin isterseniz, siparistakip dizininin gerçekten bir paket olduğunu teyit edelim.
Öncelikle paketimizi içe aktaralım. Bunun için siparistakip dizininin bulunduğu klasörde şukomutu verelim:
>>> import siparistakip

Şimdi paket içeriğini kontrol edelim:
>>> dir(siparistakip)

['__doc__', '__loader__', '__name__',
'__package__', '__path__', '__spec__']

Gördüğünüz gibi, listede __path__ adlı bir nitelik var. Bu niteliğin yalnızca paketlerdebulunduğunu biliyorsunuz. Demek ki siparistakip gerçekten de bir Python paketiymiş. Bunundışında, listede gördüğünüz __package__ niteliğini kullanarak da bir modülün paket olupolmadığını kontrol edebilirsiniz:
>>> siparistakip.__package__

'siparistakip'

Eğer test ettiğimiz modül bir paketse, __package__ niteliği bize bir paket adı verecektir. Yokeğer test ettiğimiz modül bir paket değil de alelade bir modülse, __package__ niteliği boş birkarakter dizisi döndürecektir. Mesela osmodülünün bir paket olmadığını biliyoruz:
>>> import os
>>> os.__package__

''

Gördüğünüz gibi, bu modülün __package__ niteliği boş bir karakter dizisi. Ayrıca bu modül birpaket olmadığı için, __path__ adlı bir nitelik de barındırmıyor:
>>> os.__path__

(sonraki sayfaya devam)
28 Daha önce Python’ın 2.x sürümlerini kullanmış olanlar, bu yapının bir paket oluşturmak için yeterli olmadığınıdüşünebilir. Çünkü Python’ın 2.x sürümlerinde bir paket oluşturabilmek için, siparistakipdizininin içinde __init__.pyadlı bir dosya daha oluşturmamız gerekiyordu. Ancak Python3’te bu zorunluluk ortadan kaldırıldı. Eğer busöylediğimiz şeyin ne anlama geldiğini bilmiyorsanız, bu uyarıyı görmezden gelip yolunuza devam edebilirsiniz.
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(önceki sayfadan devam)
Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>

AttributeError: 'module' object has no attribute '__path__'

Dolayısıyla bütün işaretler, gerçekten de siparistakip adlı bir paket oluşturduğumuzugösteriyor. . .
46.4.2 İçe Aktarma İşlemleri

Standart paketleri anlatırken, bu paketlerin her konumdan içe aktarılabileceğini söylemiştik.Aynı şey üçüncü şahıs paketleri için de geçerlidir. Çünkü gerek Python geliştiricileri, gerekseüçüncü şahıs paketleri geliştirenler, bu paketleri bize sunarken bunları Python’ın sys.pathçıktısına eklemişlerdir. O yüzden standart ve üçüncü şahıs paketlerini içe aktarırken sorunyaşamayız.
Ancak tabii ki kendi yazdığımız paketler sys.path listesine ekli olmadığı için, bunları içeaktarırken bazı noktalara dikkat etmeniz gerekir.
Mesela masaüstünde şu yapıya sahip bir paket oluşturalım:
+ paket
|__ modul1.py
|__ modul2.py
|__ modul3.py

+ altdizin
|__altmodul1.py
|__altmodul2.py

Bu dizinde dosya içerikleri şöyle olsun:
modul1.py:
isim1 = 'modul1'
print(isim1)

modul2.py:
isim2 = 'modul2'
print(isim2)

modul3.py:
isim3 = 'modul3'
print(isim3)

altmodul1.py:
altisim1 = 'altmodul1'
print(altisim1)

altmodul2.py:
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altisim2 = 'altmodul2'
print(altisim2)

Şimdi paket adlı dizinin bulunduğu klasörde bir etkileşimli kabuk oturumu açalım. Yalnız buoturumu paket dizinin içinde değil, bir üst dizinde açacaksınız. Yani o anda bulunduğunuzdizinde dir veya ls komutu verdiğinizde paket adlı dizini görüyor olmanız lazım. . . Eğer dir veyals komutunun çıktısında altdizin adlı dizini görüyorsanız yanlış yerdesiniz demektir. Hemen birüst dizine gidin.
Bulunduğumuz konumda şu komutu verelim:
>>> import paket

Eğer hiçbir çıktı almadan bir alt satıra geçtiyseniz her şey yolunda demektir. Eğer bir hatamesajı görüyorsanız, etkileşimli kabuk oturumunu yanlış konumda açmışsınızdır. Oturumudoğru konumda açıp tekrar gelin. . .
Standart paketlerde ve üçüncü şahıs paketlerinde gördüğümüz gibi, bir paketi yukarıdakişekilde içe aktardığımızda, o pakete ait herhangi bir modül veya nitelik otomatik olarak içeaktarılmıyor. dir(paket) komutu verdiğinizde yalnızca standart niteliklerin içe aktarıldığınıgöreceksiniz:
>>> dir(paket)

['__doc__', '__loader__', '__name__',
'__package__', '__path__', '__spec__']

Gördüğünüz gibi, oluşturduğumuz paket, bir Python paketinin sahip olması gereken bütünniteliklere sahip.
Şimdi bu paket içindekimodul1 adlı modülü içe aktaralım:
>>> from paket import modul1

modul1

Böylece modul1 adlı modülün içindeki değişkenin değerini almış olduk. Paket içindeki ötekimodülleri de aynı şekilde içe aktarabilirsiniz:
>>> from paket import modul2

modul2

>>> from paket import modul3

modul3

Peki ya meselamodul1 içindeki isim1 değişkenini almak istersek ne yapacağız?
Dikkatlice bakın:
>>> from paket.modul1 import isim1

modul1
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Gördüğünüz gibi, paket içindeki modul1 modülünün isim1 niteliğini başarıyla aldık. Örnekolması açısından ötekileri de alalım:
>>> from paket.modul2 import isim2

modul2

>>> from paket.modul3 import isim3

modul3

Buradaki temel mantığı kavradığınızı zannediyorum. Standart modülleri incelerkenbahsettiğimiz içe aktarma yöntemlerini tek tek yukarıdaki yapıya uygulayarak, burayakadar anlattıklarımızı anlayıp anlamadığınızı test edebilirsiniz. Dilerseniz pratik yapmakaçısından bir de altdizin içindeki modüllere uzanalım.
Öncelikle altdizin’i içe aktaralım:
>>> import paket.altdizin

Bu şekilde paket adlı paketin altdizin adlı alt dizinini içe aktarmış olduk. Artık bu alt diziniçindeki modüllere ve onların niteliklerine erişebiliriz. Mesela paket adlı paketin altdizin adlıalt dizini içindeki altmodul1 adlı modülün altisim1 niteliğini alalım:
>>> paket.altdizin.altmodul1.altisim1

'altmodul1'

Gördüğünüz gibi, altisim1 niteliğine erişmek için uzun bir yol gitmemiz gerekiyor. Bu yolukısaltmak isterseniz modülü şu şekilde içe aktarabilirsiniz:
>>> from paket.altdizin import altmodul1

Artık altmodul1’in niteliklerine yalnızca altmodul1 önekiyle ulaşabilirsiniz:
>>> altmodul1.altisim1

'altmodul1'

Hatta doğrudan altisim1 niteliğinin kendisini de alabilirsiniz:
>>> from paket.altdizin.altmodul1 import altisim1
>>> altisim1

'altmodul1'

Gördüğünüz gibi, Python’ın içe aktarma mantığı gayet basit. Bulunduğunuz konumdanitibaren, alt dizin ve modül adlarını sırasıyla kullanarak ve bunları birbiriyle nokta işareti ilebirleştirerek her bir modüle ve modül içindeki niteliğe erişebiliyoruz.
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46.4.3 İçe Aktarma Mantığı

Yukarıdaki örneklerden gördüğünüz gibi, Python’ın içe aktarma mekanizması gayet basit birşekilde işliyor. Ancak yine de bu durum sizin rehavete kapılmanıza yol açmasın. Zira kimizaman bu mekanizma hiç beklemediğiniz durumların ortaya çıkmasına da yol açabilir.
Python’da paketler üzerinde çalışırken, Python programlama dilinin paketleri içe aktarmamekanizmasını çok iyi anlamış olmalısınız. Eğer bu mekanizmayı hakkıyla anlamadan paketyapmaya kalkışırsanız, Python’ın içe aktarma sırasında verebileceği sürpriz hatalar size saç başyoldurabilir. İşte bu bölümde Python’ın paket içe aktarma mantığı üzerine eğilerek, engebeliyüzeyleri nasıl aşabileceğimizi anlamaya çalışacağız.
İçe Aktarma İşleminin Konumu

Python’da herhangi bir içe aktarma işlemi yapacağımız zaman, unutmamamız gereken enönemli konu, Python’ın bütün içe aktarma işlemlerini tek bir konumdan gerçekleştirdiğigerçeğidir. Bunun ne demek olduğunu anlamak için çok basit bir örnek verelim.
Yukarıda şöyle bir paket yapısı oluşturmuştuk:
+ paket
|__ modul1.py
|__ modul2.py
|__ modul3.py

+ altdizin
|__altmodul1.py
|__altmodul2.py

Burada altmodul2.py dosyasının içine şunu yazalım:
import altmodul1

Yani bu dosya ile aynı dizinde bulunan altmodul1.py dosyasını, altmodul2.py dosyası içindenbir modül olarak içe aktaralım.
Şimdi, daha önce yaptığımız gibi, paket adlı dizinin bulunduğu klasörde bir etkileşimli kabukoturumu açalım ve şu komutu yazalım:
>>> from paket.altdizin import altmodul2

Bu komut bize şöyle bir hata mesajı verecek:
ImportError: No module named 'altmodul1'

Bu hatanın sebebi, Python’ın altmodul1 adlı modülü bulamıyor olmasıdır. Halbuki bu modül,altmodul2 ile aynı dizinde bulunuyor. O halde acaba Python bu modülü neden bulamıyor?
Bunu anlamak için şöyle bir deneme yapalım:
Şimdi altmodul1.py ve altmodul2.py dosyalarının bulunduğu konumda bir etkileşimli kabukoturumu başlatın ve şu komutu verin:
>>> import altmodul2
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Gördüğünüz gibi, bu defa Python herhangi bir hata mesajı vermeden, impport altmodul1komutuyla altmodul2.py dosyası içinden çağırdığımız altmodul1modülünün içeriğini alabildi.Peki ama neden?
Başta da söylediğimiz gibi, Python bütün aktarma işlemlerini tek bir konumdan yapar.Yani eğer siz bir modülü üst dizinden içe aktardıysanız, o üst dizinin adı paket içindekibütün aktarmalara önek olarak eklenecektir. Dolayısıyla paket adlı dizinin bulunduğukonumdan altdizin içindeki altmodul2.py dosyasını çağırdığınızda, altmodul2.py içindeki
import altmodul1 komutu, altmodul1.py dosyasını bulamayacaktır. Ama siz altmodul2.pydosyasını kendi dizini içinden çağırdığınızda, import altmodul1 komutu, aynı dizin içindekialtmodul1.py dosyasını bulabilecektir.
Bu okuduklarınız ilk bakışta size çok karmaşıkmış gibi gelebilir, ama aslında biraz dikkatederseniz bu sistemin hiç de öyle karmaşık olmadığını, aksine son derece mantıklı olduğunugöreceksiniz.
Durumu daha da netleştirmek için şöyle bir şey yapalım:
altmodul2.py dosyasını açıp, import altmodul1 komutunu şöyle yazalım:
from paket.altdizin import altmodul1

Bu değişikliği kaydettikten sonra tekrar paket dizininin bulunduğu konumda bir oturum açıpşu komutu verelim:
>>> from paket.altdizin import altmodul2

İşte bu kez komutumuz başarıyla çalıştı ve altmodul1modülünü bulabildi. . .
Şimdi de altmodul1.py ve altmodul2.py dosyalarının bulunduğu konuma tekrar dönüp buradayine bir etkileşimli kabuk oturumu başlatalım ve daha önce verdiğimiz şu komutu tekrarverelim:
>>> import altmodul2

O da ne! Geçen sefer hatasız çalışan kod bu defa hata verdi:
ImportError: No module named 'paket'

Gördüğünüz gibi, modülü içe aktardığımız konumdan ötürü Python bu kez de paket adlı paketibulamıyor.
Birazdan bütün bu sorunların kesin çözümünü vereceğiz. Ama ondan önce başka bir konudansöz edelim.
Bağıl İçe Aktarma

Dediğimiz gibi, bir içe aktarma işleminin başarılı olabilmesi, o içe aktarma işleminin yapıldığıkonumun neresi olduğuna ve paket içinde bulunan öteki modüllerdeki içe aktarmalarınnasıl yazıldığına bağlıdır. Yani mesela normalde aynı konumda bulunan iki modül birbiriniyalnızca import modül_adı gibi bir komutla içe aktarabilecekken, eğer bumodüller üst dizininbulunduğu konumdan çağrılıyorsa, içe aktarma başarısız olabilir. Bunun bir örneğini yukarıdagörmüştük. altdizin içinde bulunan altmodul1.py dosyasını, aynı dizindeki altmodul2.pydosyasından içe aktarmak için altmodul2.py dosyasına import altmodul1 yazdığımızda,ana paket dizininin bulunduğu konumdan altdizin içindeki altmodul2.py dosyasını from
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paket.altdizin import altmodul2 gibi bir komut ile içe aktarma girişimimiz başarısızlığauğruyordu. Python’ın ilgili modülü bulabilmesini sağlamak için, altmodul2.py dosyasına
import altmodul1 yazmak yerine from paket.altdizin import altmodul1 yazmıştık. İşteaynı şeyi ‘bağıl içe aktarma’ (relative import) denen bir mekanizma yardımıyla dagerçekleştirebiliriz.
Bu mekanizmada içe aktarma işlemi, içe aktaran modülün bulunduğu konuma göregerçekleşir. Bir örnek verelim. . .
altmodul2.py dosyasına import altmodul1 veya from paket.altdizin import altmodul1yerine şunu yazalım:
from . import altmodul1

Burada from kelimesinden sonra gelen nokta (.), içe aktaran modülle aynı dizine atıftabulunuyor. Yani bu şekilde altmodul2.py’nin bulunduğu dizine atıfta bulunmuş, böylece budizinde bulunan altmodul1 adlı modülü içe aktarabilmiş olduk. paket dizininden, hatta altdizindizininden yapılacak içe aktarma işlemleri bu komut sayesinde başarılı olacaktır.
Dediğimiz gibi, orada . işareti, içe aktaran modülle aynı dizini temsil ediyor. Eğer oraya yanyana iki nokta (..) koyacak olursanız, bir üst dizine atıfta bulunabilirsiniz. Mesela bir üst dizindebulunan modul3.py dosyasını altmodul2.py veya altmodul1.py dosyasından içe aktarmakisterseniz, bu dosyaların herhangi birine şu kodu yazabilirsiniz:
from .. import modul3

Üç nokta yan yana koyduğunuzda ise (. . . ) iki üst dizine atıfta bulunmuş olursunuz. Ancak buşekilde paketin dışına çıkamayacağınızı da unutmayın. Yani mesela paket dizininin bulunduğukonuma göre bir üst dizinde bulunan, yani paket dışındaki falanca.py adlı bir modülü şuşekilde içe aktaramazsınız:
from ... import falanca

Ama tabii eğer paketinizin dizin yapısı iki üst dizine çıkılmasına müsaade ediyorsa yukarıdakikomut çalışacaktır. Yani elinizdeki, aşağıdakine benzer yapıda bir pakette:
+ paket
|__ modul1.py
|__ modul2.py
|__ modul3.py

+ altdizin
|__altmodul1.py
|__altmodul2.py

+ altaltdizin
|__altaltmodul1.py
|__altaltmodul2.py

altaltmodul1.py dosyasının bulunduğu konumdan itibaren iki üst dizine çıkarak modul2.pydosyasını içe aktarabilirsiniz:
from ... import modul2

Yukarıda gösterdiğimiz bağıl içe aktarma mekanizması, paket adı belirtmeden içe aktarmaişlemi gerçekleştirmenizi sağlar. Yani bu mekanizma sayesinde from paketadi.modul import
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altmodul yerine from . import modul gibi bir kod yazarak, aynı dizin içinde veya üstdizinlerde bulunan modüllere atıfta bulunabilirsiniz.
46.4.4 Paketlerin Yola Eklenmesi

Daha önce de birkaç kez vurguladığımız gibi, içe aktarma işlemlerinde Python aradığımızmodülü veya paketi bulabilmek için sys.path adlı listede görünen dizinlerin içine bakar. Eğeriçe aktarmak istediğiniz paket dizini bu listede değilse, o paketi içe aktarabilmek için, komutsatırını o dizinin bulunduğu klasörde açmanız gerekir. Yani standart paketler ve üçüncü şahıspaketlerin aksine, sys.path’e eklenmemiş bir paketi her yerden içe aktaramazsınız.
Peki bir paketi sys.path listesine nasıl ekleyeceğiz?
Aslında bu sorunun cevabı çok basit. Bildiğiniz gibi, sys.path aslında basit bir listeden ibarettir.Dolayısıyla listeler üzerinde nasıl değişiklik yapıyorsanız, sys.path üzerinde de o şekildedeğişiklik yapacaksınız.
Gelin isterseniz, yukarıda oluşturduğumuz paket adlı paket üzerinden bir uygulama yapalım.
Python’da bir paketi sys.path listesine eklerken dikkat etmemiz gereken çok önemli bir konuvar: Bir paketi sys.path listesine eklerken, paket adına karşılık gelen dizini değil, paketi içerendizini bu listeye eklemeliyiz. Yani mesela paket adlı dizin masaüstündeyse, bizim listeyemasaüstünün olduğu dizini eklememiz gerekiyor, paketin olduğu dizini değil. . .
Dikkatlice bakın:
>>> import os, sys
>>> kullanıcı = os.environ['HOME'] #Windows'ta os.environ['HOMEPATH']
>>> masaüstü = os.path.join(kullanıcı, 'Desktop')
>>> sys.path.append(masaüstü)

Böylece masaüstünün bulunduğu dizini sys.path’e eklemiş olduk. Burada uyguladığımızadımlara şöyle bir bakalım.
Öncelikle gerekli modülleri içe aktardık:
>>> import os, sys

Amacımız masaüstünün yolunu sys.path’e eklemek. Dolayısıyla öncelikle kullanıcı dizinininnerede olduğunu tespit etmemiz lazım. Bildiğiniz gibi, kullanıcı dizinleri, bilgisayarı kurankişinin ismine göre belirlendiği için, bütün bilgisayarlarda bu değer farklı olur. Bu değerin neolduğu tespit edebilmek için os modülünün environ niteliğinden yararlanabiliriz. Bu nitelik,işletim sistemine özgü çevre değişkenlerini tutar.
GNU/Linux’ta kullanıcı dizinini tutan çevre değişkeni ‘HOME’ anahtarı ile gösterilir:
>>> kullanıcı = os.environ['HOME']

Windows’ta ise ‘HOMEPATH’ anahtarını kullanıyoruz:
>>> kullanıcı = os.environ['HOMEPATH']

Kullanıcı dizinini elde ettikten sonra, masaüstüne giden yolu bulabilmek için şu komutukullanıyoruz:
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>>> masaüstü = os.path.join(kullanıcı, 'Desktop')

Sıra geldi elde ettiğimiz tam dizin yolunu sys.path’e eklemeye:
>>> sys.path.append(masaüstü)

Gördüğünüz gibi, listelerin append() metodu yardımıyla masaüstünün yolunu sys.path adlılisteye ekledik.
Artık masaüstünde bulunan paketleri rahatlıkla her yerden içe aktarabiliriz.
Not: os modülü hakkında daha geniş bilgi için os Modülü başlıklı konuyu inceleyebilirsiniz.sysmodülü hakkında bilgi için ise sys Modülü başlığını ziyaret edebilirsiniz.

46.4.5 Paketlerde İsim Çakışmaları

__init__.py Dosyası

Dipnotları:
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BÖLÜM47

Önemli Standart Kütüphane Modülleri

Daha önce de söylediğimiz gibi, modüller Python programlama dilinin belkemiğini oluşturur.Hatta Python’ı öğrenmek, bir bakıma modülleri öğrenmek demektir, diyebiliriz. Biz herne kadar bu noktaya gelene kadar Python’daki bütün temel veri tiplerini ve fonksiyonlarıöğrenmiş olsak da modülleri öğrenmeden ve bunları etkili bir şekilde nasıl kullanacağımızıbilmeden işe yarar programlar yazamayız.
Mesela diyelim ki veritabanına kayıt yapan bir program yazacaksınız. İşte bu iş için çeşitlimodüllerden yararlanmanız gerekir.
Eğer MS Excel veya MS Word gibi dosya biçimleri üzerinde çalışmalar yapacaksanız, budosyalar üzerinde işlem yapabilmenizi sağlayan birtakım modülleri kullanmanız gerekir.
Aynı şekilde grafik bir arayüze sahip programlar geliştirebilmek için de bazı standartmodülleriveya üçüncü şahıs modüllerini kullanmalısınız.
Bu durum oyun programlama, taşınabilir cihaz programlama, ağ programlama, webprogramlama ve başka programlama alanları için de geçerlidir.
Geçen bölümde, modüller konusundan söz ederken Python’daki standart kütüphanemodüllerine ve üçüncü şahıs modüllerine şöyle bir göz gezdirmiştik. Önümüzdeki bir kaçbölüm boyunca ise bazı önemli standart modülleri ve üçüncü şahıs modüllerini ayrıntılı olarakinceleyeceğiz. Bu sayede programcılık ufkumuz epey bir genişlemiş olacak.

47.1 Düzenli İfadeler

Düzenli ifadeler Python programlama dilinin en çetrefilli konularından biridir. Öyle ki,düzenli ifadelerin Python içinde ayrı bir dil olarak düşünülmesi gerektiğini söyleyenler dahivardır. Ama bütün zorluklarına rağmen programlama deneyimimizin bir noktasında mutlakakarşımıza çıkacak olan bu yapıyı öğrenmemizde büyük fayda var. Düzenli ifadeleri öğrendiktensonra, elle yapılması saatler sürecek bir işlemi saliseler içinde yapabildiğinizi gördüğünüzdeeminim düzenli ifadelerin ne büyük bir nimet olduğunu siz de anlayacaksınız. Tabii her güzelşey gibi, düzenli ifadelerin nimetlerinden yararlanabilecek düzeye gelmek de bir miktar kan,ter ve gözyaşı istiyor.
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Peki, düzenli ifadeleri kullanarak neler yapabiliriz? Çok genel bir ifadeyle, bu yapıyı kullanarakmetinleri veya karakter dizilerini parmağımızda oynatabiliriz. Örneğin bir web sitesindedağınık halde duran verileri bir çırpıda ayıklayabiliriz. Bu veriler, mesela, toplu halde görmekistediğimiz web adreslerinin bir listesi olabilir. Bunun dışında, örneğin, çok sayıda belgeüzerinde tek adımda istediğimiz değişiklikleri yapabiliriz.
Ancak genel bir kural olarak, düzenli ifadelerden kaçabildiğimiz müddetçe kaçmamız gerekir.Eğer Python’daki karakter dizisi metotları, o anda yapmak istediğimiz şey için yeterligeliyorsa mutlaka o metotları kullanmalıyız. Çünkü karakter dizisi metotları, düzenli ifadelerekıyasla hem daha basit, hem de çok daha hızlıdır. Ama bir noktadan sonra karakterdizilerini kullanarak yazdığınız kodlar iyice karmaşıklaşmaya başlamışsa, kodların her tarafıif deyimleriyle dolmuşsa, hatta basit bir işlemi gerçekleştirmek için yazdığınız kod sayfasınırlarını zorlamaya başlamışsa, işte o noktada artık düzenli ifadelerin dünyasına adımatmanız gerekiyor olabilir. Ama bu durumda Jamie Zawinski’nin şu sözünü de aklınızdançıkarmayın: “Bazıları, bir sorunla karşı karşıya kaldıklarında şunu der: ‘Evet, burada düzenliifadeleri kullanmam gerekiyor.’ İşte onların bir sorunu daha vardır artık. . . ”
Başta da söylediğim gibi, düzenli ifadeler bize zorlukları unutturacak kadar büyük kolaylıklarsunar. Emin olun yüzlerce dosya üzerinde tek tek elle değişiklik yapmaktan daha zor değildirdüzenli ifadeleri öğrenip kullanmak. . . Hem zaten biz de bu sayfalarda bu “sevimsiz” konuyuolabildiğince sevimli hale getirmek için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Sizin de çabagöstermeniz, bol bol alıştırma yapmanız durumunda düzenli ifadeleri kavramak o kadar dazorlayıcı olmayacaktır. Unutmayın, düzenli ifadeler ne kadar uğraştırıcı olsa da programcınınen önemli silahlarından biridir. Hatta düzenli ifadeleri öğrendikten sonra onsuz geçenyıllarınıza acıyacaksınız.
Şimdi lafı daha fazla uzatmadan işimize koyulalım.
47.1.1 Düzenli İfadelerin Metotları

Python’daki düzenli ifadelere ilişkin her şey bir modül içinde tutulur. Bu modülün adı re. Tıpkıos modülünde, sys modülünde, tkinter modülünde ve öteki bütün modüllerde olduğu gibi,düzenli ifadeleri kullanabilmemiz için de öncelikle bu remodülünü içe aktarmamız gerekecek.Bu işlemi nasıl yapacağımızı çok iyi biliyorsunuz:
>>> import re

Başta da söylediğimiz gibi, düzenli ifadeler bir programcının en önemli silahlarından biridir.Şu halde silahımızın özelliklerine bakalım. Yani bu yapının bize sunduğu araçları şöyle birlisteleyelim. Etkileşimli kabukta şu kodu yazıyoruz:
>>> dir(re)

Tabii yukarıdaki dir(re) komutunu yazmadan önce import re şeklinde modülümüzü içeaktarmış olmamız gerekiyor.
Gördüğünüz gibi, re modülü içinde epey metot/fonksiyon var. Biz bu sayfada ve ilerleyensayfalarda, yukarıdaki metotların/fonksiyonların en sık kullanılanlarını size olabildiğinceyalın bir şekilde anlatmaya çalışacağız. Eğer isterseniz, şu komutu kullanarak yukarıdakimetotlar/fonksiyonlar hakkında yardım da alabilirsiniz:
>>> help(metot_veya_fonksiyon_adı)
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Bir örnek vermek gerekirse:
>>> help(re.match)

Help on function match in module re:
match(pattern, string, flags=0)
Try to apply the pattern at the start of the string,
returning a match object, or None if no match was found.

Ne yazık ki, Python’ın yardım dosyaları hep İngilizce. Dolayısıyla eğer İngilizce bilmiyorsanız,bu yardım dosyaları pek işinize yaramayacaktır. Bu arada yukarıdaki yardım bölümündençıkmak için klavyedeki q düğmesine basmanız gerekir.
match() Metodu

Bir önceki bölümde metotlar hakkında yardım almaktan bahsederken ilk örneğimizi match()metoduyla vermiştik, o halde match()metodu ile devam edelim.
match() metodunu tarif etmek yerine, isterseniz bir örnek yardımıyla bu metodun ne işeyaradığını anlamaya çalışalım. Diyelim ki elimizde şöyle bir karakter dizisi var:
>>> a = "python güçlü bir programlama dilidir."

Varsayalım ki biz bu karakter dizisi içinde ‘python’ kelimesi geçip geçmediğini öğrenmekistiyoruz. Ve bunu da düzenli ifadeleri kullanarak yapmak istiyoruz. Düzenli ifadeleri bu örneğeuygulayabilmek için yapmamız gereken şey, öncelikle bir düzenli ifade kalıbı oluşturup, dahasonra bu kalıbı yukarıdaki karakter dizisi ile karşılaştırmak. Biz bütün bu işlemleri match()metodunu kullanarak yapabiliriz:
>>> re.match("python", a)

Burada, ‘python’ şeklinde bir düzenli ifade kalıbı oluşturduk. Düzenli ifade kalıpları match()metodunun ilk argümanıdır (yani parantez içindeki ilk değer). İkinci argümanımız ise (yaniparantez içindeki ikinci değer), hazırladığımız kalıbı kendisiyle eşleştireceğimiz karakter dizisiolacaktır.
Klavyede ENTER tuşuna bastıktan sonra karşımıza şöyle bir çıktı gelecek:
<_sre.SRE_Match object; span=(0, 6), match='python'>

Bu çıktı, düzenli ifade kalıbının karakter dizisi ile eşleştiği anlamına geliyor. Yani aradığımızşey, karakter dizisi içinde bulunmuş.
Yukarıdaki çıktıda gördüğümüz ifadeye Python’cada eşleşme nesnesi (match object)adı veriliyor. Çünkü match() metodu yardımıyla yaptığımız şey aslında bir eşleştirmeişlemidir (match kelimesi İngilizcede ‘eşleşmek’ anlamına gelir). Biz burada ‘python’ düzenliifadesinin a değişkeniyle eşleşip eşleşmediğine bakıyoruz. Yani re.match("python", a)ifadesi aracılığıyla ‘python’ ifadesi ile a değişkeninin tuttuğu karakter dizisinin eşleşipeşleşmediğini sorguluyoruz. Bizim örneğimizde ‘python’ a değişkeninin tuttuğu karakter dizisiile eşleştiği için bize bir eşleşme nesnesi döndürülüyor.
Bu çıktı, düzenli ifade kalıbının karakter dizisi ile eşleştiğini bildirmenin yanı sıra, bize başkabirtakım bilgiler daha veriyor. Mesela bu çıktıdaki span parametresi, aradığımız ‘python’karakter dizisinin, a değişkeninin 0. ila 6. karakterleri arasında yer aldığını söylüyor bize. Yani:
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>>> a[0:6]

'python'

Ayrıca yukarıdaki çıktıda gördüğümüz match parametresi de bize eşleşen ifadenin ‘python’olduğu bilgisini veriyor.
Bir de şu örneğe bakalım:
>>> re.match("Java", a)

Burada ENTER tuşuna bastığımızda hiç bir çıktı almıyoruz. Aslında biz görmesek de Pythonburada “None” çıktısı veriyor. Eğer yukarıdaki komutu şöyle yazarsak “None” çıktısını biz degörebiliriz:
>>> print(re.match("Java", a))

None

Gördüğünüz gibi, ENTER tuşuna bastıktan sonra “None” çıktısı geldi. Demek ki “Java” ifadesi,“a” değişkeninin tuttuğu karakter dizisi ile eşleşmiyormuş. Buradan çıkardığımız sonuca göre,Python match() metodu yardımıyla aradığımız şeyi eşleştirdiği zaman bir eşleşme nesnesi(match object) döndürüyor. Eğer eşleşme yoksa, o zaman da “None” değerini döndürüyor.
Biraz kafa karıştırmak için şöyle bir örnek verelim:
>>> a = "Python güçlü bir dildir"
>>> re.match("güçlü", a)

Burada “a” değişkeninde “güçlü” ifadesi geçtiği halde match()metodu bize bir eşleşme nesnesidöndürmedi. Peki ama neden?
Aslında bu gayet normal. Çünkü match() metodu bir karakter dizisinin sadece en başınabakar. Yani “Python güçlü bir dildir” ifadesini tutan a değişkenine re.match(“güçlü”, a) gibi birfonksiyon uyguladığımızda, match() metodu a değişkeninin yalnızca en başına bakacağı ve adeğişkeninin en başında “güçlü” yerine “python” olduğu için, match() metodu bize olumsuzyanıt veriyor.
Aslında match()metodunun yaptığı bu işi, karakter dizilerinin split()metodu yardımıyla dayapabiliriz:
>>> a.split()[0] == "python"

True

Demek ki a değişkeninin en başında “python” ifadesi varmış. Bir de şuna bakalım:
>>> a.split()[0] == "güçlü"

False

Veya aynı işi sadece startswith()metodunu kullanarak dahi yapabiliriz:
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>>> a.startswith("python")

Eğer düzenli ifadelerden tek beklentiniz bir karakter dizisinin en başındaki veriyle eşleştirmeişlemi yapmaksa, split() veya startswith()metotlarını kullanmak daha mantıklıdır. Çünkü
split() ve startswith()metotları match()metodundan çok daha hızlı çalışacaktır.
match()metodunu kullanarak birkaç örnek daha yapalım:
>>> sorgu = "1234567890"
>>> re.match("1", sorgu)

<_sre.SRE_Match object; span=(0, 1), match='1'>

>>> re.match("1234", sorgu)

<_sre.SRE_Match object; span=(0, 4), match='1234'>

>>> re.match("124", sorgu)

İsterseniz şimdiye kadar öğrendiğimiz şeyleri şöyle bir gözden geçirelim:
1. Düzenli ifadeler Python’ın çok güçlü araçlarından biridir.
2. Python’daki düzenli ifadelere ilişkin bütün fonksiyonlar re adlı bir modül içinde yer alır.
3. Dolayısıyla düzenli ifadeleri kullanabilmek için öncelikle bu re modülünü import rediyerek içe aktarmamız gerekir.
4. remodülünün içeriğini dir(re) komutu yardımıyla listeleyebiliriz.
5. match()metodu remodülü içindeki fonksiyonlardan biridir.
6. match()metodu bir karakter dizisinin yalnızca en başına bakar.
7. Eğer aradığımız şey karakter dizisinin en başında yer alıyorsa, match() metodu bireşleştirme nesnesi döndürür.
8. Eğer aradığımız şey karakter dizisinin en başında yer almıyorsa, match()metodu “None”değeri döndürür.

Daha önce söylediğimiz gibi, match() metodu ile bir eşleştirme işlemi yaptığımızda, eğereşleşme varsa Python bize bir eşleşme nesnesi döndürecektir. Döndürülen bu eşleşmenesnesi bize span ve match parametreleri aracılığıyla, eşleşen karakter dizisinin sorgu dizisiiçindeki yerini ve eşleşen dizinin ne olduğu söylüyor. span parametresinin değerine span()adlı bir metot yardımıyla erişebiliyoruz. Örneğin:
>>> import re
>>> sorgu = 'Bin kunduz'
>>> eşleşme = re.match('Bin', sorgu)
>>> eşleşme

<_sre.SRE_Match object; span=(0, 3), match='Bin'>

>>> eşleşme.span()
(0, 3)
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Ancak, match() metodu ile bulunan şeyin ne olduğunu eşleşme nesnesinin matchparametresine bakarak görebilsek de, bu değeri bir kod yardımıyla alamıyoruz. Çünküeşleşme nesnelerinin span()metoduna benzeyen bir match()metodu bulunmaz.
Ama istersek tabii ki bulunan şeyi de programatik olarak alma imkânımız var. Bunun için
group() adlı bir başka metottan yararlanacağız:
>>> kardiz = "perl, python ve ruby yüksek seviyeli dillerdir."
>>> eşleşme = re.match("perl", kardiz)
>>> eşleşme.group()

'perl'

Burada, re.match("perl", kardiz) komutunu bir değişkene atadık. Hatırlarsanız, bufonksiyonu komut satırına yazdığımızda bir eşleşme nesnesi elde ediyorduk. İşte buradadeğişkene atadığımız şey aslında bu eşleşme nesnesinin kendisi oluyor. Bu durumu şu şekildeteyit edebilirsiniz:
>>> type(eşleşme)

<class '_sre.SRE_Match'>

Gördüğünüz gibi, eşleşme değişkeninin tipi bir eşleşme nesnesi (match object). İsterseniz bunesnenin metotlarına bir göz gezdirebiliriz:
>>> dir(eşleşme)

Dikkat ederseniz yukarıda kullandığımız group() metodu listede görünüyor. Bu metot,doğrudan doğruya düzenli ifadelerin değil, eşleşme nesnelerinin bir metodudur. Listedekiöbür metotları da sırası geldiğinde inceleyeceğiz. Şimdi isterseniz bir örnek daha yapıp bukonuyu kapatalım:
>>> iddia = "Adana memleketlerin en güzelidir!"
>>> nesne = re.match("Adana", iddia)
>>> nesne.group()

'Adana'

Peki, eşleştirmek istediğimiz düzenli ifade kalıbı bulunamazsa ne olur? Öyle bir durumdayukarıdaki kodlar hata verecektir. Hemen bakalım:
>>> nesne = re.match("İstanbul", iddia)
>>> nesne.group()

Hata mesajımız:
Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>

AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'group'

Böyle bir hata, yazdığınız bir programın çökmesine neden olabilir. O yüzden kodlarımızı şunabenzer bir şekilde yazmamız daha mantıklı olacaktır:
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>>> nesne = re.match("İstanbul", iddia)
>>> if nesne:
... print("eşleşen ifade:", nesne.group())
... else:
... print("eşleşme başarısız!")

Şimdi isterseniz bu match()metoduna bir ara verip başka bir metodu inceleyelim.
search() Metodu

Bir önceki bölümde incelediğimiz match() metodu, karakter dizilerinin sadece en başınabakıyordu. Ama istediğimiz şey tabii ki her zaman bununla sınırlı olmayacaktır. match()metodunun, karakter dizilerinin sadece başına bakmasını engellemenin yolları olmaklabirlikte, bizim işimizi görecek çok daha kullanışlı bir metodu vardır düzenli ifadelerin. Öncekibölümde dir(re) şeklinde gösterdiğimiz listeye tekrar bakarsanız, orada re modülünün
search() adlı bir metodu olduğunu göreceksiniz. İşte bu yazımızda inceleyeceğimiz metotbu search()metodu olacaktır.
search()metodu ile match()metodu arasında çok önemli bir fark vardır. match()metodu birkarakter dizisinin en başına bakıp bir eşleştirme işlemi yaparken, search() metodu karakterdizisinin genelinde bir arama işlemi yapar. Yani biri eşleştirir, öbürü arar.
Hatırlarsanız, match()metodunu anlatırken şöyle bir örnek vermiştik:
>>> a = "Python güçlü bir dildir"
>>> re.match("güçlü", a)

Yukarıdaki kod, karakter dizisinin başında bir eşleşme bulamadığı için bize None değeridöndürüyordu. Ama eğer aynı işlemi şöyle yaparsak, daha farklı bir sonuç elde ederiz:
>>> a = "Python güçlü bir dildir"
>>> re.search("güçlü", a)

<_sre.SRE_Match object; span=(7, 12), match='güçlü'>

Gördüğünüz gibi, search() metodu “güçlü” kelimesini buldu. Çünkü search() metodu,
match() metodunun aksine, bir karakter dizisinin sadece baş tarafına bakmakla yetinmiyor,karakter dizisinin geneli üzerinde bir arama işlemi gerçekleştiriyor.
Tıpkı match() metodunda olduğu gibi, search() metodunda da span() ve group()metotlarından faydalanarak bulunan şeyin hangi aralıkta olduğunu ve bu şeyin ne olduğunugörüntüleyebiliriz:
>>> kardiz = "Python güçlü bir dildir"
>>> nesne = re.search("güçlü", kardiz)
>>> nesne.span()

(7, 12)

>>> nesne.group()

'güçlü'
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Şimdiye kadar hep karakter dizileri üzerinde çalıştık. İsterseniz biraz da listeler üzerindeörnekler verelim.
Şöyle bir listemiz olsun:
>>> liste = ["elma", "armut", "kebap"]
>>> re.search("kebap", liste)

Ne oldu? Hata aldınız, değil mi? Bu normal. Çünkü düzenli ifadeler karakter dizileri üzerindeişler. Bunlar doğrudan listeler üzerinde işlem yapamaz. O yüzden bizim Python’a birazyardımcı olmamız gerekiyor:
>>> for i in liste:
... nesne = re.search("kebap", i)
... if nesne:
... print(nesne.group())
...
kebap

Hatta şimdiye kadar öğrendiklerimizle daha karmaşık bir şeyler de yapabiliriz:
>>> import re
>>> from urllib.request import urlopen
>>> f = urlopen("https://python-istihza.yazbel.com/")
>>> for i in f:
... nesne = re.search(b'programlama', i)
... if nesne:
... print(nesne.group())
...
b'programlama'
b'programlama'

Gördüğünüz gibi, python-istihza.yazbel.com sayfasında kaç adet “programlama” kelimesigeçiyorsa hepsi ekrana dökülüyor.
Bu arada, web sitesinde arama işlemi gerçekleştirirken urllib paketinin içindeki requestmodülünün urlopen() adlı fonksiyonunu kullandığımıza dikkat edin. Ayrıca search()metoduna parametre olarak bir karakter dizisi değil, bayt dizisi verdiğimizi de gözdenkaçırmayın:
re.search(b'programlama', i)

Siz isterseniz bu kodları biraz daha geliştirebilirsiniz:
import re
from urllib.request import urlopen

kelime = input("python-istihza.yazbel.com'da aramak istediğiniz kelime: ")

f = urlopen("https://python-istihza.yazbel.com/")
data = str(f.read())

nesne = re.search(kelime, data)
(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
if nesne:

print("kelime bulundu:", nesne.group())
else:

print("kelime bulunamadı!:", kelime)

Burada, kullanıcıdan aldığımız kelimeyi search() metoduna göndermeden önce, sitedenokuduğumuz verileri str() metodu yardımıyla karakter dizisine dönüştürdüğümüze dikkatedin. Böylece kullanıcıdan gelen karakter dizisini bayt dizisine çevirmemize gerek kalmadı.
İlerde bilgimiz artınca daha yetkin kodlar yazabilecek duruma geleceğiz. Ama şimdilik elimizdeolanlar ancak yukarıdaki kodu yazmamıza müsaade ediyor. Unutmayın, düzenli ifadelersahasında ısınma turları atıyoruz daha. . .
findall() Metodu

Python komut satırında, yani etkileşimli kabukta, dir(re) yazdığımız zaman aldığımız listeyetekrar bakarsak orada bir de findall() adlı bir metodun olduğunu görürüz. İşte bu bölümde
findall() adlı bu önemli metodu incelemeye çalışacağız.
Önce şöyle bir metin alalım elimize:
metin = """Guido Van Rossum Python'ı geliştirmeye 1990 yılında başlamış... Yani
aslında Python için nispeten yeni bir dil denebilir. Ancak Python'un çok uzun
bir geçmişi olmasa da, bu dil öteki dillere kıyasla kolay olması, hızlı olması,
ayrı bir derleyici programa ihtiyaç duymaması ve bunun gibi pek çok nedenden
ötürü çoğu kimsenin gözdesi haline gelmiştir. Ayrıca Google'ın da Python'a özel
bir önem ve değer verdiğini, çok iyi derecede Python bilenlere iş olanağı
sunduğunu da hemen söyleyelim. Mesela bundan kısa bir süre önce Python'ın
yaratıcısı Guido Van Rossum Google'de işe başladı..."""

Bu metin içinde geçen bütün “Python” kelimelerini bulmak istiyoruz:
print(re.findall("Python", metin))

['Python', 'Python', 'Python', 'Python', 'Python', 'Python']

Gördüğünüz gibi, metinde geçen bütün “Python” kelimelerini bir çırpıda liste olarak aldık. Aynıişlemi search()metodunu kullanarak yapmak istersek yolu biraz uzatmamız gerekir:
>>> liste = metin.split()
>>> for i in liste:
... nesne = re.search("Python", i)
... if nesne:
... print(nesne.group())
...
Python
Python
Python
Python

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
Python
Python

Gördüğünüz gibi, metinde geçen bütün “Python” kelimelerini search()metodunu kullanarakbulmak için öncelikle “metin” adlı karakter dizisini, daha önce karakter dizilerini işlerkengördüğümüz split() metodu yardımıyla bir liste haline getiriyoruz. Ardından bu listeüzerinde bir for döngüsü kurarak search() ve group()metotlarını kullanarak bütün “Python”kelimelerini ayıklıyoruz. Eğer karakter dizisini yukarıdaki şekilde listeye dönüştürmezsek şöylebir netice alırız:
>>> nesne = re.search("Python", metin)
>>> print(nesne.group())

Python

Bu şekilde metinde geçen sadece ilk “Python” kelimesini alabiliyoruz.
47.1.2 Metakarakterler

Şimdiye kadar düzenli ifadelerle ilgili olarak verdiğimiz örnekler sizi biraz şaşırtmış olabilir.“Zor dediğin bunlar mıydı?” diye düşünmüş olabilirsiniz. Haklısınız, zira “zor” dediğim, burayakadar olan kısımda verdiğim örneklerden ibaret değildir. Buraya kadar olan bölümde verdiğimörnekler işin en temel kısmını gözler önüne sermek içindi. Şimdiye kadar olan bölümde,mesela, “python” karakter dizisiyle eşleştirme yapmak için “python” kelimesini kullandık.Esasında bu, düzenli ifadelerin en temel özelliğidir. Yani “python” karakter dizisini bir düzenliifade sayacak olursak (ki zaten öyledir), bu düzenli ifade en başta kendisiyle eşleşecektir. Bu nedemek? Şöyle ki: Eğer aradığınız şey “python” karakter dizisi ise, kullanmanız gereken düzenliifade de “python” olacaktır.
Diyoruz ki: “Düzenli ifadeler en başta kendileriyle eşleşirler”. Buradan şu anlam çıkıyor:Demek ki bir de kendileriyle eşleşmeyen düzenli ifadeler var. İşte bu durum, Python’dakidüzenli ifadelere kişiliğini kazandıran şeydir. Biraz sonra ne demek istediğimizi daha açıkanlayacaksınız. Artık gerçek anlamıyla düzenli ifadelere giriş yapıyoruz!
Öncelikle, elimizde aşağıdaki gibi bir liste olduğunu varsayalım:
>>> liste = ["özcan", "mehmet", "süleyman", "selim",
... "kemal", "özkan", "esra", "dündar", "esin",
... "esma", "özhan", "özlem"]

Diyelim ki, biz bu liste içinden “özcan”, “özkan” ve “özhan” öğelerini ayıklamak/almak istiyoruz.Bunu yapabilmek için yeni bir bilgiye ihtiyacımız var: Metakarakterler.
Metakarakterler; kabaca, programlama dilleri için özel anlam ifade eden sembollerdir.Örneğin daha önce gördüğümüz \n bir bakıma bir metakarakterdir. Çünkü \n sembolü Pythoniçin özel bir anlam taşır. Python bu sembolü gördüğü yerde yeni bir satıra geçer. Yukarıda“kendisiyle eşleşmeyen karakterler” ifadesiyle kastettiğimiz şey de işte bu metakarakterlerdir.Örneğin, “a” harfi yalnızca kendisiyle eşleşir. Tıpkı “istihza” kelimesinin yalnızca kendisiyleeşleşeceği gibi. . . Ama mesela \t ifadesi kendisiyle eşleşmez. Python bu işareti gördüğü yerdesekme (tab) düğmesine basılmış gibi tepki verecektir. İşte düzenli ifadelerde de buna benzermetakarakterlerden yararlanacağız. Düzenli ifadeler içinde de, özel anlam ifade eden pek
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çok sembol, yani metakarakter vardır. Bu metakarakterlerden biri de “[ ]” sembolüdür. Şimdiyukarıda verdiğimiz listeden “özcan”, “özhan” ve “özkan” öğelerini bu sembolden yararlanaraknasıl ayıklayacağımızı görelim:
>>> re.search("öz[chk]an", liste)

Bu kodu böyle yazmamamız gerektiğini artık biliyoruz. Aksi halde hata alırız. Çünkü daha öncede dediğimiz gibi, düzenli ifadeler karakter dizileri üzerinde işlem yapabilir. Listeler üzerindedeğil. Dolayısıyla komutumuzu şu şekilde vermemiz gerekiyor:
>>> for i in liste:
... nesne = re.search("öz[chk]an", i)
... if nesne:
... print(nesne.group())

Aynı işlemi şu şekilde de yapabiliriz:
>>> for i in liste:
... if re.search("öz[chk]an",i):
... print(i)

Ancak, bu örnekte pek belli olmasa da, son yazdığımız kod her zaman istediğimiz sonucuvermez. Mesela listemiz şöyle olsaydı:
>>> liste = ["özcan demir", "mehmet", "süleyman",
... "selim", "kemal", "özkan nuri", "esra", "dündar",
... "esin", "esma", "özhan kamil", "özlem"]

Yukarıdaki kod bu liste üzerine uygulandığında, sadece almak istediğimiz kısım değil, ilgisizkısımlar da gelecektir.
Gördüğünüz gibi, uygun kodları kullanarak, “özcan”, “özkan” ve “özhan” öğelerini listedenkolayca ayıkladık. Bize bu imkânı veren şey ise “[ ]” adlı metakarakter oldu. Aslında “[ ]”metakarakterinin ne işe yaradığını az çok anlamış olmalısınız. Ama biz yine de şöyle birbakalım bu metakaraktere:
“[ ]” adlı metakarakter, yukarıda verdiğimiz listedeki “öz” ile başlayıp, “c”, “h” veya “k”harflerinden herhangi biri ile devam eden ve “an” ile biten bütün öğeleri ayıklıyor. Gelinbununla ilgili bir örnek daha yapalım:
>>> for i in liste:
... nesne = re.search("es[mr]a",i)
... if nesne:
... print(nesne.group())

Gördüğünüz gibi, “es” ile başlayıp, “m” veya “r” harflerinden herhangi biriyle devam eden vesonunda da “a” harfi bulunan bütün öğeleri ayıkladık. Bu da bize “esma” ve “esra” çıktılarınıverdi. . .
Dediğimiz gibi, metakarakterler programlama dilleri için özel anlam ifade eden sembollerdir.“Normal” karakterlerden farklı olarak, metakarakterlerle karşılaşan bir bilgisayar normaldenfarklı bir tepki verecektir. Yukarıda metakarakterlere örnek olarak “\n” ve “\t” kaçış dizilerinivermiştik. Örneğin Python’da print(”\n”) gibi bir komut verdiğimizde, Python ekrana “\n”yazdırmak yerine bir alt satıra geçecektir. Çünkü “\n” Python için özel bir anlam taşımaktadır.
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Düzenli ifadelerde de birtakım metakarakterlerin kullanıldığını öğrendik. Bu metakarakterler,düzenli ifadeleri düzenli ifade yapan şeydir. Bunlar olmadan düzenli ifadelerle yararlı bir işyapmak mümkün olmaz. Bu giriş bölümünde düzenli ifadelerde kullanılan metakarakterlereörnek olarak “[ ]” sembolünü verdik. Herhangi bir düzenli ifade içinde “[ ]” sembolünü görenPython, doğrudan doğruya bu sembolle eşleşen bir karakter dizisi aramak yerine, özel birişlem gerçekleştirecektir. Yani “[ ]” sembolü kendisiyle eşleşmeyecektir. . .
Python’da bulunan temel metakarakterleri topluca görelim:
[ ] . \* + ? { } ^ $ | ( )

Doğrudur, yukarıdaki karakterler, çizgi romanlardaki küfürlere benziyor. Endişelenmeyin,biz bu metakarakterleri olabildiğince sindirilebilir hale getirmek için elimizden gelen çabayıgöstereceğiz.
Bu bölümde düzenli ifadelerin zor kısmı olan metakarakterlere, okurlarımızı ürkütmeden,yumuşak bir giriş yapmayı amaçladık. Şimdi artık metakarakterlerin temelini attığımıza göreüste kat çıkmaya başlayabiliriz.
[ ] (Köşeli Parantez)

[ ] adlı metakaraktere önceki bölümde değinmiştik. Orada verdiğimiz örnek şuydu:
>>> for i in liste:
... nesne = re.search("öz[chk]an", i)
... if nesne:
... print(nesne.group())

Yukarıdaki örnekte, bir liste içinde geçen “özcan”, “özhan” ve “özkan” öğelerini ayıklıyoruz.Burada bu üç öğedeki farklı karakterleri (“c”, “h” ve “k”) köşeli parantez içinde nasılbelirttiğimize dikkat edin. Python, köşeli parantez içinde gördüğü bütün karakterleri tektek liste öğelerine uyguluyor. Önce “öz” ile başlayan bütün öğeleri alıyor, ardından “öz”hecesinden sonra “c” harfiyle devam eden ve “an” hecesi ile biten öğeyi buluyor. Böylece“özcan” öğesini bulmuş oldu. Aynı işlemi, “öz” hecesinden sonra “h” harfini barındıran ve “an”hecesiyle biten öğeye uyguluyor. Bu şekilde ise “özhan” öğesini bulmuş oldu. En son hedef ise“öz” ile başlayıp “k” harfi ile devam eden ve “an” ile biten öğe. Yani listedeki “özkan” öğesi. . .En nihayetinde de elimizde “özcan”, “özhan” ve “özkan” öğeleri kalmış oluyor.
Bir önceki bölümde yine “[ ]” metakarakteriyle ilgili olarak şu örneği de vermiştik:
>>> for i in liste:
... nesne = re.search("es[mr]a",i)
... if nesne:
... print(nesne.group())

Bu örneğin de “özcan, özkan, özhan” örneğinden bir farkı yok. Burada da Python köşeliparantez içinde gördüğü bütün karakterleri tek tek liste öğelerine uygulayıp, “esma” ve “esra”öğelerini bize veriyor.
Şimdi bununla ilgili yeni bir örnek verelim
Diyelim ki elimizde şöyle bir liste var:
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>>> a = ["23BH56","TY76Z","4Y7UZ","TYUDZ","34534"]

Mesela biz bu listedeki öğeler içinde, sayıyla başlayanları ayıklayalım. Şimdi şu kodlarıdikkatlice inceleyin:
>>> for i in a:
... if re.match("[0-9]",i):
... print(i)
...
23BH56
4Y7UZ
34534

Burada parantez içinde kullandığımız ifadeye dikkat edin. “0” ile “9” arasındaki bütün öğeleriiçeren bir karakter dizisi tanımladık. Yani kısaca, içinde herhangi bir sayı barındıran öğelerikapsama alanımıza aldık. Burada ayrıca search() yerine match() metodunu kullandığımızada dikkat edin. match() metodunu kullanmamızın nedeni, bu metodun bir karakter dizisininsadece en başına bakması. . . Amacımız sayı ile başlayan bütün öğeleri ayıklamak olduğunagöre, yukarıda yazdığımız kod, liste öğeleri içinde yer alan ve sayı ile başlayan bütün öğeleriayıklayacaktır. Biz burada Python’a şu emri vermiş oluyoruz:
“Bana sayı ile başlayan bütün öğeleri bul! Önemli olan bu öğelerin sayıyla başlamasıdır! Sayıylabaşlayan bu öğeler ister harfle devam etsin, ister başka bir karakterle. . . Sen yeter ki bana sayıile başlayan öğeleri bul!”
Bu emri alan Python, hemen liste öğelerini gözden geçirecek ve bize “23BH56”, “4Y7UZ”ve “34534” öğelerini verecektir. Dikkat ederseniz, Python bize listedeki “TY76Z” ve “TYUDZ”öğelerini vermedi. Çünkü “TY76Z” içinde sayılar olsa da bunlar bizim ölçütümüze uyacakşekilde en başta yer almıyor. “TYUDZ” öğesinde ise tek bir sayı bile yok. . .
Şimdi de isterseniz listedeki “TY76Z” öğesini nasıl alabileceğimize bakalım:
>>> for i in a:
... if re.match("[A-Z][A-Z][0-9]",i):
... print(i)

Burada dikkat ederseniz düzenli ifademizin başında “A-Z” diye bir şey yazdık. Bu ifade“A” ile “Z” harfleri arasındaki bütün karakterleri temsil ediyor. Biz burada yalnızca büyükharfleri sorguladık. Eğer küçük harfleri sorgulamak isteseydik “A-Z” yerine “a-z” diyecektik.Düzenli ifademiz içinde geçen birinci “A-Z” ifadesi aradığımız karakter dizisi olan “TY76Z”içindeki “T” harfini, ikinci “A-Z” ifadesi “Y” harfini, “0-9” ifadesi ise “7” sayısını temsil ediyor.Karakter dizisi içindeki geri kalan harfler ve sayılar otomatik olarak eşleştirilecektir. O yüzdenonlar için ayrı bir şey yazmaya gerek yok. Yalnız bu söylediğimiz son şey sizi aldatmasın.Bu “otomatik eşleştirme” işlemi bizim şu anda karşı karşıya olduğumuz karakter dizisi içingeçerlidir. Farklı nitelikteki karakter dizilerinin söz konusu olduğu başka durumlarda işlerböyle yürümeyebilir. Düzenli ifadeleri başarılı bir şekilde kullanabilmenin ilk şartı, üzerindeişlem yapılacak karakter dizisini tanımaktır. Bizim örneğimizde yukarıdaki gibi bir düzenliifade kalıbı oluşturmak işimizi görüyor. Ama başka durumlarda, duruma uygun başkakalıplar yazmak gerekebilir/gerekecektir. Dolayısıyla, tek bir düzenli ifade kalıbıyla hayatıngeçmeyeceğini unutmamalıyız.
Şimdi yukarıdaki kodu search() ve group() metotlarını kullanarak yazmayı deneyin. Eldeettiğiniz sonuçları dikkatlice inceleyin. match() ve search() metotlarının ne gibi farklılıklara
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sahip olduğunu kavramaya çalışın. . . Sorunuz olursa bana nasıl ulaşacağınızı biliyorsunuz. . .
Bu arada, düzenli ifadelerle ilgili daha fazla şey öğrendiğimizde yukarıdaki kodu çok daha sadebir biçimde yazabileceğiz.
. (Nokta)

Bir önceki bölümde “[]” adlı metakarakteri incelemiştik. Bu bölümde ise farklı birmetakarakteri inceleyeceğiz. İnceleyeceğimiz metakarakter: “.”
Bu metakarakter, yeni satır karakteri hariç bütün karakterleri temsil etmek için kullanılır.Mesela:
>>> for i in liste:
... nesne = re.match("es.a",i)
... if nesne:
... print(nesne.group())
...
esma
esra

Gördüğünüz gibi, daha önce “[]” metakarakterini kullanarak yazdığımız bir düzenli ifadeyi bukez farklı şekilde yazıyoruz. Unutmayın, bir düzenli ifade birkaç farklı şekilde yazılabilir. Bizbunlar içinde en basit ve en anlaşılır olanını seçmeliyiz. Ayrıca yukarıdaki kodu birkaç farklışekilde de yazabilirsiniz.Mesela şu yazımda bizimdurumumuzda geçerli bir seçenek olacaktır:
>>> for i in liste:
... if re.match("es.a",i):
... print(i)

Tabii ki biz, o anda çözmek durumunda olduğumuz soruna en uygun olan seçeneği tercihetmeliyiz. . .
Yalnız, unutmamamız gereken şey, bu “.” adlı metakarakterin sadece tek bir karakterin yerinitutuyor olmasıdır. Yani şöyle bir kullanım bize istediğimiz sonucu vermez:
>>> liste = ["ahmet","kemal", "kamil", "mehmet"]
>>> for i in liste:
... if re.match(".met",i):
... print(i)

Burada “.” sembolü “ah” ve “meh” hecelerinin yerini tutamaz. “.” sembolünün görevi sadecetek bir karakterin yerini tutmaktır (yeni satır karakteri hariç). Ama biraz sonra öğreneceğimizmetakarakter yardımıyla “ah” ve “meh” hecelerinin yerini de tutabileceğiz.
“.” sembolünü kullanarak bir örnek daha yapalım. Bir önceki bölümde verdiğimiz “a” listesinihatırlıyorsunuz:
>>> a = ['23BH56', 'TY76Z', '4Y7UZ', 'TYUDZ', '34534']

Önce bu listeye bir öğe daha ekleyelim:
>>> a.append("1agAY54")
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Artık elimizde şöyle bir liste var:
>>> a = ['23BH56', 'TY76Z', '4Y7UZ', 'TYUDZ',
... '34534', "1agAY54"]

Şimdi bu listeye şöyle bir düzenli ifade uygulayalım:
>>> for i in a:
... if re.match(".[0-9a-z]", i):
... print(i)
...
23BH56
34534
1agAY54

Burada yaptığımız şey çok basit. Şu özelliklere sahip bir karakter dizisi arıyoruz:
1. Herhangi bir karakter ile başlayacak. Bu karakter sayı, harf veya başka bir karakterolabilir.
2. Ardından bir sayı veya alfabedeki küçük harflerden herhangi birisi gelecek.
3. Bu ölçütleri karşıladıktan sonra, aradığımız karakter dizisi herhangi bir karakter iledevam edebilir.

Yukarıdaki ölçütlere uyan karakter dizilerimiz: “23BH56”, “34534”, “1agAY54”
Yine burada da kendinize göre birtakım değişiklikler yaparak, farklı yazım şekilleri ve farklımetotlar kullanarak ne olup ne bittiğini daha iyi kavrayabilirsiniz. Düzenli ifadeleri gereği gibianlayabilmek için bol bol uygulama yapmamız gerektiğini unutmamalıyız.
* (Yıldız)

Bu metakarakter, kendinden önce gelen bir düzenli ifade kalıbını sıfır veya daha fazla sayıdaeşleştirir. Tanımı biraz karışık olsa da örnek yardımıyla bunu da anlayacağız:
>>> yeniliste = ["st", "sat", "saat", "saaat", "falanca"]
>>> for i in yeniliste:
... if re.match("sa*t",i):
... print(i)

Burada “*” sembolü kendinden önce gelen “a” karakterini sıfır veya daha fazla sayıdaeşleştiriyor. Yani mesela “st” içinde sıfır adet “a” karakteri var. Dolayısıyla bu karakteryazdığımız düzenli ifadeyle eşleşiyor. “sat” içinde bir adet “a” karakteri var. Dolayısıyla bu daeşleşiyor. “saat” ve “saaat” karakter dizilerinde sırasıyla iki ve üç adet “a” karakteri var. Tabiiki bunlar da yazdığımız düzenli ifadeyle eşleşiyor. Listemizin en son öğesi olan “falanca”da dailk hecede bir adet “a” karakteri var. Ama bu öğedeki sorun, bunun “s” harfiyle başlamaması.Çünkü biz yazdığımız düzenli ifadede, aradığımız şeyin “s” harfi ile başlamasını, sıfır veya dahafazla sayıda “a” karakteri ile devam etmesini ve ardından da “t” harfinin gelmesini istemiştik.“falanca” öğesi bu koşulları karşılamadığı için süzgecimizin dışında kaldı.
Burada dikkat edeceğimiz nokta, “*” metakarakterinin kendinden önce gelen yalnızca birkarakterle ilgileniyor olması. . . Yani bizim örneğimizde “*” sembolü sadece “a” harfinin sıfırveya daha fazla sayıda bulunup bulunmamasıyla ilgileniyor. Bu ilgi, en baştaki “s” harfini
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kapsamıyor. “s” harfinin de sıfır veya daha fazla sayıda eşleşmesini istersek düzenli ifademizi“s*a*t” veya “[sa]*t” biçiminde yazmamız gerekir. . . Bu iki seçenek içinde “[sa]*t” şeklindekiyazımı tercih etmenizi tavsiye ederim. Burada, daha önce öğrendiğimiz “[ ]” metakarakteriyardımıyla “sa” harflerini nasıl grupladığımıza dikkat edin. . .
Şimdi “.” metakarakterini anlatırken istediğimiz sonucu alamadığımız listeye dönelim. Orada“ahmet” ve “mehmet” öğelerini listeden başarıyla ayıklayamamıştık. O durumda bizimbaşarısız olmamıza neden olan kullanım şöyleydi:
>>> liste = ["ahmet", "kemal", "kamil", "mehmet"]
>>> for i in liste:
... if re.match(".met",i):
... print(i)

Ama artık elimizde “*” gibi bir araç olduğuna göre şimdi istediğimiz şeyi yapabiliriz. Yapmamızgereken tek şey “.” sembolünden sonra “*” sembolünü getirmek:
>>> for i in liste:
... if re.match(".*met", i):
... print(i)

Gördüğünüz gibi “ahmet” ve “mehmet” öğelerini bu kez başarıyla ayıkladık. Bunu yapmamızısağlayan şey de “*” adlı metakarakter oldu. . . Burada Python’a şu emri verdik: “Bana kelimebaşında herhangi bir karakteri (“.” sembolü herhangi bir karakterin yerini tutuyor) sıfır veyadaha fazla sayıda içeren ve sonu da “met” ile biten bütün öğeleri ver!”
Bir önceki örneğimizde “a” harfinin sıfır veya daha fazla sayıda bulunup bulunmamasıylailgilenmiştik. Bu son örneğimizde ise herhangi bir harfin/karakterin sıfır veya daha fazlasayıda bulunup bulunmamasıyla ilgilendik. Dolayısıyla “.*met” şeklinde yazdığımız düzenliifade, “ahmet”, “mehmet”, “muhammet”, “ismet”, “kısmet” ve hatta tek başına “met” gibibütün öğeleri kapsayacaktır. Kısaca ifade etmek gerekirse, sonu “met” ile biten her şey (“met”ifadesinin kendisi de dâhil olmak üzere) kapsama alanımıza girecektir. Bunu günlük hayattanerede kullanabileceğinizi hemen anlamış olmalısınız. Mesela bir dizin içindeki bütün “mp3”dosyalarını bu düzenli ifade yardımıyla listeleyebiliriz:
>>> import os
>>> import re
>>> dizin = os.listdir(os.getcwd())
>>> for i in dizin:
... if re.match(".*mp3",i):
... print(i)

match() metodunu anlattığımız bölümde bu metodun bir karakter dizisinin yalnızcabaşlangıcıyla ilgilendiğini söylemiştik. Mesela o bölümde verdiğimiz şu örneğihatırlıyorsunuzdur:
>>> a = "python güçlü bir dildir"
>>> re.match("güçlü", a)

Bu örnekte Python bize çıktı olarak “None” değerini vermişti. Yani herhangi bir eşleşmebulamamıştı. Çünkü dediğimiz gibi, match() metodu bir karakter dizisinin yalnızca en başınabakar. Ama geldiğimiz şu noktada artık bu kısıtlamayı nasıl kaldıracağınızı biliyorsunuz:
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>>> re.match(".*güçlü", a)

Amamatch() metodunu bu şekilde zorlamak yerine performans açısından en doğru yol bu türişler için search() metodunu kullanmak olacaktır.
Bunu da geçtiğimize göre artık yeni bir metakarakteri incelemeye başlayabiliriz.
+ (Artı)

Bu metakarakter, bir önceki metakarakterimiz olan “*” ile benzerdir. Hatırlarsanız, “*”metakarakteri kendisinden önceki sıfır veya daha fazla sayıda tekrar eden karakterleriayıklıyordu. “+” metakarakteri ise kendisinden önceki bir veya daha fazla sayıda tekrar edenkarakterleri ayıklar. Bildiğiniz gibi, önceki örneklerimizden birinde “ahmet” ve “mehmet”öğelerini şu şekilde ayıklamıştık:
>>> for i in liste:
... if re.match(".*met",i):
... print(i)

Burada “ahmet” ve “mehmet” dışında “met” şeklinde bir öğe de bu düzenli ifadenin kapsamınagirecektir. Mesela listemiz şöyle olsa idi:
>>> liste = ["ahmet", "mehmet", "met", "kezban"]

Yukarıdaki düzenli ifade bu listedeki “met” öğesini de içine alacaktı. Çünkü “*” adlımetakarakter sıfır sayıda tekrar eden karakterleri de ayıklıyor. Ama bizim istediğimiz herzaman bu olmayabilir. Bazen de, ilgili karakterin en az bir kez tekrar etmesini isteriz. Budurumda yukarıdaki düzenli ifadeyi şu şekilde yazmamız gerekir:
>>> for i in liste:
... if re.match(".+met",i):
... print(i)

Burada şu komutu vermiş olduk: ” Bana sonu ‘met’ ile biten bütün öğeleri ver! Ama bana ‘met’öğesini yalnız başına verme!”
Aynı işlemi search() metodunu kullanarak da yapabileceğimizi biliyorsunuz:
>>> for i in liste:
... nesne = re.search(".+met",i)
... if nesne:
... nesne.group()
...
ahmet
mehmet

Bir de daha önce verdiğimiz şu örneğe bakalım:
>>> yeniliste = ["st", "sat", "saat", "saaat", "falanca"]
>>> for i in yeniliste:
... if re.match("sa*t",i):
... print(i)
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Burada yazdığımız düzenli ifadenin özelliği nedeniyle “st” de kapsama alanı içine giriyordu.Çünkü burada “*” sembolü “a” karakterinin hiç bulunmadığı durumları da içine alıyor. Amaeğer biz “a” karakteri en az bir kez geçsin istiyorsak, düzenli ifademizi şu şekilde yazmalıyız:
>>> for i in yeniliste:
... if re.match("sa+t", i):
... print(i)

Hatırlarsanız önceki derslerimizden birinde köşeli parantezi anlatırken şöyle bir örnekvermiştik:
>>> a = ["23BH56", "TY76Z", "4Y7UZ", "TYUDZ", "34534"]
>>> for i in a:
... if re.match("[A-Z][A-Z][0-9]",i):
... print(i)

Burada amacımız sadece “TY76Z” öğesini almaktı. Dikkat ederseniz, öğenin başındaki “T” ve“Y” harflerini bulmak için iki kez “[A-Z]” yazdık. Ama artık “+” metakarakterini öğrendiğimizegöre aynı işi daha basit bir şekilde yapabiliriz:
>>> for i in a:
... if re.match("[A-Z]+[0-9]",i):
... print(i)
...
TY76Z

Burada “[A-Z]” düzenli ifade kalıbını iki kez yazmak yerine bir kez yazıp yanına da “+”sembolünü koyarak, bu ifade kalıbının bir veya daha fazla sayıda tekrar etmesini istediğimizibelirttik. . .
“+” sembolünün ne iş yaptığını da anladığımıza göre, artık yeni bir metakarakteri incelemeyebaşlayabiliriz.
? (Soru İşareti)

Hatırlarsanız, “*” karakteri sıfır ya da daha fazla sayıda eşleşmeleri; “+” ise bir ya da daha fazlasayıda eşleşmeleri kapsıyordu. İşte şimdi göreceğimiz “?” sembolü de eşleşme sayısının sıfırveya bir olduğu durumları kapsıyor. Bunu daha iyi anlayabilmek için önceden verdiğimiz şuörneğe bakalım:
>>> yeniliste = ["st", "sat", "saat", "saaat", "falanca"]
>>> for i in yeniliste:
... if re.match("sa*t",i):
... print(i)
...
st
sat
saat
saaat

>>> for i in yeniliste:
(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
... if re.match("sa+t",i):
... print(i)
...
sat
saat
saaat

“*” ve “+” sembollerinin hangi karakter dizilerini ayıkladığını görüyoruz. Şimdi de “?”sembolünün ne yaptığına bakalım:
>>> for i in yeniliste:
... if re.match("sa?t",i):
... print(i)
...
st
sat

Gördüğünüz gibi, “?” adlı metakarakterimiz, kendisinden önce gelen karakterin hiçbulunmadığı (yani sıfır sayıda olduğu) ve bir adet bulunduğu durumları içine alıyor. Bu yüzdende çıktı olarak bize sadece “st” ve “sat” öğelerini veriyor.
Şimdi bu metakarakteri kullanarak gerçek hayatta karşımıza çıkabilecek bir örnek verelim.Bu metakarakterin tanımına tekrar bakarsak, “olsa da olur olmasa da olur” diyebileceğimizdurumlar için bu metakarakterin rahatlıkla kullanılabileceğini görürüz. Şöyle bir örnekverelim: Diyelim ki bir metin üzerinde arama yapacaksınız. Aradığınız kelime “uluslararası”:
metin = """Uluslararası hukuk, uluslar arası ilişkiler altında bir
disiplindir. Uluslararası ilişkilerin hukuksal boyutunu bilimsel bir
disiplin içinde inceler. Devletlerarası hukuk da denir. Ancak uluslar
arası ilişkilere yeni aktörlerin girişi bu dalı sadece devletlerarası
olmaktan çıkarmıştır."""

Not: Bu metin https://tr.wikipedia.org/wiki/Uluslararas%C4%B1_hukuk adresinden alınıpüzerinde ufak değişiklikler yapılmıştır.
Şimdi yapmak istediğimiz şey “uluslararası” kelimesini bulmak. Ama dikkat ederseniz metiniçinde “uluslararası” kelimesi aynı zamanda “uluslar arası” şeklinde de geçiyor. Bizim bu ikikullanımı da kapsayacak bir düzenli ifade yazmamız gerekecek. . .
>>> nesne = re.findall("[Uu]luslar ?arası", metin)
>>> for i in nesne:
... print(i)

Verdiğimiz düzenli ifade kalıbını dikkatlice inceleyin. Bildiğiniz gibi, “?” metakarakteri,kendinden önce gelen karakterin (düzenli ifade kalıbını) sıfır veya bir kez geçtiği durumlarıarıyor. Burada “?” sembolünü ” ” karakterinden, yani “boşluk” karakterinden sonra kullandık.Dolayısıyla, “boşluk karakterinin sıfır veya bir kez geçtiği durumları” hedefledik. Bu şekildehem “uluslar arası” hem de “uluslararası” kelimesini ayıklamış olduk. Düzenli ifademizdeayrıca şöyle bir şey daha yazdık: “[Uu]”. Bu da gerekiyor. Çünkü metnimiz içinde “uluslararası”kelimesinin büyük harfle başladığı yerler de var. . . Bildiğiniz gibi, “uluslar” ve “Uluslar”
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kelimeleri asla aynı değildir. Dolayısıyla hem “u” harfini hem de “U” harfini bulmak için, dahaönce öğrendiğimiz “[]” metakarakterini kullanıyoruz.
{ } (Küme Parantezi)

{ } adlı metakarakterimiz yardımıyla bir eşleşmeden kaç adet istediğimizi belirtebiliyoruz. Yineaynı örnek üzerinden gidelim:
>>> for i in yeniliste:
... if re.match("sa{3} t",i):
... print(i)
...
saaat

Burada “a” karakterinin 3 kez tekrar etmesini istediğimizi belirttik. Python da bu emrimizihemen yerine getirdi.
Bu metakarakterin ilginç bir özelliği daha vardır. Küme içinde iki farklı sayı yazarak, birkarakterin en az ve en çok kaç kez tekrar etmesini istediğimizi belirtebiliriz. Örneğin:
>>> for i in yeniliste:
... if re.match("sa{0,3}t",i):
... print(i)
...
st
sat
saat
saaat

sa{0,3}t ifadesiyle, “a” harfinin en az sıfır kez, en çok da üç kez tekrar etmesini istediğimizsöyledik. Dolayısıyla, “a” harfinin sıfır, bir, iki ve üç kez tekrar ettiği durumlar ayıklanmış oldu.Bu sayı çiftlerini değiştirerek daha farklı sonuçlar elde edebilirsiniz. Ayrıca hangi sayı çiftinindaha önce öğrendiğimiz “?” metakarakteriyle aynı işi yaptığını bulmaya çalışın. . .
^ (Şapka)

^ sembolünün iki işlevi var. Birinci işlevi, bir karakter dizisinin en başındaki veriyisorgulamaktır. Yani aslında match() metodunun varsayılan olarak yerine getirdiği işlevi bumetakarakter yardımıyla açıkça belirterek yerine getirebiliyoruz. Şu örneğe bakalım:
>>> a = ['23BH56', 'TY76Z', '4Y7UZ', 'TYUDZ',
... '34534', '1agAY54']
>>> for i in a:
... if re.search("[A-Z]+[0-9]",i):
... print(i)
...
23BH56
TY76Z
4Y7UZ
1agAY54
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Bir de şuna bakalım:
>>> for i in a:
... nesne = re.search("[A-Z]+[0-9]",i)
... if nesne:
... print(nesne.group())
...
BH5
TY7
Y7
AY5

Dikkat ederseniz, şu son verdiğimiz kod oldukça hassas bir çıktı verdi bize. Çıktıdaki bütündeğerler, aynen düzenli ifademizde belirttiğimiz gibi, yan yana bir veya daha fazla harf içeriyorve sonra da bir sayı ile devam ediyor. Bu farklılığın nedeni, ilk kodlarda print(i) ifadesinikullanmamız. Bu durumun çıktılarımızı nasıl değiştirdiğine dikkat edin. Bir de şu örneğebakalım:
>>> for i in a:
... if re.match("[A-Z]+[0-9]",i):
... print(i)
...
TY76Z

Burada sadece “TY76Z” çıktısını almamızın nedeni, match() metodunun karakter dizilerinin enbaşına bakıyor olması. Aynı etkiyi search() metoduyla da elde etmek için, başlıkta geçen “^”(şapka) sembolünden yararlanacağız:
>>> for i in a:
... nesne = re.search("^[A-Z]+[0-9]",i)
... if nesne:
... print(nesne.group())
...
TY7

Gördüğünüz gibi, “^” (şapka) metakarakteri search() metodunun, karakter dizilerinin sadeceen başına bakmasını sağladı. O yüzden de bize sadece, “TY7” çıktısını verdi. Hatırlarsanız aynıkodu, şapkasız olarak, şu şekilde kullanmıştık yukarıda:
>>> for i in a:
... nesne = re.search("[A-Z]+[0-9]",i)
... if nesne:
... print(nesne.group())
...
BH5
TY7
Y7
AY5

Gördüğünüz gibi, şapka sembolü olmadığında search() metodu karakter dizisinin başınabakmakla yetinmiyor, aynı zamanda karakter dizisinin tamamını tarıyor. Biz yukarıdaki kodabir “^” sembolü ekleyerek, metodumuzun sadece karakter dizisinin en başına bakmasını
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istedik. O da emrimize sadakatle uydu. Burada dikkatimizi çekmesi gereken başka bir noktada search() metodundaki çıktının kırpılmış olması. Dikkat ettiyseniz, search() metodu bizeöğenin tamamını vermedi. Öğelerin yalnızca “[A-Z]+[0-9]” kalıbına uyan kısımlarını kesip attıönümüze. Çünkü biz ona tersini söylemedik. Eğer öğelerin tamamını istiyorsak bunu açık açıkbelirtmemiz gerekir:
>>> for i in a:
... nesne = re.search("[A-Z]+[0-9].*",i)
... if nesne:
... print(nesne.group())
...
BH56
TY76Z
Y7UZ
AY54

Veya metodumuzun karakter dizisinin sadece en başına bakmasını istersek:
>>> for i in a:
... nesne = re.search("^[A-Z]+[0-9].*",i)
... if nesne:
... print(nesne.group())
...
TY76Z

Bu kodlarda düzenli ifade kalıbının sonuna “.*” sembolünü eklediğimize dikkat edin. Böyleliklemetodumuzun sonu herhangi bir şekilde biten öğeleri bize vermesini sağladık. . .
Başta da söylediğimiz gibi, “^” metakarakterinin, karakter dizilerinin en başına demir atmakdışında başka bir görevi daha vardır: “Hariç” anlamına gelmek. . . Bu görevini sadece “[]”metakarakterinin içinde kullanıldığı zaman yerine getirir. Bunu bir örnekle görelim. Yukarıdakilistemiz üzerinde öyle bir süzgeç uygulayalım ki, “1agAY54” öğesi çıktılarımız arasındagörünmesin. . . Bu öğeyi avlayabilmek için kullanmamız gereken düzenli ifade şöyle olacaktır:[0-9A-Z][^a-z]+
>>> for i in a:
... nesne = re.match("[0-9A-Z][^a-z]+",i)
... if nesne:
... print(nesne.group())

Burada şu ölçütlere sahip bir öğe arıyoruz:
1. Aradığımız öğe bir sayı veya büyük harf ile başlamalı
2. En baştaki sayı veya büyük harften sonra küçük harf GELMEMELİ (Bu ölçütü “^” işaretisağlıyor)
3. Üstelik bu “küçük harf gelmeme durumu” bir veya daha fazla sayıda tekrar etmeli. . . Yanibaştaki sayı veya büyük harften sonra kaç tane olursa olsun asla küçük harf gelmemeli(Bu ölçütü de “+” işareti sağlıyor”)

Bu ölçütlere uymayan tek öğe “1agAY54” olacaktır. Dolayısıyla bu öğe çıktıda görünmeyecek. . .
Burada, “^” işaretinin nasıl kullanıldığına ve küçük harfleri nasıl dışarıda bıraktığına dikkatedin. Unutmayalım, bu “^” işaretinin “hariç” anlamı sadece “[]” metakarakterinin içinde
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kullanıldığı zaman geçerlidir.
$ (Dolar)

Bir önceki bölümde “^” işaretinin, karakter dizilerinin en başına demir attığını söylemiştik.Yani bu sembol arama/eşleştirme işleminin karakter dizisinin en başından başlamasınısağlıyordu. Bu sembol bir bakıma karakter dizilerinin nasıl başlayacağını belirliyordu. İşteşimdi göreceğimiz “dolar işareti” de ($) karakter dizilerinin nasıl biteceğini belirliyor. Bu soyutaçıklamaları somut bir örnekle bağlayalım:
>>> liste = ["at", "katkı", "fakat", "atkı", "rahat",
... "mat", "yat", "sat", "satılık", "katılım"]

Gördüğünüz gibi, elimizde on öğelik bir liste var. Diyelim ki biz bu listeden, “at” hecesiyle bitenkelimeleri ayıklamak istiyoruz:
>>> for i in liste:
... if re.search("at$",i):
... print(i)
...
at
fakat
rahat
mat
yat
sat

Burada “$” metakarakteri sayesinde aradığımız karakter dizisinin nasıl bitmesi gerektiğinibelirleyebildik. Eğer biz “at” ile başlayan bütün öğeleri ayıklamak isteseydik ne yapmamızgerektiğini biliyorsunuz:
>>> for i in liste:
... if re.search("^at",i):
... print(i)
...
at
atkı

Gördüğünüz gibi, “^” işareti bir karakter dizisinin nasıl başlayacağını belirlerken, “$” işaretiaynı karakter dizisinin nasıl biteceğini belirliyor. Hatta istersek bu metakarakterleri birlikte dekullanabiliriz:
>>> for i in liste:
... if re.search("^at$",i):
... print(i)
...
at

Sonuç tam da beklediğimiz gibi oldu. Verdiğimiz düzenli ifade kalıbı ile “at” ile başlayan ve aynışekilde biten karakter dizilerini ayıkladık. Bu da bize “at” çıktısını verdi.

47.1. Düzenli İfadeler 913



Yazbel Python Belgeleri, Yayım 4.0.0

\ (Ters Bölü)

Bu işaret bildiğimiz “kaçış dizisi”dir. . . Peki burada ne işi var? Şimdiye kadar öğrendiğimizkonulardan gördüğünüz gibi, Python’daki düzenli ifadeler açısından özel anlam taşıyan birtakım semboller/metakarakterler var. Bunlar kendileriyle eşleşmiyorlar. Yani bir karakterdizisi içinde bu sembolleri arıyorsak eğer, bunların taşıdıkları özel anlam yüzünden busembolleri ayıklamak hemencecik mümkün olmayacaktır. Yani mesela biz “$” sembolünüarıyor olsak, bunu Python’a nasıl anlatacağız? Çünkü bu sembolü yazdığımız zaman Pythonbunu farklı algılıyor. Lafı dolandırmadan hemen bir örnek verelim. . .
Diyelim ki elimizde şöyle bir liste var:
>>> liste = ["10$", "25¿", "20$", "10TL", "25£"]

Amacımız bu listedeki dolarlı değerleri ayıklamaksa ne yapacağız? Şunu deneyelim önce:
>>> for i in liste:
... if re.match("[0-9]+$",i):
... print(i)

Python “$” işaretinin özel anlamından dolayı, bizim sayıyla biten bir karakter dizisi aradığımızızannedecek, dolayısıyla da herhangi bir çıktı vermeyecektir. Çünkü listemizde sayıyla bitenbir karakter dizisi yok. . . Peki biz ne yapacağız? İşte bu noktada “\” metakarakteri devreyegirecek. . . Hemen bakalım:
>>> for i in liste:
... if re.match("[0-9]+\$",i):
... print(i)
...
10$
20$

Gördüğünüz gibi, “\” sembolünü kullanarak “$” işaretinin özel anlamından kaçtık. . . Bumetakarakteri de kısaca anlattığımıza göre yeni bir metakarakterle yolumuza devamedebiliriz. . .
| (Dik Çizgi)

Bu metakarakter, birden fazla düzenli ifade kalıbını birlikte eşleştirmemizi sağlar. Bu nedemek? Hemen görelim:
>>> liste = ["at", "katkı", "fakat", "atkı", "rahat",
... "mat", "yat", "sat", "satılık", "katılım"]
>>> for i in liste:
... if re.search("^at|at$",i):
... print(i)
...
at
fakat
atkı
rahat

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
mat
yat
sat

Gördüğünüz gibi “|” metakarakterini kullanarak başta ve sonda “at” hecesini içeren kelimeleriayıkladık. Aynı şekilde, mesela, renkleri içeren bir listeden belli renkleri de ayıklayabiliriz bumetakarakter yardımıyla. . .
>>> for i in renkler:
... if re.search("kırmızı|mavi|sarı", i):
... print(i)

Sırada son metakarakterimiz olan “()” var. . .
( ) (Parantez)

Bumetakarakter yardımıyla düzenli ifade kalıplarını gruplayacağız. Bu metakarakter bizim birkarakter dizisinin istediğimiz kısımlarını ayıklamamızda çok büyük kolaylıklar sağlayacak.
Diyelim ki biz https://web.archive.org/web/20121025012131/http://www.istihza.com/py2/icindekiler_python.html adresindeki bütün başlıkları ve bu başlıklara ait html dosyalarını birliste halinde almak istiyoruz. Bunun için şöyle bir şey yazabiliriz:
import re
from urllib.request import urlopen

url = "https://web.archive.org/web/20121025012131/http://www.istihza.com/py2/
→˓icindekiler_python.html"
f = urlopen(url)

regex = 'href=".+html">.+</a>'

for i in f:
nesne = re.search(regex, str(i, 'utf-8'))
if nesne:

print(nesne.group())

Burada yaptığımız şey şu:
1. Öncelikle “https://web.archive.org/web/20121025012131/http://www.istihza.com/py2/icindekiler_python.html” sayfasını urllibmodülü yardımıyla açtık. Amacımız bu sayfadakibaşlıkları ve bu başlıklara ait html dosyalarını listelemek
2. Ardından, bütün sayfayı taramak için basit bir for döngüsü kurduk
3. Düzenli ifade kalıbımızı şöyle yazdık: '<href=".+html">.+</a>' Çünkü bahsigeçen web sayfasındaki html uzantılı dosyalar bu şekilde gösteriliyor. Budurumu, web tarayıcınızda https://web.archive.org/web/20121025012131/http://www.istihza.com/py2/icindekiler_python.html sayfasını açıp sayfa kaynağınıgörüntüleyerek teyit edebilirsiniz. (Firefox’ta CTRL+U’ya basarak sayfa kaynağınıgörebilirsiniz)
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4. Yazdığımız düzenli ifade kalıbı içinde dikkatimizi çekmesi gereken bazı noktalar var:Kalıbın “(.+html)” kısmında geçen “+” metakarakteri kendisinden önce gelen düzenliifadenin bir veya daha fazla sayıda tekrar eden eşleşmelerini buluyor. Burada“+” metakarakterinden önce gelen düzenli ifade, kendisi de bir metakarakter olan“.” sembolü. . . Bu sembol bildiğiniz gibi, “herhangi bir karakter” anlamına geliyor.Dolayısıyla “.+” ifadesi şu demek oluyor: “Bana bir veya daha fazla sayıda tekrar edenbütün karakterleri bul!” Dolayısıyla burada “(.+html)” ifadesini birlikte düşünürsek,yazdığımız şey şu anlama geliyor: “Bana ‘html’ ile biten bütün karakter dizilerini bul!”
5. “https://web.archive.org/web/20121025012131/http://www.istihza.com/py2/icindekiler_python.html” adresinin kaynağına baktığımız zaman aradığımızbilgilerin hep şu şekilde olduğunu görüyoruz: href=”kitap_hakkinda.html”>Bu KitapHakkxc4xb1nda</a> Dolayısıyla aslında düzenli ifade kalıbımızı yazarken yaptığımızşey, düzenli ifademizi kaynakta görünen şablona uydurmak. . .
6. Ayrıca çıktıdaki Türkçe karakterlerin düzgün görünmesi için de bayt dizilerini karakterdizisine dönüştürürken ‘utf-8’ kodlamasını kullandık.

Yukarıda verdiğimiz kodları çalıştırdığımız zaman aldığımız çıktı şu şekilde oluyor:
b'href="kitap_hakkinda.html">Bu Kitap Hakk\xc4\xb1nda</a>'
b'href="python_hakkinda.html">Python Hakk\xc4\xb1nda</a>'
...

Hemen hemen amacımıza ulaştık sayılır. Ama gördüğünüz gibi çıktımız biraz karmaşık.Bunları istediğimiz gibi düzenleyebilsek iyi olurdu, değil mi? Mesela bu çıktıları şu şekildedüzenleyebilmek hoş olurdu:
Başlık: ANA SAYFA; Bağlantı: index.html

İşte bu bölümde göreceğimiz “( )” metakarakteri istediğimiz şeyi yapmada bize yardımcıolacak.
Dilerseniz en başta verdiğimiz kodlara tekrar dönelim:
import re
from urllib.request import urlopen

url = "http://belgeler.istihza.com/py3/index.html"
f = urlopen(url)

regex = 'href=".+html">.+</a>'

for i in f:
nesne = re.search(regex, str(i, 'utf-8'))
if nesne:

print(nesne.group())

Şimdi bu kodlarda şu değişikliği yapıyoruz:
import re
from urllib.request import urlopen

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
url = "http://belgeler.istihza.com/py3/index.html"
f = urlopen(url)

çıktı = "Başlık: {} ;\nBağlantı: {} \n"
regex = 'href="(.+html)">(.+)</a>'

for i in f:
nesne = re.search(regex, str(i, 'utf-8'))
if nesne:

print(çıktı.format(nesne.group(2),
nesne.group(1)))

Kodlarda yaptığımız değişikliklere dikkat edin ve anlamaya çalışın. Bazı noktalar gözünüzekaranlık göründüyse hiç endişe etmeyin, çünkü bir sonraki bölümde bütün karanlık noktalarıtek tek açıklayacağız. Burada en azından, “( )” metakarakterini kullanarak düzenli ifadenin bazıbölümlerini nasıl grupladığımıza dikkat edin.
Bu arada, elbette www.istihza.com sitesinde herhangi bir değişiklik olursa yukarıdaki kodlarınistediğiniz çıktıyı vermeyeceğini bilmelisiniz. Çünkü yazdığımız düzenli ifade istihza.comsitesinin sayfa yapısıyla sıkı sıkıya bağlantılıdır.
47.1.3 Eşleşme Nesnelerinin Metotları

group() metodu

Bu bölümde doğrudan düzenli ifadelerin değil, ama düzenli ifadeler kullanılarak üretileneşleşme nesnelerinin bir metodu olan group() metodundan bahsedeceğiz. Esasında biz bumetodu önceki bölümlerde de kullanmıştık. Ama burada bumetoda biraz daha ayrıntılı olarakbakacağız.
Daha önceki bölümlerden hatırlayacağınız gibi, bu metot düzenli ifadeleri kullanarakeşleştirdiğimiz karakter dizilerini görme imkanı sağlıyordu. Bu bölümde bu metodu “( )”metakarakteri yardımıyla daha verimli bir şekilde kullanacağız. İsterseniz ilk olarak şöyle basitbir örnek verelim:
>>> kardiz = "python bir programlama dilidir"
>>> nesne = re.search("(python) (bir) (programlama) (dilidir)", kardiz)
>>> print(nesne.group())

python bir programlama dilidir

Burada düzenli ifade kalıbımızı nasıl grupladığımıza dikkat edin. print(nesne.group())komutunu verdiğimizde eşleşen karakter dizileri ekrana döküldü. Şimdi bu grupladığımızbölümlere tek tek erişelim:
>>> nesne.group(0)

'python bir programlama dilidir'

Gördüğünüz gibi, “0” indeksi eşleşen karakter dizisinin tamamını veriyor. Bir de şuna bakalım:
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>>> nesne.group(1)

'python'

Burada 1 numaralı grubun öğesi olan “python”u aldık. Gerisinin nasıl olacağını tahminedebilirsiniz:
>>> nesne.group(2)

'bir'

>>> nesne.group(3)

'programlama'

>>> nesne.group(4)

'dilidir'

Bu metodun bize ilerde ne büyük kolaylıklar sağlayacağını az çok tahmin ediyorsunuzdur.İsterseniz kullanabileceğimiz metotları tekrar listeleyelim:
>>> dir(nesne)

Bu listede group() dışında bir de groups() adlı bir metodun olduğunu görüyoruz. Şimdibunun ne iş yaptığına bakalım.
groups() metodu

Bu metot, bize kullanabileceğimiz bütün grupları bir demet halinde sunar:
>>> nesne.groups()

('python', 'bir', 'programlama', 'dilidir')

Şimdi isterseniz bir önceki bölümde yaptığımız örneğe geri dönelim:
import re
from urllib.request import urlopen

url = "http://belgeler.istihza.com/py3/index.html"
f = urlopen(url)

çıktı = "Başlık: {} ;\nBağlantı: {} \n"
regex = 'href="(.+html)">(.+)</a>'

for i in f:
nesne = re.search(regex, str(i, 'utf-8'))
if nesne:

print(çıktı.format(nesne.group(2),
nesne.group(1)))
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Bu kodlarda son satırı şöyle değiştirelim:
import re
from urllib.request import urlopen

url = "http://belgeler.istihza.com/py3/index.html"
f = urlopen(url)

çıktı = "Başlık: {} ;\nBağlantı: {} \n"
regex = 'href="(.+html)">(.+)</a>'

for i in f:
nesne = re.search(regex, str(i, 'utf-8'))
if nesne:

print(nesne.groups())

Gördüğünüz gibi şuna benzer çıktılar elde ediyoruz:
('kitap_hakkinda.html', 'Bu Kitap Hakkında')
('python_hakkinda.html', 'Python Hakkında')
('temel_komut_satiri_bilgisi.html', 'Temel Komut Satırı Bilgisi')
('path.html', 'YOL (<em>PATH</em>) Kavramı')
('kurulum.html', 'Python Nasıl Kurulur?')
...
...
...

Demek ki (nesne.groups()) komutu bize “( )” metakarakteri ile daha önceden gruplamışolduğumuz öğeleri bir demet olarak veriyor. Biz de bu demetin öğelerine daha sonradanrahatlıkla erişebiliyoruz. . .
Böylece eşleştirme nesnelerinin en sık kullanılan iki metodunu görmüş olduk. Bunları dahasonraki örneklerimizde de bol bol kullanacağız. O yüzden şimdilik bu konuya ara verelim.
47.1.4 Özel Diziler

Düzenli ifadeler içinde metakarakterler dışında, özel anlamlar taşıyan bazı başka ifadeler devardır. Bu bölümde bu özel dizileri inceleyeceğiz: Boşluk karakterinin yerini tutan özel dizi: \s
Bu sembol, bir karakter dizisi içinde geçen boşlukları yakalamak için kullanılır. Örneğin:
>>> a = ["5 Ocak", "27Mart", "4 Ekim", "Nisan 3"]
>>> for i in a:
... nesne = re.search("[0-9]\\s[A-Za-z]+",i)
... if nesne:
... print(nesne.group())
...
5 Ocak
4 Ekim

Yukarıdaki örnekte, bir sayı ile başlayan, ardından bir adet boşluk karakteri içeren, sonra da birbüyük veya küçük harfle devam eden karakter dizilerini ayıkladık. Burada boşluk karakterini
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“\s” simgesi ile gösterdiğimize dikkat edin.
Ondalık Sayıların Yerini Tutan Özel Dizi: \d

Bu sembol, bir karakter dizisi içinde geçen ondalık sayıları eşleştirmek için kullanılır. Burayakadar olan örneklerde bu işlevi yerine getirmek için “[0-9]” ifadesinden yararlanıyorduk. Şimdiartık aynı işlevi daha kısa yoldan, “\d” dizisi ile yerine getirebiliriz. İsterseniz yine yukarıdakiörnekten gidelim:
>>> a = ["5 Ocak", "27Mart", "4 Ekim", "Nisan 3"]
>>> for i in a:
... nesne = re.search("\d\s[A-Za-z]+",i)
... if nesne:
... print(nesne.group())
...
5 Ocak
4 Ekim

Burada, “[0-9]” yerine “\d” yerleştirerek daha kısa yoldan sonuca vardık.
Alfanümerik Karakterlerin Yerini Tutan Özel Dizi: \w

Bu sembol, bir karakter dizisi içinde geçen alfanümerik karakterleri ve buna ek olarak “_”karakterini bulmak için kullanılır. Şu örneğe bakalım:
>>> a = "abc123_$%+"
>>> print(re.search("\w*", a).group())

abc123_

“\w” özel dizisinin hangi karakterleri eşlediğine dikkat edin. Bu özel dizi şu ifadeyle aynı anlamagelir:
[A-Za-z0-9_]

Düzenli ifadeler içindeki özel diziler genel olarak bunlardan ibarettir. Ama bir de bunlarınbüyük harfli versiyonları vardır ki, önemli oldukları için onları da inceleyeceğiz.
Gördüğünüz gibi;
1. “\s” özel dizisi boşluk karakterlerini avlıyor
2. “\d” özel dizisi ondalık sayıları avlıyor
3. “\w” özel dizisi alfanümerik karakterleri ve “_” karakterini avlıyor

Dedik ki, bir de bunların büyük harfli versiyonları vardır. İşte bu büyük harfli versiyonlar dayukarıdaki dizilerin yaptığı işin tam tersini yapar. Yani:
1. “\S” özel dizisi boşluk olmayan karakterleri avlar
2. “\D” özel dizisi ondalık sayı olmayan karakterleri avlar. Yani “[^0-9]” ile eşdeğerdir.
3. “\W” özel dizisi alfanümerik olmayan karakterleri ve “_” olmayan karakterleri avlar. Yani[^A-Za-z0-9_] ile eşdeğerdir.
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“\D” ve “\W” dizilerinin yeterince anlaşılır olduğunu zannediyorum. Burada sanırım sadece “S”dizisi bir örnekle somutlaştırılmayı hakediyor:
>>> a = ["5 Ocak", "27Mart", "4 Ekim", "Nisan 3"]
>>> for i in a:
... nesne = re.search("\d+\S\w+",i)
... if nesne:
... print(nesne.group())
...
27Mart

Burada “\S” özel dizisinin listede belirtilen konumda boşluk içermeyen öğeyi nasıl bulduğunadikkat edin.
Şimdi bu özel diziler için genel bir örnek verip konuyu kapatalım. . .
Bilgisayarımızda şu bilgileri içeren “adres.txt” adlı bir dosya olduğunu varsayıyoruz:
esra : istinye 05331233445 esma : levent 05322134344 sevgi : dudullu
05354445434 kemal : sanayi 05425455555 osman : tahtakale 02124334444
metin : taksim 02124344332 kezban : caddebostan 02163222122

Amacımız bu dosyada yer alan isim ve telefon numaralarını “isim > telefon numarası” şeklindealmak:
import re
dosya = open("adres.txt")
for i in dosya.readlines():

nesne = re.search("(\w+)\s+:\s(\w+)\s+(\d+)",i)
if nesne:

print("{} > {} ".format(nesne.group(1), nesne.group(3)))

Burada formülümüz şu şekilde: “Bir veya daha fazla karakter” + “bir veya daha fazla boşluk” +“’:’ işareti” + “bir adet boşluk” + “bir veya daha fazla sayı”
İsterseniz bu bölümü çok basit bir soruyla kapatalım. Sorumuz şu:
Elimizde şu adresteki yığın var: https://web.archive.org/web/20130511050633/http://www.istihza.com/denemeler/yigin.txt
Yapmanız gereken, bu yığın içindeki gizli mesajı düzenli ifadeleri kullanarak bulmak. . .
47.1.5 Düzenli İfadelerin Derlenmesi

compile() metodu

En başta da söylediğimiz gibi, düzenli ifadeler karakter dizilerine göre biraz daha yavaşçalışırlar. Ancak düzenli ifadelerin işleyişini hızlandırmanın da bazı yolları vardır. Bu yollardanbiri de compile() metodunu kullanmaktır. “compile” kelimesi İngilizcede “derlemek” anlamınagelir. İşte biz de bu compile() metodu yardımıyla düzenli ifade kalıplarımızı kullanmadanönce derleyerek daha hızlı çalışmalarını sağlayacağız. Küçük boyutlu projelerde compile()metodu pek hissedilir bir fark yaratmasa da özellikle büyük çaplı programlarda bu metodukullanmak oldukça faydalı olacaktır.
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Basit bir örnekle başlayalım:
>>> liste = ["Python2.7", "Python3.2", "Python3.3",
... "Python3.4", "Java"]
>>> derli = re.compile("[A-Za-z]+[0-9]\.[0-9]")
>>> for i in liste:
... nesne = derli.search(i)
... if nesne:
... print(nesne.group())
...
Python2.7
Python3.2
Python3.3
Python3.4

Burada öncelikle düzenli ifade kalıbımızı derledik. Derleme işlemini nasıl yaptığımıza dikkatedin. Derlenecek düzenli ifade kalıbını compile() metodunda parantez içinde belirtiyoruz.Daha sonra search() metodunu kullanırken ise, re.search() demek yerine, derli.search()şeklinde bir ifade kullanıyoruz. Ayrıca dikkat ederseniz derli.search() kullanımında paranteziçinde sadece eşleşecek karakter dizisini kullandık (i). Eğer derleme işlemi yapmamış olsaydık,hem bu karakter dizisini, hem de düzenli ifade kalıbını yan yana kullanmamız gerekecektir.Ama düzenli ifade kalıbımızı yukarıda derleme işlemi esnasında belirttiğimiz için, bu kalıbıikinci kez yazmamıza gerek kalmadı. Ayrıca burada kullandığımız düzenli ifade kalıbınada dikkat edin. Nasıl bir şablon oturttuğumuzu anlamaya çalışın. Gördüğünüz gibi, listeöğelerinde bulunan “.” işaretini eşleştirmek için düzenli ifade kalıbı içinde “\.” ifadesinikullandık. Çünkü bildiğiniz gibi, tek başına “.” işaretinin Python açısından özel bir anlamı var.Dolayısıyla bu özel anlamdan kaçmak için “\” işaretini de kullanmamız gerekiyor.
compile() ile Derleme Seçenekleri

Bir önceki bölümde compile() metodunun ne olduğunu, ne işe yaradığını ve nasıl kullanıldığınıgörmüştük. Bu bölümde ise “compile” (derleme) işlemi sırasında kullanılabilecek seçeneklerianlatacağız.
re.IGNORECASE veya re.I

Bildiğiniz gibi, Python’da büyük-küçük harfler önemlidir. Yani eğer “python” kelimesiniarıyorsanız, alacağınız çıktılar arasında “Python” olmayacaktır. Çünkü “python” ve “Python”birbirlerinden farklı iki karakter dizisidir. İşte re.IGNORECASE veya kısaca re.I adlı derlemeseçenekleri bize büyük-küçük harfe dikkat etmeden arama yapma imkanı sağlar. Hemen birörnek verelim:
import re

metin = """Programlama dili, programcının bir bilgisayara ne yapmasını
istediğini anlatmasının standartlaştırılmış bir yoludur. Programlama
dilleri, programcının bilgisayara hangi veri üzerinde işlem yapacağını,
verinin nasıl depolanıp iletileceğini, hangi koşullarda hangi işlemlerin
yapılacağını tam olarak anlatmasını sağlar. Şu ana kadar 2500’den fazla

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
programlama dili yapılmıştır. Bunlardan bazıları: Pascal, Basic, C, C#,
C++, Java, Cobol, Perl, Python, Ada, Fortran, Delphi programlama
dilleridir."""

derli = re.compile("programlama",re.IGNORECASE)
print(derli.findall(metin))

Bu programı çalıştırdığımızda şu çıktıyı alıyoruz:
['Programlama', 'Programlama', 'programlama', 'programlama']

Not: Bu metin https://tr.wikipedia.org/wiki/Programlama_dili adresinden alınmıştır.
Gördüğünüz gibi, metinde geçen hem “programlama” kelimesini hem de “Programlama”kelimesini ayıklayabildik. Bunu yapmamızı sağlayan şey de re.IGNORECASE adlı derlemeseçeneği oldu. Eğer bu seçeneği kullanmasaydık, çıktıda yalnızca “programlama” kelimesinigörürdük. Çünkü aradığımız şey aslında “programlama” kelimesi idi. Biz istersekre.IGNORECASE yerine kısaca re.I ifadesini de kullanabiliriz. Aynı anlama gelecektir. . .
re.DOTALL veya re.S

Bildiğiniz gibi, metakarakterler arasında yer alan “.” sembolü herhangi bir karakterinyerini tutuyordu. Bu metakarakter bütün karakterlerin yerini tutmak üzere kullanılabilir.Hatırlarsanız, “.” metakarakterini anlatırken, bu metakarakterin, yeni satır karakterinin yerinitutmayacağını söylemiştik. Bunu bir örnek yardımıyla görelim. Diyelim ki elimizde şöyle birkarakter dizisi var:
>>> a = "Ben Python,\nMonty Python"

Bu karakter dizisi içinde “Python” kelimesini temel alarak bir arama yapmak istiyorsak eğer,kullanacağımız şu kod istediğimiz şeyi yeterince yerine getiremeyecektir:
>>> print(re.search("Python.*", a).group())

Bu kod şu çıktıyı verecektir:
Python,

Bunun sebebi, “.” metakarakterinin “\n” (yeni satır) kaçış dizisini dikkate almamasıdır. Buyüzden bu kaçış dizisinin ötesine geçip orada arama yapmıyor. Ama şimdi biz ona bu yeteneğide kazandıracağız:
>>> derle = re.compile("Python.*", re.DOTALL)
>>> nesne = derle.search(a)
>>> if nesne:
... print(nesne.group())

re.DOTALL seçeneğini sadece re.S şeklinde de kısaltabilirsiniz. . .
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47.1.6 Düzenli İfadelerle Metin/Karakter Dizisi Değiştirme İşlemleri

sub() metodu

Şimdiye kadar hep düzenli ifadeler yoluyla bir karakter dizisini nasıl eşleştireceğimiziinceledik. Ama tabii ki düzenli ifadeler yalnızca bir karakter dizisi “bulmak”la ilgili değildir.Bu araç aynı zamanda bir karakter dizisini “değiştirmeyi” de kapsar. Bu iş için temel olarak ikimetot kullanılır. Bunlardan ilki sub()metodudur. Bu bölümde sub()metodunu inceleyeceğiz.
En basit şekliyle sub()metodunu şu şekilde kullanabiliriz:
>>> a = "Kırmızı başlıklı kız, kırmızı elma dolu sepetiyle \
... anneannesinin evine gidiyormuş!"
>>> derle = re.compile("kırmızı", re.IGNORECASE)
>>> print(derle.sub("yeşil", a))

Burada karakter dizimiz içinde geçen bütün “kırmızı” kelimelerini “yeşil” kelimesiyledeğiştirdik. Bunu yaparken de re.IGNORECASE adlı derleme seçeneğinden yararlandık.
Elbette sub() metoduyla daha karmaşık işlemler yapılabilir. Bu noktada şöyle bir hatırlatmayapalım. Bu sub()metodu karakter dizilerinin replace()metoduna çok benzer. Ama tabii ki
sub()metodu hem kendi başına replace()metodundan çok daha güçlüdür, hem de beraberkullanılabilecek derleme seçenekleri sayesinde replace() metodundan çok daha esnektir.Ama tabii ki, eğer yapmak istediğiniz iş replace()metoduyla halledilebiliyorsa en doğru yol,
replace()metodunu kullanmaktır. . .
Şimdi bu sub() metodunu kullanarak biraz daha karmaşık bir işlem yapacağız. Aşağıdakimetne bakalım:
metin = """Karadeniz Ereğlisi denince akla ilk olarak kömür ve demir-çelik
gelir. Kokusu ve tadıyla dünyaya nam salmış meşhur Osmanlı çileği ise ismini
verdiği festival günleri dışında pek hatırlanmaz. Oysa Çin'den Arnavutköy'e
oradan da Ereğli'ye getirilen kralların meyvesi çilek, burada geçirdiği değişim
sonucu tadına doyulmaz bir hal alır. Ereğli'nin havasından mı suyundan mı
bilinmez, kokusu, tadı bambaşka bir hale dönüşür ve meşhur Osmanlı çileği
unvanını hak eder. Bu nazik ve aromalı çilekten yapılan reçel de likör de bir
başka olur. Bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Uluslararası Osmanlı Çileği Kültür
Festivali'nde 36 üretici arasında yetiştirdiği çileklerle birinci olan Kocaali
Köyü'nden Güner Özdemir, yılda bir ton ürün alıyor. 60 yaşındaki Özdemir,
çileklerinin sırrını yoğun ilgiye ve içten duyduğu sevgiye bağlıyor: "Erkekler
bahçemize giremez. Koca ayaklarıyla ezerler çileklerimizi" Çileği toplamanın zor
olduğunu söyleyen Ayşe Özhan da çocukluğundan bu yana çilek bahçesinde
çalışıyor. Her sabah 04.00'te kalkan Özhan, çileklerini özenle suluyor. Kasım
başında ektiği çilek fideleri haziran başında meyve veriyor."""

Not: Bu metin https://web.archive.org/web/20161013002254/http://www.radikal.com.tr:80/haber.php?haberno=40130 adresinden alınmıştır.
Gelin bu metin içinde geçen “çilek” kelimelerini “erik” kelimesi ile değiştirelim. Ama bunuyaparken, metin içinde “çilek” kelimesinin “Çilek” şeklinde de geçtiğine dikkat edelim. AyrıcaTürkçe kuralları gereği bu “çilek” kelimesinin bazı yerlerde ünsüz yumuşamasına uğrayarak“çileğ-” şekline dönüştüğünü de unutmayalım.
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Bu metin içinde geçen “çilek” kelimelerini “erik”le değiştirmek için birkaç yol kullanabilirsiniz.Birinci yolda, her değişiklik için ayrı bir düzenli ifade oluşturulabilir. Ancak bu yolundezavantajı, metnin de birkaç kez kopyalanmasını gerektirmesidir. Çünkü ilk düzenli ifadeoluşturulup buna göre metinde bir değişiklik yapıldıktan sonra, ilk değişiklikleri içerenmetnin, farklı bir metin olarak kopyalanması gerekir (metin2 gibi. . . ). Ardından ikinci değişiklikyapılacağı zaman, bu değişikliğin metin2 üzerinden yapılması gerekir. Aynı şekilde bu metinde, mesela, metin3 şeklinde tekrar kopyalanmalıdır. Bundan sonraki yeni bir değişiklik debu metin3 üzerinden yapılacaktır. . . Bu durum bu şekilde uzar gider. . . Metni tekrar tekrarkopyalamak yerine, düzenli ifadeleri kullanarak şöyle bir çözüm de üretebiliriz:
import re

derle = re.compile("çile[kğ]", re.IGNORECASE)

def degistir(nesne):
a = {"çileğ":"eriğ", "Çileğ":"Eriğ", "Çilek":"Erik", "çilek":"erik"}
b = nesne.group().split()
for i in b:

return a[i]

print(derle.sub(degistir, metin))

Gördüğünüz gibi, sub()metodu, argüman olarak bir fonksiyon da alabiliyor. Yukarıdaki kodlarbiraz karışık görünmüş olabilir. Tek tek açıklayalım. . .
Öncelikle şu satıra bakalım:
derle = re.compile("çile[kğ]", re.IGNORECASE)

Burada amacımız, metin içinde geçen “çilek” ve “çileğ” kelimelerini bulmak. Neden “çileğ”?Çünkü “çilek” kelimesi bir sesli harften önce geldiğinde sonundaki “k” harfi “ğ”ye dönüşüyor.Bu seçenekli yapıyı, daha önceki bölümlerde gördüğümüz “[ ]” adlı metakarakter yardımıylaoluşturduk. Düzenli ifade kalıbımızın hem büyük harfleri hem de küçük harfleri aynı andabulması için re.IGNORECASE seçeneğinden yararlandık.
Şimdi de şu satırlara bakalım:
def degistir(nesne):

a = {"çileğ":"eriğ", "Çileğ":"Eriğ", "Çilek":"Erik", "çilek":"erik"}
b = nesne.group().split()
for i in b:

return a[i]

Burada, daha sonra sub() metodu içinde kullanacağımız fonksiyonu yazıyoruz. Fonksiyonu,
def degistir(nesne) şeklinde tanımladık. Burada “nesne” adlı bir argüman kullanmamızınnedeni, fonksiyon içinde group() metodunu kullanacak olmamız. Bu metodu fonksiyoniçinde “nesne” adlı argümana bağlayacağız. Bu fonksiyon, daha sonra yazacağımız
sub() metodu tarafından çağrıldığında, yaptığımız arama işlemi sonucunda ortaya çıkan“eşleşme nesnesi” fonksiyona atanacaktır (eşleşme nesnesinin ne demek olduğunu ilkbölümlerden hatırlıyorsunuz). İşte “nesne” adlı bir argüman kullanmamızın nedeni de,eşleşme nesnelerinin bir metodu olan group()metodunu fonksiyon içinde kullanabilmek. . .
Bir sonraki satırda bir adet sözlük görüyoruz:
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a = {"çileğ":"eriğ", "Çileğ":"Eriğ", "Çilek":"Erik", "çilek":"erik"}

Bu sözlüğü oluşturmamızın nedeni, metin içinde geçen bütün “çilek” kelimelerini tek bir“erik” kelimesiyle değiştiremeyecek olmamız. . . Çünkü “çilek” kelimesi metin içinde pekçok farklı biçimde geçiyor. Başta da dediğimiz gibi, yukarıdaki yol yerine metni birkaç kezkopyalayarak ve her defasında bir değişiklik yaparak da sorunu çözebilirsiniz. (Mesela önce“çilek” kelimelerini bulup bunları “erik” ile değiştirirsiniz. Daha sonra “çileğ” kelimelerini arayıpbunları “eriğ” ile değiştirirsiniz, vb. . . ) Ama metni tekrar tekrar oluşturmak pek performanslıbir yöntem olmayacaktır. Bizim şimdi kullandığımız yöntem metin kopyalama zorunluluğunuortadan kaldırıyor. Bu sözlük içinde “çilek” kelimesinin alacağı şekilleri sözlük içinde bireranahtar olarak, “erik” kelimesinin alacağı şekilleri ise birer “değer” olarak belirliyoruz.
Sonraki satırda iki metot birden var:
b = nesne.group().split()

Burada, fonksiyonumuzun argümanı olarak vazife gören eşleşme nesnesine ait metotlardanbiri olan group() metodunu kullanıyoruz. Böylece derle = re.compile("çile[kğ]",
re.IGNORECASE) satırı yardımıyla metin içinde bulduğumuz bütün “çilek” ve çeşitlerinialıyoruz. Karakter dizilerinin split() metodunu kullanmamızın nedeni ise group()metodunun verdiği çıktıyı liste haline getirip daha kolay manipüle etmek. Burada for
i in b: print(i) komutunu verirseniz group() metodu yardımıyla ne bulduğumuzugörebilirsiniz:
çileğ
çilek
çileğ
çilek
Çileğ
çilek
çilek
çilek
Çileğ
çilek
çilek
çilek

Bu çıktıyı gördükten sonra, kodlarda yapmaya çalıştığımız şey daha anlamlı görünmeyebaşlamış olmalı. . . Şimdi sonraki satıra geçiyoruz:
for i in b:

return a[i]

Burada, group() metodu yardımıyla bulduğumuz eşleşmeler üzerinde bir for döngüsüoluşturduk. Ardından da return a[i] komutunu vererek “a” adlı sözlük içinde yer alan öğeleriyazdırıyoruz. Bu arada, buradaki “i”nin yukarıda verdiğimiz group() çıktılarını temsil ettiğinedikkat edin. a[i] gibi bir komut verdiğimizde aslında sırasıyla şu komutları vermiş oluyoruz:
a["çilek"]
a["çileğ"]
a["çilek"]

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
a["Çileğ"]
a["çilek"]
a["çilek"]
a["çilek"]
a["Çileğ"]
a["çilek"]
a["çilek"]

Bu komutların çıktıları sırasıyla “erik”, “eriğ”, “erik”, “Eriğ”, “erik”, “erik”, “erik”, “Eriğ”, “erik”,“erik” olacaktır. İşte bu return satırı bir sonraki kod olan print(derle.sub(degistir,metin))ifadesinde etkinlik kazanacak. Bu son satırımız sözlük öğelerini tek tek metne uygulayacakve mesela a["çilek"] komutu sayesinde metin içinde “çilek” gördüğü yerde “erik” kelimesiniyapıştıracak ve böylece bize istediğimiz şekilde değiştirilmiş bir metin verecektir. . .
Bu kodların biraz karışık gibi göründüğünü biliyorum, ama aslında çok basit bir mantığı var:
group()metodu ilemetin içinde aradığımız kelimeleri ayıklıyor. Ardından da “a” sözlüğü içindebunları anahtar olarak kullanarak “çilek” ve çeşitleri yerine “erik” ve çeşitlerini koyuyor. . .
Yukarıda verdiğimiz düzenli ifadeyi böyle ufak bir metinde kullanmak çok anlamlı olmayabilir.Ama çok büyük metinler üzerinde çok çeşitli ve karmaşık değişiklikler yapmak istediğinizdebu kodların işinize yarayabileceğini göreceksiniz.
subn() metodu

Bumetodu çok kısa bir şekilde anlatıp geçeceğiz. Çünkü bumetot sub()metoduyla neredeysetamamen aynıdır. Tek farkı, subn()metodunun bir metin içinde yapılan değişiklik sayısını dagöstermesidir. Yani bu metodu kullanarak, kullanıcılarınıza “toplam şu kadar sayıda değişiklikyapılmıştır” şeklinde bir bilgi verebilirsiniz. Bumetot çıktı olarak iki öğeli bir demet verir. Birinciöğe değiştirilen metin, ikinci öğe ise yapılan değişiklik sayısıdır. Yani kullanıcıya değişikliksayısını göstermek için yapmanız gereken şey, bu demetin ikinci öğesini almaktır. Mesela
sub()metodunu anlatırken verdiğimiz kodların son satırını şöyle değiştirebilirsiniz:
ab = derle.subn(degistir, metin)
print("Toplam {} değişiklik yapılmıştır.".format(ab[1]))

Yani:
import re

metin = """Karadeniz Ereğlisi denince akla ilk olarak kömür ve demir-çelik
gelir. Kokusu ve tadıyla dünyaya nam salmış meşhur Osmanlı çileği ise ismini
verdiği festival günleri dışında pek hatırlanmaz. Oysa Çin'den Arnavutköy'e
oradan da Ereğli'ye getirilen kralların meyvesi çilek, burada geçirdiği değişim
sonucu tadına doyulmaz bir hal alır. Ereğli'nin havasından mı suyundan mı
bilinmez, kokusu, tadı bambaşka bir hale dönüşür ve meşhur Osmanlı çileği
unvanını hak eder. Bu nazik ve aromalı çilekten yapılan reçel de likör de bir
başka olur. Bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Uluslararası Osmanlı Çileği Kültür
Festivali'nde 36 üretici arasında yetiştirdiği çileklerle birinci olan Kocaali
Köyü'nden Güner Özdemir, yılda bir ton ürün alıyor. 60 yaşındaki Özdemir,
çileklerinin sırrını yoğun ilgiye ve içten duyduğu sevgiye bağlıyor: "Erkekler

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
bahçemize giremez. Koca ayaklarıyla ezerler çileklerimizi" Çileği toplamanın zor
olduğunu söyleyen Ayşe Özhan da çocukluğundan bu yana çilek bahçesinde
çalışıyor. Her sabah 04.00'te kalkan Özhan, çileklerini özenle suluyor. Kasım
başında ektiği çilek fideleri haziran başında meyve veriyor."""

derle = re.compile("çile[kğ]", re.IGNORECASE)

def degistir(nesne):
a = {"çileğ":"eriğ", "Çileğ":"Eriğ", "Çilek":"Erik", "çilek":"erik"}
b = nesne.group().split()
for i in b:

return a[i]

ab = derle.subn(degistir, metin)
print("Toplam {} değişiklik yapılmıştır.".format(ab[1]))

47.1.7 Sonuç

Böylelikle düzenli ifadeler konusunu bitirmiş olduk. Buradaki amacımız, size düzenli ifadelerkonusunda genel bir bakış sunabilmekti. Bu yazıları okuduktan sonra kafanızda düzenliifadelerle ilgili kabataslak da olsa bir resim oluştuysa bu yazılar amacına ulaşmış demektir.Elbette düzenli ifadeler burada anlattıklarımızdan ibaret değildir. Bu konunun üzerineeğildiğinizde aslında düzenli ifadelerin dipsiz bir kuyu gibi olduğunu göreceksiniz. Esasında enbaşta da dediğimiz gibi, düzenli ifadeler apayrı bir dil gibidir. Doğrusu şu ki, düzenli ifadelerbaşlı başına bağımsız bir sistemdir. Hemen hemen bütün programlama dilleri öyle ya daböyle düzenli ifadeleri destekler. Python’da düzenli ifadeleri bünyesine adapte etmiş dillerdenbiridir. Bizim düzenli ifadeler konusundaki yaklaşımımız, her zaman bunları “gerektiğinde”kullanmak olmalıdır. Dediğimiz gibi, eğer yapmak istediğiniz bir işlemi karakter dizilerininmetotları yardımıyla yapabiliyorsanız düzenli ifadelere girişmemek en iyisidir. Çünkü karakterdizisi metotları hem daha hızlıdır hem de anlaması daha kolaydır.

47.2 datetime Modülü

Bu bölümde, zaman, saat ve tarihlerle ilgili işlemler yapmamızı sağlayan önemli bir standartkütüphane modülünden söz edeceğiz. Bu modülün adı datetime.
datetime modülü; zaman, saat ve tarihlerle ilgili işlemler yapabilmemiz için bize çeşitlifonksiyon ve nitelikler sunan bazı sınıflardan oluşur. Bu modül içinde temel olarak üç farklısınıf bulunur.
Not: ‘Sınıf’ kavramına çok takılmayın. İlerleyen derslerde sınıflardan ayrıntılı olarak sözedeceğiz.
datetimemodülü içinde yer alan bu üç sınıf şunlardır:
1. date sınıfı; tarihle ilgili işlemler yapabilmemizi sağlayan fonksiyon ve nitelikleribarındırır.
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2. time sınıfı; zamanla/saatle ilgili işlemler yapabilmemizi sağlayan fonksiyon ve nitelikleribarındırır.
3. datetime sınıfı; date ve time sınıflarının birleşiminden ve ilave birkaç nitelik vefonksiyondan oluşur.

Buna göre, datetime adlı sınıf hem date sınıfını hem de time sınıfını kapsadığı için, datetimemodülü ile işlem yapmak istediğinizde, çoğunlukla yalnızca datetime sınıfını kullanarak bütünişlerinizi halledebilirsiniz.
Dolayısıyla:
>>> from datetime import datetime

Komutunu vererek datetime modülü içindeki datetime adlı sınıfı içe aktarmayı tercihedebilirsiniz.
Bakalım datetimemodülünün datetime sınıfı içinde neler varmış:
>>> dir(datetime)

['__add__', '__class__', '__delattr__', '__dir__', '__doc__', '__eq__',
'__forma t__', '__ge__', '__getattribute__', '__gt__', '__hash__',
'__init__', '__le__', '__lt__', '__ne__', '__new__', '__radd__',
'__reduce__', '__reduce_ex__', '__rep r__', '__rsub__', '__setattr__',
'__sizeof__', '__str__', '__sub__', '__subclass hook__', 'astimezone',
'combine', 'ctime', 'date', 'day', 'dst', 'fromordinal', 'fromtimestamp',
'hour', 'isocalendar', 'isoformat', 'isoweekday', 'max', 'microsecond',
'min', 'minute', 'month', 'now', 'replace', 'resolution', 'second',
'strftime', 'strptime', 'time', 'timestamp', 'timetuple', 'timetz', 'today',
'toord inal', 'tzinfo', 'tzname', 'utcfromtimestamp', 'utcnow', 'utcoffset',
'utctimetuple', 'weekday', 'year']

Elbette, eğer isterseniz doğrudan datetimemodülünü de içe aktarabilirsiniz:
>>> import datetime

Bu durumda, datetime modülü içindeki datetime sınıfına erişmek için modül adını dakullanmanız gerekir:
>>> dir(datetime.datetime)

İşte biz bu bölümde, yukarıdaki komutun çıktısında gördüğümüz nitelik ve fonksiyonlararasından en önemli olanlarını inceleyeceğiz.

47.2. datetime Modülü 929



Yazbel Python Belgeleri, Yayım 4.0.0

47.2.1 now()

datetime modülünün içindeki datetime sınıfının now() adlı fonksiyonu, bize içindekibulunduğumuz andaki tarih, saat ve zaman bilgilerini verir. datetime modülünü import
datetime şeklinde içe aktardığımızı varsayarsak bunu şu şekilde kullanıyoruz:
>>> an = datetime.datetime.now()

Bu fonksiyon bize datetime.datetime adlı özel bir sınıf nesnesi verir:
>>> an

datetime.datetime(2014, 12, 5, 9, 54, 53, 867108)

Bu özel sınıfın da kendine özgü birtakım nitelikleri bulunur.
Mesela year adlı niteliği kullanarak içinde bulunduğumuz yılı sorgulayabiliriz:
>>> an.year

2014

Aynı şekilde aşağıdaki nitelikler de, içinde bulunduğumuz ana ilişkin çeşitli bilgiler verir:
>>> an.month #ay

12

>>> an.day #gün

5

>>> an.hour #saat

10

>>> an.minute #dakika

20

>>> an.second #saniye

33

>>> an.microsecond #mikrosaniye

337309
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47.2.2 today()

Bu fonksiyon now() ile aynı içeriğe ve işleve sahiptir. today() fonksiyonunu now fonksiyonunukullandığınız gibi kullanabilirsiniz:
>>> bugün = datetime.datetime.today()

>>> bugün.year

2014

>>> bugün.month

12

>>> bugün.minute

35

>>> bugün.second

24

>>> bugün.microsecond

669774

47.2.3 ctime()

ctime() fonksiyonu, içinde bulunduğumuz ana ilişkin tarih ve zamanbilgilerini içeren okunaklıbir karakter dizisi verir. Bu fonksiyona, parametre olarak biraz önce oluşturduğumuza benzerbir datetime.datetime sınıfı vermemiz gerekir. Yani:
>>> an = datetime.datetime.now()
>>> tarih = datetime.datetime.ctime(an)
>>> tarih

'Fri Dec 5 10:30:35 2014'

Bu fonksiyon tarihleri İngilizce olarak gösterir. Yukarıdaki çıktıya göre tarih 5 Aralık Cuma 2014saat 10:30:35.
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47.2.4 strftime()

strftime() fonksiyonu, size tarih ve zaman bilgilerini ihtiyaçlarınız doğrultusundabiçimlendirme imkanı sunar.
Bu fonksiyon toplam iki parametre alır. İlk parametre, tıpkı ctime() fonksiyonunda olduğugibi, bir datetime.datetime sınıfıdır. İkinci parametre ise, tarih/zaman bilgisini içeren karakterdizisini nasıl biçimlendirmek istediğimizi gösteren bir biçimlendiricidir. Yani:
>>> an = datetime.datetime.now()
>>> tarih = datetime.datetime.strftime(an, '%c ')
>>> tarih

'Fri 05 Dec 2014 12:53:21 PM '

Burada ilk parametre olarak an değişkeninin tuttuğu datetime.datetime sınıfını, ikinciparametre olarak ise %c adlı biçimlendiriciyi kullandık.
%c dışında başka tarih biçimlendiricileri de bulunur:

%a hafta gününün kısaltılmış adı
%A hafta gününün tam adı
%b ayın kısaltılmış adı
%B ayın tam adı
%c tam tarih, saat ve zaman bilgisi
%d sayı değerli bir karakter dizisi olarak gün
%j belli bir tarihin, yılın kaçıncı gününe denk geldiğini gösteren 1-366 arası bir sayı
%m sayı değerli bir karakter dizisi olarak ay
%U belli bir tarihin yılın kaçıncı haftasına geldiğini gösteren 0-53 arası bir sayı
%y yılın son iki rakamı
%Y yılın dört haneli tam hali
%x tam tarih bilgisi
%X tam saat bilgisi

Yukarıdaki biçimlendiricilerle ilgili birkaç örnek verelim:
>>> datetime.datetime.strftime(an, '%Y') # Yıl

'2014'

>>> datetime.datetime.strftime(an, %'X') # Saat

'12:26:32'

>>> datetime.datetime.strftime(an, '%d ') # Gün

'05'
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strftime() fonksiyonu öntanımlı olarak İngilizce çıktı verecektir:
>>> datetime.datetime.strftime(an, '%A')

'Friday'

>>> datetime.datetime.strftime(an, '%B')

'December'

Eğer isterseniz, locale adlı başka bir modülü kullanarak, strftime() modülünün,sisteminizdeki tanımlı dili kullanmasını sağlayabilirsiniz.
Bunun için öncelikle localemodülünü içe aktaralım:
>>> import locale

Ardından Python’ın kullanmasını istediğimiz yerel/dil bilgisini, sistemdeki öntanımlı yerel/dilolarak ayarlayalım:
>>> locale.setlocale(locale.LC_ALL, '')

'Turkish_Turkey.1254'

Bu çıktı bize sistemimizdeki tanımlı dilin/yerelin Türkçe olduğunu söylüyor. Bu komutuverdikten sonra, artık strftime() fonksiyonu, ilgili dile/yerele uygun bir çıktı verecektir:
>>> datetime.datetime.strftime(an, '%B')

'Aralık'

>>> datetime.datetime.strftime(an, '%A')

'Cuma'

Eğer isterseniz, dili kendiniz de seçebilirsiniz. Mesela İtalyanca yapalım:
>>> locale.setlocale(locale.LC_ALL, 'italian')

'Italian_Italy.1252'

>>> datetime.datetime.strftime(an, '%B')

'dicembre'

>>> datetime.datetime.strftime(an, '%A')

'venerdì'

Ayrıca bakınız:

Yerel dil adları için Windows’ta https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=55979 adresine bakabilirsiniz. GNU/Linux’ta ise, desteklenen yerel/dil adlarını görmek içinsistem komut satırında locale - a komutunu verebilirsiniz.
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Yukarıda gördüğünüz tarih biçimlendiricileri kullanarak istediğiniz karmaşıklıktaki tarihlerioluşturabilirsiniz. Mesela:
>>> datetime.datetime.strftime(an, '%d %B %Y')

'05 Aralık 2014'

Veya:
>>> datetime.datetime.strftime(an, '%d .%m.%Y tarihinde buluşalım.')

‘05.12.2014 tarihinde buluşalım.’
Gördüğünüz gibi, strftime() fonksiyonu, tarihler üzerinde istediğimiz karakter dizisibiçimlendirme işlemini uygulayabilmemizi sağlıyor.
47.2.5 strptime()

Diyelim ki elimizde, herhangi bir kaynaktan gelmiş şöyle bir karakter dizisi var:
>>> t = '27 Mayıs 2014'

Amacımız, tarih bilgisi içeren bu karakter dizisini gün, ay ve yıl öğelerine ayırmak. Bunun içinbasitçe şöyle bir kod yazabiliriz:
>>> gün, ay, yıl = t.split()
>>> gün

'27'

>>> ay

'Mayıs'

>>> yıl

'2014'

Peki eğer elimizdeki karakter dizisi şöyle bir şeyse ne yapacağız?
>>> t = '27 Mayıs 2014 saat 12:34:44'

Bunun için de t değişkeni üzerine split() metodunu uyguladıktan sonra ‘saat’ kelimesinilisteden atmayı tercih edebiliriz:
>>> gün, ay, yıl, saat = [i for i in t.split() if 'saat' not in i]
>>> gün

'27'

>>> ay

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
'Mayıs'

>>> yıl

'2014'

>>> saat

'12:34:44'

Yukarıdaki yöntemler, tarih bilgisi içeren karakter dizilerini ayıklamak için geçerli ve uygunolsa da epeymeşakkatlidir. Üstelik bu şekilde ayıkladığımız verilerin kullanım alanı da oldukçakısıtlı olacaktır. Mesela bu verileri datetime.datetime türünde verileri bekleyen uygulamalariçinde kullanamayız.
İşte böyle bir durumda strptime() adlı fonksiyon devreye girerek, tarih/zaman bilgisi içerenherhangi bir karakter dizisini datetime.datetime türünde bir nesneye dönüştürebilmemiz içinbize bir yol sunar.
Şimdi dikkatlice bakın:
Elimizdeki karakter dizisi şu:
>>> t = '27 Mayıs 2014 saat 12:34:44'

Şimdi bu karakter dizisini strptime() fonksiyonunu kullanarak ayıklıyoruz:
>>> z = datetime.datetime.strptime(t, '%d %B %Y saat %H:%M:%S')

datetime.datetime(2014, 5, 27, 0, 34, 44)

Gördüğünüz gibi, strptime() fonksiyonu iki parametre alıyor. İlk parametre, ayıklamakistediğimiz, tarih-zaman bilgisi içeren karakter dizisi. İkinci parametre ise, bu karakter dizisininyapısını temsil eden tarih biçimlendiricilerden oluşan başka bir karakter dizisi. Bu karakterdizisi, '27 Mayıs 2014 saat 12:34:44' adlı karakter dizisinin içindeki, tarih ve saati gösterenkısımların her biri için bir biçimlendirici içeriyor:
27 ==> %d
Mayıs ==> %B
2014 ==> %Y
12 ==> %H
34 ==> %M
44 ==> %S

Bu şekilde bir datetime.datetime nesnesi oluşturduktan sonra, artık bu nesnenin öğelerine,herhangi bir datetime.datetime nesnesi gibi erişebiliriz:
>>> z.month #ay

5

>>> z.day #gün
(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
27

>>> z.year #yıl

2014

>>> z.hour #saat

12

>>> z.minute #dakika

34

>>> z.second #saniye

44

47.2.6 fromtimestamp()

Hatırlarsanız os modülünü anlatırken stat() adlı bir fonksiyondan söz etmiştik. Bufonksiyonun, dosyalar hakkında bilgi almamızı sağladığını biliyorsunuz:
>>> os.stat('dosya_adı')

Mesela bir dosyanın son değiştirilme tarihi öğrenmek için şöyle bir kod kullanıyorduk:
>>> os.stat('dosya_adı').st_mtime

st_mtime niteliği bize şuna benzer bir çıktı veriyor:
1417784445.8881965

Bu, içinde ayrıntılı tarih bilgisi barındıran bir zaman damgasıdır (timestamp). İşte bu zamandamgasını anlamlı bir tarih bilgisine dönüştürebilmek için datetime modülünün datetimesınıfı içindeki fromtimestamp() adlı fonksiyondan yararlanacağız:
>>> zaman_damgası = os.stat('dosya_adı').st_mtime
>>> tarih = datetime.datetime.fromtimestamp(zaman_damgası)
>>> tarih

datetime.datetime(2014, 12, 5, 15, 0, 45, 888196)

Bu şekilde bir datetime.datetime nesnesi elde ettikten sonra artık bu nesneyi istediğimizşekilde manipüle edebiliriz. Mesela:
>>> datetime.datetime.strftime(tarih, '%c ')

'12/05/14 15:00:45'
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Demek ki 1417784445.8881965 zaman damgası, içinde ‘12/05/14 15:00:45’ tarihinibarındırıyormuş.
47.2.7 timestamp()

Eğer datetime.datetime nesnelerinden bir zaman damgası üretmek isterseniz timestamp()fonksiyonunu kullanabilirsiniz:
>>> tarih = datetime.datetime.now()
>>> zaman_damgası = datetime.datetime.timestamp(tarih)
>>> zaman_damgası

1417790594.558625

Eğer daha sonra bu zaman damgasını anlamlı bir tarihe dönüştürmeniz gerekirse
fromtimestamp() fonksiyonunu kullanabileceğinizi biliyorsunuz:
>>> tarih = datetime.datetime.fromtimestamp(zaman_damgası)

47.2.8 Tarihlerle İlgili Aritmetik İşlemler

datetime modülünü kullanarak, tarihler arasında çıkarma-toplama gibi çeşitli aritmetikişlemler de yapabilirsiniz. Bu bölümde bu işlemleri nasıl yapacağımızı anlatacağız.
Belirli Bir Tarihi Kaydetmek

Python’da datetimemodülünü kullanarak bugünün tarihini bir datetime.datetime sınıfı olaraknasıl alabileceğimizi biliyoruz:
>>> datetime.datetime.now()

veya:
>>> datetime.datetime.today()

Peki biz mesela bugünün değil de, geçmişteki veya gelecekteki belirli bir tarihi almak istersekne yapacağız?
Bu iş içinde yine datetimemodülünün datetime adlı sınıfından yararlanacağız.
Diyelim ki 16 Şubat 2016, saat 13:45:32’yi bir datetime sınıfı olarak kaydetmek istiyoruz. Bununiçin şöyle bir kod kullanacağız:
>>> tarih = datetime.datetime(2016, 2, 16, 13, 45, 32)

Gördüğünüz gibi, belirli bir tarihi bir datetime.datetime nesnesi olarak kaydetmekistediğimizde datetime sınıfına parametre olarak sırasıyla ilgili tarihin yıl, ay, gün, saat, dakikave saniye kısımlarını giriyoruz.
Bu arada, eğer isterseniz bu tarih için bir mikrosaniye de belirtebilirsiniz:
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>>> tarih = datetime.datetime(2016, 2, 16, 13, 45, 32, 5)

Böylece belirli bir tarihi bir datetime sınıfı olarak kaydetmiş olduk. Bu sınıf, datetime.datetimenesnelerinin bütün özelliklerine sahiptir:
>>> tarih.year #yıl

2016

>>> tarih.day #gün

16

>>> tarih.month #ay

2

İki Tarih Arasındaki Farkı Bulmak

Size şöyle bir soru sormama izin verin: Diyelim ki bugünün tarihi 9 Aralık 2014. Doğumtarihimizin 27 Mayıs olduğunu varsayarsak, acaba 2015 yılındaki doğum günümüze kaç günkaldığını nasıl bulabiliriz?
Bunun için öncelikle bugünün tarihini bir datetime.datetime nesnesi olarak alalım:
>>> bugün = datetime.datetime.today()

Şimdi de doğumgünümüze denk gelen tarihi bir datetime.datetime nesnesi olarakkaydedelim:
>>> doğumgünü = datetime.datetime(2015, 5, 27)

Şimdi de bu iki tarih arasındaki farkı bulalım:
>>> fark = doğumgünü - bugün
>>> fark

datetime.timedelta(168, 34694, 719236)

Buradan elde ettiğimiz şey bir timedelta nesnesi. Bu nesne, tarihler arasındaki farkı gün,saniye ve mikrosaniye olarak tutan özel bir veri tipidir. Yukarıdaki çıktıdan anladığımıza göre,27 Mayıs 2015 tarihi ile 9 Aralık 2014 tarihi arasında 168 gün, 34694 saniye ve 719236mikrosaniye varmış. . .
Yukarıdaki timedelta nesnesinin niteliklerine şu şekilde ulaşabilirsiniz:
>>> fark.days #gün

168

>>> fark.seconds #saniye
(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
34694

>>> fark.microseconds #mikrosaniye

719236

İleri Bir Tarihi Bulmak

Diyelim ki 200 gün sonra hangi tarihte olacağımızı bulmak istiyoruz. Tıpkı bir önceki başlıktatartıştığımız gibi, bu isteğimizi yerine getirmek için de timedelta nesnesinden yararlanacağız.
Önce bugünün tarihini bulalım:
>>> bugün = datetime.datetime.today()

Şimdi 200 günlük farkı bir timedelta nesnesi olarak kaydedelim:
>>> fark = datetime.timedelta(days=200)

Burada datetimemodülünün timedelta() fonksiyonunun days adlı parametresini 200 değeriile çağırdığımıza dikkat edin. days adlı parametrenin dışında, timedelta() fonksiyonu şuparametrelere de sahiptir:
>>> fark = datetime.timedelta(days=200, seconds=40, microseconds=30)

Gördüğünüz gibi, gün dışında saniye (seconds) ve mikrosaniye (microseconds) ayarlarını dayapabiliyoruz. Yukarıdaki belirlediğimiz timedelta nesnesi doğrultusunda 200 gün, 40 saniyeve 30 mikrosaniye geleceğe gidelim:
>>> gelecek = bugün + fark

>>> gelecek

datetime.datetime(2015, 6, 27, 14, 47, 32, 826771)

Bu tarihi anlamlı bir karakter dizisine dönüştürelim:
>>> gelecek.strftime('%c ')

'27.06.2015 14:47:32'

Demek ki bugünden 200 gün, 40 saniye ve 30 mikrosaniye sonrası 27 Haziran 2015, saat14:47:32’ye denk geliyormuş. . .
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Geçmiş Bir Tarihi Bulmak

Geçmiş bir tarihi bulmak da, tahmin edebileceğiniz gibi, ileri bir tarihi bulmaya çok benzer.Basit bir örnek verelim:
>>> bugün = datetime.datetime.today()

Bugünden 200 gün geriye gidelim:
>>> fark = datetime.timedelta(days=200)
>>> geçmiş = bugün - fark
>>> geçmiş

datetime.datetime(2014, 5, 23, 15, 5, 11, 487643)

>>> geçmiş.strftime('%c ')

'23.05.2014 15:05:11'

Demek ki 200 gün öncesi 23 Mayıs 2014 imiş. . .

47.3 math Modülü

math modülü matematiksel işlemler yapmanızı kolaylaştırmak için yazılmış bir modüldür.
47.3.1 math.ceil()

Verilen ondalıklı sayıyı bir üst sayıya çevirir. Sayı eğer tam sayı ise __ceil__ fonksiyonundanyararlanır.
>>> math.ceil(32.05)
33
>>> math.ceil(2.98)
3

47.3.2 math.copysign()

Aldığı iki parametreden ikincisinin işaretini birincisine verir.
>>> math.copysign(25,-12)
-25.0
>>> math.copysign(-12,-15)
-12.0
>>> math.copysign(-245,54)
245.0
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47.3.3 math.fabs()

Verilen değerin mutlak değerini alır. Gömülü fonksiyonlardan abs’den küçük bir farkı var.Çıktısını tam sayı olarak değil ondalıklı sayı olarak döndürüyor.
>>> math.fabs(-28)
28.0
>>> abs(-28)
28

47.3.4 math.factorial()

Verilen sayının faktoriyelini döndürüyor. Eğer verilen değer pozitif tam sayı değilse ValueErrorhatası veriyor.
>>> math.factorial(5)
120
>>> math.factorial(-5)
Traceback (most recent call last):
File "<pyshell#10>", line 1, in <module>

math.factorial(-5)
ValueError: factorial() not defined for negative values

47.3.5 math.floor()

ceil fonksiyonunun tam tersi bir işleve sahip. Verilen ondalıklı sayıyının bir altındaki tam sayıyıdöndürür. Sayı eğer tam sayı ise __floor__ fonksiyonundan faydalanır. int fonksiyonundan farkınegatif sayılarda ortaya çıkıyor.
>>> math.floor(25.42)
25
>>> math.floor(-12.25)
-13
>>> int(-12.25)
-12

47.3.6 math.fmod()

Verdiğiniz birinci parametrenin ikinci parametreye bölümünden kalanı buluyor. %operatöründen farkı negatif sayılarda ortaya çıkıyor.
>>> math.fmod(45,2)
1.0
>>> math.fmod(45,14)
3.0
>>> math.fmod(45,-14)
3.0

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
>>> 45%-14
-11

47.3.7 math.frexp()

Bu fonksiyon x bilindiğinde aşağıdaki denklemin m ve e parametrelerini bulmaya yarıyor. mdeğerinin mutlak değeri 0,5 ve 1 arasında bir değer alıyor.
x = m * 2 ** e

Örnek:
>>> math.frexp(1)
(0.5, 1)
>>> math.frexp(8)
(0.5, 4)

47.3.8 math.fsum()

sum fonksiyonuna çok benziyor. sum fonksiyonundaki bir açığı kapatıyor. sum fonksiyonuondalıklı sayılarla çalışırken biraz sorun çıkarabiliyor.
>>> sum([.1, .1, .1, .1, .1, .1, .1, .1, .1, .1])
0.9999999999999999
>>> fsum([.1, .1, .1, .1, .1, .1, .1, .1, .1, .1])
1.0

47.3.9 math.gcd()

Verilen iki sayının EBOB’unu veriyor.
>>> math.gcd(45,70)
5
>>> math.gcd(24,-24)
24
>>> math.gcd(36,12)
12

942 Bölüm 47. Önemli Standart Kütüphane Modülleri



Yazbel Python Belgeleri, Yayım 4.0.0

47.3.10 math.trunc()

int fonksiyonu ile aynı işi yapıyor.
>>> math.trunc(15.12)
15
>>> math.trunc(-15.12)
-15
>>> math.trunc(0.24)
0
>>> int(0)
0
>>> int(-15.12)
-15

47.3.11 math.e

euler sabitini tutan bir değişken. Değeri: 2.718281. . .
47.3.12 math.pi

pi sayısını tutan değişken. Değeri: 3.141592. . . .
47.3.13 math.tau

tau sabitini tutan değişken. Değeri pi sayısının iki katı.
>>> math.pi*2==math.tau
True

47.3.14 math.exp()

euler sabitinin kuvvetini alır. Yani yaptığı iş şudur:math.e ** x
>>> math.exp(2)
7.38905609893065

47.3.15 math.expm1()

math.exp fonksiyonunun yaptığı işten tek farkı sonuçtan 1 çıkarmasıdır.
>>> math.exp(12)
162754.79141900392
>>> math.expm1(12)
162753.79141900392
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47.3.16 math.log()

Birinci değerin ikinci değere göre logaritmasını hesaplar.
>>> math.log(10,10)
1.0
>>> math.log(25,5)
2.0
>>> math.log(5,25)
0.5

47.3.17 math.log1p()

Verilen sayının bir fazlasının e tabanına göre logaritmasını hesaplar.
>>> math.log1p(0)
0.0
>>> math.log1p(2)
1.0986122886681098

47.3.18 math.log2()

Verilen sayının 2 tabanında logaritmasını hesaplar.
>>> math.log2(2)
1.0
>>> math.log2(42)
5.392317422778761

47.3.19 math.log10()

Verilen sayının 10 tabanında logaritmasını hesaplar.
>>> math.log10(1000)
3.0
>>> math.log10(20)
1.3010299956639813

47.3.20 math.pow()

** ve gömülü fonksiyonlardan pow ile aynı işi yapıyor. Yani birinci sayının ikinci sayıya görekuvvetini alıyor.
>>> math.pow(2,5)
32.0
>>> math.pow(2,0)
1.0

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
>>> pow(2,5)
32
>>> pow(2,0)
1

47.3.21 math.sqrt()

Verilen sayının karekökünü hesaplar.
>>> math.sqrt(16)
4.0
>>> math.sqrt(225)
15.0

47.3.22 math.degrees()

Verilen sayıyı radyandan dereceye çevirir.
>>> math.degrees(1.5707963267948966)
90.0

47.3.23 math.radians()

Verilen sayıyı dereceden radyana çevirir.
>>> math.radians(90)
1.5707963267948966

47.3.24 math.sin()

Radyan cinsinden verilen sayının sinüsünü hesaplar.
>>> math.sin(math.radians(60))
0.8660254037844386

47.3.25 math.cos()

Radyan cinsinden verilen parametrenin kosinüsünü hesaplar.
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47.3.26 math.tan()

Radyan cinsinden verilen parametrenin tanjantını hesaplar.
47.3.27 math.asin()

Verilen sinüs değerinden radyan cinsinde bir açı döndürür.
47.3.28 math.acos()

Verilen kosinüs değerinden radyan cinsinde bir açı döndürür.
47.3.29 math.atan()

Verilen tanjant değerinden radyan cinsinde bir açı döndürür.
47.3.30 math.atan2()

İlk değere y ikinci değere x dersek şu işlemin sonucunu döndürür: atan(y/x)
47.3.31 math.hypot()

İlk değere x ikinci değere y dersek şu işlemin sonucunu döndürür: sqrt(x*x+y*y).
47.3.32 math.cosh()

Verilen değerin hiperbolik kosinüsünü döndürür.
47.3.33 math.sinh()

Verilen değerin hiperbolik sinüsünü döndürür.
47.3.34 math.tanh()

Verilen değerin hiperbolik tanjantını döndürür.
47.3.35 math.acosh()

Verilen hiperbolik kosinüs değerinin tersini döndürür.
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47.3.36 math.asinh()

Verilen hiperbolik sinüs değerinin tersini döndürür.
47.3.37 math.atanh()

Verilen hiperbolik tanjant değerinin tersini döndürür.
47.3.38 math.gamma()

Bu fonksiyon factorial fonksiyonuna çok benziyor. Farklarından biri verilen sayının bir azınınfaktoriyelini hesaplamasıdır. Ancak asıl fark sayı büyüdüğünde ortaya çıkıyor.
>>> math.factorial(12)==math.gamma(13)
True
>>> math.factorial(12)
479001600
>>> math.gamma(13)
479001600.0
>>> math.factorial(35)==math.gamma(36)
False
>>> math.factorial(35)
10333147966386144929666651337523200000000
>>> math.gamma(36)
1.0333147966386145e+40

47.3.39 math.lgamma()

Bu fonksiyon daha önce öğrendiğimiz iki fonksiyonu birleştiriyor.
>>> math.lgamma(45)==math.log(math.gamma(45))
True
>>> math.log(math.gamma(45))
125.3172711493569
>>> math.lgamma(45)
125.3172711493569

47.4 random Modülü

Eğer yazdığınız programlarda, belirli bir aralıkta rastgele sayıların üretilmesine ihtiyaçduyarsanız Python’ın standart kütüphanesinde bulunan random adlı bir modülükullanabilirsiniz.
Tıpkı öteki modüllerde olduğu gibi, randommodülü de birtakım faydalı nitelik ve fonksiyonlarıbarındırır. Biz bu bölümde, bu nitelik ve fonksiyonlar arasında en sık kullanılanlarıinceleyeceğiz.
Elbette bu modülü kullanabilmek için öncelikle modülümüzü içe aktarmamız gerekiyor:
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import random

Bu işlemin ardından, bu modülün bize sunduğu bütün işlevlerden yararlanabiliriz.
47.4.1 random()

random modülünün random() adlı fonksiyonunu kullanarak, 0.0 ile 1.0 arasında rastgele birkayan noktalı sayı üretebilirsiniz:
>>> random.random()

0.8064301704207291

random() fonksiyonu, kendisini her çalıştırışınızda farklı bir kayan noktalı sayı üretecektir:
>>> random.random()

0.6825988062501599

Üretilen sayıların 0 ile 1 arasında olduğunu özellikle dikkatinizi çekmek isterim.
Mesela bu fonksiyonu kullanarak, 0 ile 1 arası 10 tane sayı üretelim. Bu sayıları gösterirken denoktadan sonra yalnızca dört basamak görüntülenmesine izin verelim:
>>> for i in range(10):
... print("{:.4f} ".format(random.random()))
...
0.3094
0.5277
0.1588
0.2832
0.8742
0.9989
0.6847
0.5672
0.5529
0.9717

47.4.2 uniform()

Biraz önce gördüğümüz random() fonksiyonu, dikkat ederseniz herhangi bir parametrealmıyordu. Çünkü bu fonksiyonun tek görevi 0 ile 1 arası sayılar üretmektir. Peki ya bizüreteceğimiz sayıların farklı bir aralıkta olmasını istersek ne yapacağız?
İşte, belirli bir aralıkta kayan noktalı sayılar üretmek istediğimizde, random() yerine uniform()adlı bir fonksiyon kullanacağız. Dikkatlice inceleyin:
>>> random.uniform(0.5, 1.5)

Bu kod, her çalıştırılışında 0.5 ile 1.5 arası rastgele bir kayan noktalı sayı üretecektir:

948 Bölüm 47. Önemli Standart Kütüphane Modülleri



Yazbel Python Belgeleri, Yayım 4.0.0

>>> random.uniform(0.5, 1.5)

0.9624863371746406

>>> random.uniform(0.5, 1.5)

0.900446344810926

47.4.3 randint()

Şimdiye kadar öğrendiğimiz random() ve uniform() fonksiyonları bize yalnızca kayan noktalısayılar üretme imkanı veriyordu. Ancak elbette biz kimi durumlarda kayan noktalı sayılaryerine tam sayılar üretmek de isteyebiliriz. İşte böyle bir durumda, random modülünün
randint() adlı başka bir fonksiyonunu kullanabiliriz.
Mesela 45 ile 500 arasında rastgele bir sayı üretmek isterseniz, randint() fonksiyonunu şuşekilde kullanabilirsiniz:
>>> random.randint(45, 500)

Bu fonksiyon, her çalıştırılışında 45 ile 500 arasında rastgele bir tam sayı üretecektir.
47.4.4 choice()

randommodülünün choice() adlı fonksiyonunu kullanarak, dizi niteliği taşıyan veri tiplerindenrastgele öğeler seçebiliriz. Bu tanım biraz anlaşılmaz gelmiş olabilir. O yüzden bunu birörnekle açıklayalım.
Diyelim ki elimizde şöyle bir liste var:
>>> liste = ['ali', 'veli', 'ahmet',
... 'mehmet', 'celal', 'selin', 'nihat']

Bildiğiniz gibi, listeler, dizi niteliği taşıyan veri tipleridir. Dolayısıyla choice() fonksiyonunukullanarak bu diziden rastgele bir öğe seçebiliriz:
>>> liste = ['ali', 'veli', 'ahmet', 'mehmet', 'celal', 'selin', 'nihat']

>>> random.choice(liste)

'ali'

>>> random.choice(liste)

'mehmet'

>>> random.choice(liste)

'selin'
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Tıpkı bu örnekte olduğu gibi, karakter dizileri de dizi niteliği taşıyan bir veri tipi olduğu için,
choice() fonksiyonuna cevap verir:
>>> kardiz = 'istihza'
>>> random.choice(kardiz)

'i'

Peki acaba bu ‘i’ harfi karakter dizisinin başındaki ‘i’ harfi mi, yoksa ortasındaki ‘i’ harfi mi?Sizce bunu nasıl anlayabiliriz?
47.4.5 shuffle()

shuffle() fonksiyonunu kullanarak, dizi niteliği taşıyan veri tiplerindeki öğelerikarıştırabilirsiniz (yani öğelerin sırasını karışık bir hale getirebilirsiniz). Mesela:
>>> l = list(range(10))

10 öğeli bir listemiz var. Bu listedeki öğeler 0’dan 10’a kadar düzgün bir şekilde sıralanmış:
>>> l

[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]

Şimdi biz shuffle() fonksiyonunu kullanarak öğeleri karıştıracağız:
>>> random.shuffle(l)
>>> l

[8, 0, 7, 9, 1, 4, 6, 5, 3, 2]

Burada dikkat etmemiz gereken önemli nokta, shuffle() fonksiyonunun, özgün listeninkendisi üzerinde değişiklik yapıyor oluşudur. Yani liste üzerinde shuffle() metodunuuyguladıktan sonra artık özgün listeyi kaybediyoruz. Dolayısıyla elimizde artık öğeleri 0’dan10’a kadar düzgün bir şekilde sıralanmış liste yok. Onun yerine, öğeleri karıştırılmış bir listevar elimizde.
Liste üzerine shuffle() fonksiyonunu her uygulayışınızda özgün listenin öğeleri bir dahakarıştırılacaktır.
Peki size bir soru. . .
Elinizde şöyle bir liste var:

arkadaşlar = [‘ali’, ‘veli’, ‘mehmet’, ‘ahmet’, ‘serkan’, ‘selin’]
Görevimiz bu listenin öğelerini karıştırmak. Ama biz aynı zamanda özgün arkadaşlarlistesindeki öğe sıralamasını da kaybetmek istemiyoruz. Bunu nasıl başarabiliriz?
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47.4.6 randrange()

randrange() fonksiyonu, yukarıda öğrendiğimiz randint() fonksiyonu ile aynı işi yapar. Yaniher iki fonksiyon da, belli bir aralıkta rastgele tamsayılar üretir. Ancak aralarında iki ufak farkbulunur.
İlk önce birincisine bakalım. . .
Dikkatlice inceleyin:

>>> random.randrage(10)

5
Gördüğünüz gibi, randrange() fonksiyonunu tek parametre ile kullanabiliyoruz. Yukarıdakikomutu eğer randint() ile yazmak istersek şunu yapmamız gerekir:
>>> random.randint(0, 10)

randrange() fonksiyonundan farklı olarak, randint() fonksiyonunu iki parametre ilekullanmamız gerekir. Eğer bu fonksiyona tek parametre verirsek hata alırız:
>>> random.randint(10)

Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>

TypeError: randint() missing 1 required positional argument: 'b'

Elbette, eğer istersek randrange() fonksiyonunu da çift parametre ile kullanarak, farklı birsayı aralığı belirtme imkanına sahibiz:
>>> random.randrange(10, 500)

Bu komut, 10 ile 500 arası rastgele tam sayılar üretecektir. Ayrıca bu komut şununla daeşdeğerdir:
>>> random.randint(10, 500)

Bu iki fonksiyon arasındaki ikinci fark ise, rastgele sayı üretilecek aralığın son değeridir. Bumuğlak ifadeyi bir örnekle anlaşılır hale getirmeye çalışalım:
>>> random.randrange(10, 20)

Bu komut, 10 ile 20 arasında rastgele bir sayı üretir. Üretilecek en düşük sayı 10 iken, en büyüksayı ise 19 olacaktır. 20 sayısı asla üretilmez.
Bir de şuna bakalım:
>>> random.randint(10, 20)

Burada da yine 10 ile 20 arasında rastgele bir sayı üretilir. Tıpkı randrange() metodundaolduğu gibi, üretilecek en düşük sayı 10’dur. Ancak en büyük sayı 20 olacaktır.
Bu iki fonksiyonu kullanırken bu farklılığa dikkat etmemiz gerekir. Aksi halde yazdığımızprogramlar hatalı çalışabilir.
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Peki size bir soru: Acaba randint() ile randrange() arasındaki bu farkı nasıl kanıtlarsınız?
47.4.7 sample()

‘Sample’ kelimesi ‘numune’ anlamına gelir. İşte kelimenin bu anlamına paralel olarak sample()fonksiyonu da, dizi niteliği taşıyan veri tiplerinden belli sayıda numune alınabilmesini sağlar.Bakınız:
>>> liste = range(100)

100 öğeli bir liste oluşturduk. Şimdi bu listeden 5 tane rastgele numune alalım:
>>> random.sample(liste, 5)

[56, 74, 2, 3, 80]

Gördüğünüz gibi, sample() fonksiyonunun ilk parametresi numune alınacak diziyi, ikinciparametresi ise bu diziden kaç tane numune alınacağını gösteriyor.

47.5 Sqlite ile Veritabanı Programlama

47.5.1 Giriş

Bu bölümde, Python’daki ileri düzey konulardan biri olan veritabanı programlamayı (databaseprogramming) inceleyeceğiz. Dilerseniz öncelikle ‘veritabanı’ denen şeyin ne olduğunuanlamaya çalışarak işe başlayalım.
Esasında veritabanı, hiçbirimizin yabancısı olduğu bir kavram değil. Biz bu kelimeyi, teknikanlamının dışında, günlük hayatta da sıkça kullanıyoruz. Veritabanı, herkesin bildiği vekullandığı anlamıyla, içinde veri barındıran bir ‘şey’dir. Günlük kullanımda, hakikaten, içindeveri barındıran her şeye veritabanı dendiğini duyarsınız.
Veritabanı kelimesinin günlük kullanımdaki anlamı dışında bir de teknik anlamı vardır. Biziesas ilgilendiren de zaten terimin teknik anlamıdır. Mesela Vikipedi’de veritabanı şöyletanımlanıyor:

Bilgisayar terminolojisinde, sistematik erişim imkânı olan, yönetilebilir,güncellenebilir, taşınabilir, birbirleri arasında tanımlı ilişkiler bulunabilen bilgilerkümesidir. Bir başka tanımı da, bir bilgisayarda sistematik şekilde saklanmış,programlarca işlenebilecek veri yığınıdır.
Yukarıdaki tanım, veritabanının ne demek olduğunu gayet iyi ifade ediyor. Ama esasındabizim veritabanı tanımı üzerinde fazlaca durmamıza gerek yok. Biz her zaman olduğu gibiişin teknik boyutuyla değil, taktik boyutuyla ilgilenmeyi tercih edeceğiz. O halde yavaş yavaşişe koyulmaya başlayalım.
Python’la veritabanı programlama işlemleri için pek çok alternatifimiz var. Python’lahangi veritabanı sistemlerini kullanabileceğinizi görmek için https://wiki.python.org/moin/DatabaseInterfaces adresindeki listeyi inceleyebilirsiniz. Biz bunlar içinde, sadeliği, basitliğive kullanım kolaylığı nedeniyle Sqlite adlı veritabanı yönetim sistemini ele alacağız.
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47.5.2 Neden Sqlite?

Dediğimiz gibi, Python’da veritabanı işlemleri için kullanabileceğiniz pek çok alternatifbulunur. Ama biz bütün bu alternatifler içinde Sqlite’ı tercih edeceğiz. Peki neden Sqlite?
Sqlite’ın öteki sistemlere göre pek çok avantajı bulunur. Gelin isterseniz Sqlite’ın bazıavantajlarına şöyle bir göz gezdirelim:

• Her şeyden önce Sqlite Python’un 2.5 sürümlerinden bu yana bu dilin bir parçasıdır.Dolayısıyla eğer kullandığınız Python sürümü 2.5 veya üstü ise Sqlite’ı Python’dakiherhangi bir modül gibi içe aktarabilir ve kullanmaya başlayabilirsiniz.
• Sqlite herhangi bir yazılım veya sunucu kurulumu gerektirmez. Bu sayede, bumodülü kullanabilmek için öncelikle bir sunucu yapılandırmanıza da gerek yoktur.Bazı veritabanlarını kullanabilmek için arka planda bir veritabanı sunucusu çalıştırıyorolmanız gerekir. Sqlite’ta ise böyle bir şey yapmazsınız.
• Sqlite, öteki pek çok veritabanı alternatifine göre basittir. Bu yüzden Sqlite’ı çok kısa birsürede kavrayıp kullanmaya başlayabilirsiniz.
• Sqlite özgür bir yazılımdır. Bu yazılımın baştan aşağı bütün kodları kamuya açıktır.Dolayısıyla Sqlite kodlarının her zerresini istediğiniz gibi kullanabilir, değişikliğeuğratabilir, satabilir ve ticari olan/olmayan bütün uygulamalarınızda gönül rahatlığıylakullanabilirsiniz.
• Sqlite’ın sade ve basit olması sizi yanıltmasın. Bu özelliklerine bakarak, Sqlite’ınyeteneksiz bir veritabanı sistemi olduğunu düşünmeyin. Bugün Sqlite’ı aktifolarak kullanan pek çok büyük ve tanınmış şirket bulunur. Mesela, Adobe, Apple,Mozilla/Firefox, Google, Symbian ve Sun bu şirketlerden bazılarıdır. Hatta GNOMEmasaüstü ortamının sevilen müzik ve video çalarlarından Banshee’de de veritabanıolarak Sqlite kullanıldığını söyleyelim.

Yukarıdaki sebeplerden ötürü, veritabanı konusunu Sqlite üzerinden anlatacağız. O haldehemen yola koyulalım.
47.5.3 Sqlite’ın Yapısı

Bu bölümün en başında verdiğimiz veritabanı tanımından da anlaşılacağı gibi,veritabanları, verileri sonradan kullanılmak üzere içinde tutan bir sistemdir. Bütün ilişkiselveritabanları29nda olduğu gibi, Sqlite da bu verileri tablo benzeri bir yapı içinde tutar. Yaniaslında bir Sqlite veritabanı içindeki veriler şöyle bir yapıya sahiptir:
Sütun 1 Sütun 2 Sütun 3 Sütun 4 Sütun 5Değer 1/1 Değer 2/1 Değer 3/1 Değer 4/1 Değer 5/1Değer 1/2 Değer 2/2 Değer 3/2 Değer 4/2 Değer 5/2Değer 1/3 Değer 2/3 Değer 3/3 Değer 4/3 Değer 5/3Değer 1/4 Değer 2/4 Değer 3/4 Değer 4/4 Değer 5/4

Sqlite içinde oluşturulan yukarıdakine benzer her tablonun bir de ismi vardır. Daha doğrusu,Sqlite ile bir tablo oluştururken, bu tabloya bir de ad vermemiz gerekir. Mesela yukarıdakitabloya ‘değerler’ adını verdiğimizi varsayabilirsiniz.
29 https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0li%C5%9Fkisel_veri_taban%C4%B1_y%C3%B6netim_sistemi
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Sqlite ile çalışırken veriler üzerinde yapacağımız işlemleri, yukarıdaki tablonun adını ve butablodaki sütunları kullanarak gerçekleştireceğiz. Bu yüzden Sqlite’ın yapısını anlamak büyükönem taşır. Gördüğünüz gibi, bu veritabanı sisteminin yapısını anlamak da öyle zor bir işdeğildir.
47.5.4 Yardımcı Araçlar

Veritabanları üzerinde yapacağımız çalışmalar sırasında, işlerimizi kolaylaştırmak için bazıharici araçlara da ihtiyaç duyacağız. Gelin şimdi bu araçları tanıyalım.
Sqlitebrowser

Sqlitebrowser, Sqlite veritabanlarının içeriğini grafik bir arayüz aracılığıylagörüntüleyebilmemizi sağlayan bir program. Bu program sayesinde, veritabanı üzerindeyaptığınız çalışmanın doğru sonuç verip vermediğini teyit edebilir, elinizdeki veritabanınıniçeriğinde hangi verilerin olduğunu açık seçik görebilirsiniz.
Bu programı indirmek için ziyaret etmemiz gereken adres https://sqlitebrowser.org/.
Eğer siz bir Windows kullanıcısı iseniz, sitedeki .exe dosyasını indirip, programı herhangi birWindows programı gibi kurabilirsiniz.
GNU/Linux kullanıcılarının önünde ise her zaman olduğu gibi birkaç farklı seçenek var.Öncelikle, bu program çoğu GNU/Linux dağıtımının paket deposunda zaten bulunur.Dolayısıyla bu programı dağıtımınızın paket deposu aracılığıyla rahatlıkla kurabilirsiniz.Mesela Ubuntu kullananlar şu komutla programı kurabilir:
sudo apt-get install sqlitebrowser

GNU/Linux kullanıcıları, eğer arzu ederlerse, programın kaynak kodlarını sitesinden indiripprogramı kendileri derlemeyi de tercih edebilir. Bunun için öncelikle https://sqlitebrowser.org/ adresine gidip .tar.gz uzantılı dosyayı indirin.
Bu programı derlemeye geçmeden önce şu bağımlılıkları kurmamız gerekiyor:
1. cmake
2. libqt4-dev
3. libsqlite3-dev

Ubuntu’da ayrıca build-essential paketine de ihtiyacınız olacak. Ubuntu kullanıcıları şu komutuvererek Sqlitebrowser programının bütün bağımlılıklarını sistemlerine kurabilir:
sudo apt-get install build-essential cmake libqt4-dev libsqlite3-dev

Bağımlılıkları kurduktan sonra, indirdiğiniz .tar.gz dosyasını aşağıdaki komut yardımıyla açın:
tar zxvf sqlitebrowser-3.7.0.tar.gz

Ben burada indirdiğiniz program sürümünün 3.7.0 olduğunu varsaydım. Sizin indirdiğinizsürüm farklıysa yukarıdaki komutu o sürüme göre vereceksiniz.
Daha sonra şu komutu vererek, açtığınız klasörün içine girin:
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cd sqlitebrowser-3.7.0

Yine, burada da klasör adı ve sürüm numarası sizde farklıysa komutu düzeltin.
Ardından sırasıyla şu komutları verin (cmake komutunun yanındaki nokta işaretine dikkat!!):
cmake .

make

sudo make install

Böylece Sqlitebrowser programını sisteminize kurmuş oldunuz. Programın kurulduğunu teyitetmek için şu komutu çalıştırın:
sqlitebrowser

Eğer programpenceresi açıldıysa her şey yolunda demektir. Eğer programı çalıştıramadıysanızveya yukarıdaki komutları anlamakta ve işletmekte zorluk çekiyorsanız paket deponuzdakiSqlitebrowser sürümü ile yola devam etmenizi tavsiye ederim. Ya da eğer arzu ederseniz,https://forum.yazbel.com/ adresine uğrayıp yardım talebinde bulunabilirsiniz.
Örnek Veritabanı

Sqlite’ı öğrenirken, içinde örnek veriler barındıran bir veritabanının elimizin altında bulunmasıalıştırma yapabilmek açısından faydalı olacaktır. Bunun için https://web.archive.org/web/20170511004853/http://www.istihza.com/denemeler/kitaplar.sqlite adresindeki örnekveritabanını bilgisayarınıza indirin. Veritabanı sorgu çalışmalarımızı bu örnek veritabanıüzerinde gerçekleştireceğiz.
Şimdi mesela biraz önce indirip kurduğunuz Sqlitebrowser programını çalıştırın ve File >Open Database yolunu takip ederek bu kitaplar.sqlite adlı veritabanı dosyasını açın. EğerSqlitebrowser programını Sqlite veritabanı dosyaları ile ilişkilendirdiyseniz, kitaplar.sqlitedosyası üzerine çift tıkladığınızda da bu veritabanı dosyası otomatik olarak Sqlitebrowserprogramı ile açılacaktır. Ayrıca elbette veritabanı dosyası üzerine sağ tıklayıp, ‘Birlikte aç. . . ’seçeneğini kullanarak da Sqlitebrowser programını çalıştırmayı deneyebilirsiniz.
Sqlitebrowser programını çalıştırıp, kitaplar.sqlite dosyasını da açtıktan sonra, programpenceresi üzerindeki ‘Browse Data’ sekmesine tıklayarak veritabanının içinde ne tür verilerinolduğunu inceleyin. Gördüğünüz gibi, Sqlitebrowser programı, veritabanı içindeki verilerigörselleştirmek açısından epey kolaylık sağlıyor. Birazdan bu verilere Python aracılığıyla nasılerişebileceğimizi de öğreneceğiz.
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47.5.5 Yeni Bir Veritabanı Oluşturmak

Bu bölümde sqlite adlı bir modül aracılığıyla yeni bir veritabanını nasıl oluşturacağımızıöğreneceğiz.
Yukarıda sqlite adlı bir modülden söz ettik. Dolayısıyla, tahmin edebileceğiniz gibi, bu modülükullanabilmek için öncelikle modülü içe aktarmamız gerekiyor. Bu bölümün başında dasöylediğimiz gibi, Sqlite, Python’ın 2.5 sürümünden bu yana dilin bir parçasıdır:
>>> import sqlite3

Python’da Sqlite veritabanı sistemine ait modül ‘sqlite3’ adını taşır. Bu yüzden, bu modülü içeaktarmak için import sqlite3 ifadesini kullanmamız gerekiyor. Eğer bu isim size çok uzungeliyorsa veya modül adında sayıların ve harflerin birlikte bulunması nedeniyle hem sayı hemde harf girmeyi bir angarya olarak görüyorsanız elbette sqlite3modülünü farklı bir adla da içeaktarabileceğinizi biliyorsunuz. Mesela:
>>> import sqlite3 as sql

Veya:
>>> import sqlite3 as lite

Böylece sqlite3 modülünü ‘sql’ veya ‘lite’ adıyla içe aktarmış olduk. Ancak ben konuyuanlatırken, okur açısından kafa karışıklığına sebep olmamak için, modülü import sqlite3şeklinde içe aktarmışız gibi davranacağım.
Gelelim bu modül yardımıyla nasıl veritabanı oluşturulacağına. . . Bunun için sqlite3modülünün connect() adlı metodundan yararlanacağız. Bu metodu şu şekilde kullanıyoruz:
>>> vt = sqlite3.connect('veritabanı_adı')

connect() metoduna verdiğimiz varitabanı_adı adlı argüman, kullanacağımız veritabanınınadıdır. Eğer belirtilen isimde bir veritabanı sistemde bulunmuyorsa o adla yeni bir veritabanıoluşturulacaktır. Mesela:
>>> vt = sqlite3.connect('deneme.sqlite')

Eğer bu komutu verdiğiniz dizin içinde deneme.sqlite adlı bir veritabanı yoksa, bu ada sahipbir veritabanı oluşturulacaktır.
Bu arada, biz veritabanı dosyasının uzantısı olarak .sqlite’ı seçtik. Ama eğer siz istersenizkendinize uygun başka bir uzantı da belirleyebilirsiniz. Veritabanı dosyasının uzantısının neolması gerektiği konusunda kesin kurallar bulunmaz. .sqlite uzantısının yerine, .sqlite3, .dbveya .db3 gibi uzantıları tercih edenler de vardır. Hatta eğer siz isterseniz veritabanınızınuzantısını .osman olarak dahi belirleyebilirsiniz. Bu konuda herhangi bir kısıtlama bulunmaz.
Yukarıdaki örnekte deneme.sqlite adını verdiğimiz bir veritabanı dosyasına, connect()metodu yardımıyla bağlandık. Elbette isteseydik connect() metoduna argüman olarak tamdosya yolu da verebilirdik:
>>> import sqlite3
>>> vt = sqlite3.connect('/home/istihza/test.sqlite') #GNU/Linux
>>> vt = sqlite3.connect('c:/users/fozgul/desktop/test.sqlite') #Windows
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Bu komut yardımıyla sabit disk üzerinde bir Sqlite veritabanı dosyası oluşturmuş oluyoruz.Ancak isterseniz sqlite3 ile geçici bir veritabanı da oluşturabilirsiniz:
>>> vt = sqlite3.connect(':memory:')

Oluşturduğunuz bu geçici veritabanı sabit disk üzerinde değil RAM (bellek) üzerinde çalışır.Veritabanını kapattığınız anda da bu geçici veritabanı silinir. Eğer arzu ederseniz, RAMüzerinde değil, disk üzerinde de geçici veritabanları oluşturabilirsiniz. Bunun için de şöyle birkomut kullanıyoruz:
>>> vt = sqlite3.connect('')

Gördüğünüz gibi, disk üzerinde geçici bir veritabanı oluşturmak için boş bir karakter dizisikullandık. Tıpkı :memory: kullanımında olduğu gibi, boş karakter dizisiyle oluşturulan geçiciveritabanları da veritabanı bağlantısının kesilmesiyle birlikte ortadan kalkacaktır.
Geçici veritabanı oluşturmak, özellikle çeşitli testler veya denemeler yaptığınız durumlardaişinize yarar. Sonradan nasıl olsa sileceğiniz, sırf test amaçlı tuttuğunuz bir veritabanını disküzerinde oluşturmak yerine RAM üzerinde oluşturmayı tercih edebilirsiniz. Ayrıca, geçiciveritabanları sayesinde, yazdığınız bir kodu test ederken bir hatayla karşılaşırsanız sorununveritabanı içinde varolan verilerden değil, yazdığınız koddan kaynaklandığından da eminolabilirsiniz. Çünkü, dediğimiz gibi, programın her yeniden çalışışında veritabanı baştanoluşturulacaktır.
Dikkatinizi çekmek istediğim bir nokta da şudur: Gördüğünüz gibi Sqlite, veritabanını oanda içinde bulunduğunuz dizin içinde oluşturuyor. Mesela MySQL kullanıyor olsaydınız,oluşturulan veritabanlarının önceden tanımlanmış bir dizin içine atıldığını görecektiniz.Örneğin GNU/Linux sistemlerinde, MySQL veritabanları /var/lib/mysql gibi bir dizinin içindetutulur.
47.5.6 Varolan Bir Veritabanıyla Bağlantı Kurmak

Biraz önce, deneme.sqlite adlı yeni bir Sqlite veritabanı oluşturmak için şöyle bir komutkullanmıştık:
>>> vt = sqlite3.connect('deneme.sqlite')

Eğer bu komutu verdiğiniz dizin içinde deneme.sqlite adlı bir veritabanı yoksa, bu ada sahipbir veritabanı oluşturulur. Eğer zaten bu adla bir veritabanı dosyanız varsa, sqlite3 buveritabanına bağlanacaktır. Dolayısıyla Sqlite’ta hem yeni bir veritabanı oluşturmak hem demevcut bir veritabanına bağlanmak için birbiriyle tamamen aynı kodları kullanıyoruz.
Mesela biraz önce https://web.archive.org/web/20170511004853/http://www.istihza.com/denemeler/kitaplar.sqlite adresinden indirdiğimiz kitaplar.sqlite adlı veritabanına bağlanalım.
Bu dosyanın bulunduğu konumda bir Python etkileşimli kabuk oturumu açtığımızıvarsayarsak:
>>> vt = sqlite3.connect('kitaplar.sqlite')

komutunu kullanarak kitaplar.sqlite adlı veritabanıyla bağlantı kurabiliriz.

47.5. Sqlite ile Veritabanı Programlama 957

https://web.archive.org/web/20170511004853/http://www.istihza.com/denemeler/kitaplar.sqlite
https://web.archive.org/web/20170511004853/http://www.istihza.com/denemeler/kitaplar.sqlite


Yazbel Python Belgeleri, Yayım 4.0.0

47.5.7 İmleç Oluşturma

Yukarıda connect() metodunu kullanarak hem Sqlite ile nasıl veritabanı bağlantısıkuracağımızı hem de nasıl yeni bir veritabanı oluşturacağımızı öğrendik.
connect() metodu, bir veritabanı üzerinde işlem yapabilmemizin ilk adımıdır. Veritabanınıoluşturduktan veya varolan bir veritabanı ile bağlantı kurduktan sonra, veritabanı üzerindeişlem yapabilmek için sonraki adımda bir imleç oluşturmamız gerekir.
İmleç oluşturmak için cursor() adlı bir metottan yararlanacağız:
>>> im = vt.cursor()

İmleci oluşturduktan sonra artık önümüz iyice açılıyor. Böylece, yukarıda oluşturduğumuz
im nesnesinin execute() metodunu kullanarak SQL komutlarını çalıştırabileceğiz. Nasıl mı?Hemen bakalım.
47.5.8 Tablo Oluşturma

Önceki bölümün sonunda söylediğimiz gibi, bir imleç nesnesi oluşturduktan sonra bunun
execute()metodunu kullanarak SQL komutlarını işletebiliyoruz.
Dilerseniz şimdi basit bir örnek yaparak neyin ne olduğunu anlamaya çalışalım.
Öncelikle gerekli modülü içe aktaralım:
>>> import sqlite3

Şimdi de yeni bir veritabanı dosyası oluşturalım (veya varolan bir veritabanı dosyasınabağlanalım):
>>> vt = sqlite3.connect('veritabani.sqlite')

Bu veritabanı üzerinde işlem yapabilmek için öncelikle imlecimizi oluşturalım:
>>> im = vt.cursor()

Şimdi de yukarıda oluşturduğumuz imlecin execute() adlı metodunu kullanarak veritabanıiçinde bir tablo oluşturalım:
>>> im.execute("CREATE TABLE adres_defteri (isim, soyisim)")

Hatırlarsanız, Sqlite veritabanı sisteminin tablo benzeri bir yapıya sahip olduğunu ve busistemdeki her tablonun da bir isminin bulunduğunu söylemiştik. İşte burada yaptığımız şey,‘adres_defteri’ adlı bir tablo oluşturup, bu tabloya ‘isim’ ve ‘soyisim’ adlı iki sütun eklemektenibarettir. Yani aslında şöyle bir şey oluşturmuş oluyoruz:
isim soyisim

Ayrıca oluşturduğumuz bu tablonun adının da ‘adres_defteri’ olduğunu unutmuyoruz. . .
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Bu işlemleri nasıl yaptığımıza dikkat edin. Burada CREATE TABLE adres_defteri (isim,
soyisim) tek bir karakter dizisidir. Bu karakter dizisindeki CREATE TABLE kısmı bir SQL komutuolup, bu komut bir tablo oluşturulmasını sağlar.
Burada CREATE TABLE ifadesini büyük harflerle yazdık. Ancak bu ifadeyi siz isterseniz küçükharflerle de yazabilirsiniz. Benim burada büyük harf kullanmaktaki amacım SQL komutlarının,‘adres_defteri’, ‘isim’ ve ‘soyisim’ gibi öğelerden görsel olarak ayırt edilebilmesini sağlamak.Yani CREATE TABLE ifadesinin mesela ‘adres_defteri’ öğesinden kolayca ayırt edilebilmesiniistediğim için burada CREATE TABLE ifadesini büyük harflerle yazdım.
Karakter dizisinin devamında (isim, soyisim) ifadesini görüyoruz. Tahmin edebileceğinizgibi, bunlar tablodaki sütun başlıklarının adını gösteriyor. Buna göre, oluşturduğumuz tabloda‘isim’ ve ‘soyisim’ adlı iki farklı sütun başlığı olacak.
Bu arada, Sqlite tabloları oluştururken tablo adı ve sütun başlıklarında Türkçe karakterkullanmaktan kaçınmak iyi bir fikirdir. Ayrıca eğer tablo adı ve sütun başlıklarında birden fazlakelimeden oluşan etiketler kullanacaksanız bunları ya birbirine bitiştirin ya da tırnak içine alın.Örneğin:
import sqlite3

vt = sqlite3.connect('perso.sqlite')
im = vt.cursor()

im.execute("""CREATE TABLE 'personel dosyasi'
('personel ismi', 'personel soyismi', memleket)""")

Ayrıca, execute()metoduna parametre olarak verilen SQL komutlarının alelade birer karakterdizisi olduğuna da dikkatinizi çekmek isterim. Bunlar Python’daki karakter dizilerinin bütünözelliklerini taşır. Mesela bu karakter dizisini execute() metoduna göndermeden önce birdeğişkene atayabilirsiniz:
import sqlite3

vt = sqlite3.connect('perso.sqlite')
im = vt.cursor()

sql = """CREATE TABLE 'personel dosyasi'
('personel ismi', 'personel soyismi', memleket)"""

im.execute(sql)

Bu kodları kullanarak oluşturduğunuz perso.sqlite adlı veritabanı dosyasının içeriğiniSqlitebrowser programı yardımıyla görüntüleyip, gerçekten ‘personel ismi’, ‘personel soyismi’ve ‘memleket’ sütunlarının oluşup oluşmadığını kontrol edin.
Bu arada, bu kodları ikinci kez çalıştırdığınızda şöyle bir hata mesajı alacaksınız:
sqlite3.OperationalError: table 'personel dosyasi' already exists

Bu hata mesajını almanız gayet normal. Bunun üstesinden nasıl geleceğinizi öğrenmek içinokumaya devam edin. . .
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47.5.9 Şartlı Tablo Oluşturma

CREATE TABLE komutunu kullanarak tablo oluştururken şöyle bir problemle karşılaşmışolabilirsiniz. Diyelim ki şu kodları yazdınız:
import sqlite3

vt = sqlite3.connect('vt.sqlite')

im = vt.cursor()
im.execute("CREATE TABLE personel (isim, soyisim, memleket)")

Bu kodları ilk kez çalıştırdığınızda, mevcut dizin altında vt.sqlite adlı bir veritabanı dosyasıoluşturulacak ve bu veritabanı içinde ‘isim’, ‘soyisim’ ve ‘memleket’ başlıklı sütunlara sahip,‘personel’ adlı bir tablo meydana getirilecektir.
Ancak aynı kodları ikinci kez çalıştırdığınızda şöyle bir hata mesajı ile karşılaşacaksınız:
sqlite3.OperationalError: table personel already exists

Buradaki sorun, vt.sqlite dosyası içinde ‘personel’ adlı bir tablonun zaten bulunuyor olmasıdır.Bir veritabanı üzerinde işlem yaparken, aynı ada sahip iki tablo oluşturamayız. Bu hatayıönlemek için şartlı tablo oluşturma yönteminden yararlanacağız. Bunun için kullanacağımızSQL komutu şudur: CREATE TABLE IF NOT EXISTS.
Örneğimizi bu yeni bilgiye göre tekrar yazalım:
import sqlite3

vt = sqlite3.connect('vt.sqlite')

im = vt.cursor()

sorgu = """CREATE TABLE IF NOT EXISTS personel
(isim, soyisim, memleket)"""

im.execute(sorgu)

Bu kodları kaç kez çalıştırırsanız çalıştırın, programınız hata vermeden işleyecek; eğerveritabanında ‘personel’ adlı bir tablo yoksa oluşturacak, bu adla zaten bir tablo varsa dasessizce yoluna devam edecektir.
47.5.10 Tabloya Veri Girme

Buraya kadar, sqlite3 modülünü kullanarak nasıl bir veritabanı oluşturacağımızı ve çeşitlisütünlardan oluşan bir tabloyu bu veritabanına nasıl yerleştireceğimizi öğrendik. Şimdi deoluşturduğumuz bu sütun başlıklarının altını dolduracağız.
Dikkatlice bakın:
import sqlite3

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
vt = sqlite3.connect('vt.sqlite')
im = vt.cursor()

tablo_yap = """CREATE TABLE IF NOT EXISTS personel
(isim, soyisim, memleket)"""

değer_gir = """INSERT INTO personel VALUES ('Fırat', 'Özgül', 'Adana')"""

im.execute(tablo_yap)
im.execute(değer_gir)

Uyarı: Bu kodları çalıştırdıktan sonra, eğer veritabanının içeriğini Sqlitebrowser ile kontrolettiyseniz verilerin veritabanına işlenmediğini göreceksiniz. Endişe etmeyin; birazdanbunun neden böyle olduğunu açıklayacağız.
Burada INSERT INTO tablo_adı VALUES adlı yeni bir SQL komutu daha öğreniyoruz. CREATE
TABLE ifadesi Türkçe’de “TABLO OLUŞTUR” anlamına geliyor. INSERT INTO ise “. . . İÇİNEYERLEŞTİR” anlamına gelir. Yukarıdaki karakter dizisi içinde görünen VALUES ise “DEĞERLER”demektir. Yani aslında yukarıdaki karakter dizisi şu anlama gelir: “personel İÇİNE ‘Fırat’, ‘Özgül’ve ‘Adana’ DEĞERLERİNİ YERLEŞTİR. Yani şöyle bir tablo oluştur”:

isim soyisim memleketFırat Özgül Adana
Buraya kadar gayet güzel gidiyoruz. İsterseniz şimdi derin bir nefes alıp, şu ana kadaryaptığımız şeyleri bir gözden geçirelim:

• Öncelikle sqlite3 modülünü içe aktardık. Bu modülün nimetlerinden yararlanabilmekiçin bunu yapmamız gerekiyordu. “sqlite3” kelimesini her defasında yazmak bizeangarya gibi gelebileceği için bu modülü farklı bir adla içe aktarmayı tercih edebiliriz.Mesela import sqlite3 as sql veya import sqlite3 as lite gibi. . .
• sqlite3modülünü içe aktardıktan sonra bir veritabanına bağlanmamız veya elimizde birveritabanı yoksa yeni bir veritabanı oluşturmamız gerekiyor. Bunun için connect() adlıbir fonksiyondan yararlanıyoruz. Bu fonksiyonu, sqlite3.connect('veritabanı_adı')şeklinde kullanıyoruz. Eğer içinde bulunduğumuz dizinde, “veritabanı_adı” adlı birveritabanı varsa Sqlite bu veritabanına bağlanır. Eğer bu adda bir veritabanı yoksa,çalışma dizini altında bu ada sahip yeni bir veritabanı oluşturulur. Özellikle denemeamaçlı işlemler yapmamız gerektiğinde, sabit disk üzerinde bir veritabanı oluşturmakyerine RAM üstünde geçici bir veritabanı ile çalışmayı da tercih edebiliriz. Bunun içinyukarıdaki komutu şöyle yazıyoruz: sqlite3.connect(':memory:'). Bu komutla RAMüzerinde oluşturduğumuz veritabanı, bağlantı kesildiği anda ortadan kalkacaktır.
• Veritabanımızı oluşturduktan veya varolan bir veritabanına bağlandıktan sonrayapmamız gereken şey bir imleç oluşturmak olacaktır. Daha sonra bu imlece aitmetotlardan yararlanarak önemli işler yapabileceğiz. Sqlite’ta bir imleç oluşturabilmekiçin db.cursor() gibi bir komut kullanıyoruz. Tabii ben burada oluşturduğunuzveritabanına “db” adını verdiğinizi varsayıyorum.
• İmlecimizi de oluşturduktan sonra önümüz iyice açılmış oldu. Şimdi dir(im) gibi
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bir komut kullanarak imlecin metotlarının ne olduğunu inceleyebilirsiniz. Tabii benburada imlece “im” adını verdiğinizi varsaydım. Gördüğünüz gibi, listede execute() adlıbir metot da var. Artık imlecin bu execute() metodunu kullanarak SQL komutlarınıişletebiliriz.
• Yukarıda üç adet SQL komutu öğrendik. Bunlardan ilki CREATE TABLE. Bu komutveritabanı içinde bir tablo oluşturmamızı sağlıyor. İkinci komutumuz CREATE TABLE
IF NOT EXISTS. Bu komut da bir tabloyu eğer yoksa oluşturmamızı sağlıyor.Üçüncü komutumuz ise INSERT INTO ... VALUES .... Bu komut, oluşturduğumuztabloya içerik eklememizi sağlıyor. Bunları şuna benzer bir şekilde kullandığımızıhatırlıyorsunuz:

im.execute("CREATE TABLE personel (isim, soyisim, memleket)")
im.execute("INSERT INTO personel VALUES ('Fırat', 'Özgül', 'Adana')")

Burada bir şey dikkatinizi çekmiş olmalı. SQL komutlarını yazmaya başlarken çift tırnaklabaşladık. Dolayısıyla karakter dizisini yazarken iç taraftaki Fırat, Özgül ve Adana değerleriniyazmak için tek tırnak kullanmamız gerekti. Karakter dizileri içindeki manevra alanınızıgenişletmek için, SQL komutlarını üç tırnak içinde yazmayı da tercih edebilirsiniz. Böylecekarakter dizisi içindeki tek ve çift tırnakları daha rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Yani:
im.execute("""CREATE TABLE personel (isim, soyisim, memleket)""")
im.execute("""INSERT INTO personel VALUES ("Fırat", "Özgül", "Adana")""")

Ayrıca üç tırnak kullanmanız sayesinde, uzun satırları gerektiğinde bölerek çok daha okunaklıkodlar da yazabileceğinizi biliyorsunuz.
47.5.11 Verilerin Veritabanına İşlenmesi

Bir önceki bölümde bir Sqlite veritabanına nasıl veri gireceğimizi öğrendik. Ama aslında işsadece veri girmeyle bitmiyor. Verileri veritabanına “işleyebilmek” için bir adım daha atmamızgerekiyor. Mesela şu örneğe bir bakalım:
import sqlite3

vt = sqlite3.connect("vt.sqlite")

im = vt.cursor()
im.execute("""CREATE TABLE IF NOT EXISTS

personel (isim, soyisim, sehir, eposta)""")

im.execute("""INSERT INTO personel VALUES
("Orçun", "Kunek", "Adana", "okunek@gmail.com")""")

Burada öncelikle vt.sqlite adlı bir veritabanı oluşturduk ve bu veritabanına bağlandık.Ardından, vt.cursor() komutuyla imlecimizi de oluşturduktan sonra, SQL komutlarımızıçalıştırıyoruz. Önce isim, soyisim, şehir ve eposta adlı sütunlardan oluşan, “personel” adlıbir tablo oluşturduk. Daha sonra “personel” tablosunun içine “Orçun”, “Kunek”, “Adana” ve“okunek@gmail.com” değerlerini yerleştirdik.
Ancak her ne kadar veritabanına veri işlemiş gibi görünsek de aslında henüz işlenmiş bir şeyyoktur. İsterseniz bu durumu teyit etmek için Sqlitebrowser programını kullanabilir, tabloya
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verilerin işlenmediğini kendi gözlerinizle görebilirsiniz.
Biz henüz sadece verileri girdik. Ama verileri veritabanına işlemedik. Bu girdiğimiz verileriveritabanına işleyebilmek için commit() adlı bir metottan yararlanacağız:
>>> vt.commit()

Gördüğünüz gibi, commit() imlecin değil, bağlantı nesnesinin (yani burada vt değişkeninin)bir metodudur. Şimdi bu satırı da betiğimize ekleyelim:
import sqlite3

vt = sqlite3.connect("vt.sqlite")

im = vt.cursor()
im.execute("""CREATE TABLE IF NOT EXISTS

personel (isim, soyisim, sehir, eposta)""")

im.execute("""INSERT INTO personel VALUES
("Orçun", "Kunek", "Adana", "okunek@gmail.com")""")

vt.commit()

Bu son satırı da ekledikten sonra Sqlite veritabanı içinde şöyle bir tablo oluşturmuş olduk:
isim soyisim şehir epostaOrçun Kunek Adana okunek@gmail.com

Eğer vt.commit() satırını yazmazsak, veritabanı, tablo ve sütun başlıkları oluşturulur, amasütunların içeriği veritabanına işlenmez.
47.5.12 Veritabanının Kapatılması

Bir veritabanı üzerinde yapacağımız bütün işlemleri tamamladıktan sonra, prensip olarak, overitabanını kapatmamız gerekir. Mesela şu kodları ele alalım:
import sqlite3

vt = sqlite3.connect("vt.sqlite")

im = vt.cursor()
im.execute("""CREATE TABLE IF NOT EXISTS

personel (isim, soyisim, sehir, eposta)""")

im.execute("""INSERT INTO personel VALUES
("Orçun", "Kunek", "Adana", "okunek@gmail.com")""")

vt.commit()
vt.close()

Burada bütün işlemleri bitirdikten sonra veritabanını kapatmak için, close() adlı bir metottanyararlandık:
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vt.close()

Bu şekilde, veritabanının ilk açıldığı andan itibaren, işletim sisteminin devreye soktuğukaynakları serbest bırakmış oluyoruz. Esasında programımız kapandığında, açık olan bütünSqlite veritabanları da otomatik olarak kapanır. Ama yine de bu işlemi elle yapmak her zamaniyi bir fikirdir.
Eğer üzerinde işlem yaptığınız veritabanının her şey bittikten sonra otomatik olarakkapanmasını garantilemek isterseniz, daha önce öğrendiğimiz with sözcüğünükullanabilirsiniz:
import sqlite3

with sqlite3.connect('vt.sqlite') as vt:
im = vt.cursor()

im.execute("""CREATE TABLE IF NOT EXISTS personel
(isim, soyisim, memleket)""")

im.execute("""INSERT INTO personel VALUES
('Fırat', 'Özgül', 'Adana')""")

vt.commit()

Bu şekilde with sözcüğünü kullanarak bir veritabanı bağlantısı açtığımızda, bütün işlerbittikten sonra Python bizim için bağlantıyı otomatik olarak sonlandıracaktır.
47.5.13 Parametreli Sorgular

Şu ana kadar verdiğimiz örneklerde, veritabanına girilecek verileri tek tek elle yerine koyduk.Örneğin:
im.execute("""INSERT INTO personel VALUES

('Fırat', 'Özgül', 'Adana')""")

Ancak çoğu durumda veritabanına girilecek veriler harici kaynaklardan gelecektir. Basit birörnek verelim:
import sqlite3

with sqlite3.connect('vt.sqlite') as vt:
im = vt.cursor()

veriler = [('Fırat', 'Özgül', 'Adana'),
('Ahmet', 'Söz', 'Bolvadin'),
('Veli', 'Göz', 'İskenderun'),
('Mehmet', 'Öz', 'Kilis')]

im.execute("""CREATE TABLE IF NOT EXISTS personel
(isim, soyisim, memleket)""")

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
for veri in veriler:

im.execute("""INSERT INTO personel VALUES
(?, ?, ?)""", veri)

vt.commit()

Burada veritabanına işlenecek veriler, veriler adlı bir değişkenden geliyor. Bu değişken içindekiverileri veritabanına nasıl yerleştirdiğimize dikkat edin:
for veri in veriler:

im.execute("""INSERT INTO personel VALUES
(?, ?, ?)""", veri)

Ayrıca her bir sütunun (‘isim’, ‘soyisim’, ‘memleket’) altına gelecek her bir değer için (meselasırasıyla ‘Fırat’, ‘Özgül’, ‘Adana’) bir adet ‘?’ işareti yerleştirdiğimizi de gözden kaçırmayın.
47.5.14 Tablodaki Verileri Seçmek

Yukarıda, bir veritabanına nasıl veri gireceğimizi ve bu verileri veritabanına nasıl işleyeceğimizigördük. İşin asıl önemli kısmı, bu verileri daha sonra veritabanından (yani tablodan) gerialabilmektir. Şimdi bu işlemi nasıl yapacağımıza bakalım.
Veritabanından herhangi bir veri alabilmek için ilk olarak SELECT veri FROM tablo_adı adlıbir SQL komutundan yararlanarak ilgili verileri seçmemiz gerekiyor.
Dilerseniz önce bir tablo oluşturalım:
import sqlite3

vt = sqlite3.connect('vt.sqlite')

im = vt.cursor()

im.execute("""CREATE TABLE IF NOT EXISTS faturalar
(fatura, miktar, ilk_odeme_tarihi, son_odeme_tarihi)""")

Şimdi bu tabloya bazı veriler ekleyelim:
im.execute("""INSERT INTO faturalar VALUES
("Elektrik", 45, "23 Ocak 2010", "30 Ocak 2010")""")

Verileri veritabanına işleyelim:
vt.commit()

Yukarıdaki kodlar bize şöyle bir tablo verdi:
fatura miktar ilk_odeme_tarihi son_odeme_tarihiElektrik 45 23 Ocak 2010 30 Ocak 2010
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Buraya kadar olan kısmı zaten biliyoruz. Bilmediğimiz ise bu veritabanından nasıl verialacağımız. Onu da şöyle yapıyoruz:
im.execute("""SELECT * FROM faturalar""")

Burada özel bir SQL komutu olan SELECT veri FROM tablo_adı komutundan faydalandık.Burada joker karakterlerden biri olan “*” işaretini kullandığımıza dikkat edin. SELECT * FROM
faturalar ifadesi şu anlama gelir: “faturalar adlı tablodaki bütün öğeleri seç!”
Burada “SELECT” kelimesi “SEÇMEK” demektir. “FROM” ise “. . .DEN/. . .DAN” anlamı verir.Yani “SELECT FROM faturalar” dediğimizde “faturalardan seç” demiş oluyoruz. Buradakullandığımız “*” işareti de “her şey” anlamına geldiği için, “SELECT * FROM faturalar” ifadesi“faturalardan her şeyi seç” gibi bir anlama gelmiş oluyor.
Verileri seçtiğimize göre, artık seçtiğimiz bu verileri nasıl alacağımıza bakabiliriz. Bununiçin de fetchone(), fetchall() veya fetchmany() adlı metotlardan ya da for döngüsündenyararlanacağız.
47.5.15 Seçilen Verileri Almak

Bu bölümde, SELECT sorgusu ile veritabanından seçtiğimiz verileri farklı yollarla nasılçekebileceğimizi/alabileceğimizi inceleyeceğiz.
fetchall() Metodu

Biraz önce şöyle bir program yazmıştık:
import sqlite3

vt = sqlite3.connect('vt.sqlite')

im = vt.cursor()

im.execute("""CREATE TABLE IF NOT EXISTS faturalar
(fatura, miktar, ilk_odeme_tarihi, son_odeme_tarihi)""")

im.execute("""INSERT INTO faturalar VALUES
("Elektrik", 45, "23 Ocak 2010", "30 Ocak 2010")""")

vt.commit()

im.execute("""SELECT * FROM faturalar""")

Burada vt.sqlite adlı bir veritabanında ‘faturalar’ adlı bir tablo oluşturduk ve bu tabloya bazıveriler girdik. Daha sonra da SELECT adlı SQL komutu yardımıyla bu verileri seçtik. Şimdi deseçtiğimiz bu verileri veritabanından alacağız.
Yukarıdaki programa şu satırı ekliyoruz:
veriler = im.fetchall()

966 Bölüm 47. Önemli Standart Kütüphane Modülleri



Yazbel Python Belgeleri, Yayım 4.0.0

Burada da ilk defa gördüğümüz bir metot var: fetchall(). Gördüğünüz gibi, fetchall()imlecin bir metodudur. Yukarıda gördüğümüz SELECT * FROM faturalar komutu ‘faturalar’adlı tablodaki bütün verileri seçiyordu. fetchall() metodu ise seçilen bu verileri almaişlevi görüyor. Yukarıda biz fetchall() metoduyla aldığımız bütün verileri veriler adlı birdeğişkene atadık.
Artık bu verileri rahatlıkla yazdırabiliriz:
print(veriler)

Dilerseniz betiğimizi topluca görelim:
import sqlite3

vt = sqlite3.connect('vt.sqlite')

im = vt.cursor()

im.execute("""CREATE TABLE IF NOT EXISTS faturalar
(fatura, miktar, ilk_odeme_tarihi, son_odeme_tarihi)""")

im.execute("""INSERT INTO faturalar VALUES
("Elektrik", 45, "23 Ocak 2010", "30 Ocak 2010")""")

vt.commit()

im.execute("""SELECT * FROM faturalar""")

veriler = im.fetchall()

print(veriler)

Bu betiği ilk kez çalıştırdığımızda şöyle bir çıktı alırız:
[('Elektrik', 45, '23 Ocak 2010', '30 Ocak 2010')]

Gördüğünüz gibi, veriler bir liste içinde demet halinde yer alıyor. Ama tabii siz buverileri istediğiz gibi biçimlendirecek kadar Python bilgisine sahipsiniz. Ayrıca programı herçalıştırdığınızda INSERT INTO sorgusu tekrar işletileceği için verilerin tabloya tekrar tekraryazılacağını, bu verileri alırken de çıktı listesinin büyüyeceğini unutmayın. Peki eğer siz birveritabanı dosyasına verilerin yalnızca bir kez yazılmasını istiyorsanız ne yapacaksınız? Yanimesela yukarıdaki kodlarda şu sorgu yalnızca tek bir kez işletilsin:
im.execute("""INSERT INTO faturalar VALUES
("Elektrik", 45, "23 Ocak 2010", "30 Ocak 2010")""")

Böylece veritabanını her çalıştırdığınızda ("Elektrik", 45, "23 Ocak 2010", "30 Ocak
2010") satırı dosyaya tekrar tekrar yazdırılmasın.
Bunu şu kodlarla halledebilirsiniz:
import sqlite3, os

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
dosya = 'vt.sqlite'
dosya_mevcut = os.path.exists(dosya)

vt = sqlite3.connect(dosya)
im = vt.cursor()

im.execute("""CREATE TABLE IF NOT EXISTS faturalar
(fatura, miktar, ilk_odeme_tarihi, son_odeme_tarihi)""")

if not dosya_mevcut:
im.execute("""INSERT INTO faturalar VALUES
("Elektrik", 45, "23 Ocak 2010", "30 Ocak 2010")""")
vt.commit()

im.execute("""SELECT * FROM faturalar""")

veriler = im.fetchall()
print(veriler)

Burada kodlarımızın en başında vt.sqlite adlı bir veritabanının mevcut olup olmadığını kontrolediyoruz (zira eğer ortada bir veritabanı dosyası yoksa, veri de yok demektir):
dosya_mevcut = os.path.exists(dosya)

Eğer böyle bir dosya mevcut değilse (dolayısıyla veri mevcut değilse) INSERT INTO sorgusuişletilerek gerekli veriler yerine yerleştirilecek:
if not dosya_mevcut:

im.execute("""INSERT INTO faturalar VALUES
("Elektrik", 45, "23 Ocak 2010", "30 Ocak 2010")""")
vt.commit()

Eğer böyle bir dosya zaten mevcutsa bu sorgu işletilemeyecek, onun yerine doğrudan SELECTsorgusuna geçilecek. Böylece değerler veritabanına bir kez işlendikten sonra, programımızaynı verileri tekrar tekrar veritabanına yerleştirmeye çalışmayacak.
Bu arada, daha önce de belirttiğimiz gibi, tablo oluştururken sütun adlarında boşluk (ve Türkçekarakter) kullanmak iyi bir fikir değildir. Mesela ilk ödeme tarihi yerine ilk_odeme_tarihiifadesini tercih edin. Eğer kelimeler arasında mutlaka boşluk bırakmak isterseniz bütünkelimeleri tırnak içine alın. Mesela: "ilk odeme tarihi" veya "ilk ödeme tarihi" gibi.
Yukarıda gördüğünüz gibi, fetchall()metodu, bir veritabanından SELECT ile seçtiğimiz bütünverileri önümüze getiriyor. Eğer seçilen verilerden kaç tanesini almak istediğinizi kendinizbelirlemek istiyorsanız fetchall() yerine fetchone() veya fetchmany()metotlarından o ankiamacınıza uygun olanını kullanmayı tercih edebilirsiniz. Birazdan fetchone() ve fetchmany()metotlarından da söz edeceğiz.
Gelin isterseniz şimdi fetchall() metodunu kullanarak veritabanlarından veri çekmekonusunda biraz alıştırma yapalım. Bu alıştırmalar için, daha önce söz ettiğimiz vebilgisayarımıza indirdiğimiz kitaplar.sqlite adlı örnek veritabanını kullanacağız.
Öncelikle veritabanına bağlanalım ve bir imleç oluşturalım:
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>>> import sqlite3
>>> vt = sqlite3.connect('kitaplar.sqlite')
>>> im = vt.cursor()

Şimdi bu veritabanındaki tabloyu seçeceğiz. Peki ama seçeceğimiz tablonun adını neredenbileceğiz? Hatırlarsanız, bir tablodaki bütün verileri seçebilmek için şu SQL sorgusunukullanıyorduk:
"SELECT * FROM tablo_adı"

İşte bu sorguda ‘tablo_adı’ kısmına ne geleceğini bulabilmek için birkaç farklı yöntemdenyararlanabiliriz.
Bir veritabanında hangi tabloların olduğunu öğrenmek için Sqlitebrowser programınıkullanabiliriz. Bir veritabanı dosyasını Sqlitebrowser ile açtıktan sonra, ‘Browse Data’sekmesine gidip, ‘Table’ ifadesinin karşısında ne yazdığına bakabiliriz.
Veritabanındaki tabloların adını öğrenmenin ikinci yolu şu komutları kullanmaktır:
>>> import sqlite3
>>> vt = sqlite3.connect('kitaplar.sqlite')
>>> im = vt.cursor()
>>> im.execute("SELECT name FROM sqlite_master")
>>> im.fetchall()

Burada şu satıra dikkat edin:
>>> im.execute("SELECT name FROM sqlite_master")

Bütün Sqlite veritabanlarında, ilgili veritabanının şemasını gösteren ‘sqlite_master’ adlı birtablo bulunur. İşte bu tabloyu sorgulayarak veritabanı hakkında bilgi edinebiliriz. Yukarıdakiörnekte, bu ‘sqlite_master’ tablosunun ‘name’ (isim) niteliğini sorguladık. Bu sorgu bize şucevabı verdi:
>>> im.fetchall()

[('kitaplar',)]

Demek ki kitaplar.sqlite adlı veritabanında ‘kitaplar’ adlı tek bir tablo varmış.
Gelin şimdi bu bu tablodaki bütün verileri alalım:
>>> im.execute("SELECT * FROM kitaplar")
>>> im.fetchall()

Bu şekilde tablo içinde ne kadar veri varsa hepsini ekrana yazdırdık. Ancak tabii ki,bir veritabanının tamamını bir anda yazdırmak her zaman iyi bir fikir olmayabilir.Eğer veritabanının içinde milyonlarca girdi varsa bütün verilerin seçilip yazdırılmasımantıklı olmayacaktır. Gelin o halde şimdi bizim seçilen verilerin ne kadarını çekeceğimizibelirleyebilmemizi sağlayacak metotları inceleyelim.
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fetchone() Metodu

fetchone()metodu, bir veritabanından seçilen verilerin tek tek alınabilmesine izin verir.
Bu metodun nasıl kullanılacağını ‘kitaplar.sqlite’ adlı örnek veritabanımız üzerindeninceleyelim:
Önce veritabanına bağlanalım:
>>> import sqlite3
>>> vt = sqlite3.connect('kitaplar.sqlite')
>>> im = vt.cursor()

Şimdi ‘kitaplar’ adlı tablodan bütün verileri seçelim:
>>> im.execute("""SELECT * FROM kitaplar""")

<sqlite3.Cursor object at 0x003C2D20>

Artık seçtiğimiz verileri tek tek almaya başlayabiliriz:
>>> im.fetchone()

('UZMANLAR İÇİN PHP', 'Mehmet Şamlı', '33,00 TL')

Bir tane daha alalım:
>>> im.fetchone()

('ADOBE AİR', 'Engin Yöğen', '28,00 TL')

İki tane daha. . .
>>> im.fetchone()

('WEB TASARIM REHBERİ', 'Mustafa Aydemir', '38,50 TL')

>>> im.fetchone()

('ORACLE 11g R2', 'Teoman Dinçel', '34,00 TL')

fetchone()’ın gayet faydalı bir metot olduğu her halinden belli. . .
fetchmany() Metodu

Bu metot, bir veritabanından seçtiğiniz verilerin istediğiniz kadarını alabilmenize imkan tanır.Dikkatlice bakın:
>>> im.fetchmany(5)

[('AS 3.0 İLE SUNUCU PROGRAMLAMA', 'Engin Yöğen', '24,00 TL'),
('HACKING INTERFACE', 'Hamza Elbahadır', '25,00 TL'),

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
('JAVA VE JAVA TEKNOLOJİLERİ', 'Tevfik Kızılören', '45,00 TL'),
('XML VE İLERİ XML TEKNOLOJİLERİ', 'Musa Çiçek', '24,50 TL'),
('GRAFİK&ANİMASYON', 'Anonim', '18,50 TL')]

Gördüğünüz gibi, beş öğeden oluşan bir liste elde ettik.
Böylece bir veritabanından seçilen verileri almanın farklı yöntemlerini öğrenmiş olduk. Bumetotların dışında, eğer arzu ederseniz for döngüsünden yararlanarak da veri çekebilirsiniz.Bunun için herhangi bir metot kullanmanıza gerek yok:
>>> for veri in im:
... print(veri)

Gördüğünüz gibi, for döngüsünü doğrudan imleç üzerinde kuruyoruz.
Eğer amacınız alınacak verilerin sayısını sınırlamaksa yine for döngüsünden ve fetchone()metodundan birlikte yararlanabilirsiniz:
>>> for i in range(5):
... print(im.fetchone())

Biraz sonra veri süzmeyi öğrendiğimizde, bir veritabanından veri seçip almanın daha verimliyollarını göreceğiz.
47.5.16 Veri Süzme

Daha önce bir Sqlite veritabanında belli bir tablo içindeki bütün verileri seçmek için şu SQLkomutunu kullanmamız gerektiğini öğrenmiştik:
SELECT * FROM tablo_adi

Ancak amacımız çoğu zaman bir tablo içindeki bütün verileri seçmek olmayacaktır.Programcılık maceramız boyunca genellikle yalnızca belli ölçütlere uyan verileri seçmekisteyeceğiz. Zira içinde milyonlarca veri barındırabilecek olan veritabanlarındaki verilerintamamını seçmek akıl kârı değildir.
Verileri süzme işini WHERE adlı bir SQL komutu yardımıyla gerçekleştireceğiz. Bu SQLkomutunun sözdizimi şöyle:
SELECT * FROM tablo_adı WHERE sütun_başlığı = aranan_veri

Gördüğünüz gibi, bu sorguyu gerçekleştirebilmek için tablodaki sütun başlıklarını bilmemizgerekiyor.
Önceki sayfalarda, kitaplar.sqlite adlı veritabanımızdaki tabloların adını nasılöğrenebileceğimizi anlatmıştık. Hatırlarsanız bu iş için şu komutu kullanıyorduk:
>>> im.execute("SELECT name FROM sqlite_master")

Bu şekilde, bütün Sqlite veritabanlarında bulunan ‘sqlite_master’ adlı özel bir tablonun ‘name’niteliğini sorgulayarak, elimizdeki veritabanında bulunan tabloların adını elde edebiliyoruz.Adını öğrendiğimiz tablodaki sütun başlıklarını elde etmek için yine buna benzer bir komuttanyararlanacağız. Dikkatlice bakın:
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>>> im.execute("SELECT sql FROM sqlite_master").fetchone()

('CREATE TABLE "kitaplar"
(\n\t`KitapAdi`\tTEXT,\n\t`Yazar`\tTEXT,\n\t`Fiyati`\tTEXT\n)',)

‘sqlite_master’ adlı tablonun ‘sql’ niteliğini sorguladığımızda, ilgili tabloyu oluşturmak içinkullanılan SQL komutunu görüyoruz. Bu komuta dikkatli bakarsanız, tablonun ‘KitapAdi’,‘Yazar’ ve ‘Fiyati’ olmak üzere üç sütundan oluştuğunu göreceksiniz. Elbette sütun adlarınıöğrenmek için Sqlitebrowser programını da kullanabileceğinizi artık biliyorsunuz.
Sütun adlarını öğrendiğimize göre gelin şimdi yazar adına göre veritabanında bir sorguyapalım:
>>> im.execute("SELECT * FROM kitaplar WHERE Yazar = 'Fırat Özgül'")

Burada sorguyu nasıl kurduğumuza dikkat edin. Bu sorgunun ilk kısmı olan SELECT *
FROM kitaplar ifadesini zaten daha önce öğrenmiştik. Yeni olan kısım WHERE Yazar =
'Fırat Özgül'. Burada da anlaşılmayacak bir şey yok. Bu şekilde, veritabanındaki ‘kitaplar’tablosunun ‘Yazar’ sütununda ‘Fırat Özgül’ bulunan bütün kayıtları seçiyoruz.
Şimdi de seçtiğimiz bu verileri alalım:
>>> im.fetchall()

('HERYÖNÜYLE PYTHON', 'Fırat Özgül', '34,00 TL')

Gayet başarılı. . . Bu arada, verileri almak için fetchall() yerine for döngüsükullanabileceğinizi de biliyorsunuz:
>>> for s in im:
... print(s)
...
('HERYÖNÜYLE PYTHON', 'Fırat Özgül', '34,00 TL')

İmleç üzerinde for döngüsü kurabildiğimize göre yıldızlı parametrelerden deyararlanabileceğimizi tahmin etmişsinizdir:
>>> print(*im)

('HERYÖNÜYLE PYTHON', 'Fırat Özgül', '34,00 TL')

47.5.17 Veritabanı Güvenliği

Python’da veritabanları ve Sqlite konusunda daha fazla ilerlemeden önce çok önemli birkonudan bahsetmemiz gerekiyor. Tahmin edebileceğiniz gibi, veritabanı denen şey oldukçahassas bir konudur. Bilgiyi bir araya toplayan bu sistem, içerdeki bilgilerin değerine veönemine de bağlı olarak üçüncü şahısların iştahını kabartabilir. Ancak depoladığınız verilerinne kadar değerli ve önemli olduğundan bağımsız olarak veritabanı güvenliğini sağlamak, sizprogramcıların asli görevidir.
Peki veritabanı yönetim sistemleri acaba hangi tehditlerle karşı karşıya?
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SQL komutlarını işleten bütün veritabanları için günümüzdeki en büyük tehditlerden birisihiç kuşkusuz kötü niyetli kişilerin veritabanınıza SQL komutu sızdırma (SQL injection)girişimleridir.
Şimdi şöyle bir şey düşünün: Diyelim ki siz bir alışveriş karşılığı birine 100.000 TL’lik bir çekverdiniz. Ancak çeki verdiğiniz kişi bu çek üzerindeki miktarı tahrif ederek artırdı ve banka datahrif edilerek artırılan bumiktarı çeki getiren kişiye (hamiline) ödedi. Böyle bir durumda epeybaşınız ağrıyacaktır.
İşte böyle tatsız bir durumla karşılaşmamak için, çek veren kişi çekin üzerindeki miktarı hemrakamla hem de yazıyla belirtmeye özen gösterir. Ayrıca rakam ve yazılara ekleme yapılmasınıda engellemek için rakam ve yazıların sağına soluna “#” gibi işaretler de koyar. Böylece çekialan kişinin, kendisine izin verilenden daha fazla bir miktarı yazmasını engellemeye çalışır.
Yukarıdakine benzer bir şey veritabanı uygulamalarında da karşımıza çıkabilir. Şimdi şuörneğe bakalım:
import sqlite3

#vt.sqlite adlı bir veritabanı dosyası oluşturup
#bu veritabanına bağlanıyoruz.
db = sqlite3.connect("vt.sqlite")

#Veritabanı üzerinde istediğimiz işlemleri yapabilmek
#için bir imleç oluşturmamız gerekiyor.
im = db.cursor()

#imlecin execute() metodunu kullanarak, veritabanı içinde
#"kullanicilar" adlı bir tablo oluşturuyoruz. Bu tabloda
#kullanıcı_adi ve parola olmak üzere iki farklı sütun var.
im.execute("""CREATE TABLE IF NOT EXISTS kullanicilar

(kullanici_adi, parola)""")

#Yukarıda oluşturduğumuz tabloya yerleştireceğimiz verileri
#hazırlıyoruz. Verilerin liste içinde birer demet olarak
#nasıl gösterildiğine özellikle dikkat ediyoruz.
veriler = [

("ahmet123", "12345678"),
("mehmet321", "87654321"),
("selin456", "123123123")

]

#veriler adlı liste içindeki bütün verileri kullanicilar adlı
#tabloya yerleştiriyoruz. Burada tek öğeli bir demet
#tanımladığımıza dikkat edin: (i,)
for i in veriler:

im.execute("""INSERT INTO kullanicilar VALUES %s """ %(i,))

#Yaptığımız değişikliklerin tabloya işlenebilmesi için
#commit() metodunu kullanıyoruz.
db.commit()

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
#Kullanıcıdan kullanıcı adı ve parola bilgilerini alıyoruz...
kull = input("Kullanıcı adınız: ")
paro = input("Parolanız: ")

#Burada yine bir SQL komutu işletiyoruz. Bu komut, kullanicilar
#adlı tabloda yer alan kullanici_adi ve parola adlı sütunlardaki
#bilgileri seçiyor.
im.execute("""SELECT * FROM kullanicilar WHERE
kullanici_adi = '%s ' AND parola = '%s '"""%(kull, paro))

#Hatırlarsanız daha önce fetchall() adlı bir metottan
#söz etmiştik. İşte bu fetchone() metodu da ona benzer.
#fetchall() bütün verileri alıyordu, fetchone() ise
#verileri tek tek alır.
data = im.fetchone()

#Eğer data adlı değişken False değilse, yani bu
#değişkenin içinde bir değer varsa kullanıcı adı
#ve parola doğru demektir. Kullanıcıyı içeri alıyoruz.
if data:

print("Programa hoşgeldin {} !".format(data[0]))

#Aksi halde kullanıcıya olumsuz bir mesaj veriyoruz.
else:

print("Parola veya kullanıcı adı yanlış!")

Bu örnekte henüz bilmediğimiz bazı kısımlar var. Ama siz şimdilik bunları kafanıza takmayın.Nasıl olsa bu kodlarda görünen her şeyi biraz sonra tek tek öğreneceğiz. Siz şimdilik sadeceişin özüne odaklanın.
Yukarıdaki kodları çalıştırdığınızda, eğer kullanıcı adı ve parolayı doğru girerseniz ‘Programahoşgeldin’ çıktısını göreceksiniz. Eğer kullanıcı adınız veya parolanız yanlışsa bununla ilgili biruyarı alacaksınız.
Her şey iyi hoş, ama bu kodlarda çok ciddi bir problem var.
Dediğimiz gibi, bu kodlar çalışırken (teoride) eğer kullanıcı, veritabanında varolan bir kullanıcıadı ve parola yazarsa sisteme kabul edilecektir. Eğer doğru kullanıcı adı ve parola girilmezsesistem kullanıcıya giriş izni vermeyecektir. Ama acaba gerçekten öyle mi?
Şimdi yukarıdaki programı tekrar çalıştırın. Kullanıcı adı ve parola sorulduğunda da her ikisiiçin şunu yazın:
x' OR '1' = '1

Oda ne! Program sizi içeri aldı. . . Hem de kullanıcı adı ve parola doğru olmadığı halde. . . Hattaşu kodu sadece kullanıcı adı kısmına girip parola kısmını boş bırakmanız da sisteme giriş hakkıelde etmenize yetecektir.:
x' OR '1' = '1' --

İşte yukarıda gösterdiğimiz bu işleme “SQL sızdırma” (SQL injection) adı verilir. Kullanıcı,
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tıpkı en başta verdiğimiz tahrif edilmiş çek örneğinde olduğu gibi, sistemin zaaflarındanyararlanarak, elde etmeye hakkı olandan daha fazlasına erişim hakkı elde ediyor.
Burada en basit şekliyle bool işleçlerinden biri olan or’dan yararlanıyoruz. or’un nasıl işlediğinigayet iyi biliyorsunuz, ama ben yine de birkaç örnekle or’un ne olduğunu ve ne yaptığını sizehatırlatayım. Şu örneklere bakın:
>>> a = 21

>>> a == 22

False

>>> b = 13

>>> b == 13

True

>>> if a == 22 and b == 13:
... print("Merhaba!")
...

>>> if a == 22 or b == 13:
... print("Merhaba!")
...
Merhaba!

Örneklerden de gördüğünüz gibi, and işlecinin True sonucunu verebilmesi için her ikiönermenin de doğru olması gerekir. O yüzden a == 22 and b == 13 gibi bir ifade Falsedeğeri veriyor. Ancak or işlecinin True sonucu verebilmesi için iki önermeden sadece birinindoğru olması yeterlidir. Bu yüzden, sadece b == 13 kısmı True olduğu halde a == 22 or b
== 13 ifadesi True sonucu veriyor. . . İşte biz de yukarıdaki SQL sızdırma girişiminde or’un buözelliğinden faydalanıyoruz.
Dilerseniz neler olup bittiğini daha iyi anlayabilmek için, sızdırılan kodu doğrudan ilgili satırauygulayalım:
im.execute("""SELECT * FROM kullanicilar WHERE
kullanici_adi = 'x' OR '1' = '1' AND parola = 'x' OR '1' = '1'""")

Sanırım bu şekilde neler olup bittiği daha net görülüyor. Durumu biraz daha netleştirmek içinPython’ı yardıma çağırabiliriz:
>>> kullanici_adi = 'ahmet123'

>>> parola = '12345678'

>>> kullanici_adi == 'x'

False

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
>>> '1' == '1'

True

>>> kullanici_adi == 'x' or '1' == '1'

True

>>> parola == 'x'

False

>>> (kullanici_adi == 'x' or '1' == '1') and (parola == 'x' or '1' == '1')

True

'1' == '1' ifadesi her zaman True değeri verecektir. Dolayısıyla kullanıcı adının ve parolanındoğru olup olmaması hiçbir önem taşımaz. Yani her zaman True değerini vereceği kesin olanifadeler yardımıyla yukarıdaki gibi bir sızdırma girişiminde bulunabilirsiniz.
Yukarıda yaptığımız şey, ‘%s’ ile gösterilen yerlere kötü niyetli bir SQL komutu sızdırmaktanibarettir. Burada zaten başlangıç ve bitiş tırnakları olduğu için sızdırılan kodda başlangıç vebitiş tırnaklarını yazmıyoruz. O yüzden sızdırılan kod şöyle görünüyor:
x' OR '1' = '1

Gördüğünüz gibi, x’in başındaki ve 1’in sonundaki tırnak işaretleri koymuyoruz.
Peki yukarıda verdiğimiz şu kod nasıl çalışıyor:
x' OR '1' = '1' --

Python’da yazdığımız kodlara yorum eklemek için “#” işaretinden yararlandığımızıbiliyorsunuz. İşte SQL kodlarına yorum eklemek için de “–” işaretlerinden yararlanılır.Şimdi dilerseniz yukarıdaki kodu doğrudan ilgili satıra uygulayalım ve ne olduğunu görelim:
im.execute("""SELECT * FROM kullanicilar WHERE
kullanici_adi = 'x' OR '1'='1' --AND parola = '%s '""")

Burada yazdığımız “–” işareti AND parola = '%s' kısmının sistem tarafından yorum olarakalgılanmasını sağlıyor. Bu yüzden kodların bu kısmı işletilmiyor. Dolayısıyla da sisteme girişyapabilmek için sadece kullanıcı adını girmemiz yeterli oluyor. Burada ayrıca kodlarımızınçalışması için 1’in sonuna bir adet tırnak yerleştirerek kodu kapattığımıza dikkat edin. Çünkünormal bitiş tırnağı yorum tarafında kaldı.
Dikkat ederseniz SQL sızdırdığımızda “ahmet123” adlı kullanıcının hesabını ele geçirmiş olduk.Peki neden ötekiler değil de “ahmet123”? Bunun sebebi, “ahmet123” hesabının tablonun enbaşında yer alması. Eğer tablonun başında “admin” diye bir hesap olmuş olsaydı, veritabanınaazami düzeyde zarar verme imkanına kavuşacaktınız.
Peki SQL sızdırma girişimlerini nasıl önleyeceğiz? Bu girişime karşı alabileceğiniz başlıcaönlem “%s” işaretlerini kullanmaktan kaçınmak olacaktır. Bu işaret yerine “?” işaretinikullanacaksınız. Yani yukarıdaki programı şöyle yazacağız:
976 Bölüm 47. Önemli Standart Kütüphane Modülleri



Yazbel Python Belgeleri, Yayım 4.0.0

import sqlite3

db = sqlite3.connect("vt.sqlite")

im = db.cursor()

im.execute("""CREATE TABLE IF NOT EXISTS kullanicilar
(kullanici_adi, parola)""")

veriler = [
("ahmet123", "12345678"),
("mehmet321", "87654321"),
("selin456", "123123123")

]

for i in veriler:
im.execute("""INSERT INTO kullanicilar VALUES (?, ?)""", i)

db.commit()

kull = input("Kullanıcı adınız: ")
paro = input("Parolanız: ")

im.execute("""SELECT * FROM kullanicilar WHERE
kullanici_adi = ? AND parola = ?""", (kull, paro))

data = im.fetchone()

if data:
print("Programa hoşgeldin {} !".format(data[0]))

else:
print("Parola veya kullanıcı adı yanlış!")

Dediğimiz gibi, SQL sızdırma girişimlerine karşı alabileceğiniz başlıca önlem“%s” işaretleri yerine “?” işaretini kullanmak olmalıdır. Bunun dışında, SQLkomutlarını işletmeden önce bazı süzgeçler uygulamak da güvenlik açısındanişinize yarayabilir. Örneğin kullanıcıdan alınacak verileri alfanümerik karakterlerle[http://www.istihza.com/blog/alfanumerik-ne-demek.html/30] (arşiv linki) sınırlayabilirsiniz:
if kull.isalnum() and paro.isalnum():

im.execute("""SELECT * FROM kullanicilar WHERE
kullanici_adi = '%s ' AND parola = '%s '"""%(kull, paro))

Böylece kullanıcının bazı “tehlikeli” karakterleri girmesini engelleyebilir, onları sadece harf vesayı girmeye zorlayabilirsiniz.
Her halükarda unutmamamız gereken şey, güvenliğin çok boyutlu bir kavram olduğudur.Birkaç önlemle pek çok güvenlik açığını engelleyebilirsiniz, ancak bütün güvenlik açıklarınıbir çırpıda yamamak pek mümkün değildir. Bir programcı olarak sizin göreviniz, yazdığınızprogramları güvenlik açıklarına karşı sürekli taramak ve herhangi bir açık ortaya çıktığında da

30 https://web.archive.org/web/20161127183825/http://www.istihza.com/blog/alfanumerik-ne-demek.html
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bunu derhal kapatmaya çalışmaktır.
47.5.18 Bölüm Soruları

1. Bir veritabanı dosyasının var olup olmadığını nasıl tespit edersiniz?
2. Bir veritabanı içinde belli bir tablonun var olup olmadığını tespit edin. Eğer yoksa otabloyu oluşturun, varsa herhangi bir işlem yapmayın.
3. Sqlite ile test amaçlı bir veritabanı oluşturun. Bu veritabanı dosyası, programınız kapanırkapanmaz ortadan kaybolmalı.
4. Aşağıdaki kodların istenen veritabanını, tabloyu, satır ve sütunları oluşturupoluşturmadığını teyit edin:

import sqlite3

vt = sqlite3.connect('vt.sqlite')

im = vt.cursor()
im.execute("CREATE TABLE kullanıcılar (ad, soyad, doğumtarihi, eposta)")

vt.commit()
vt.close()

Eğer veritabanı içeriği beklediğiniz gibi değilse sebebini açıklayın.
5. Sqlite ile bir veritabanının oluşturulması ve bu veritabanına birtakımbilgiler girilebilmesiiçin sırasıyla hangi işlemlerin yapılması gerekir?
6. Aşağıdaki resimde yapılmaya çalışılan şey nedir?

7. sqlite3.connect('kitaplar.sqlite') boş bir veritabanının mı oluşturulduğunu yoksavarolan kitaplar.sqlite adlı bir veritabanı dosyasına mı bağlandığınızı nasıl teyitedersiniz?
8. Sqlitebrowser programını ne şekilde kurdunuz? Eğer Ubuntu dışında bir GNU/Linuxdağıtımına bu programı kurduysanız, programın kurulum aşamalarını anlatın.
9. cmake komutu ile birlikte kullandığımız . (nokta) işaretinin anlamı nedir?
10. Yazdığınız bir programı kullanan kişilerin, programınızı ilk kez çalıştırdıklarındakarşılarında görmeleri gereken verileri veritabanına yerleştirmek için nasıl bir yöntemtakip edebilirsiniz? Kullanıcılarınız programınızı ikinci kez çalıştırdığında bu verilerigörmemeli.
11. Bir önceki soruda uyguladığınız yöntemin herhangi bir kısıtlaması var mı? Bu yöntemhangi durumlarda işe yaramaz?
12. Bir veritabanındaki bütün tabloların adını nasıl listelersiniz?
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47.6 os Modülü

Bildiğiniz gibi, işletim sistemlerinin çalışma mantığı birbirinden farklıdır. Örneğin Windowsve GNU/Linux işletim sistemleri aynı işi birbirlerinden farklı şekillerde yaparlar. MeselaWindows’ta bir dizin içinde hangi klasör ve dosyaların olduğunu öğrenmek için dir komutunukullanırız. GNU/Linux’ta ise aynı işlev için ls adlı bir komut vardır.
Aynı şekilde, iki işletim sistemi arasında dizin ayraçları konusunda da farklılık bulunur.Windows’ta dizinleri birbirinden ayırmak için ters taksim (\) işareti kullanılırken, GNU/Linux’taaynı iş için düz taksim (/) işareti kullanılır.
Not: Düz taksim işaretini Windows da kabul eder, ancak Windows’un doğal dizin ayracı terstaksimdir.
İşte biz hemWindows’ta, hemdeGNU/Linux’ta çalışacak bir program yazmak istediğimizde bufarklılıkları göz önünde bulundurmamız ve farklı durumların her biri için ayrı kodlar yazmamızgerekirken, os modülü bizi bu zahmetten kurtarır ve bize ortak bir arayüz üzerinden farklıişletim sistemleri ile tutarlı bir şekilde iletişim kurabilmemizi sağlayacak pek çok fonksiyon venitelik sunar.
Bu nitelik ve fonksiyonların neler olduğunu dir(os) komutuyla görebileceğinizi biliyorsunuz.
Bu bölümde, osmodülünün sunduğu bu fonksiyon ve niteliklerin en önemlilerini ve en yaygınkullanılanlarını olabildiğince ayrıntılı bir şekilde ele almaya çalışacağız.
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Not: Burada osmodülünü import os komutuyla içe aktarmış olduğunuz varsayılmaktadır.

47.6.1 os.name

osmodülünün, önceki derslerde şöyle bir değinip geçtiğimiz name niteliği, kullanıcılarımızın,yazdığımız kodları hangi işletim sisteminde çalıştırdığı konusunda bize bilgi verir.
Bu niteliği şöyle kullanıyoruz:
>>> os.name

Eğer kodlarımız Windows işletim sistemi üzerinde çalıştırılmışsa buradan şu çıktıyı alırız:
'nt'

MacOS ve GNU/Linux işletim sistemleri ise bu komuta şu cevabı verir:
'posix'

Dolayısıyla os.name niteliğini kullanarak farklı işletim sistemlerinde farklı çalışan programlaryazabiliriz.
47.6.2 os.sep

osmodülünün sep niteliği, kodlarımızın çalıştığı işletim sisteminin dizin ayracının ne olduğunubize gösterir.
Eğer bu niteliği Windows işletim sistemi üzerinde kullanırsak şu çıktıyı alırız:
>>> os.sep

'\\'

MacOS ve GNU/Linux işletim sistemleri ise bu komuta şu cevabı verir:
>>> os.sep

'/'

Peki bu nitelik ne işe yarar?
Bu niteliği kullanarak, farklı işletim sistemlerine özgü dizin yolları oluşturabilirsiniz. Mesela:
>>> liste = ['aylar', 'mayıs', 'test']
>>> os.sep.join(liste)

Burada karakter dizilerinin join()metodunu os.sep ile birlikte kullandığımıza dikkat edin.
Bu komutu Windows’ta verdiğinizde şu çıktıyı alırsınız:
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'aylar\\mayıs\\test'

Aynı komutu GNU/Linux’ta verdiğinizde ise şu çıktıyı:
'aylar/mayıs/test'

Yani yukarıdaki komutu Windows’ta verdiğinizde Python şu komutu almış gibi davranır:
>>> liste = ['aylar', 'mayıs', 'test']
>>> '\\'.join(liste)

GNU/Linux’ta ise şu komutu:
>>> liste = ['aylar', 'mayıs', 'test']
>>> '/'.join(liste)

Böylece yazdığınız programlarda hangi işletim sisteminin hangi dizin ayracını kullandığınıdüşünmenize gerek kalmaz; bunu sizin yerinize Python düşünür. . .
47.6.3 os.getcwd()

osmodülünün getcwd() fonksiyonu bize o anda içinde bulunduğumuz dizinin adını verir:
>>> os.getcwd()

'/home/istihza/Desktop' #GNU/Linux

veya:
>>> os.getcwd()

'C:\\Documents and Settings\\fozgul' #Windows

47.6.4 os.chdir()

osmodülünün chdir() fonksiyonu bize bir dizinden başka bir dizine geçme imkanı verir.
Mesela GNU/Linux’ta, o anda bulunduğumuz dizinden /usr/bin adlı dizine geçmek için şukomutu kullanabiliriz:
>>> os.chdir('/usr/bin/')

veya Windows’ta C:\Documents and Settings\fozgul\Desktop adlı dizine geçmek için şunu:
>>> os.chdir('C:\\Documents and Settings\\fozgul\\Desktop')

Gördüğünüz gibi, gitmek istediğimiz dizin adını os.chdir() fonksiyonuna parametre olarakvermemiz yeterli oluyor.
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47.6.5 os.listdir()

os modülünün listdir() fonksiyonu, bize bir dizin içindeki dosya ve klasörleri listelemeimkanı verir. listdir(), osmodülünün en kullanışlı fonksiyonlarından biridir.
Mesela o anda içinde bulunduğumuz dizindeki dosya ve klasörleri listelemek istersek bufonksiyonu şöyle kullanabiliriz:
>>> mevcut_dizin = os.getcwd()
>>> os.listdir(mevcut_dizin)

Eğer farklı bir dizinin içeriğini listelemek istersek, parametre olarak o dizinin adını yazmamızyeterli olacaktır:
>>> os.listdir('/var/www')

Gördüğünüz gibi, os.listdir() komutunun çıktısı liste türünde bir veri tipidir. Dolayısıylalistelerle yapabildiğiniz her şeyi bununla da yababilirsiniz. Mesela bu liste üzerinde bir döngükurabilirsiniz:
>>> for i in os.listdir(os.getcwd()):
... print(i)

Ya da bir dizin içindeki, belli bir uzantıya sahip dosyaları süzebilirsiniz:
>>> for i in os.listdir(os.getcwd()):
... if i.endswith('.doc'):
... print(i)

Bu kodlar bize, adı .doc ile biten bütün dosyaları listeleyecektir.
Bu arada karakter dizilerinin endswith() adlı metodunu hatırlıyorsunuz, değil mi?
47.6.6 os.curdir

Çoğu işletim sisteminde mevcut dizini göstermek için ‘.’ adlı karakter dizisi kullanılır. Örneğin:
>>> os.listdir(os.getcwd())

gibi bir komut yerine şu komutu da kullanabilirsiniz:
>>> os.listdir('.')

listdir() fonksiyonuna parametre olarak verdiğimiz ‘.’ karakter dizisi o anda içindebulunduğumuz dizini temsil eder.
Eğer bu karakter dizisini elle yazmak istemiyorsanız os modülü içindeki curdir adlı niteliktende yararlanabilirsiniz:
>>> os.listdir(os.curdir)

Bu arada os.getcwd() ile os.curdir’i birbirine karıştırmamalısınız. Bu ikisi aynı şey değildir.
os.getcwd() çıktı olarak o anda içinde bulunduğumuz dizinin adını verir. os.curdir ise, bir
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işletim sisteminde, o anda içinde bulunulan dizini temsil eden karakter dizisi ne ise onundeğerini barındırır. Bu değer çoğu işletim sisteminde ‘.’ adlı karakter dizisidir.
47.6.7 os.pardir

Tıpkı ‘.’ karakter dizisi gibi, çoğu işletim sisteminde bir üst dizini göstermek için ‘..’ adlı karakterdizisi kullanılır. Örneğin:
>>> os.listdir('..')

komutu, o anda içinde bulunduğunuz dizindeki değil, bir üst dizindeki dosya ve dizin adlarınılisteleyecektir. Yine tıpkı os.curdir niteliğinde olduğu gibi, eğer bu karakter dizisini kendinizelle yazmak istemezseniz, bu karakter dizisini içinde barındıran os.pardir adlı bir niteliktenyararlanabilirsiniz:
>>> os.listdir(os.pardir)

Bu komut, os.listdir('..') ile aynı çıktıyı verir.
47.6.8 os.startfile()

Uyarı: Bu fonksiyon yalnızca Windows’ta çalışır. GNU/Linux işletim sistemlerinde bufonksiyon tanımlı değildir.
os modülü içindeki startfile() adlı fonksiyonun görevi bilgisayarımızda bulunan herhangibir dosyayı, ilişkilendirilmiş olduğu programla açmaktır.
Hemen bir örnek verelim.
O anda içinde bulunduğumuz dizinde deneme.txt adlı bir dosya olduğunu varsayalım. Şimdide şu komutu verelim:
>>> os.startfile('deneme.txt')

İşletim sisteminiz .txt uzantılı dosyaları hangi programla ilişkilendirmişse, startfile()fonksiyonu deneme.txt adlı dosyayı o programla açacaktır. Windows’ta .txt dosyaları genellikleNotepad programıyla ilişkilendirildiği için yukarıdaki komutu verdiğinizde muhtemelendeneme.txt dosyasının içeriği Notepad programı aracılığıyla görüntülenecektir.
Aynı şekilde, o anda bulunduğuz dizin içinde deneme.docx adlı bir dosyanın olduğunuvarsayalım ve şu komutu verelim:
>>> os.startfile('deneme.docx')

Bu komut da deneme.docx dosyasının Microsoft Word adlı yazılımla açılmasını sağlayacaktır.
Eğer startfile() fonksiyonuna parametre olarak bir dosya değil de dizin adı verecekolursanız, o dizin Windows Explorer ile açılır. Mesela içinde bulunduğumuz dizini WindowsExplorer ile açalım:
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>>> os.startfile(os.curdir)

Bunun yerine şu komutu kullanabileceğinizi de biliyorsunuz:
>>> os.startfile('.')

veya:
>>> os.startfile(os.getcwd())

Bu üç komut da aynı işlevi yerine getirir.
Peki bir üst dizini açmak istersek ne yapacağız?
Dikkatlice bakın:
>>> os.startfile(os.pardir)

veya:
>>> os.startfile('..')

Her iki komut da Windows Explorer yardımıyla bir üst dizinin görüntülenmesini sağlayacaktır.
Elbette startfile() fonksiyonuna parametre olarak belirli bir dizinin adını da verebilirsiniz:
>>> os.startfile(r"C:\Documents and Settings\fozgul")

os.startfile() oldukça faydalı bir fonksiyondur. Hatta bu fonksiyonu sadece dosyalarıaçmak için değil, internet sayfalarını açmak için dahi kullanabilirsiniz:
>>> os.startfile('www.istihza.com')

Ancak bu komutun yalnızcaWindows’ta çalışacağını unutmayın. O yüzden bunun yerine, dahaönce öğrendiğimiz webbrowsermodülünü kullanmak daha doğru olacaktır.
47.6.9 os.mkdir()

osmodülünün mkdir() fonksiyonu yeni dizinler oluşturabilmemizi sağlar.
Örneğin:
>>> os.mkdir('yenidizin')

Bu komut, o anda içinde bulunduğumuz dizin içinde ‘yenidizin’ adlı bir dizin oluşturacaktır.
Elbette eğer dizini o anda içinde bulunduğunuz dizin içinde değil de farklı bir konumdaoluşturmak isterseniz, o konumun açık adresini belirtebilirsiniz:
>>> os.mkdir('/home/istihza/Desktop/yenidizin')

veya:

984 Bölüm 47. Önemli Standart Kütüphane Modülleri



Yazbel Python Belgeleri, Yayım 4.0.0

>>> os.mkdir(r'C:\Documents and Settings\fozgul\yenidizin')

Eğer oluşturmaya çalıştığınız dizin zaten varsa os.mkdir() hata verecektir:
>>> os.mkdir(r'C:\Documents and Settings\fozgul\yenidizin')

FileExistsError: [WinError 183] Halen varolan bir
dosya oluşturulamaz: 'yenidizin'

47.6.10 os.makedirs()

os.makedirs() fonksiyonu biraz önce öğrendiğimiz os.mkdir() fonksiyonuna çok benzese dearalarında önemli farklar bulunur.
Biraz önce os.mkdir() fonksiyonunu anlatırken şöyle bir örnek vermiştik:
>>> os.mkdir(r'C:\Documents and Settings\fozgul\yenidizin')

Bu komutun çalışabilmesi için, bilgisayarımızda halihazırda C:Documents and Settingsfozgul`yolunun varolması gerekir. Eğer bu yolu oluşturan dizinlerden herhangi biri mevcut değilse,
``mkdir()` fonksiyonu yenidizin adlı dizini oluşturamaz. Bu fonksiyonun çalışabilmesi için,varolmayan bütün dizinleri tek tek oluşturmanız gerekir.
os.makedirs() ise os.mkdir() fonksiyonunun aksine, varolmayan üst ve alt dizinleri deoluşturma yeteneğine sahiptir. Örneğin:
>>> os.makedirs('/home/istihza/Desktop/aylar/mayıs/ödeme/')

Bu komut sırasıyla aylar, mayıs ve ödeme adlı dizinleri iç içe oluşturacaktır. Yani
os.makedirs() komutunun ödeme adlı dizini oluşturması için aylar ve mayıs adlı dizinlerinönceden varolması zorunlu değildir. Bu dizinler varolsa da olmasa da os.makedirs() komutuödeme dizinini oluşturabilir. Ama os.mkdir() fonksiyonu böyle değildir. Eğer os.mkdir()fonksiyonuyla ödeme dizinini oluşturmak isterseniz, öncelikle aylar ve mayıs adlı dizinlerioluşturmanız gerekir.
47.6.11 os.rename()

os modülünün rename() adlı fonksiyonunu kullanarak dizinlerin adlarını değiştirebiliriz. Bufonksiyon iki parametre alır:
>>> os.rename('dizinin_şimdiki_adı', 'dizinin_yeni_adı')

Mesela mevcut çalışma dizininde ‘deneme’ adlı bir dizin varsa, bu dizinin adını ‘test’ olarakdeğiştirmek için şu komutu verebiliriz:
>>> os.rename('deneme', 'test')

Eğer zaten ‘test’ adlı bir dizin varsa (ve içi boşsa), yukarıdaki komut GNU/Linux’ta ‘test’ adlıdizinin üzerine yazacak, Windows’ta ise hata verecektir.
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47.6.12 os.replace()

os modülünün replace() fonksiyonu biraz önce öğrendiğimiz rename() fonksiyonu gibiçalışır:
>>> os.replace('deneme', 'test')

Bu komut, tıpkı rename() fonksiyonunda olduğu gibi, deneme adlı dizinin adını test olarakdeğiştirecektir.
Eğer test adlı bir dizin zaten varsa, replace() fonksiyonu, hem Windows’ta hem deGNU/Linux’ta, varolan bu test dizininin üzerine yazmaya çalışır. GNU/Linux’ta çoğu durumdabunu başarır, ancak Windows’ta yine de çeşitli izin hataları ile karşılaşabilirsiniz.
47.6.13 os.remove()

osmodülünün remove() adlı fonksiyonu, bilgisayarımızdaki dosyaları silmemizi sağlar:
>>> os.remove('dosya_adı')

Yalnız bu komutu çok dikkatli kullanmalısınız. Çünkü bu komut, silme işleminden önceherhangi bir soru sormadan, dosyayı doğrudan siler.
47.6.14 os.rmdir()

osmodülünün rmdir() fonksiyonu, içi boş bir dizini silmek için kullanılır:
>>> os.rmdir('dizin_adı')

Eğer silmeye çalıştığınız dizin içinde herhangi bir başka dizin veya dosya varsa bu fonksiyonhata verecektir.
Mesela şöyle bir dizin yapısı düşünelim:
|___ anadizin

|___ dizin1
|___ dizin2

|___ dizin3
|___ dizin4

Bu arada, bu dizin yapısını kolayca oluşturmak için ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz:
>>> os.makedirs('anadizin/dizin1/dizin2/dizin3/dizin4')

Anadizin altındayken şu komutlar hata verecektir:
>>> os.rmdir('anadizin')
>>> os.rmdir(r'anadizin/dizin1')
>>> os.rmdir(r'anadizin/dizin1/dizin2/dizin3')

Çünkü bu dizinlerinin hiçbirinin içi boş değil; her birinin içinde birer dizin var. Ama şu komutbaşarılı olacaktır:
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>>> os.rmdir(r'anadizin/dizin1/dizin2/dizin3/dizin4')

Bu şekilde yukarı doğru ilerleyerek sırayla bütün dizinleri silebilirsiniz:
>>> os.rmdir(r'anadizin/dizin1/dizin2/dizin3/')
>>> os.rmdir(r'anadizin/dizin1/dizin2/')
>>> os.rmdir(r'anadizin/dizin1')
>>> os.rmdir(r'anadizin/')

47.6.15 os.removedirs()

os modülünün removedirs() fonksiyonu, içi boş dizin yollarını silmemizi sağlar. Peki bu nedemek?
Diyelim ki elimizde şöyle bir dizin yapısı var:
|___ anadizin

|___ dizin1
|___ dizin2

|___ dizin3
|___ dizin4

Anadizin altından şu komutu verdiğimizde:
>>> os.removedirs('anadizin/dizin1/dizin2/dizin3/dizin4')

Eğer bütün dizinlerin içi boşsa, anadizin’den dizin4’e kadar olan bütün dizinler (anadizin vedizin4 dahil) silinecektir.
47.6.16 os.stat()

os modülünün stat() fonksiyonu dosyalar hakkında bilgi almamızı sağlar. Bu fonksiyonukullanarak bir dosyanın boyutunu, oluşturulma tarihini, değiştirilme tarihini ve erişilmetarihini sorgulayabiliriz.
stat() fonksiyonunu şöyle kullanıyoruz:
>>> dosya = os.stat('dosya_adı')
>>> dosya

Buradan şuna benzer bir çıktı alırız:
os.stat_result(st_mode=33279, st_ino=17732923532961356,
st_dev=1745874298, st_nlink=1, st_uid=0, st_gid=0,
st_size=495616, st_atime=1416488851, st_mtime=1415275662,
st_ctime=1415275658)

Bu, kendi içinde birtakım nitelikler barındıran özel bir veri tipidir. Bu veri tipinin barındırdığınitelikleri görmek için, her zaman olduğu gibi dir() fonksiyonundan yararlanabilirsiniz:
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dir(dosya)

Burada özellikle işimize yarayacak olan nitelikler şunlardır:
st_atime dosyaya en son erişilme tarihi
st_ctime dosyanın oluşturulma tarihi (Windows’ta)
st_mtime dosyanın son değiştirilme tarihi
st_size dosyanın boyutu

Mesela bir dosyanın boyutunu öğrenmek için st_size niteliğini şu şekilde kullanabiliriz:
>>> dosya = os.stat('dosya_adı')
>>> dosya.st_size

Bu fonksiyon bize ‘bayt’ cinsinden bir çıktı verir. Bunu kilobayta çevirmek için, bu değeri 1024’ebölebilirsiniz:
>>> dosya.st_size / 1024

os modülünün stat() fonksiyonunu kullanarak bir dosyanın oluşturulma, erişilme vedeğiştirilme tarihlerini de elde edebilirsiniz:
>>> dosya = os.stat('dosya_adı')
>>> dosya.st_ctime #oluşturulma tarihi
>>> dosya.st_atime #erişilme tarihi
>>> dosya.st_mtime #değiştirme tarihi

Uyarı: GNU/Linux’ta bir dosyanın ne zaman oluşturulduğunu öğrenmekmümkün değildir.Dolayısıyla dosya.st_ctime komutu yalnızca Windows’ta bir dosyanın oluşturulmatarihi verir. Bu komutu GNU/Linux’ta verdiğimizde elde edeceğimiz şey dosyanın sondeğiştirilme tarihidir.
Bu arada, yukarıdaki komutların çıktısı size anlamsız gelmiş olabilir. Birazdan, datetimeadlı bir modülü öğrendiğimizde bu anlamsız görünen sayıları anlamlı tarih bilgilerine nasıldönüştüreceğimizi de anlatacağız.
47.6.17 os.system()

os modülünün system() fonksiyonu Python içinden sistem komutlarını veya başkaprogramları çalıştırabilmemizi sağlar. Mesela:
>>> os.system('notepad.exe')
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47.6.18 os.urandom()

osmodülünün urandom() fonksiyonu rastgele bayt dizileri elde etmek için kullanılabilir:
>>> os.urandom(12)

Bu komut, 12 bayttan oluşan rastgele bir dizi oluşturur. Buradan elde ettiğiniz rastgele değerikriptografik çalışmalarda veya rastgele parola üretme işlemlerinde kullanabilirsiniz.
47.6.19 os.walk()

Hatırlarsanız önceki sayfalarda os modülü içindeki listdir() adlı bir fonksiyondan sözetmiştik. Bu fonksiyon, bir dizinin içeriğini listeleme imkanı veriyordu bize. Mesela o andaiçinde bulunduğumuz dizinde hangi dosya ve alt dizinlerin olduğunu öğrenmek için şöyle birkomut kullanabiliyorduk:
>>> os.listdir('.')

['build.py', 'gtk', 'kitap', 'make.bat', 'Makefile',
'meta_conf.py', 'py2', 'py3', 'theme', 'tk2', '__pycache__']

Gördüğünüz gibi bu fonksiyon yalnızca kendisine parametre olarak verilen dizininiçeriğini listeliyor. Örneğin yukarıdaki çıktıda görünen gtk, kitap, py2, py3, theme, tk2 ve__pycache__ birer dizin. Ama listdir() fonksiyonu bu dizinlerin de içine girip buradaki içeriğilistelemeye çalışmıyor. Eğer biz mesela theme dizininin içeriğini de listelemek istersek bunuaçıkça belirtmemiz gerekir:
>>> os.listdir('theme')

['layout.html', 'localtoc.html', 'pydoctheme',
'sidebar.html', 'static']

Veya theme dizini içindeki static adlı dizine de erişmek istersek bunu da şu şekilde açık açıkifade etmemiz gerekir:
>>> os.listdir('theme/static')

['basic.css', 'copybutton.js', 'py.png', 'sidebar.js']

Peki ya biz o anda içinde bulunduğumuz dizinden itibaren içe doğru bütün dizinleri otomatikolarak taramak istersek ne yapacağız?
Bunun için listdir() fonksiyonunu kullanarak özyinelemeli (recursive) bir fonksiyonyazabilirsiniz:
import os

def tara(dizin):
başlangıç = os.getcwd()
dosyalar = []
os.chdir(dizin)

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
for öğe in os.listdir(os.curdir):

if not os.path.isdir(öğe):
dosyalar.append(öğe)

else:
dosyalar.extend(tara(öğe))

os.chdir(başlangıç)
return dosyalar

Not: Bu kodlarda henüz öğrenmediğimiz tek şey os.path.isdir() fonksiyonu. Bu fonksiyon,kendisine parametre olarak verilen bir değerin dizin olup olmadığını tespit etmemizi sağlıyor.
Yukarıdaki kodlarda öncelikle o anda içinde bulunduğumuz dizinin konumunu başlangıç adlıbir değişkene atıyoruz. Çünkü daha sonra buraya dönmemiz gerekecek:
başlangıç = os.getcwd()

Ardından dosyalar adlı bir liste oluşturuyoruz:
dosyalar = []

Bu liste, dizinler içindeki bütün dosyaları içinde barındıracak.
Daha sonra, tara() fonksiyonuna parametre olarak verilen dizin adlı dizinin içine giriyoruz:
os.chdir(dizin)

Bu dizinin içine girdikten sonra, mevcut dizin içindeki bütün öğeleri listdir() fonksiyonu iletek tek tarıyoruz:
for öğe in os.listdir(os.curdir):

...

Eğer tarama sırasında karşılaştığımız öğe bir dizin değil ise:
if not os.path.isdir(öğe):

...

Bu öğeyi, doğrudan en başta tanımladığımız dosyalar adlı listeye gönderiyoruz:
dosyalar.append(öğe)

Ama eğer tarama sırasında karşılaştığımız öğe bir dizin ise:
else:

...

tara() fonksiyonunun en başına dönüp, tanımladığımız bütün işlemleri bu dizin üzerineözyinelemeli olarak uyguluyoruz ve elde ettiğimiz öğeleri dosyalar adlı listeye extend()metodu ile işliyoruz:
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dosyalar.extend(tara(öğe))

Burada neden append() değil de extend() kullandığımızı anlamak için, yukarıdaki kodu bir de
append() ile yazıp elde ettiğiniz çıktıyı değerlendirebilirsiniz.
for döngüsünden çıktıktan sonra da tekrar en baştaki konuma dönebilmek için aşağıdakikomutu çalıştırıyoruz:
os.chdir(başlangıç)

Eğer bu şekilde başa dönmezsek, dizin yapısı içindeki ilk alt dizine girildikten sonraprogramımız o konumda takılı kalacağı için öteki üst dizinlerin içini tarayamaz. Bunun nedemek olduğunu anlamak için kodları bir de os.chdir(başlangıç) kodu olmadan çalıştırmayıdeneyebilirsiniz.
Yukarıdaki yöntem doğru olsa da, Python’da bir dizini en dibe kadar taramanın en iyi yoludeğildir. Python bize bu iş için özel bir fonksiyon sunar. İşte, bu bölümde ele alacağımız bufonksiyonun adı walk().
Walk kelimesi İngilizcede ‘yürümek’ anlamına gelir. walk() fonksiyonu da, kelimenin buanlamına uygun olarak, dizinler içinde ‘yürünmesini’ sağlar. Gelin bunu biraz açıklayalım.
Şöyle bir durum düşünün: Sabit diskinizde, bir dizin içinde pek çok alt dizine dağılmış bir sürüdosya var. Yani şunun gibi:
+anadizin

|dosya.txt
|dosya.doc
|dosya.xls
|dosya.jpeg
+resimler

|resim1.jpeg
|resim2.jpeg
|resim3.jpeg
|resim4.jpeg
+başkadosyalar

|dosya.pdf
|dosya.zip
|dosya.mp3
|dosya.ogg
|dosya.jpeg

Siz bu iç içe geçmiş dosya yığını içinden, sonu .jpeg ile bitenleri tek bir yerde toplamakistiyorsunuz. Elbette, eğer isterseniz bu .jpeg dosyalarını tek tek elle bulup istediğiniz yeretaşıyabilirsiniz. Ama bu yöntem bir Python programcısına yakışmaz, değil mi?
Python programcıları bu tür angaryaları kendi yapmak yerine Python’a yaptırmayı tercih eder.O yüzden biz de bu işi yapmak için Python’dan yararlanacağız.
osmodülünün walk() fonksiyonunu kullanarak bu görevi rahatlıkla yerine getirebilirsiniz.
Peki ama nasıl?
Öncelikle şu kodlar yardımıyla, yukarıdaki sözünü ettiğimiz dosya-dizin yapısını oluşturalım.Böylece daha somut bir yapı üzerinde çalışma imkanı elde etmiş oluruz:
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import os

uzantılar = ['txt', 'doc', 'xls',
'jpeg', 'pdf', 'zip',
'mp3', 'ogg', 'jpeg']

şablon1 = ['{} .{} '.format('dosya', i) for i in uzantılar[:4]]
şablon2 = ['resim{} .{} '.format(i, uzantılar[-1]) for i in range(1, 5)]
şablon3 = ['{} .{} '.format('dosya', i) for i in uzantılar[4:]]

dosyalar = [('anadizin', şablon1),
('resimler', şablon2),
('başkadosyalar', şablon3)]

os.makedirs(os.sep.join([dosya[0] for dosya in dosyalar]))

for dizin, şablon in dosyalar:
for s in şablon:

open(os.sep.join([dizin, s]), 'w')
os.chdir(dizin)

Bu kodlarda, şu ana kadar görmediğimiz, öğrenmediğimiz hiçbir şey yok. Bu kodları rahatlıklaanlayabilecek kadar Python bilgisine sahipsiniz.
Dosya-dizin yapımızı oluşturduğumuza göre, os modülünün walk() fonksiyonunu bu yapıüzerinde nasıl kullanacağımıza geçebiliriz.
Şimdi ‘anadizin’ adlı klasörün bulunduğu dizin içinde etkileşimli kabuğu başlatalım ve şukomutları verelim:
>>> for i in os.walk('anadizin'):
... print(i)

Buradan şu çıktıyı alacağız:
('anadizin', ['resimler'], ['dosya.doc', 'dosya.jpeg',

'dosya.txt', 'dosya.xls'])
('anadizin\\resimler', ['başkadosyalar'], ['resim1.jpeg',

'resim2.jpeg', 'resim3.jpeg', 'resim4.jpeg'])
('anadizin\\resimler\\başkadosyalar', [], ['dosya.jpeg',

'dosya.mp3', 'dosya.ogg', 'dosya.pdf', 'dosya.zip'])

İnceleme kolaylığı açısından bu çıktının ilk kısmını ele alalım:
('anadizin', ['resimler'], ['dosya.doc', 'dosya.jpeg',

'dosya.txt', 'dosya.xls'])

Gördüğünüz gibi, burada üç öğeli bir demet var. Çıktının diğer kısımlarını da incelerseniz aynıyapıyı göreceksiniz. Dolayısıyla os.walk() komutu bize şu üç öğeden oluşan bir demet verir:
(kökdizin, altdizinler, dosyalar)

Yukarıdaki çıktıyı incelediğinizde bu yapıyı rahatlıkla görebilirsiniz:
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kökdizin => 'anadizin'
altdizinler => ['resimler']
dosyalar => ['dosya.doc', 'dosya.jpeg',

'dosya.txt', 'dosya.xls']

kökdizin => 'anadizin\\resimler'
altdizinler => ['başkadosyalar']
dosyalar => ['resim1.jpeg', 'resim2.jpeg',

'resim3.jpeg', 'resim4.jpeg']

kökdizin => 'anadizin\\resimler\\başkadosyalar'
altdizinler => []
dosyalar => ['dosya.jpeg', 'dosya.mp3',

'dosya.ogg', 'dosya.pdf',
'dosya.zip']

Mesela bu üç öğeli demet içinden yalnızca dosyaları almak isterseniz şöyle bir komutverebilirsiniz:
>>> for kökdizin, altdizinler, dosyalar in os.walk('anadizin'):
... print(dosyalar)

Burada, os.walk('anadizin') komutunun bize sunduğu üç öğeli demetin her bir öğesini, şusatır yardımıyla tek tek kökdizin, altdizinler ve dosyalar adlı değişkenlere atıyoruz:
>>> for kökdizin, altdizinler, dosyalar in os.walk('anadizin'):
... ...

Sonra da bu üçlü içinden, dosyalar adlı değişkeni ekrana yazdırıyoruz:
>>> print(dosyalar)

Bu da bize şöyle bir çıktı veriyor:
['dosya.doc', 'dosya.jpeg', 'dosya.txt', 'dosya.xls']
['resim1.jpeg', 'resim2.jpeg', 'resim3.jpeg', 'resim4.jpeg']
['dosya.jpeg', 'dosya.mp3', 'dosya.ogg', 'dosya.pdf', 'dosya.zip']

Gördüğünüz gibi, bu çıktıda ‘anadizin’ ve bunun altındaki bütün dizinlerde yer alan bütündosyalar var. Bu konunun başında walk() fonksiyonunu tanımlarken dediğimiz gibi, walk()fonksiyonu gerçekten de dizinler içinde ‘yürünmesini’ sağlıyor.
Bu fonksiyonu daha iyi anlamak için birkaç deneme daha yapalım:
>>> for kökdizin, altdizinler, dosyalar in os.walk('anadizin'):
... print(altdizinler)
...
['resimler']
['başkadosyalar']

Bu da bize ‘anadizin’ içindeki alt dizinlerin isimlerini veriyor.
Bir de kökdizin değişkeninin ne olduğuna bakalım:
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>>> for kökdizin, altdizinler, dosyalar in os.walk('anadizin'):
... print(kökdizin)
...
anadizin
anadizin\resimler
anadizin\resimler\başkadosyalar

Burada da o üçlü değişkenler arasından kökdizin’i yazdırdık ve gördük ki bu değişken bizebütün kök dizinlere ilişkin yol bilgilerini, yani dizinlerin adresini veriyor. Dolayısıyla kökdizindeğişkeni ile dosyalar değişkenini birleştirerek bir dosyanın tam adresini elde edebiliriz.
Dikkatlice bakın:
>>> for kökdizin, altdizinler, dosyalar in os.walk('anadizin'):
... for dosya in dosyalar:
... print(os.sep.join([kökdizin, dosya]))
...
anadizin\dosya.doc
anadizin\dosya.jpeg
anadizin\dosya.txt
anadizin\dosya.xls
anadizin\resimler\resim1.jpeg
anadizin\resimler\resim2.jpeg
anadizin\resimler\resim3.jpeg
anadizin\resimler\resim4.jpeg
anadizin\resimler\başkadosyalar\dosya.jpeg
anadizin\resimler\başkadosyalar\dosya.mp3
anadizin\resimler\başkadosyalar\dosya.ogg
anadizin\resimler\başkadosyalar\dosya.pdf
anadizin\resimler\başkadosyalar\dosya.zip

Bildiğiniz gibi, dosya değişkeninin bize verdiği veri tipi bir listedir. O yüzden bu listeninöğelerini tek tek alabilmek için bu liste üzerinde de bir for döngüsü kurduğumuza dikkat edin.
Eğer yukarıdaki dizinler içinde yer alan bütün .jpeg dosyalarını listelemek istersek de şöyle birkod yazabiliriz:
>>> for kökdizin, altdizinler, dosyalar in os.walk('anadizin'):
... for dosya in dosyalar:
... if dosya.endswith('.jpeg'):
... print(dosya)
...
dosya.jpeg
resim1.jpeg
resim2.jpeg
resim3.jpeg
resim4.jpeg
dosya.jpeg

Gördüğünüz gibi, os.walk() fonksiyonu gayet pratik ve kullanışlı bir araç.
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47.6.20 os.environ

os modülünün environ adlı niteliği, kullandığımız işletim sistemindeki çevre değişkenlerihakkında bilgi edinmemizi sağlar.
Bu nitelik alelade bir sözlüktür. Dolayısıyla bu sözlüğün içinde neler olduğunu şu kodlarlagörebilirsiniz:
>>> for k, v in os.environ.items():
... print(k.ljust(10), v)

Sözlük içindeki istediğiniz bir değere nasıl erişeceğinizi biliyorsunuz:
>>> os.environ['HOMEPATH']

'\\Documents and Settings\\fozgul'

>>> os.environ['USERNAME']

'FOZGUL'

Yalnız, Windows ve GNU/Linux işletim sistemlerinde çevre değişkenleri ve bunların adlarıbirbirinden farklı olduğu için, doğal olarak environ niteliği de farklı işletim sistemlerindefarklı çıktılar verir. Birden fazla işletim sistemi üzerinde çalışacak şekilde tasarladığımızprogramlarda bu duruma dikkat etmeliyiz. Örneğin Windows’ta kullanıcı adını veren çevredeğişkeni ‘USERNAME’ iken, GNU/Linux’ta bu değişken ‘USER’ olarak adlandırılır.
47.6.21 os.path

os modülü üzerinde dir() fonksiyonunu uyguladığınızda, orada path adlı bir niteliğinolduğunu göreceksiniz. Bu nitelik, kendi içinde pek çok önemli fonksiyon ve başka nitelikbarındırır.
Şimdi bu bölümde os.path adlı bu niteliğin içeriğini inceleyeceğiz.
os.path.abspath()

abspath() fonksiyonu, bir dosyanın tam yolunun ne olduğunu söyler:
>>> os.path.abspath('falanca.txt')

os.path.dirname()

dirname() fonksiyonu, bir dosya yolunun dizin kısmını verir:
>>> os.path.dirname('/home/istihza/Desktop/falanca.txt')

'/home/istihza/Desktop'

Bu fonksiyonu abspath() fonksiyonu ile birlikte kullanabilirsiniz:
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>>> os.path.dirname(os.path.abspath('falanca.txt'))

'/home/istihza/Desktop'

os.path.exists()

exists() fonksiyonu bir dosya veya dizinin varolup olmadığını kontrol eder:
>>> os.path.exists('/home/istihza/Desktop/falanca.txt')

Eğer böyle bir dosya varsa yukarıdaki kod True çıktısı, yoksa False çıktısı verir.
os.path.expanduser()

expanduser() fonksiyonu bilgisayardaki kullanıcıya ait dizinin adresini verir:
>>> os.path.expanduser('~')

'C:\\Documents and Settings\\fozgul'

veya:
>>> os.path.expanduser('~')

'/home/istihza'

Bu fonksiyonu kullanarak, Windows’ta belirli bir kullanıcı ismi ve dizini de oluşturabilirsiniz:
>>> os.path.expanduser('~denizege')

'C:\\Documents and Settings\\denizege'

os.path.isdir()

isdir() fonksiyonu, kendisine parametre olarak verilen öğenin bir dizin olup olmadığınısorgular:
>>> os.path.isdir('/home/istihza')

Eğer parametre bir dizin ise True, eğer bir dosya ise False çıktısı alınır.
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os.path.isfile()

isfile() fonksiyonu, kendisine parametre olarak verilen öğenin bir dosya olup olmadığınısorgular:
>>> os.path.isfile('/home/istihza/falance.txt')

Eğer parametre bir dosya ise True, eğer bir dizin ise False çıktısı alınır.
os.path.join()

join() fonksiyonu, kendisine verilen parametrelerden, ilgili işletim sistemine uygun yoladresleri oluşturur:
>>> os.path.join('dizin1', 'dizin2', 'dizin3') #Windows

'dizin1\\dizin2\\dizin3'

>>> os.path.join('dizin1', 'dizin2', 'dizin3')

'dizin1/dizin2/dizin3'

os.path.split()

split() fonksiyonu, bir yol adresinin son kısmını baş kısmından ayırır:
>>> os.path.split('/home/istihza/Desktop')

('/home/istihza', 'Desktop')

Bu fonksiyonu kullanarak dosya adlarını dizin adlarından ayırabilirsiniz:
>>> dizin, dosya = os.path.split('/home/istihza/Desktop/falanca.txt')
>>> dizin

'/home/istihza/Desktop'

>>> dosya

'falanca.txt'
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os.path.splitext()

splitext() fonksiyonu dosya adı ile uzantısını birbirinden ayırmak için kullanılır:
>>> dosya, uzantı = os.path.splitext('falanca.txt')
>>> dosya

'falanca'

>>> uzantı

'.txt'

Gördüğünüz gibi, kendi içinde pek çok nitelik ve fonksiyon barındıran os.path, kullandığımızişletim sistemine uygun şekilde dizin işlemleri yapabilmemizi sağlayan son derece faydalı biraraçtır.
Gelin isterseniz şimdi biraz bu os.path niteliğinin bazı önemli özelliklerinden söz edelim.
Hatırlarsanız önceki derslerimizde, modüllerin kaynak dosyalarını görmemizi sağlayan
__file__ adlı bir araçtan söz etmiştik. Mesela bu aracı os modülü üzerinde uyguladığımızdaşuna benzer bir çıktı alıyorduk:
>>> os.__file__

'C:\\Python\\lib\\os.py'

Demek ki osmodülünün kaynak kodları bu dizin içinde yer alıyormuş. . .
Normalde __file__ niteliğini yalnızca modül adlarına uygulayabilirsiniz. Modüllerin nitelik vefonksiyonları üzerinde __file__ aracı kullanılamaz:
>>> os.name.__file__

Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>

AttributeError: 'str' object has no attribute '__file__'

>>> os.walk.__file__

Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>

AttributeError: 'function' object has no attribute '__file__'

Ama osmodülünün path niteliği için durum biraz farklıdır:
>>> os.path.__file__

Eğer bu komutu Windows’ta verdiyseniz şu çıktıyı alırsınız:
'C:\Python37\lib\ntpath.py'

Ama eğer bu komutu GNU/Linux’ta verdiyseniz şuna benzer bir çıktı alırsınız:
'/home/python37/lib/python3.7/posixpath.py'
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Gördüğünüz gibi, __file__, os.path üzerinde kullanılabiliyor. Yukarıdaki çıktılardananladığımıza göre os.path niteliği Windows’ta ntpath, GNU/Linux’ta ise posixpath adlıbir modüle atıfta bulunuyor.
Dolayısıyla aslında biz os.path niteliğini kullanırken, eğer Windows’ta isek ntpath adlı birmodülü, ama eğer GNU/Linux’ta isek posixpath adlı bir modülü içe aktarmış oluyoruz.
Eğer os.path adlı ortak bir arayüz olmasaydı, yukarıda os.path başlığı altında incelediğimizaraçları kullanabilmek için, kullandığımız işletim sistemine göre posixpath veya ntpathmodüllerinden uygun olanını kendimiz elle içe aktarmak zorunda kalacaktık:
if os.name == 'nt':

import ntpath as path

else:
import posixpath as path

Ama Python programlama dilinin bize os.path adlı niteliği sunmuş olması sayesinde Windowsişletim sistemi için ntpath, GNU/Linux işletim sistemi için ise posixpath modülünü ayrı ayrıiçe aktarmamıza gerek kalmıyor. Bütün işi bizim yerimize Python hallediyor. Böylece farklıişletim sistemlerine ilişkin birbirinden farklı işlemleri, os.path adlı tek bir arayüz üzerindengerçekleştirebiliyoruz.

47.7 time Modülü

time modülü, bir önceki bölümde öğrendiğimiz datetime modülüne benzer. Hatta bu ikimodülün aynı işi yapan ortak nitelik ve fonksiyonları vardır. Ancak datetime modülündenfarklı olarak timemodülünü daha çok saatle ilgili işlemleri yapmak için kullanacağız.
Her zaman olduğu gibi, bu modülü kullanabilmek için de öncelikle modülü içe aktarmamızgerekiyor:
>>> import time

Modülü içe aktardığımıza göre, artık modülün içeriğinden yararlanabiliriz.
47.7.1 gmtime()

Python’da (ve başka programlama dillerinde), zaman-tarih hesaplamalarında ‘zamanınbaşlangıcı’ (EPOCH) diye bir kavram bulunur. ‘Zamanın başlangıcı’, bir işletim sisteminin, tarihhesaplamalarında sıfır noktası olarak aldığı tarihtir. Kullandığınız işletim sisteminin hangitarihi ‘zamanın başlangıcı’ olarak kabul ettiğini bulmak için şu komutu verebilirsiniz:
>>> time.gmtime(0)

Buradan şu çıktıyı alıyoruz:
time.struct_time(tm_year=1970, tm_mon=1, tm_mday=1, tm_hour=0,
tm_min=0, tm_sec=0, tm_wday=3, tm_yday=1, tm_isdst=0)

Bu, struct_time adlı özel bir veri tipidir. Bu veri tipi içindeki niteliklere şu şekilde ulaşabilirsiniz:
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>>> epoch = time.gmtime(0)
>>> epoch.tm_year #yıl

1970

>>> epoch.tm_mon #ay

1

>>> epoch.tm_mday #gün

1

Demek ki zamanın başlangıcı 1 Ocak 1970 tarihi olarak alınıyormuş. . . İşte bilgisayarımız,içinde bulunduğumuz zaman ve saati, bu başlangıç zamanından bu yana geçen saniyelerihesaplayarak bulur.
gmtime() fonksiyonunu parametresiz olarak kullandığınızda, o anda içinde bulunduğunuztarih ve saat bilgisini elde edersiniz.

time.struct_time(tm_year=2014, tm_mon=12, tm_mday=10, tm_hour=12,tm_min=5, tm_sec=33, tm_wday=2, tm_yday=344, tm_isdst=0)
Ancak bu çıktı, özellikle saat kısmı konusunda her zaman doğru olmayabilir. Çıktının birkaçsaat saptığını görebilirsiniz.
47.7.2 time()

time() fonksiyonu, epok31’tan itibaren, o anda içinde bulunduğumuz ana kadar geçen toplamsaniye miktarını verir:
>>> time.time()

1418213083.726988

Elde ettiğiniz bu değeri, gmtime() fonksiyonunu kullanarak anlamlı bir tarih değerinedönüştürebilirsiniz:
>>> time.gmtime(time.time())

time.struct_time(tm_year=2014, tm_mon=12, tm_mday=10,
tm_hour=12, tm_min=9, tm_sec=19, tm_wday=2, tm_yday=344,
tm_isdst=0)

Ancak bu çıktı da özellikle saat kısmında sapmalara uğrayabilir.
31 https://docs.python.org/3/library/time.html#epoch
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47.7.3 localtime()

Tıpkı gmtime() fonksiyonundan olduğu gibi, anlık tarih ve zaman bilgisini bir struct_timenesnesi olarak almak için localtime() fonksiyonunu da kullanabiliriz. Bu fonksiyon bize yerelsaati doğru bir şekilde verecektir:
>>> time.localtime()

time.struct_time(tm_year=2014, tm_mon=12, tm_mday=10,
tm_hour=14, tm_min=24, tm_sec=21, tm_wday=2, tm_yday=344, tm_isdst=0)

Bu nesnenin içindeki yıl, ay ve gün gibi bilgilere tek tek nasıl erişebileceğinizi biliyorsunuz.
47.7.4 asctime()

Başta da söylediğimiz gibi, timemodülü, datetimemodülüne benzer. Bunların aynı işi görençeşitli fonksiyonları vardır. Bir örnek verelim.
Hatırlarsanız, bugünün tarihini bir karakter dizisi olarak almak için datetime modülünü şuşekilde kullanabiliyorduk:
>>> import datetime
>>> an = datetime.datetime.now()
>>> datetime.datetime.ctime(an)

'Wed Dec 10 13:56:22 2014'

Yukarıdaki işlemi timemodülünün asctime() fonksiyonunu kullanarak da yapabiliriz:
>>> import time
>>> time.asctime()

'Wed Dec 10 13:58:31 2014'

asctime() fonksiyonu tercihe bağlı bir parametre de alabilir. İsterseniz bu fonksiyona 9 öğelibir demet veya bir struct_time nesnesi verebilirsiniz.
Yukarıda, gmtime() fonksiyonunun bir struct_time nesnesi ürettiğini öğrenmiştik. Dolayısıylabu nesneyi asctime() fonksiyonuna parametre olarak verebilirsiniz:
>>> time.asctime(time.gmtime())

'Wed Dec 10 12:14:29 2014'

>>> time.asctime(time.gmtime(0))

'Thu Jan 1 00:00:00 1970'

Aynı şekilde localtime() fonksiyonunun da bize bir struct_time() nesnesi verdiğini biliyoruz.Dolayısıyla bu fonksiyon da asctime() fonksiyonuna parametre olarak verilebilir:
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>>> time.asctime(time.localtime())

'Wed Dec 10 14:28:05 2014'

Veya, sırasıyla yıl, ay, gün, saat, dakika, saniye, haftanın günü, yılın günü, gün ışığındanyararlanma durumu değerini içeren bir demet de oluşturabilir, daha sonra bunu asctime()fonksiyonuna parametre olarak verebilirsiniz:
>>> demet = (2014, 5, 27, 13, 45, 23, 0, 0, 0)
>>> time.asctime(demet)

Ancak özellikle haftanın günü, yılın günü ve gün ışığından yararlanma durumu bilgilerini doğrutahmin etmek zor olduğu için, bu demeti elle oluşturmanızı pek tavsiye etmem.
47.7.5 strftime()

Hatırlarsanız datetime modülünü anlatırken, datetime sınıfı içindeki strftime() adlı birfonksiyondan söz etmiştik. Bu fonksiyonun, tarih-saat bilgisi içeren karakter dizilerinimanipüle edebilmemizi sağladığını biliyorsunuz.
Bu fonksiyonu şöyle kullanıyorduk:
>>> import datetime
>>> an = datetime.datetime.now()
>>> datetime.datetime.strftime(an, '%c ')

'10.12.2014 14:57:48'

İşte yukarıdaki işlemi, timemodülünün strftime() fonksiyonunu kullanarak biraz daha pratikbir şekilde gerçekleştirebiliriz:
>>> import time
>>> time.strftime('%c ')

'10.12.2014 14:58:02'

datetime modülünü incelerken gördüğümüz tarih biçimlendiricileri time modülü için degeçerlidir:
%a hafta gününün kısaltılmış adı
%A hafta gününün tam adı
%b ayın kısaltılmış adı
%B ayın tam adı
%c tam tarih, saat ve zaman bilgisi
%d sayı değerli bir karakter dizisi olarak gün
%j belli bir tarihin, yılın kaçıncı gününe denk geldiğini gösteren 1-366 arası bir sayı
%m sayı değerli bir karakter dizisi olarak ay
%U belli bir tarihin yılın kaçıncı haftasına geldiğini gösteren 0-53 arası bir sayı
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%y yılın son iki rakamı
%Y yılın dört haneli tam hali
%x tam tarih bilgisi
%X tam saat bilgisi

Uyarı: Sistem yerelinin localemodülü aracılığıyla Türkçeye ayarlanmış olması gerektiğiniunutmuyoruz:
import locale
locale.setlocale(locale.LC_ALL, 'turkish')

47.7.6 strptime()

time modülünün strptime() fonksiyonunun yaptığı iş, datetime modülünün datetimesınıfının strptime() fonksiyonunun yaptığı işe çok benzer:
>>> import datetime
>>> t = '27 Mayıs 1980'
>>> tarih = datetime.datetime.strptime(t, '%d %B %Y')
>>> tarih

datetime.datetime(1980, 5, 27, 0, 0)

Burada ‘27 Mayıs 1980’ tarihini, strptime() fonksiyonu yardımıyla bir datetime nesnesinedönüştürdük. Aynı şeyi şu şekilde de yapabiliriz:
>>> import time
>>> t = '27 Mayıs 1980'
>>> tarih = time.strptime(t, '%d %B %Y')
>>> tarih

time.struct_time(tm_year=1980, tm_mon=5, tm_mday=27,
tm_hour=0, tm_min=0, tm_sec=0, tm_wday=1, tm_yday=148,
tm_isdst=-1)

Gördüğünüz gibi, time modülünün strptime() fonksiyonu datetime modülü içindeki
strptime() fonksiyonunun aksine bir struct_time nesnesi veriyor.
47.7.7 sleep()

sleep() fonksiyonu, time modülünün en sık kullanılan araçlarından bir tanesidir. Bufonksiyonu kullanarak kodlarımızın işleyişini belli sürelerle kesintiye uğratabiliriz.
Basit bir örnek verelim:
>>> for i in range(10):
... time.sleep(1)
... print(i)
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Bu kodları çalıştırdığınızda, 0’dan 10’a kadar olan sayılar ekrana basılırken her bir sayı arasına1’er saniyelik duraklamalar eklendiğini göreceksiniz. Eğer arzu ederseniz bu süreyi 1 saniyeninde altına çekebilirsiniz:
>>> for i in range(10):
... time.sleep(0.5)
... print(i)

Gördüğünüz gibi, sleep() fonksiyonuna 0.5 parametresini vererek, duraklama süresinin 500milisaniye olmasını sağladık.
timemodülünün sleep() fonksiyonunu, kodlarınız arasına duraklama eklemek istediğiniz herdurumda kullanabilirsiniz.

47.8 curses Modülü

47.8.1 curses Nedir?

Curses kütüphanesi, metin tabanlı terminaller için terminalden bağımsız bir ekran boyama veklavye kullanımı kolaylığı sağlar. Bu tip terminaller, VT100s, Linux konsolu ve çeşitli programlartarafından simüle edilmiş terminallerdir. Ekran terminalleri imleci hareket ettirmek, ekranıkaydırmak ve alanları silmek gibi bazı genel işlemleri yapabilmek için çeşitli kontrol kodlarınıdestekler. Farklı terminaller geniş ölçüde değişik kodlar kullanırlar ve genellikle kendi küçüktuhaflıkları vardır.
Curses kütüphanesi oldukça temel işlevsellikler sunar, programcıya, örtüşmeyen çoklumetin pencerelerini içeren ekranların soyutlanmasını sağlar. Bir pencerenin içerikleri çeşitlişekillerde değişebilir - bir metin girme, bu metni silme, bu metnin görüntüsünü değiştirme- ve Curses kütüphanesi doğru çıktıyı oluşturabilmek için terminale hangi kontrol kodlarınıngönderilmesi gerektiğini çözer. Curses; düğmeler, onay kutuları, veya diyaloglar gibi kullanıcıarayüzü konseptleri sağlamaz; eğer bu gibi özelliklere ihtiyacınız varsa, Urwid gibi bir kullanıcıarayüzü kütüphanesini kullanmayı düşünün.
Curses kütüphanesi ilk olarak BSD Unix için yazılmıştır; AT&T’nin Unix’in sonraki System Vsürümleri için bir çok geliştirme ve yeni işlev eklendi. BSD curses artık muhafaza edilmiyor,AT&T’nin açık kaynak uygulama arayüzü olan ncurses onun yerine getirildi. Eğer Linuxveya FreeBSD gibi açık kaynak Unix kullanıyorsanız, sisteminiz neredeyse kesinlikle ncurseskullanıyor demektir. Madem hali hazırdaki bir çok ticari Unix sürümü System V kodu üzerinetemellenmiş, burada bahsedilen bütün işlevler büyük olasılıkla kullanılabilir olacaktır. Bazıtescilli Unixlerin taşıdığı eski curses sürümleri her özelliği desteklemeyebilir.
47.8.2 Python Curses Modülü

Python modülü, curses tarafından sağlanan C işlevleri üzerinde basit bir sarıcıdır; eğer C’decurses programlamaya zaten aşinaysanız, bu bilgiyi Python’a taşımak gerçekten kolaydır. Enbüyük fark, Python arayüzeyinin addstr(),mvaddstr() vemvwaddstr() gibi değişik C işlevlerinitek bir addstr()metodunda birleştirerek işleri daha kolay yoldan halletmesidir. Bunu birazdanbiraz daha ayrıntılı bir şekilde göreceğiz.
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47.8.3 Bir Curses Uygulamasını Başlatma ve Sonlandırma

Curses ile bir şey yapmadan önce, curses ilklendirilmelidir. Bu ilklendirme işlemi initscr()işlevini çağırarak yapılır. Bu işlev terminal tipini belirler, gerekli bütün kurulum kodlarınıterminale gönderir ve çeşitli iç veri yapılarını oluşturur. Eğer başarılı olursa, initscr() tümekranı temsil eden bir pencere geri döndürür; bu ekrana genellikle C değişkenine karşılık gelenisimden sonra stdscr ismi verilmiştir:
import curses
stdscr = curses.initscr()

Genellikle curses uygulamaları tuşları okuyabilmek ve onları sadece belli koşullar altındagörüntüleyebilmek için tuşların ekranda otomatik olarak yansımasını devre dışı bırakır. Bununiçin noecho() işlevini çağırmak gerekir:
curses.noecho()

Uygulamaların , Enter tuşuna basılmasına ihtiyaç duyulmadan, anında tuşlara tepki vermesigerekecektir; buna cbreak modu denir, ve tampon girdi moduna zıttır:
curses.cbreak()

Terminaller genellikle imleç tuşları veya Page Up ve Home gibi gezinme tuşlarını çoklu kaçışdizisi olarak geri dönderir. Uygulamanızı bazı serileri beklemek ve buna göre işlemek içinyazabilecekken, curses bunu sizin yapar; curses.KEY_LEFT gibi bir özel karakteri geri dönderir.Curses’in bu işlemi yapabilmesi için keypad modunu aktif hale getirmelisiniz:
stdscr.keypad(True)

Bir curses uygulamasını sonlandırmak yeni bir tanesini başlatmaktan çok daha kolaydır.Aşağıdakileri, curses’e uygun hale getirilmiş terminal ayarlarını tersine çevirmek içinçağırmanız gerekebilir:
curses.nocbreak()
stdscr.keypad(False)
curses.echo()

Ardından terminalin ilk işletim modunu yüklemek için endwin()’i çağırın:
curses.endwin()

Şimdi yavaş yavaş örnekler üzerinde curses modülünü daha iyi anlamaya çalışalım.
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47.8.4 Örnekler:

47.8.5 Örnek-1:

Ekranın ortasına bir “hello world!” yazısı yerleştirelim.
Kodlar:
#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-

import curses

ekran = curses.initscr()
boyutlar = ekran.getmaxyx()
ekran.addstr(int(boyutlar[0]/2), int(boyutlar[1]/2 - 6), "hello world!",

curses.A_BOLD)
ekran.refresh()
ekran.getch()
curses.endwin()

Kodların Açıklamaları:

Önce gerekli modül programın içine aktarılır:
import curses

Curses ile işlem yapmadan önce mutlaka ekranın tanıtılması gerekiyor:
ekran = curses.initscr()

Yazıyı ekrana yerleştirmek için satır ve sütun numaralarını yazabileceğimiz gibi, Terminalekran boyutunun ölçülerini referans alarak bazı özel durumlarda ne yapılması gerektiğinibelirtebiliriz:
boyutlar = ekran.getmaxyx()

Diyelim yazıyı terminal ekranının tam ortasına yerleştirmek istiyoruz, o zaman sütun ve satırparametrelerine ekran ölçülerinin yarısını değer olarak verebiliriz. Ancak “hello world!” ifadesi12 karakterden oluştuğu için, bu karakter uzunluğunun yarısını satır değerinden çıkarırız:
ekran.addstr(int(boyutlar[0]/2), int(boyutlar[1]/2 - 6), "hello world!",

curses.A_BOLD)

Ekranı tazeleyelim:
ekran.refresh()

Karakterleri yakalayalım:
ekran.getch()

Herhangi bir tuşa basılınca ekran sonlansın:
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curses.endwin()

47.8.6 Örnek-2:

Sürekli y ekseninin ortasında bulunan ama x ekseni boyunca hareket eden bir “hello world!”yazısı oluşturalım.
Kodlar:
#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-

import curses
import time

ekran = curses.initscr()
boyutlar = ekran.getmaxyx()
for i in range(boyutlar[1] - len("hello world!")):

ekran.clear()
ekran.addstr(int(boyutlar[0]/2), i, "hello world!", curses.A_BOLD)
ekran.refresh()
time.sleep(0.05)

curses.endwin()

Kodların Açıklamaları:

Modülleri programın içine aktaralım:
import curses
import time

Her zamanki gibi önce ekran tanıtılır:
ekran = curses.initscr()

Yine ekranımızın maksimum boyutlarını tanımlayalım:
boyutlar = ekran.getmaxyx()

Yazının terminal ekranında, bir animasyon gibi hareket etmesini istiyorsak, bir for döngüsüiçinde sütun ve satırları anlık olarak değiştirebiliriz:
for i in range(boyutlar[1] - len("hello world!")):

Ekranı temizleyelim:
ekran.clear()

Sürekli y ekseninin ortasında olan ve x ekseninin i parametresine göre değişen “hello world!”yazısını kalın harflerle ekrana hareketli bir şekilde bastıralım:
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ekran.addstr(int(boyutlar[0]/2), i, "hello world!", curses.A_BOLD)

Ekranı tazeleyelim:
ekran.refresh()

time.sleep() fonksiyonunu tanımlamadığınızda ne olacağını görmek için fonksiyonu yorumaalın:
time.sleep(0.05)

Ve programdan terminali eski haline getirecek şekilde çıkalım:
curses.endwin()

47.8.7 Örnek-3:

x ve y eksenleri boyunca hareket eden bir “hello world!” yazısı oluşturalım. Dilerseniz buuygulamayı bir ekran koruyucu olarak da kullanabilirsiniz.
Kodlar:
#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-

import curses
import time

ekran = curses.initscr()
boyutlar = ekran.getmaxyx()
ekran.nodelay(1)
q = -1
x, y = 0, 0
dusey, yatay = 1, 1
while q < 0:

ekran.clear()
ekran.addstr(y, x, "hello world!", curses.A_BOLD)
ekran.refresh()
y += dusey
x += yatay
if y == boyutlar[0] - 1:

dusey = -1
elif y == 0:

dusey = 1
if x == boyutlar[1] - len("hello world!") - 1:

yatay = -1
elif x == 0:

yatay = 1
q = ekran.getch()
time.sleep(0.05)

curses.endwin()
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Kodların Açıklamaları:

Bu örnekte kullanacağımız gerekli modülleri programın içine aktaralım:
import curses
import time

Her zamanki gibi önce ekranı tanıtalım:
ekran = curses.initscr()

Ekranın maksimum boyutlarını alalım:
boyutlar = ekran.getmaxyx()

nodelay()’in parametresi 1 (True) olursa yazımız ekranda hareket edebilir, 0 (False) olursa dayazı sabit bir şekilde durur:
ekran.nodelay(1)

Döngüdeğişkenini tanımlıyoruz. Bu değişken basılan her tuşu temsil edecek. Böylece herhangibir tuşa bastığımızda programdan çıkabiliriz:
q = -1

Döngüyle birlikte değişecek olan ekran satır ve sütun değerlerini ilk etapta 0 olarakbelirliyoruz:
x, y = 0, 0

Satır ve sütunların değerleri, biri düşey diğeri yataya müdahele edecek değişkenlere göredeğiştirilecek. Bu yüzden dusey ve yatay isminde iki tane değişken oluşturalım:
dusey, yatay = 1, 1

Şimdi döngümüzü oluşturmaya geçelim:
while q < 0:

Döngü her başa sardığında ekran temizlensin:
ekran.clear()

Ekrandaki yazı hep kalın harflerle “hello world!” yazısı olsun:
ekran.addstr(y, x, "hello world!", curses.A_BOLD)

Ekranı tazeleyelim:
ekran.refresh()

Döngüyle birlikte x ve y’nin değerleri dusey ve yatay değişkenlerine göre arttırılır:
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y += dusey
x += yatay

Şayet ymaksimumdeğerine ulaşırsa, dusey değişkeni -1’e eşitlenir. Böylece negatif y yönündehareket edebiliriz:
if y == boyutlar[0] - 1:

dusey = -1

Şayet y minimum değerine ulaşırsa, dusey’ değişkeni 1’e eşitlenir. Böylece pozitif y yönündehareket edebiliriz:
elif y == 0:

dusey = 1

Şayet xmaksimum değerine ulaşırsa, yatay değişkeni -1’e eşitlenir. Böylece negatif x yönündehareket edebiliriz:
if x == boyutlar[1] - len("hello world!") - 1:

yatay = -1

Şayet x minimum değerine ulaşırsa, yatay değişkeni 1’e eşitlenir. Böylece pozitif x yönündehareket edebiliriz:
elif x == 0:

yatay = 1

Ekranda bir tuşa bastığımız zaman programdan çıkabilmemiz için, q değişkeninin bütünharfleri temsil etmesini sağlayalım:
q = ekran.getch()

Ekrandaki yazının hareketliliği time.sleep() fonksiyonu ile biraz azaltalım:
time.sleep(0.05)

Ve normal terminal ekranına geri dönelim:
curses.endwin()

47.8.8 Örnek-4

‘asdw’ tuşlarıyla hareket eden bir “hello world!” yazısı oluşturalım.
Kodlar:
#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-

import curses
import time

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
ekran = curses.initscr()
curses.noecho()
boyutlar = ekran.getmaxyx()
ekran.nodelay(1)
q = -1
x, y = 0, 0
while q != ord("q"):

ekran.clear()
ekran.addstr(y, x, "hello world!", curses.A_BOLD)
ekran.refresh()
q = ekran.getch()
if q == ord("w") and y > 0:

y -= 1
elif q == ord("s") and y < boyutlar[0] - 1:

y += 1
elif q == ord("a") and x > 0:

x -= 1
elif q == ord("d") and x < boyutlar[1] - len("hello world!") - 1:

x += 1
time.sleep(0.05)

curses.endwin()

Kodların Açıklamaları:

Bu örnekte kullanacağımız modülleri içe aktaralım:
import curses
import time

Yine her zamanki gibi önce ekranı oluşturalım:
ekran = curses.initscr()

Bastığımız tuş ekrana yansımasın diye, curses.noecho() fonksiyonunu kullanacağız. Farkıgörmek için bu fonksiyonu yoruma alın:
curses.noecho()

Yine ekran boyutlarını alalım:
boyutlar = ekran.getmaxyx()

Hareketi sağlamak için nodelay() fonksiyonunun değerini 1 olarak ayarlayalım:
ekran.nodelay(1)

Her tuşu temsil edecek olan q değişkenimizi tanımlayalım:
q = -1
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Bu sefer ekrandaki yazının değişen konumlarını x ve y değerlerine göre belirleyelim. Başlangıçdeğerlerini 0, 0 yazıyoruz:
x, y = 0, 0

Şimdi döngümüzü oluşturmaya geçelim. q tuşuna basılmadığı sürece döngü devam etsin:
while q != ord("q"):

Döngü her başa sardığında clear() ile yine ekranı temizleyelim:
ekran.clear()

Ekranın y, x konumuna “hello world!” stringini kalın harfli olacak şekilde ekleyelim:
ekran.addstr(y, x, "hello world!", curses.A_BOLD)

Ekranı tazeleyelim:
ekran.refresh()

q tuşunun bütün tuşları temsil etmesini sağlayalım:
q = ekran.getch()

Şayet kullanıcı w tuşuna basarsa ve y’nin değeri 0’dan büyükse, y’nin değeri 1 birim azalsın:
if q == ord("w") and y > 0:

y -= 1

Şayet kullanıcı s tuşuna basarsa ve y’nin değeri maksimum değerinden küçükse, y’nin değeri1 birim arttırılsın:
elif q == ord("s") and y < boyutlar[0] - 1:

y += 1

Şayet kullanıcı a tuşuna basarsa ve x’in değeri 0’dan büyükse, x’in değeri 1 birim azalsın:
elif q == ord("a") and x > 0:

x -= 1

Şayet kulanıcı d tuşuna basarsa ve x’in değeri maksimum değerinden küçükse; x’in değeri 1birim arttırılsın:
elif q == ord("d") and x < boyutlar[1] - len("hello world!") - 1:

x += 1

time.sleep()’i niye kullandığımızı merak ediyorsanız, bu kodu yoruma ekleyin ve farkıgözlemleyin:
time.sleep(0.05)

Ve bizi programdan terminali bozmadan çıkaracak olan komutu yazmayı unutmuyoruz:
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curses.endwin()

47.8.9 Örnek-5:

“asdw” tuşlarıyla hareket eden ve “1, 2, 3” tuşlarıyla renk değiştiren bir “hello world!” yazısıoluşturalım.
Kodlar:
#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-

import curses
import time

ekran = curses.initscr()
curses.start_color()
curses.init_pair(1, curses.COLOR_GREEN, curses.COLOR_BLACK)
curses.init_pair(2, curses.COLOR_CYAN, curses.COLOR_BLACK)
curses.init_pair(3, curses.COLOR_RED, curses.COLOR_BLACK)
curses.noecho()
boyutlar = ekran.getmaxyx()
ekran.nodelay(1)
g = 1
q = -1
x, y = 0, 0
while q != ord("q"):

ekran.clear()
ekran.addstr(y, x, "hello world!", curses.color_pair(g))
ekran.move(boyutlar[0] - 1, boyutlar[1] - 1)
ekran.refresh()
q = ekran.getch()
if q in range(49, 52):

g = int(chr(q))
if q == ord("w") and y > 0:

y -= 1
elif q == ord("s") and y < boyutlar[0] - 1:

if y == boyutlar[0] - 2 and x == boyutlar[1] - \
len("hello world!"):

pass
else:

y += 1
elif q == ord("a") and x > 0:

x -= 1
elif q == ord("d") and x < boyutlar[1] - len("hello world!"):

if y == boyutlar[0] - 1 and x == boyutlar[1] - \
len("hello world!") - 1:

pass
else:

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
x += 1

time.sleep(0.05)
curses.endwin()

Kodların Açıklamaları:

Her zamanki gibi kullanacağımız modülleri programın içine aktaralım:
import curses
import time

Yine önce ekranı tanımlıyoruz:
ekran = curses.initscr()

Herhangi bir renklendirme işlemine geçmeden önce renklendirmeyi başlatmamız gerekiyor:
curses.start_color()

Şimdi renk çiftlerini sıralarını belirterek oluşturmaya geçebiliriz:
curses.init_pair(1, curses.COLOR_GREEN, curses.COLOR_BLACK)
curses.init_pair(2, curses.COLOR_CYAN, curses.COLOR_BLACK)
curses.init_pair(3, curses.COLOR_RED, curses.COLOR_BLACK)

Yine bastığımız herhangi bir tuş ekranda yansıma oluşturmasın:
curses.noecho()

Maksimum ekran boyutlarını bir değişkene kaydedelim:
boyutlar = ekran.getmaxyx()

Yine ekrandaki harekette bir gecikme olmaması için nodelay()’in parametresini 1 olarakayarlıyoruz:
ekran.nodelay(1)

Yukarıda tanımladığımız renk çiftlerini kullanabilmek için bir değişken tanımlayalım. Budeğişken sayesinde renk çiftlerine, sıra numarası sayesinde erişebileceğiz:
g = 1

Şimdi de her zamanki gibi her tuşu temsil edecek q değişkenimizi tanımlayalım:
q = -1

Ekrana yazıyı yine x ve ydeğerlerine göre yerleştireceğiz. 0’a 0 “helloworld!” yazısının başlangıçdeğerleri olsun:
x, y = 0, 0

Döngümüzü tanımlayalım. Döngü q tuşuna basılmadığı sürece devam etsin:
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while q != ord("q"):

Her zamanki gibi ekranımızı tamamen temizleyelim:
ekran.clear()

Ekranın y ve x konumuna “hello world!” yazısını yerleştirelim. Aşağıdakicurses.color_pair(g)’deki g birazdan tanımlayacağımız tuşlara bastığımızda renk değiştirmeyeyarayacak:
ekran.addstr(y, x, "hello world!", curses.color_pair(g))

İmleci ekranın en sonuna götürelim. Bu fonksiyonu kullanmadığımız zaman oluşacak olanfarkı görebilmek için fonksiyonu yoruma alın:
ekran.move(boyutlar[0] - 1, boyutlar[1] - 1)

Ekranı tazeleyelim:
ekran.refresh()

q bütün tuşları temsil ediyor olsun:
q = ekran.getch()

chr(49)’dan chr(52)’ye kadar olan karakterler 1, 2 ve 3’tür. Şayet kullanıcı bu tuşlara basarsa gdeğişkeni değişecek ve böylece “hello world!” yazımız farklı renklere sahip olacak:
if q in range(49, 52):

g = int(chr(q))

Şayet kullanıcı w tuşuna basarsa ve y’nin değeri 0’dan büyükse, y değişkeninin değeri 1 birimazalsın:
if q == ord("w") and y > 0:

y -= 1

Şayet kullanıcı s tuşuna basarsa ve y’nin değeri maksimum değerin 1 birim eksiğindenküçükse:
elif q == ord("s") and y < boyutlar[0] - 1:

Yukarıdaki koşul altında şayet y maksimum değerinden 2 birim küçükse ve x’de maksimumdeğere ulaşmışsa, hiç bir işlem yapılmasın:
if y == boyutlar[0] - 2 and x == boyutlar[1] - len("hello world!"):

pass

Aksi taktirde, y değişkeninin değeri 1 birim artsın:
else:

y += 1
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Şayet kullanıcı a tuşuna basarsa ve x’in değeri 0’dan büyükse, x değişkeninin değeri 1 birimazalsın:
elif q == ord("a") and x > 0:

x -= 1

Şayet kullanıcı d tuşuna basarsa ve x’in değeri maksimum değerden küçükse:
elif q == ord("d") and x < boyutlar[1] - len("hello world!"):

Şayet yukarıdaki koşul altında y’nin ve x’in değerleri max değerlerinden 1 birim küçüğüneeşitse; hiç bir işlem yapılmasın:
if y == boyutlar[0] - 1 and x == boyutlar[1] - len("hello world!") - 1:

pass

Aksi taktirde, x değişkeninin değeri 1 birim arttırılsın:
else:

x += 1

time.sleep()’in neden kullanıldığını öğrenmek için bu fonksiyonun başına yorum satırı işaretigetirin:
time.sleep(0.05)

Ve programdan çıkıldığında terminal tekrar eski haline getirilsin:
curses.endwin()

47.8.10 Örnek-6:

“asdw” tuşlarıyla hareket eden, “1, 2, 3” tuşlarıyla renkleri değişen, “b” tuşu ile kalınlaşıpinceleşen ve “r” tuşuyla arka plan rengi ön plan rengi haline gelen bir “hello world!” yazısıoluşturalım.
Kodlar:
#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-

import curses
import time
ekran = curses.initscr()
curses.start_color()
curses.init_pair(1, curses.COLOR_GREEN, curses.COLOR_BLACK)
curses.init_pair(2, curses.COLOR_CYAN, curses.COLOR_BLACK)
curses.init_pair(3, curses.COLOR_RED, curses.COLOR_BLACK)
curses.noecho()
boyutlar = ekran.getmaxyx()
ekran.nodelay(1)

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
bold = 0
reverse = 0
b = [curses.A_NORMAL, curses.A_BOLD]
r = [curses.A_NORMAL, curses.A_REVERSE]
g = 1
q = -1
x, y = 0, 0
while q != ord("q"):

ekran.clear()
ekran.addstr(y, x, "hello world!",

curses.color_pair(g) | b[bold] | r[reverse])
ekran.move(boyutlar[0] - 1, boyutlar[1] - 1)
ekran.refresh()
q = ekran.getch()
if q in range(49, 52):

g = int(chr(q))
elif q == 98:

bold = 1 - bold
elif q == 114:

reverse = 1 - reverse
if q == ord("w") and y > 0:

y -= 1
elif q == ord("s") and y < boyutlar[0] - 1:

if y == boyutlar[0] - 2 and x == boyutlar[1] - \
len("hello world!"):

pass
else:

y += 1
elif q == ord("a") and x > 0:

x -= 1
elif q == ord("d") and x < boyutlar[1] - len("hello world!"):

if y == boyutlar[0] - 1 and x == boyutlar[1] - \
len("hello world!") - 1:

pass
else:

x += 1
time.sleep(0.05)

curses.endwin()

Kodların Açıklamaları:

Yine örnek uygulamamızda kullanacağımız modülleri içe aktaralım:
import curses
import time

Gördüğünüz gibi ilk olarak hep ekranı tanımlıyoruz:
ekran = curses.initscr()

Örnek uygulamada renk kullanacağız yine. Bu yüzden renk çiftlerini tanımlamadan önce
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aşağıdaki fonksiyonu kesin kullanmamız gerekiyor:
curses.start_color()

Şimdi 3 tane renk çifti oluşturalım:
curses.init_pair(1, curses.COLOR_GREEN, curses.COLOR_BLACK)
curses.init_pair(2, curses.COLOR_CYAN, curses.COLOR_BLACK)
curses.init_pair(3, curses.COLOR_RED, curses.COLOR_BLACK)

Bastığımız tuşlar yine ekranda yansıma oluşturmasın:
curses.noecho()

Ekranın maksimum x ve y değerlerini alalım:
boyutlar = ekran.getmaxyx()

Animasyonumuzun ekranda görüntülenmesinin gecikmemesi için yine nodelay()’inparametresini 1 olarak ayarlıyoruz:
ekran.nodelay(1)

Bu sefer kalınlaştırma işlemini bir tuş yardımıyla yapacağız. Bunun için bold isimli bir değişkenoluşturalım ve değerini 0 yapalım:
bold = 0

“hello world!” yazısının arka plan rengini ön plana, ön plan rengini ise arka plana çevirmek içinreverse isminde bir değişken oluşturalım ve değerini 0 yapalım:
reverse = 0

b tuşuna basılınca iki ayrı işlem yapılsın: Metin kalınlaştırılmışsa inceltilsin, yok eğerinceltilmişse kalınlaştırılsın. Bu işlem için bir liste oluşturalım:
b = [curses.A_NORMAL, curses.A_BOLD]

Aynı şekilde reverse işlemi için de birbirinin tersi olan değişkenleri barındıran bir listeoluşturalım:
r = [curses.A_NORMAL, curses.A_REVERSE]

Tanımladığımız renk çiftlerini kullanabilmek için yine g isimli bir değişken kullanacağız ve budeğişkenin değerini 1 olarak belirleyelim:
g = 1

Yine ekrandaki her tuşu temsil eden bir q değişkeni oluşturalım:
q = -1

x ve y’nin başlangıç değerlerini belirtelim:
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x, y = 0, 0

Yine q tuşuna basılınca sonlanan bir döngü oluşturalım:
while q != ord("q"):

Ekranı temizleyelim yine:
ekran.clear()

“hello world! yazısını ilgili tuşlara basılınca aktif hale gelecek biçimlendirme özellikleriylebirlikte ekrana ekleyelim:
ekran.addstr(y, x, "hello world!",

curses.color_pair(g) | b[bold] | r[reverse])

İmleci ekranın sağ alt köşesine yerleştirelim:
ekran.move(boyutlar[0] - 1, boyutlar[1] - 1)

Ekranı tazeleyelim:
ekran.refresh()

q bütün tuşları temsil etsin:
q = ekran.getch()

chr(49)’dan chr(52)’ye kadar olan karakterler 1, 2 ve 3’tür. Şayet kullanıcı bu tuşlara basarsa gdeğişkeni değişecek ve böylece “hello world!” yazımız farklı renklere sahip olacak:
if q in range(49, 52):

g = int(chr(q))

Kullanıcı b tuşuna basarsa, bold değişkeninin değerini 1 - bold yapalım. Böylece bold 0 ikenbold 1 olur, bold 1 iken de bold 0 olur. Bu şekilde yukarıda tanımladığımız b listesinin ikielemanını da aktif hale getirmiş oluruz:
elif q == 98:

bold = 1 - bold

Kullanıcı “r” tuşuna basarsa, reverse’in değeini 1 - reverse yapalım. Yine aynı şekilde reverse0 iken reverse 1 olur, reverse 1 iken de reverse 0 olur. Böylece yukarıda tanımladığımız rlistesinin iki elemanını da aktif hale getiririz:
elif q == 114:

reverse = 1 - reverse

Eğer kullanıcı w tuşuna basarsa ve y’nin değeri 0’dan büyükse, y değişkeninin değeri 1 birimazaltılsın:
if q == ord("w") and y > 0:

y -= 1
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Şayet kullanıcı s tuşuna basarsa ve y’nin değeri maksimum değerin 1 birim eksiğindenküçükse:
elif q == ord("s") and y < boyutlar[0] - 1:

Yukarıdaki koşul altında, şayet y, maksimum değerinden 2 birim küçükse ve x’de maksimumdeğere ulaşmışsa, hiç bir işlem yapılmasın:
if y == boyutlar[0] - 2 and x == boyutlar[1] - len("hello world!"):

pass

Aksi taktirde, y değişkeninin değeri 1 birim arttırılsın:
else:

y += 1

Şayet kullanıcı a tuşuna basarsa ve x’in değeri 0’dan büyükse, x değişkeninin değeri 1 birimazaltılsın:
elif q == ord("a") and x > 0:

x -= 1

Şayet kullanıcı d tuşuna basarsa ve x’in değeri maksimum değerden küçükse:
elif q == ord("d") and x < boyutlar[1] - len("hello world!"):

Yukarıdaki koşul altında, şayet y’nin ve x’in değerleri maksimum değerlerinden 1 birimküçüğüne eşitse, hiç bir işlem yapılmasın:
if y == boyutlar[0] - 1 and x == boyutlar[1] - len("hello world!") - 1:

pass

Aksi taktirde, x değişkeninin değeri 1 birim arttırılsın:
else:

x += 1

Yine bu time.sleep() fonksiyonunun burada neden kullanıldığını görmek için, fonksiyonuyoruma alın ve aradaki farka bakın:
time.sleep(0.05)

Ve programı yine terminali bozmayacak şekilde sonlandıralım:
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curses.endwin()

47.8.11 Örnek-7:

Yön tuşlarıyla hareket eden, “1, 2, 3” tuşlarıyla renkleri değişen, “b” tuşu ile kalınlaşıp inceleşenve “r” tuşuyla arka plan rengi ön plan rengi haline gelen bir “hello world!” yazısı oluşturalım.
Kodlar:
#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-

import curses
import time

ekran = curses.initscr()
ekran.keypad(1)
curses.start_color()
curses.init_pair(1, curses.COLOR_GREEN, curses.COLOR_BLACK)
curses.init_pair(2, curses.COLOR_CYAN, curses.COLOR_BLACK)
curses.init_pair(3, curses.COLOR_RED, curses.COLOR_BLACK)
curses.noecho()
boyutlar = ekran.getmaxyx()
ekran.nodelay(1)
bold = 0
reverse = 0
b = [curses.A_NORMAL, curses.A_BOLD]
r = [curses.A_NORMAL, curses.A_REVERSE]
g = 0
q = -1
x, y = 0, 0
while q != ord("q"):

ekran.clear()
ekran.addstr(y, x, "hello world!",

curses.color_pair(g)| b[bold] | r[reverse])
ekran.move(boyutlar[0] -1, boyutlar[1] - 1)
ekran.refresh()
q = ekran.getch()
if q in range(48, 52):

g = int(chr(q))
elif q == 98:

bold = 1 - bold
elif q == 114:

reverse = 1 - reverse
if q == curses.KEY_UP and y > 0:

y -= 1
elif q == curses.KEY_DOWN and y < boyutlar[0] - 1:

if y == boyutlar[0] - 2 and x == boyutlar[1] - \
len("hello world!"):

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
pass

else:
y += 1

elif q == curses.KEY_LEFT and x > 0:
x -= 1

elif q == curses.KEY_RIGHT and x < boyutlar[1] - len("hello world!"):
if y == boyutlar[0] - 1 and x == boyutlar[1] - \

len("hello world!") - 1:
pass

else:
x += 1

time.sleep(0.05)
curses.endwin()

Kodların Açıklamaları:

Yine örnek uygulamamızda kullanacağımız modülleri içe aktaralım:
import curses
import time

Yine önce ekranı tanımlayalım:
ekran = curses.initscr()

Şimdi de yön tuşlarının kullanılabilmesi için keypad() fonksiyonunu değeri True olacak şekildeçağıralım:
ekran.keypad(1)

Örnek uygulamada renk kullanacağız yine. Bu yüzden renk çiftlerini tanımlamadan önceaşağıdaki fonksiyonu kesin kullanmamız gerekiyor:
curses.start_color()

Şimdi 3 tane renk çifti oluşturalım:
curses.init_pair(1, curses.COLOR_GREEN, curses.COLOR_BLACK)
curses.init_pair(2, curses.COLOR_CYAN, curses.COLOR_BLACK)
curses.init_pair(3, curses.COLOR_RED, curses.COLOR_BLACK)

Bastığımız tuşlar yine ekranda yansıma oluşturmasın:
curses.noecho()

Ekranın maksimum x ve y değerlerini alalım:
boyutlar = ekran.getmaxyx()

Animasyonumuzun ekranda görüntülenmesinin gecikmemesi için yine nodelay()’inparametresini 1 olarak ayarlıyoruz:
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ekran.nodelay(1)

Bu sefer de kalınlaştırma işlemini bir tuş yardımıyla yapacağız. Bunun için bold isimli birdeğişken oluşturalım ve değerini 0 yapalım:
bold = 0

“hello world!” yazısının arka plan rengini ön plana, ön plan rengini ise arka plana çevirmek içinreverse isminde bir değişken oluşturalım ve değerini 0 yapalım:
reverse = 0

b tuşuna basılınca iki ayrı işlem yapılsın: Metin kalınlaştırılmışsa inceltilsin, yok eğerinceltilmişse kalınlaştırılsın. Bu işlem için bir liste oluşturalım:
b = [curses.A_NORMAL, curses.A_BOLD]

Aynı şekilde reverse işlemi için de birbirinin tersi olan değişkenleri barındıran bir listeoluşturalım:
r = [curses.A_NORMAL, curses.A_REVERSE]

Tanımladığımız renk çiftlerini kullanabilmek için yine g isimli bir değişken kullanacağız ve budeğişkenin değerini 1 olarak belirleyelim:
g = 1

Yine ekrandaki her tuşu temsil eden bir q değişkeni oluşturalım:
q = -1

x ve y’nin başlangıç değerlerini belirtelim:
x, y = 0, 0

Yine q tuşuna basılınca sonlanan bir döngü oluşturalım:
while q != ord("q"):

Ekranı temizleyelim yine:
ekran.clear()

“hello world! yazısını, ilgili tuşlara basılınca aktif hale gelecek biçimlendirme özellikleriylebirlikte ekrana ekleyelim:
ekran.addstr(y, x, "hello world!",

curses.color_pair(g) | b[bold] | r[reverse])

İmleci ekranın sağ alt köşesine yerleştirelim:
ekran.move(boyutlar[0] - 1, boyutlar[1] - 1)
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Ekranı tazeleyelim:
ekran.refresh()

q bütün tuşları temsil etsin:
q = ekran.getch()

chr(49)’dan chr(52)’ye kadar olan karakterler 1, 2 ve 3’tür. Şayet kullanıcı bu tuşlara basarsa gdeğişkeni değişecek ve böylece “hello world!” yazımız farklı renklere sahip olacak:
if q in range(49, 52):

g = int(chr(q))

Kullanıcı b tuşuna basarsa, bold değişkeninin değerini 1 - bold yapalım. Böylece bold 0 ikenbold 1 olur, bold 1 iken de bold 0 olur. Bu şekilde yukarıda tanımladığımız b listesinin ikielemanını da aktif hale getirmiş oluruz:
elif q == 98:

bold = 1 - bold

Kullanıcı “r” tuşuna basarsa, reverse’in değeini 1- reverse yapalım. Yine aynı şekilde reverse0 iken reverse 1 olur, reverse 1 iken de reverse 0 olur. Böylece yukarıda tanımladığımız rlistesinin iki elemanını da aktif hale getiririz:
elif q == 114:

reverse = 1 - reverse

Eğer kullanıcı yukarı ok tuşuna basarsa ve y’nin değeri 0’dan büyükse; y değişkeninin değeri 1birim azaltılsın:
if q == curses.KEY_UP and y > 0:

y -= 1

Şayet kullanıcı aşağı ok tuşuna basarsa ve y’nin değeri maksimum değerin 1 birim eksiğindenküçükse:
elif q == curses.KEY_DOWN and y < boyutlar[0] - 1:

Yukarıdaki koşul altında, şayet y, maksimum değerinden 2 birim küçükse ve x’de maksimumdeğere ulaşmışsa, hiç bir şey yapılmasın:
if y == boyutlar[0] - 2 and x == boyutlar[1] - len("hello world!"):

pass

Aksi taktirde; y değişkeninin değeri 1 birim arttırılsın:
else:

y += 1

Şayet kullanıcı sol ok tuşuna basarsa ve x’in değeri 0’dan büyükse, x değişkeninin değeri 1birim azaltılsın:
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elif q == curses.KEY_LEFT and x > 0:
x -= 1

Şayet kullanıcı sağ ok tuşuna basarsa ve x’in değeri maksimum değerden küçükse:
elif q == curses.KEY_RIGHT and x < boyutlar[1] - len("hello world!"):

Yukarıdaki koşul altında, şayet y’nin ve x’in değerleri maksimum değerlerinden 1 birimküçüğüne eşitse, hiç bir şey yapılmasın:
if y == boyutlar[0] - 1 and x == boyutlar[1] - len("hello world!") - 1:

pass

Aksi taktirde x değişkeninin değeri 1 birim arttırılsın:
else:

x += 1

Yine bu time.sleep() fonksiyonunun burada neden kullanıldığını görmek için, fonksiyonuyoruma alın ve aradaki farka bakın:
time.sleep(0.05)

Ve programı yine terminali bozmayacak şekilde sonlandıralım:
curses.endwin()

47.8.12 Örnek-8:

Bu örnekte ekrana hazır bir metin eklemek yerine Türkçe karakterler eklemeye çalışalım. Veayrıca eklediğimiz karakterleri silmek veya bir alt satıra geçmek için yeni işlemler tanımlayalım.
Kodlar:
#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-

import curses

ekran = curses.initscr()
ekran.keypad(1)
curses.start_color()
curses.init_pair(1, curses.COLOR_RED, curses.COLOR_WHITE)
curses.noecho()
boyutlar = ekran.getmaxyx()
q = -1
x, y = 0, 0
xy = []
karakterler = []

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
def karakter_ekle(karakter, num1, num2):

global x, y
ekran.addstr(y, x, karakter, curses.color_pair(1))
x += 1
karakterler.remove(num1)
karakterler.remove(num2)

while q != 27:
q = ekran.getch()
ekran.refresh()
karakterler.append(q)
if boyutlar[1] - x == 1:

xy.append((y, x - 1))
y += 1
x = 0

if q == 263:
if x == 0:

if y != 0:
y -= 1
try:

x = xy[len(xy) - 1][1]
xy.pop(len(xy) - 1)

except IndexError:
x = boyutlar[1] - 1

ekran.delch(y, x)
else:

pass
else:

ekran.delch(y, x - 1)
x -= 1

elif q == 10:
xy.append(curses.getsyx())
ekran.addstr(y, x, chr(10), curses.color_pair(1))
y += 1
x = 0

elif q == 261:
if boyutlar[1] - x == 1:

y += 1
x = 0

else:
x += 1
ekran.addstr(y, x, "", curses.color_pair(1))

elif q == 260:
if x == 0:

if y != 0:
y -= 1
x = 78

else:

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
pass

else:
x -= 1
ekran.addstr(y, x, "", curses.color_pair(1))

elif q == 259:
if y != 0:

y -= 1
ekran.addstr(y, x, "", curses.color_pair(1))

else:
pass

elif q == 258:
if y != boyutlar[0] - 1:

y += 1
ekran.addstr(y, x, "", curses.color_pair(1))

else:
pass

elif q == 195:
ekran.addstr(y, x, "", curses.color_pair(1))

elif q == 196:
ekran.addstr(y, x, "", curses.color_pair(1))

elif q == 197:
ekran.addstr(y, x, "", curses.color_pair(1))

elif q == 167:
karakter_ekle("\u00e7", 195, 167)

elif q == 159:
if 196 in karakterler:

karakter_ekle("\u011f", 196, 159)
elif 197 in karakterler:

karakter_ekle("\u015f", 197, 159)
elif q == 177:

karakter_ekle("\u0131", 196, 177)
elif q == 182:

karakter_ekle("\u00f6", 195, 182)
elif q == 188:

karakter_ekle("\u00fc", 195, 188)
elif q == 135:

karakter_ekle("\u00c7", 195, 135)
elif q == 158:

if 196 in karakterler:
karakter_ekle("\u011e", 196, 158)

elif 197 in karakterler:
karakter_ekle("\u015e", 197, 158)

elif q == 176:
karakter_ekle("\u0130", 196, 176)

elif q == 150:
karakter_ekle("\u00d6", 195, 150)

elif q == 156:
karakter_ekle("\u00dc", 195, 156)

else:

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
ekran.addstr(y, x, chr(q), curses.color_pair(1))
x += 1

curses.endwin()

Kodların Açıklamaları:

Her zamanki gibi önce gerekli modülü programın içine aktarıyoruz:
import curses

Bildiğiniz gibi curses ile işlem yapmaya geçmeden önce ekranı tanıtmamız gerekiyor:
ekran = curses.initscr()

Bu çalışmada tanımlanmamasına rağmen BACKSPACE gibi bazı özel klavye tuşlarınıkullanacağımız için önce keypad() fonksiyonunu çağırmalıyız:
ekran.keypad(1)

Yine bildiğiniz gibi yazıları renklendirmek için önce renklendiriciyi başlatmamız gerekiyor:
curses.start_color()

Şimdi bir tek tane renk çifti oluşturalım:
curses.init_pair(1, curses.COLOR_RED, curses.COLOR_WHITE)

Bastığımız tuşların ekranda yansıma oluşturmaması için curses.noecho() fonksiyonunukullanalım:
curses.noecho()

Ekranın maksimum boyutlarını bir değişkene atayalım:
boyutlar = ekran.getmaxyx()

Yine her tuşu temsil edecek q değişkenimizi tanımlayalım:
q = -1

Şimdi de satır ve sütun değeri olarak kullanacağımız değişkenleri tanımlayalım:
x, y = 0, 0

Her bir satırı bir liste içinde tutacağız. Her satırda hangi sütunda kaldığımızı bilmemizgerekiyor çünkü karakter silme işleminde bize lazım olacak:
xy = []

Türkçe karakterlerin olduğu tuşlara bastığımız sırada, q’nun 1’den fazla değeri olur. MeselaEnter tuşu için konuşacak olursak karakter değeri 10’dur. elif q == 10: durumunda yapılmasıgerekeni rahatça belirleyebiliriz. Ama aynı durum Türkçe karakterler için geçerli değildir.Örneğin ç tuşuna basılınca yapılması gereken işlemleri belirtmek için şöyle bir koşul
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tanımlamamız gerekir: elif q == 196: durumunda bir şey yap. Sonra da elif q == 159:durumunda bir şey yap. Çünkü ç harfine bastığımız zaman iki tane karakter değeri oluşur.Bunlardan birisi 196 diğeri 159’dur. Aynı durum diğer Türkçe karakterler için de geçerlidir.Mesela ı harfine basınca oluşan karakter değerleri 196 ve 177 olur. O halde karakterdeğerlerinden birisinin 196 olduğu birden fazla tuş var. İşte bu tuş kombinasyonlarınıbirbirlerinden ayırmak için bir liste kullanacağız:
karakterler = []

Türkçe karakterleri bir fonksiyon yardımıyla ekrana eklemeye çalışalım. Buradaki karakterparametresi, Türkçe harfin unicode kodu; num1 ve num2 parametreleri ise karakterindeğerleridir:
def karakter_ekle(karakter, num1, num2):

Fonksiyonumuzun içine global alandaki x, ve y değişkenlerini çekelim:
global x, y

Global alandan aldığımız ekrana ait y, x konumuna karakteri ekleyelim:
ekran.addstr(y, x, karakter, curses.color_pair(1))

Her Türkçe karakteri ekledikten sonra, x’in konumunu 1 birim arttıralım ki yeni girilecekkarakter için kullanılabilir yeni bir hücre oluşsun:
x += 1

Daha sonra da karakterler listesinden bu tuşu temsil eden değerleri silelim ki, bir sonrakiTürkçe karakteri ekrana eklemek istediğimizde sorun çıkmasın:
karakterler.remove(num1)
karakterler.remove(num2)

Şimdi de, ESC tuşuna basılmadığı sürece çalışan bir döngü oluşturalım:
while q != 27:

q bütün tuşları temsil etsin:
q = ekran.getch()

Ekranı tazeleyelim:
ekran.refresh()

Her tuşa bastığımızda karakterler listesine q değeri eklensin:
karakterler.append(q)

Eğer bir satırın sonuna gelinmişse, xy satır listesine bu satırı ekleyelim:
if boyutlar[1] - x == 1:

xy.append((y, x - 1))
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Aynı zamanda y değişkeninin değeri 1 birim artsın ki bir alt satıra, x değişkeninin değeri de 0’aeşitlensin ki satır başına geçelim:
y += 1
x = 0

Eğer kullanıcıBACKSPACE tuşuna basarsa ve koşul altında eğer x değişkeninin değeri 0’a eşitse:
if q == 263:

if x == 0:

Yukarıdaki her iki koşulun altında eğer y değişkeninin değeri 0’a eşit değilse, y değişkeninindeğeri 1 birim azaltılsın:
if y != 0:

y -= 1

Ayrıca x’in değeri bir önceki satırın bittiği x değerine eşitlenmeye çalışılsın ve satır listesindenbir önceki satır silinsin:
try:

x = xy[len(xy) - 1][1]
xy.pop(len(xy) - 1)

Bu işlem yapılırken bir sıra hatası oluşmasını bekliyoruz, bu durumda x’in değeri maksimumx değerine eşitlensin:
except IndexError:

x = boyutlar[1] - 1

Her halükarda ekranın y, x konumundan bu karakter silinsin:
ekran.delch(y, x)

BACKSPACE tuşuna basıldığı koşulun altında, eğer x değikeninin değeri 0’a eşitse ve eğer ydeğişkeninin değeri de 0’a eşitse, hiç bir işlem yapılmasın:
else:

pass

BACKSPACE tuşuna basıldığı koşulun altında ve eğer x değikeninin değeri 0’a eşit değilse,ekranın y, x - 1 konumundan bu karakter silinsin ve x değişkeninin değeri 1 birim azaltılsın:
else:

ekran.delch(y, x - 1)
x -= 1

Eğer kullanıcı enter tuşuna basarsa: xy satır listesine o andaki y, x değerlerini ekleyelim, ekrana“n” kaçış dizisi eklensin, y değikeninin değeri 1 birim arttırılsın ve x değişkeninin değeri 0’aeşitlensin yani yeni satırın başına geçilsin:
elif q == 10:

xy.append(curses.getsyx())
(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
ekran.addstr(y, x, chr(10), curses.color_pair(1))
y += 1
x = 0

Eğer kullanıcı sağ ok tuşuna basarsa ve x değişkenimaksimumdeğerine ulaştıysa, y değişkenindeğeri 1 birim arttırılsın ve x değişkeninin değeri 0’a eşitlensin. Yani yeni bir satıra geçilsin. Yokeğer x değişkeni maksimum değerine ulaşmadıysa, x değişkeninin değeri 1 birim arttırılsın veekrana boş bir string verisi eklensin:
elif q == 261:

if boyutlar[1] - x == 1:
y += 1
x = 0

else:
x += 1
ekran.addstr(y, x, "", curses.color_pair(1))

Eğer kullanıcı sol ok tuşuna basarsa, x değişkeninin değeri 0’a eşitse ve y değişkeninin değeri0’a eşit değilse, y değişkeninin değeri 1 birim azaltılsın, x değişkeninin değeri 78 olarakayarlansın, şayet hem x hem de*y* değişkeninin değeri 0’a eşitse hiç bir işlem yapılmasın.x değişkeninin değeri 0’a eşit değilse, x değişkenin değeri 1 birim azaltılsın ve ekranın yxkonumuna boş bir string eklensin:
elif q == 260:

if x == 0:
if y != 0:

y -= 1
x = 78

else:
pass

else:
x -= 1
ekran.addstr(y, x, "", curses.color_pair(1))

Eğer kullanıcı yukarı ok tuşuna basarsa ve y değişkeninin değeri 0’a eşit değilse, y değişkeninindeğeri 1 birim azaltılsın ve ekranın yx konumuna boş bir string yerleştirilsin. Eğer ydeğişkeninin değeri 0’a eşitse, hiç bir işlem yapılmasın:
elif q == 259:

if y != 0:
y -= 1
ekran.addstr(y, x, "", curses.color_pair(1))

else:
pass

Eğer kullanıcı aşağı ok tuşuna basarsa ve y değişkeni maksimum değerine eşit değilse, ydeğişkeninin değeri 1 birim arttırılsın ve ekranın yx konumuna boş bir string yerleştirilsin.Eğer y değişkeni ekranın maksimum y değerine gelmişse, hiç bir işlem yapılmasın:
elif q == 258:

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
if y != boyutlar[0] - 1:

y += 1
ekran.addstr(y, x, "", curses.color_pair(1))

else:
pass

Aşağıdaki kodlar Türkçe karakterleri eklemekle ilgilidir. Daha önce belirtildiği gibi Türkçekarakterler iki tane karakter değerine sahip oluyor. Dolayısıyla bir karakteri ekledikten sonrao karakterin değerlerini karakterler listesinden bir karışılıklık olmaması için silmek gerekiyor.Aşağıda tanımlanmış olan 3 koşul da Türkçe karakterlerin 1. değerleridir, bu üç sayısaldeğerden birisi bütün Türkçe karakterlerde ortak olarak bulunuyor:
elif q == 195:

ekran.addstr(y, x, "", curses.color_pair(1))
elif q == 196:

ekran.addstr(y, x, "", curses.color_pair(1))
elif q == 197:

ekran.addstr(y, x, "", curses.color_pair(1))

Aşağıdaki kodlarda hangi koşullarda ekrana Türkçe karakterlerin ekleneceği tanımlanmıştır.Türkçe karakterler doğrudan unicode karakteri olarak eklenecektir:
Küçük “ç” harfinin eklenmesini sağlayan koşul:
elif q == 167:

karakter_ekle("\u00e7", 195, 167)

Küçük “ğ” ve küçük “ş” harflerinin eklenmesini sağlayan koşullar:
elif q == 159:

if 196 in karakterler:
karakter_ekle("\u011f", 196, 159)

elif 197 in karakterler:
karakter_ekle("\u015f", 197, 159)

Küçük “ı” harfininin eklenmesini sağlayan koşul:
elif q == 177:

karakter_ekle("\u0131", 196, 177)

Küçük “ö” harfinin eklenmesini sağlayan koşul:
elif q == 182:

karakter_ekle("\u00f6", 195, 182)

Küçük “ü” harfinin eklenmesini sağlayan koşul:
elif q == 188:

karakter_ekle("\u00fc", 195, 188)

Büyük “Ç” harfinin eklenmesini sağlayan koşul:
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elif q == 135:
karakter_ekle("\u00c7", 195, 135)

Büyük “Ğ” ve büyük “Ş” harflerinin eklenmesini sağlayan koşullar:
elif q == 158:

if 196 in karakterler:
karakter_ekle("\u011e", 196, 158)

elif 197 in karakterler:
karakter_ekle("\u015e", 197, 158)

Büyük “İ” harfinin eklenmesini sağlayan koşul:
elif q == 176:

karakter_ekle("\u0130", 196, 176)

Büyük “Ö” harfinin eklenmesini sağlayan koşul:
elif q == 150:

karakter_ekle("\u00d6", 195, 150)

Büyük “Ü” harfinin eklenmesini sağlayan koşul:
elif q == 156:

karakter_ekle("\u00dc", 195, 156)

Ve son koşulumuzda Türkçe karakterler haricinde herhangi bir karakterin ekrana nasıleklenmesi gerektiği tanımlanmıştır. Bu koşulda karakter yx konumuna eklenir ve xdeğişkeninin değeri 1 birim arttırılır:
else:

ekran.addstr(y, x, chr(q), curses.color_pair(1))
x += 1

47.8.13 Örnek-9:

Bu örnekte def, if, else gibi bazı özel kelimelerin diğer kelimelerden farklı renge sahip olmasıiçin uğraşalım. Örneğin def’i define’den veya “def” den ayırt etmeye çalışalım.
Kodlar:
#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-

import re
import curses
import keyword

ekran = curses.initscr()
curses.start_color()
curses.init_pair(1, curses.COLOR_RED, curses.COLOR_BLACK)

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
curses.init_pair(2, curses.COLOR_BLUE, curses.COLOR_BLACK)
curses.noecho()
q = -1
karakterler = ""
while q != ord("q"):

q = ekran.getch()
ekran.addstr(chr(q), curses.color_pair(1))
karakterler += chr(q)
for kw in keyword.kwlist:

regex1 = re.search("[^'\"]\s{} \s$".format(kw), karakterler)
regex2 = re.search("^{} \s$".format(kw), karakterler)
if regex1 or regex2:

ekran.addstr("{} {} ".format("\b" * (len(kw) + 1), kw),
curses.color_pair(2))

karakterler = ""
curses.endwin()

Kodların Açıklamaları:

Bu örnekte kullanacağımız modülleri programın içine aktaralım:
import re
import curses
import keyword

Her zamanki gibi ekranı tanıtıyoruz:
ekran = curses.initscr()

Renklendirme işlemine geçmeden önce bildiğiniz gibi renk başlatıcıyı çalıştırıyoruz:
curses.start_color()

Bu örnekte bir çift Python’a özgü özel karakterler için, bir çift de diğer karakterler için toplamiki çift renk tanımlayalım:
curses.init_pair(1, curses.COLOR_RED, curses.COLOR_BLACK)
curses.init_pair(2, curses.COLOR_BLUE, curses.COLOR_BLACK)

Karakterlerin ekranda yansımasını istemiyoruz diyelim:
curses.noecho()

Her karakteri temsil edecek bir karakter seçelim. Ve değerini -1 yapalım (değerinin ne olduğubu örnekte pek önemli değil):
q = -1

Python’a özgü karakterleri diğer karakterlerden ayırt edebilmek için bir tane string verisioluşturalım:
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karakterler = ""

q değişkeninin “q”’ya eşit olmadığı durumda çalışacak döngüyü tanımlayalım:
while q != ord("q"):

q değişkeni her karakteri temsil etsin:
q = ekran.getch()

Basılan her tuşun karakteri ekrana 1. sıradaki renkle birlikte eklensin:
ekran.addstr(chr(q), curses.color_pair(1))

Eklenen her bir karakter, karakterler değişkenine de eklensin:
karakterler += chr(q)

keyword.kwlist listesi içindeki Python’a özgü her bir özel ifade için, iki tane düzenli ifadeoluşturalım:
for kw in keyword.kwlist:

regex1 = re.search("[^'\"]\s{} \s$".format(kw), karakterler)
regex2 = re.search("^{} \s$".format(kw), karakterler)

Eğer yazdığımız yazı regex1’e veya regex2’ye uyuyorsa, ekrana bu yazı farklı bir renkle yazılsın.Buradaki “b” * (len(kw) + 1) kod parçası kw ile temsil edilen kwlistteki her bir özel ifadedensonra yeni eklenecek karakterin nereye eklenmesi gerektiğini belirtir. Mesela kwlistteki üçharflik bir özel ifade için 4. hücreye yeni bir karakter eklenmesini sağlar. Eğer bu kod parçasınıyazıyı ekrana eklerken yazmazsak, yeni eklenen karakterler, özel karakterlerin üzerine yazılır:
if regex1 or regex2:

ekran.addstr("{} {} ".format("\b" * (len(kw) + 1), kw),
curses.color_pair(2))

Ve karakterler stringimizin değerini boş bir string verisine eşitleyelim ki bir sonraki karakteriçin tekrar kullanabilelim:
karakterler = ""

Ve son olarak program kapandığında terminali eski haline getirmek için curses.endwin()fonksiyonumuzu çağıralım:
curses.endwin()
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47.9 threading Modülü

Kaynak Kodu: https://hg.python.org/cpython/file/3.5/Lib/threading.py
Bu modül; düşük seviyeli _thread modülü üzerine, yüksek seviyeli iş parçacığı yürütüm arayüzleri inşa eder. Ayrıca queuemodülüne de bakınız.
dummy_threading modülü, _thread’in kayıp olmasından ötürü threading’in kullanılamadığıdurumlar için sağlanmıştır.
Not: Aşağıda listelenmemişken, Python 2.x serilerindeki bu modülün bazı metotlarının vefonksiyonlarının kullandığı camelCase isimler hala bu modül tarafından desteklenmektedir.
Bu modül aşağıdaki fonksiyonları tanımlar:
threading.active_count()

Hazır çalışmakta olan iş parçacığı (Thread) nesnelerinin sayısını geri döndürür. Geridönen değer enumerate() tarafından döndürülen listenin uzunluğuna eşittir.
threading.current_thread()

Çağıranın kontrol dizesine karşılık gelen iş parçacığı nesnesini geri döndürür. Eğerçağıranın kontrol dizesi threadingmodülü vasıtasıyla oluşturulmamışsa, işlevselliğisınırlandırılmış bir kukla (dummy) iş parçacığı (thread) nesnesi geri döndürülür.
threading.get_ident()

Şimdiki iş parçacığının (Thread’in) iş parçacığı tanımlayıcısını (thread identifier’ı)geri döndürür. Bu, sıfır olmayan bir tam sayıdır. Değerinin doğrudan bir anlamıyoktur; sihirli bir çerez olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır, örneğin işparçacıklarına özgü verilerden oluşan bir sözlüğü dizinlemek için.
Sürüm 3.3.’de gelmiştir.

threading.enumerate()

Hazır çalışmakta olan bütün iş parçacığı (Thread) nesnelerinin listesini geridöndürür. Liste daemonic (kullanıcının doğrudan kontrolünde olmayıp arkaplanda çalışan) iş parçacıklarını, current_thread() tarafından oluşturulmuş dummy(kukla) iş parçacıklarını ve ana iş parçacığını içerir. Listeye sonlandırılmış işparçacıkları ve henüz başlatılmamış iş parçacıkları dâhil edilmez.
threading.main_thread()

Ana iş parçacığı (main-thread) nesnesini geri döndürür. Normal durumlarda, anaiş parçacığı Python yorumlayıcısı tarafından başlatılmış olan iş parçacığıdır.
Sürüm 3.4.’de gelmiştir.

threading.settrace(func)

Threading modülünden başlatılan bütün iş parçacıkları için bir tane izleyicifonksiyon ayarlar. Func yazan yere, her bir iş parçacığı için, run() metoduçağrılmadan önce, sys.settrace() gelecektir.
threading.setprofile(func)

Threading modülünden başlatılan bütün iş parçacıkları için bir tane kesitfonksiyonu ayarlar. Func yazan yere, her bir iş parçacığı için, run() metoduçağrılmadan önce, sys.setprofile() gelecektir.
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threading.stack_size([size])

Yeni iş parçacıkları oluştururken, kullanılan iş parçacığı yığın boyutunu geridöndürür. Seçeneğe bağlı olan size argümanı daha sonradan oluşturulacak işparçacıkları için yığın boyutunu belirtir ve -platform kullanımında veya ön tanımlıayar olarak- değeri 0 veya 32,768 (32 KiB)’den büyük pozitif bir tamsayı olmalıdır.Eğer size argümanı tanımlanmazsa, değeri 0 olur. Eğer iş parçacığının yığınboyutunun değiştirilmesi desteklenmezse, bir RuntimeError hatası yükseltilir.Eğer tanımlanmış yığın boyutu geçersiz ise, ValueError hatası yükseltilir ve yığınboyutu değiştirilmemiş olur. 32 KiB, yorumlayıcıya yeterli yığın alanı temin etmekiçin yığın boyutunun desteklenen geçerli minimum değeridir. Bazı platformların,yığın boyutunun değeri üzerinde, kendilerine özgü bir takım sınırlamaları vardır.Örneğin yığın boyutunun 32 KiB’den büyük olmasının gerekliliği veya sistem hafızasayfası boyutunun katlarının paylaştırılmasının gerekliliği gibi - platform belgesidaha fazla bilgi vermesi için referans gösterilebilir - (4 KiB’lik sayfalar yaygındır;yığın boyutunun 4096’nın katları olarak kullanılması, daha özel bilgilerin olmamasıdurumunda önerilen bir yaklaşımdır.) Kullanılabilen platformlar: Windows, POSIXiş parçacığı ile çalışan sistemler.
Bu modül ayrıca aşağıdaki sabiti de tanımlar:
threading.TIMEOUT_MAX

Lock.acquire(), RLock.acquire(), Condition.wait() vb. gibi engelleyici fonksiyonlarınzaman aşımı parametreleri için maksimum değere izin verilir.
Sürüm 3.2’de gelmiştir.

Bu modül aşağıdaki kısımda ayrıntıları verilen birkaç sınıfı tanımlar.
Bu modülün tasarımı yaklaşık olarak Java’nın threading modeli üzerine temellenmiştir. Ancakbununla birlikte, Java’daki her nesnenin temel davranışında olan kilit ve durum değişkenleri,Python’da ayrı nesnelerdir. Python’daki Thread sınıfı Java’daki Thread sınıfının davranışını biralt set olarak destekler; şimdilik ne bir öncelik, ne bir iş parçacığı grubu vardır. İş parçacıklarıyok edilemez, durdurulamaz, yasaklanamaz, devam ettirilemez ve sonlandırılamaz. Java’nınThread sınıfının statikmetotları, uygulandığında,modül düzeyindeki fonksiyonlarla eşleştirilir.Aşağıda açıklanmış metotların hepsi otomatik olarak çalıştırılır.
47.9.1 Yerel İş Parçacığı (Thread-Local) Verisi

Yerel iş parçacığı (thread-local) verisi, değeri iş parçacığı olarak belirlenmiş bir değerdir. Yereliş parçacığı verisini yönetmek için, sadece yerel sınıftan (veya bir alt sınıftan) bir tane örnekoluşturulur ve özellikler bu sınıfta tutulur:
yerel_veri = threading.local()
yerel_veri.x = 1

Ayrı iş parçacıkları için örneğin değeri değişik olacaktır.
class threading.local

Yerel iş parçacığı verisini temsil eden sınıftır.
Daha fazla ayrıntı ve geniş örnekler için, _threading_localmodülünün belge dizisinebakın.
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47.9.2 İş Parçacığı (Thread) Nesneleri

İş parçacığı (thread) sınıfı, ayrı iş parçacıklarını kontrol eden bir etkinliği temsil eder. Buetkinliği belirtmek için iki yol vardır: yapıcıya, çağrılabilir bir nesne atamak veya bir alt sınıftarun() metodunu iptal etmek. Yapıcı dışında hiçbir metot bir alt sınıfta iptal edilmemelidir.Başka bir deyişle, bu sınıfın sadece __init__() ve run()metotları iptal edilir.
Bir iş parçacığı (thread) nesnesi oluşturulduğunda, bu nesnenin etkinliği, iş parçacığınınstart() metodu çağrılarak başlatılmalıdır. Bu ayrılmış bir iş parçacığının kontrolündeki run()metodunu çalıştırır.
Bir iş parçacığı (thread) başlatıldığında, iş parçacığı ‘canlanmış’ olarak kabul edilir. Normaldebu iş parçacığının run() metodu sonlandığında, iş parçacığının canlılığı da sonlanır - veyayürütülemeyen bir beklenti yükseltilir-. İş parçacığının canlı olup olmadığını is_alive()metodutest eder.
Diğer iş parçacıkları, bir iş parçacığının join() metodunu çağırabilir. Bu metot, çağrılan işparçacığını, join()metodu çağrılan iş parçacığı sonlana kadar engeller.
Bir iş parçacığının bir ismi vardır ve ismi yapıcıya atanabilir ve ‘name’ özelliği vasıtasıylaokunabilir veya değiştirilebilir.
Bir iş parçacığı daemon iş parçacığı (=daemon thread) olarak işaretlenir. Bu işaretin önemi,sadece daemon iş parçacığı kaldığında bütün Python programının sonlanmasıdır. İşaretinbaşlangıç değeri, oluşturulmuş olan iş parçacığından miras alınır. İşaret, daemon özelliği(property) veya daemon’un yapıcı argümanı tarafından ayarlanabilir.
Not:Daemon iş parçacıkları bilgisayar kapatıldığında ani bir şekilde sonlanır. Açılmış dosyalar,veritabanı hareketleri gibi birçok kaynak, düzgün bir şekilde serbest bırakılmayabilir. Eğeriş parçacıklarının düzgün bir şekilde durmasını istiyorsanız, onları non-daemonic (daemonicolmayacak şekilde) ayarlayın ve Event gibi uygun bir sinyal mekanizması kullanın.
Python programında bir tane ana iş parçacığı (main-thread) nesnesi vardır ve bu nesnebaşlangıçtaki iş parçacığının kontrol edilmesine yarar. Bu nesne bir daemon iş parçacığıdeğildir.
Kukla iş parçacığı nesnelerinin (dummy thread objects) oluşturulma ihtimali vardır. Bunlaryabancı olarak kabul edilebilecek, kontrolleri threading modülünün dışında olan C kodlarıgibi iş parçacıklarıdır. Kukla iş parçacıklarının sınırlı işlevsellikleri vardır; daima canlı vedaemonic özelliktedirler ve join() ve diğerleri ile kullanılamazlar. Yabancı iş parçacıklarınınsonlandırılmalarının saptanmasının imkânsız olduğu sürece asla silinemezler.
class.threading.Thread(group=None, target=None, name=None, args=(), kwargs={}, *,

daemon=None)

Bu yapıcı her zaman anahtar kelime argümanlarıyla birlikte çağrılmalıdır.Argümanlar şunlardır:
group: Değeri, None olmalıdır. ThreadGroupClass uygulandığında,gelecekteki genişletme için saklanır.
target: Değeri, run() metodu tarafından çalıştırılan, çağrılabilir birnesnedir. Değeri ön tanımlı olarak None olur ve değeri None olursahiçbir şeyin çağrılmayacağı anlamına gelir.
name: İş parçacığının ismidir. Ön tanımlı değeri özel olarak“Thread-N” biçiminden yapılmıştır. Buradaki N’nin değeri küçükondalık bir sayıdır.
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args: Hedefin yürütülmesi için demet veri tipinde bir argümandır. Öntanımlı olarak boş bir demet verisidir.
kwargs: Hedefin yürütülmesi için sözlük veri tipinde bir anahtarkelime argümanıdır. Ön tanımlı olarak boş bir sözlük verisidir.
daemon: Eğer değeri None değilse, daemon, bir iş parçacığının barizbir şekilde daemonic olup olmadığını ayarlar. Şayet değeri ön tanımlıolarak bırakılırsa (yani değeriNone olursa), daemonic özellik o andakiaktif iş parçacığından miras alınır.
Eğer bir alt sınıf yapıcıyı iptal ederse, iş parçacığı ile bir işlemyapmadan önce, temel sınıfın yapıcısının (Thread.__init__()’in)çalıştırılmış olduğundan emin olunması gerekir.
Sürüm 3.3.’de değiştirildi. Daemon argümanı eklendi.

start()

İş parçacığının etkinliğini başlatır.
Her bir iş parçacığı için bir kez çağrılması gerekir. Ayrılmış iş parçacığıkontrolü içinde, run()metodunun çalıştırılmasını ayarlar.
Bir iş parçacığı için, bu metot birden çok çağrıldığında, birRuntimeError hatası yükseltir.

run()

İş parçacığının etkinliğini temsil eder.
Bu metodu, bir alt sınıfta iptal edebilirsiniz. Standart run() metodu,target argümanı olarak bilinen nesnenin yapıcısına atanmışçağrılabilir nesneyi, varsa args ve kwargs* argümanlarından alınanardışık ve anahtar kelimeli argümanlarla birlikte sırasıyla çalıştırır.

join(timeout=None)

İş parçacığı sonlana kadar bekler. Bu; join() metodu çağrılan işparçacığı ya normal olarak, ya yürütülemeyen bir beklenti vasıtasıylaya da seçeneğe bağlı zaman aşımı gerçekleşip sonlana kadar, çağrılanbaşka bir iş parçacığını bloke eder.
timeout (zaman aşımı) argümanı hazır olduğunda ve değeri Noneolmadığında, işlemin zaman aşımını saniye olarak belirten, kayannoktalı bir sayı olmalıdır. join() her zaman None değerini geridöndürdüğü için, bir zaman aşımının gerçekleşip gerçekleşmediğinekarar vermek için join() sonrasında is_alive()metodunu çağırın. Şayetiş parçacığı halen canlı ise, join()’in çağrılması zaman aşımına uğrar.
timeout argümanı hazır olmadığında ve değeri None olmadığında,işlem, iş parçacığı sonlana kadar bloke olacaktır.
Bir iş parçacığı için birçok kez join()metodu çağrılabilir.
Bir girişim, hali hazırdaki iş parçacığını bir çıkmaza sokarsa, join()metodu bir RuntimeError hatası yükseltir. Aynı hata, bir iş parçacığıbaşlatılmadan önce join()metodu çağrılırsa da yükseltilir.

Name
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Sadece tanımlama amaçları için bir karakter dizisi (string) kullanılır.Bir anlamı yoktur. Çoklu iş parçacıklarına aynı isim verilebilir.Başlangıç ismi yapıcı tarafından ayarlanır.
getName()

setName()

İsim için eski program uygulama ara yüzü alıcısı/ayarlayıcısı. Nameözelliği (property) yerine doğrudan bunu kullanın.
ident

İş parçacığının tanıtlayıcısıdır veya eğer bir iş parçacığıbaşlatılmamışsa değeri None’dır. Değeri sıfır olmayan bir tamsayıdır.Daha fazla bilgi için _thread.get_ident() fonksiyonuna bakın. İşparçacığı tanıtlayıcıları, bir iş parçacığı sonlandığında ve başkabir tanesi oluşturulduğunda geri dönüştürülebilir. İş parçacığısonlandıktan sonra bile tanıtlayıcı kullanılabilir.
is_alive()

Bir iş parçacığının aktif olup olmadığının öğrenilmesini sağlar.
Bumetot; run()metodunun başlamasından önce ve run()metodununsonlanmasına kadar True değerini geri döndürür. enumerate()modülfonksiyonu bütün canlı iş parçacıklarının bir listesini geri döndürür.

daemon

Bir iş parçacığının, bir daemon iş parçacığı olup olmadığının belirleyenbir boolean (True veya False) değeridir. Bu özellik start() metoduçağrılmadan önce ayarlanmalıdır aksi halde bir RuntimeError hatasıyükseltilir. Başlangıçtaki değeri, oluşturulan iş parçacığından mirasalınır; ana iş parçacığı bir daemon iş parçacığı değildir, böylece ana işparçacığı içinde oluşturulan bütün iş parçacıklarının daemon değeriön tanımlı olarak False olur.
Geriye, cansız, daemon olmayan iş parçacıkları kaldığında, bütünPython programı sonlandırılır.

isDaemon()

setDaemon()

Daemonun eski alıcı/ayarlayıcı programuygulama ara yüzü; bir özellikolarak kullanmak yerine doğrudan bunu kullanın.
CPython Uygulaması Hakkında Ayrıntı: CPython’da, Global Yorumlayıcı Kilidinden (GlobalInterpreter Lock) ötürü yalnızca bir adet iş parçacığı bir kere Python kodunu çalıştırabilir(belirli performans odaklı kütüphanelerin bu kısıtlamanın üstesinden gelmesine rağmen).Eğer uygulamanızın çok çekirdekli makinelerin hesaplama kaynaklarından daha fazlayararlanmasını istiyorsanız multiprocessing’i veya concurrent.futures.ProcessPoolExecutor’ukullanmanız tavsiye edilir. Yine de çoklu girdi/çıktı görevlerini eş zamanlı olarak çalıştırmakistiyorsanız, threading bunun için halen uygun bir modeldir.
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47.9.3 Lock (Kilit) Nesneleri

Bir ilkel kilit, kilitlendiğinde belirli bir iş parçacığına ait olmayan, bir eşzamanlama ilkelidir. Bukilit, Python’da, doğrudan _thread uzantı modülünden uyarlanan, hali hazırda kullanılabilirolan en düşük seviyedeki eşzamanlama ilkelidir.
Bir ilkel kilitin “kilitli (=locked)” ve “kilitli değil (=unlocked)” olmak üzere iki tane durumuvardır. Bu kilit oluşturulurken “kilitli değil” durumundadır. Kilidin iki tane temel metoduvardır; acquire() ve release(). Kilidin durumu “kilitli değil” olduğunda, acquire() durumu “kilitli”hale çevirir ve acil olarak geri döndürülür. Kilidin durumu “kilitli” olduğunda, bir başka işparçacığında release() çağrılıp, durumu “kilitli değil” şeklinde değiştirene kadar, acquire()iş parçacığını bloke eder, daha sonra acquire() çağrısı kilidi “kilitli” şeklinde sıfırlar ve geridöndürür. release()metodu, kilit sadece “kilitli” durumda iken çağrılmalıdır; bu metot, kilidindurumunu “kilitli değil” diye değiştirir ve acil olarak geri döndürülür. Şayet bir girişim kilitliolmayan bir kilidi serbest bırakmaya çalışırsa, bir adet RuntimeError hatası yükseltilir.
Kilitler ayrıca içerik yönetim protokolünü de desteklerler.
Birden fazla iş parçacığı acquire() ile bloke edilip, kilit durumlarının “kilitli değil” şeklindedeğişmesi beklendiğinde, sadece bir iş parçacığının kilidi, release() çağrısıyla “kilitli değil”durumuna getirilir; bekleyen iş parçacıklarından hangisinin getirileceği tanımlı değildir veuygulamalara bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
Tüm metotlar otomatik olarak yürütülür.
Class threading.Lock

Sınıf, ilkel kilit nesnelerini uyarlar. Bir kez bir iş parçacığına kilit kazandırıldığında,sonraki girişimler, kilit serbest bırakılana kadar, iş parçacığını bloke eder; herhangibir iş parçacığı kilidi serbest bırakabilir.
Sürüm 3.3.’de değiştirildi. Kurucu fonksiyondan bir sınıfa değiştirildi.
acquire(blocking=True, timeout=-1)

Bloklayan veya bloklamayan bir kilit kazandırır.
blocking argümanı True olarak (ön tanımlı değerdir) çağrıldığında, kilitserbest bırakalana kadar iş parçacığını bloke eder ve sonra kilidi tekrar“kilitli” konuma getirir ve True değerini geri döndürür.
blocking argümanı False olarak çağrıldığında, iş parçacığını bloke etmez.Şayet bir çağrı blocking’i True olarak ayarlarsa, iş parçacığını bloke ederve acil olarak False değerini geri döndürür; diğer türlü, kilidi “kilitli”duruma getirir ve True değerini döndürür.
Kayan noktalı timeout (zaman aşımı) argümanı pozitif bir değer alarakçağrıldığında, en çok timeout argümanında belirtilen değere kadar,kilitlenemediği sürece iş parçacığını bloke eder. timeout argümanının -1olması sınırsız bir bekleme süresi olacağını belirtir. Blocking argümanıFalse ayarlandığında, bir timeout argümanı belirlemek yasaklanmıştır.
İş parçacığı başarıyla kilitlenmişse, geri dönen değer True olur, şayetbaşarıyla kilitlenmemişse False olur (örneğin zaman aşımına uğramışsa).
Sürüm 3.2.’de değiştirildi. timeout parametresi yenidir.
Sürüm 3.2.’de değiştirildi. Kilitleme POSIX’te sinyaller tarafından şimdiiptal edilebilir.
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release()

Bir kilidi serbest bırakır. Bu metot, kilitlenmiş bir iş parçacığı hariç her işparçacığından çağrılabilir.
Kilit “kilitli” duruma getirildiğinde, onu “kilitli değil” şeklinde değiştirir vegeri döndürür. Eğer başka iş parçacıkları, kilitlerinin “kilitli değil” şeklindedeğişmelerini bekleyerek bloke edilmişse, ilerlemek için kesin olarak birtanesine izin verin.
Kilitli olmayan bir kilit çağrıldığında, bir RuntimeError hatası yükseltilir.
Bu metot ile geri dönen bir değer yoktur.

47.9.4 Rlock (Yeniden Girilir Kilit) Nesneleri

Bir yeniden girilir kilit, aynı iş parçacığı tarafından bir çok kere kullanıma sokulabilenbir eş zamanlama ilkelidir. Dahili olarak, bu kilit, ilkel kilitlerin kullandığı kilitli/kilitli değildurumuna ilaveten “sahip olunan iş parçacığı” ve “recursion (öz yineleme)” kavramlarınıkullanır. Kilitli durumda, bazı iş parçacıkları bu kilide sahip olurken; kilitli olmadığı durumda,hiçbir iş parçacığı bu kilide sahip değildir. Kilidi kilitlemek için, iş parçacığı bu kilidin acquire()metodunu çağırır; bu işlem iş parçacığının kilide sahip olduğunu bir kez geri döndürür. Kilidiaçmak için, iş parçacığı kilidin release() metodunu çağırır. acquire() / release() çağrı çiftleri içiçe geçebilir; sadece son release() çağrısı (en dıştaki çağrı çiftinden olan release()) kilidi “kilitlideğil” duruma getirir ve acquire() ile bloklanmış diğer iş parçacığının ilerlemesi için izin verir.
Yeniden girilir kilitler ayrıca içerik yönetim protokolünü desteklerler.
Class threading.Rlock

Bu sınıf yeniden girilir kilit nesnelerini uygular. Bir yeniden girilir kilit, onu edinmişbir iş parçacığı tarafından serbest bırakılmalıdır. Bir iş parçacığı bir kez yenidengirilir bir kilidi edindiğinde, aynı iş parçacığı kilidi engellemeden tekrar edinebilir;iş parçacığı, kilidi her edinmesine karşılık bir kez onu serbest bırakmalıdır.
Rlock’ın, platform tarafından desteklenen, Rlock sınıfının elle tutulur en etkiliversiyonunu geri döndüren bir kurucu fonksiyonu olduğunu not edin.
acquire(blocking=True, timeout=-1)

Bloklayan ve bloklamayan bir kilit edinin.
Argümansız çağrıldığında: Eğer bu iş parçacığı zaten kilide sahipse,öz-yineleme seviyesini 1 derece arttırır ve ani bir şekilde geri döndürür.Diğer türlü, eğer başka bir iş parçacığı bu kilide sahipse, kilit çözülenekadar iş parçacığını engeller. Eğer bir kez -hiç bir iş parçacığının sahibiolmadığı- bir kilit açılmışsa, sahibini yakalar, öz-yineleme değerini 1olarak ayarlar ve geri döndürülür. Eğer birden fazla iş parçacığı kilitaçılana kadar engelleniyorsa, her seferinde sadece bir tane iş parçacığıbu kilide sahip olacaktır. Bu durumda geri dönen bir değer olmaz.
blocking argümanı True olarak ayarlanıp çağrılırsa, argümansızçağrıldığında yaptıklarının aynısını yapar ve True değeri geri döndürülür.
blocking argümanı False olarak ayarlanıp çağrılırsa, iş parçacığını blokeetmez. Eğer argümanı olmayan bir çağrı engellenirse, hızlı bir şekilde
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False değeri geri döndürülür; diğer türlü, argümansız çağrıldığındayaptıklarının aynısını yapar ve True değeri geri döndürülür.
timeout argümanı pozitif bir kayan noktalı sayı olarak ayarlanıpçağrılırsa, iş parçacığı timeout argümanında belirlenen saniye kadarkilidi tekrar edinemediği sürece engellenir. Kilit edinilmişse True değerinigeri döner, timeout zamanı dolmuşsa False değeri geri döner.
Sürüm 3.2.’de değiştirildi. timeout parametresi yenidir.

release()

Bir kilidi serbest bırakır, öz yineleme (recursion) seviyesini azaltır. Özyineleme değeri, azaltımdan sonra sıfır olursa, (hiç bir iş parçacığıtarafından sahip olunmayan) kilidi “kilitli değil” şeklinde sıfırlar vediğer iş parçacıkları kilidin açılmasını beklemek için engellenirse, bu işparçacıklarından kesinlikle bir tanesine işlenmesi için izin verir. Eğer özyineleme seviyesi azaltımdan sonra halen sıfır olmamışsa, kilit “kilitli”duruma gelir ve çağrılan iş parçacığı tarafından sahiplenilir.
Bu yöntemi sadece çağrılan iş parçacığı bir kilide sahip olduğuzaman çağırın. Eğer kilit, açık durumda ise, bu yöntemi çağırmak birRuntimeError hatası yükseltir.
Geri dönen bir değer yoktur.

47.9.5 Condition (Durum) Nesneleri

Bir durum değişkeni her zaman bir kilitle ilişkilidir; bu değişken içeri aktarılabilir veyavarsayılan olarak bir tane oluşturulabilir. Bir tanesini içeri aktarmak, bir kaç durum nesnesiaynı kilidi ortaklaşa kullandığında kullanışlıdır. Kilit, durum nesnesinin bir parçasıdır: onu ayrıolarak izleyemezsiniz.
Bir durum nesnesi, içerik yönetim protokolüne uyar: Ekli engelleme süresi için durumdeğişkenini with deyimi ile birlikte kullanmak ilgili kilidi elde edilmesini sağlar. acquire() verelease() yöntemleri ayrıca bahsi geçen kilitle ilgili olan yöntemleri çağırır.
Diğer yöntemler tutulan kilitle birlikte çağrılmalıdır. wait() yöntemi kilidi serbest bırakır vesonra iş parçacığı onu notify() veya notify_all() ile çağırıp uyandırana kadar, iş parçacığınıengeller. Bir kez uyandırıldığında,wait() onu yeniden edinir ve geri döndürür. Ayrıca bir zamanaşımı süresi belirlemek de mümkündür.
notify() yöntemi, eğer iş parçacıklarının herhangi biri bekliyorsa, durum değişkenini bekleyeniş parçacıklarından birisini uyandırır. notify_all() yöntemi ise durum değişkenini bekleyenbütün iş parçacıklarını uyandırır.
Not: notify() ve notify_all() yöntemleri kilitleri serbest bırakmaz; bu, notify() veya notify_all()’uçağırmış ve sonunda kilidin sahiplğinden feragat eden bir iş parçası veya iş parçacıklarıuyandırıldığında, wait() çağrısı ile acil olarak geri döndürülmeyecekleri anlamına gelir.
Durum nesneleri kullanan tipik programlama stillinde kilit, bazı paylaşılan durumlara erişimisenkronize etmek için kullanılır; belirli durum değişimleriyle ilgili olan iş parçacıkları, notify()veya notify_all()’u çağırırken, bekleyenler için olası istenilen bir duruma göre durumudeğiştirdiklerinde, istenen durumu görene kadar tekrar tekrar wait() yöntemini çağırır.Örneğin; takip eden kod, sınırsız bir tampon kapasitesine sahip genel bir üretici-tüketicidurumudur:
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# Bir item'i tüketir
with cv:

while not an_item_is_available():
cv.wait()

get_an_available_item()

# Bir item'i üretir
with cv:

make_an_item_available()
cv.notify()

while döngüsü uygulamanın durumunu kontrol etmek için gereklidir, çünkü wait() keyfiolarak uzun bir sürede geri dönebilir ve notify() çağrısını bildiren koşul, hiç bir zaman doğruolmayabilir. Bu çoklu iş parçacığı programlamaya özgü bir durumdur. wait_for() yöntemidurum kontrolünü otomatik hale getirmek ve zaman aşımı hesaplamalarını kolaylaştırmakiçin kullanılır:
# Bir item'i tüketir
with cv:

cv.wait_for(an_item_is_available)
get_an_available_item()

Sadece bir veya bir kaç bekleyen iş parçacığının, durum değişmesiyle ilgili olupolmamadıklarına göre notify() ve notify_all() arasında seçim yapın. Örneğin, tipik birüretici-tüketici durumunda, bir itemi tampona eklemek sadece bir tüketici iş parçacığınınuyandırılmasını gerektirir.
class threading.Condition(lock=None)

Bu sınıf durum değişkeni nesnelerini sağlar. Bir durum değişkeni bir veyabirden çok iş parçacığının, başka bir iş parçacığı tarafından onaylanana kadar,beklemesine izin verir.
Eğer lock argümanı veriliyse ve değeri None değilse, bir Lock veya RLock nesnesiolmalıdır ve temel kilit olarak kullanılmalıdır.Diğer türlü, yeni bir RLock nesnesioluşturulur ve temel kilit olarak kullanılır.
Sürüm 3.3’de değiştirildi: Kurucu fonksiyondan bir sınıfa değiştirildi.
acquire(*args)

Temel kilidi edinir. Bu yöntem temel kilit üzerinde ilgili yöntemi çağırır;geri dönen değer, yöntem neyi geri döndürüyorsa o olur.
release()

Temel kilidi serbest bırakır. Bu yöntem temel kilit üzerinde ilgili yöntemiçağırır; geri dönen bir değeri yoktur.
wait(timeout=None)

Onaylanana veya zaman aşımına uğrayana kadar bekler. Eğer çağıraniş parçacığı bu kilidi edinmemişse, bu yöntem çağrıldığında birRuntimeError hatası yükseltilir.
Bu yöntem temel kilidi serbest bırakır ve sonra başka bir iş parçacığının
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içindeki aynı durum değişkeni için notify() veya notify_all() çağrısıtarafından uyandırılana kadar veya seçime bağlı zaman aşımıgerçekleşene kadar iş parçacığını engeller. Bir kez uyandırıldığındaveya zaman aşımına uğradığında, kilidi yeniden edinir ve geri döndürür.
timeout argümanı belirlenmiş ve değeri None olmadığında, değeri,işlemin zaman aşımı süresini saniyelerle belirten kayan noktalı bir sayıolmalıdır.
Temel kilit RLock olduğunda, release() yöntemi kullanılarak serbestbırakılamaz, çünkü bu durum birden çok kez öz yinelemeli olarak eldeedildiğinden kilidi açmaz. Bunun yerine, RLock sınıfının iç arayüzü, özyinelemeli olarak bi çok defa elde edilse bile gerçekten kitler. Sonra diğerbir iç arayüz, kilit yeniden edinildiğinde ön yineleme seviyesini yenidendüzenlemek için kullanılır.
Belirli bir zaman aşımına uğramadığı sürece, geri dönen değer True olur,bu durumda ise geri dönen değer False olur.
Sürüm 3.2’de değiştirildi: Önceden yöntem hep None değerini geridöndürüyordu.

wait_for(predicate, timeout=None)

Bir durum doğru değerlendirene kadar bekler, predicate (=yüklem)sonucu bir boolean değer olarak yorumlanacak olan, çağrılabilir birşey olmalıdır. timeout argümanı maksimum bekleme zamanı olaraksağlanmıştır.
Bu araç yöntemi wait()’i yüklem sağlanana kadar veya zaman aşımıoluşana kadar tekrar tekrar çağırabilir. Geri dönen değer yüklemin songeri dönen değeridir ve yöntem zaman aşımına uğrarsa False olarakdeğerlendirilir.
timeout özelliğini yok saymak, bu yöntemi çağırmak kabaca aşağıdakiniyazmakla eşdeğerdir:
while not predicate():

cv.wait()

Bu yüzden, aynı kural wait() ile aynı şekilde kullanılır: Kilit çağrıldığındatutulur ve geri döndürmede yeniden elde edilir. Yüklem, tutulan kilit iledeğerlendirilir.
Sürüm 3.2’de gelen yeni bir özellik.

notify(n=1)

Ön-tanımlı olarak, varsa bu durumu bekleyen bir iş parçacığını uyandırır.Eğer çağrılan iş parçacığı bu yöntem çağrıldığında daha önce kilidiedinmemişse, bir RuntimeError hatası yükseltilir.
Bu yöntem en fazla n tane durum değişkenini bekleyen iş parçacığınıuyandırır; hiç bir iş parçacığı beklemiyorsa, işlem yapılmaz.
Hali hazırdaki uygulama, eğer en az n tane iş parçacığı bekliyorsa,kesinlikle n tane iş parçacığını uyandırır. Ancak, bu davranışa güvenmek
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pek güvenilir değildir. İleride, iyileştirilmiş bir uygulama zaman zaman ntaneden fazla iş parçacığı uyandırabilir.
Not: Uyandırılmış bir iş parçacığı, kilidi yeniden elde edinceye kadarwait() tarafından geri dönmez. notify() kilidi serbest bırakmıyorsa,çağıranı serbest bırakmalıdır.

notify_all()

Bu durumu bekleyen bütün iş parçacıklarını uyandırır. Bu yöntemnotify() gibi davranır, fakat bir tanesi yerine, bekleyen bütün işparçacıklarını uyandırır. Eğer bu yöntem çağrıldığında, çağıran işparçacığı kilidi daha önce edinmemişse, bir RuntimeError hatasıyükseltilir.
47.9.6 Semaphore Nesneleri

Bu, bilgisayar bilimi tarihindedeki en eski senkronizasyon ilkellerinden biridir, Hollandalıbilgisayar bilimcisi Edsger W. Dijkstra tarafından icat edilmiştir (acquire() ve release() yerineP() ve V() isimlerini kullanıyordu.).
Bir semafor, her acquire() çağrısında azaltılan ve her release() çağrısında arttırılan içsel birsayacı yönetir. Sayaç sıfırın altına hiç bir zaman inemez; acquire() bu sayacın sıfır olduğunubulursa, iş parçacığını başka bir iş parçacığı release()’i çağırana kadar engeller.
Semaforlar ayrıca içerik yönetim protokülünü desteklerler.
class threading.Semaphore(value=1)

Bu sınıf semafore nesnelerini uygular. Bir semafor release()’in çağrılma sayısından,acquire()’in çağrılma sayısını çıkartan ve bir başlangıç değerini eklemekle temsiledilen bir sayacı yönetir. acquire(), sayacı negatif bir sayı yapmadan geridöndürene kadar, eğer gerekliyse iş parçacığını engelleyebilir. Eğer verili değilse,value argümanının değeri ön-tanımlı olarak 1’dir.
Seçeneğe bağlı argüman, iç sayacın başlangıc değerini verir; ön-tanımlı olarakdeğeri 1’dir. Eğer value argümanının değerine 1’den az bir sayı verilirse, ValueErrorhatası yükseltilir.
Sürüm 3.3’de değiştirildi. Kurucu fonksiyondan bir sınıfa değiştirildi.
acquire(blocking=True, timeout=None)

Bir semafor elde eder.
Argümanlar olmadan çağrıldığında: eğer iç sayaç girişte sıfırdanbüyükse, onu bir birim azaltır ve acilen geri döner. Eğer girişte değerisıfır ise, başka bir iş parçacığı release()’i çağırıp değerini sıfırdan dahabüyük bir sayı yapana kadar, engeller. Bu uygun bir kilitleyici ilebirlikte yapılır böylece bir çok acquire() çağrıları engellenir, release()bunlardan kesinlikle bir tanesini uyandıracaktır. Uygulama bir tanesinirastgele seçer, böylece engellenmiş iş parçacıkları uyandırıldığındaoluşan düzene güvenmemek gerekir. True değeri geri döner (veyasüresiz olarak engeller).
blocking argümanı False olarak ayarlanmış bir şekilde çağrılırsa,iş parçacığını engellemez. Eğer argümansız bir çağrı iş parçacığını
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engellerse, acil olarak False değerini geri döndürür; diğer türlü,argümansız olarak çağrıldığının aynısını yapar ve True değerini geridöndürür.
timeout argümanı None’dan farklı bir şey olacak şekilde çağrılırsa,en fazla timeout argümanındaki belirtilen saniye kadar iş parçacığınıengeller. Eğer bu arada elde etme başarılı bir şekilde tamamlanmamışsa,False değerini geri döndürür. Diğer türlü, True değerini geri döndürür.

release()

Bir semaforu serbest bırakır, iç sayacı bir birim arttırır. Girişte sıfırolduğunda ve diğer bir iş parçacığı, sayacın tekrar sıfırdan büyük bir sayıolmasını beklediğinde, bu iş parçacığını uyandırır.
class threading.BoundedSemaphore(value=1)

Bu sınıf, bağlanmış semafor nesnesini uygular. Bağlanmış semafor, hali hazırdakideğerin, ilk değeri aşmadığından emin olmak için kontrol eder. Eğer aşmışsa,ValueError hatası yükseltilir. Bir çok durumda semaforlar sınırlı kapasitelikaynakları korumak için kullanılır. Eğer semafor birden fazla kez serbestbırakılmışsa, bu bir bug olduğuna işarettir. Eğer verili değilse, value argümanınınön-tanımlı değeri 1’dir.
Sürüm 3.3’de değiştirildi. Kurucu fonksiyondan sınıfa değiştirildi.

Semafor Örneği

Semaforlar genellikle sınırlı kapasiteli kaynakları korumak için kullanılır, örneğin, birveritabanı sunucusunda. Kaynağın boyutunun sabit olduğu hangi durumda olursa olsun,bağlanmış bir semafor kullansanız iyi olur. Çalışan iş parçacıklarını oluşturmadan önce, anaiş parçacığınız semaforu başlatacaktır:
maxconnections = 5
# ...
pool_sema = BoundedSemaphore(value=maxconnections)

Bir kez oluşturulduğunda, çalışan iş parçacıkları semafor’un acquire() ve release()yöntemlerini, sunucuya bağlanmaya ihtiyaç duyduklarında çağırır:
with pool_sema:

conn = connectdb()
try:

# ... bağlantıyı kullan ...
finally:

conn.close()

Bağlanmış semaforun kullanılması, elde edildiğinden daha fazla serbest bırakılması gibi birprogramlama hatasını tespit edememe şansını azaltır.
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47.9.7 Event (Olay) Nesneleri

Bu, iş parçacıkları arasındaki iletişim için en basit mekanizmadır: Bir iş parçacığı bir olayı sinyaleder ve diğer iş parçacığı da bunu bekler.
Bir olay nesnesi set() yöntemi ile değeri True olan ve clear() yöntemiyle de değeri False olanbir iç işareti yönetir. wait() yöntemi işaretin değeri True olana kadar iş parçacığını engeller.
class threading.Event

Bu sınıf olay nesnelerini uygular. Bir olay, set() yöntemi ile değeri True olan v clear()yöntemiyle de değeri False olan bir işareti yönetir. wait() yöntemi iş parçacığını,işaretin değeri True olana kadar engeller. İşaretin değeri ilk olarak False’dur.
Sürüm 3.3’de değiştirildi. Kurucu bir fonksiyondan bir sınıfa değiştirildi.
is_set()

Sadece iç işaret True olduğunda True değerini geri döndürür.
set()

İç işareti True olaak ayarlar. True olmasını bekleyen bütün iş parçacıklarıuyandırılır.wait()’i çağıran iş parçacığı, bir kez işaret True olursa, bir dahaengellenmeyecektir.
clear()

İç işareti False olarak sıfırlar. Sonradan, wait()’i çağıran iş parçacıkları,set(), iç işareti tekrar True yapana kadar engellenecektir.
wait(timeout=None)

İç işaret True olana kadar iş parçacığını engeller. Eğer girişte iç işaret Trueolursa, acil olarak geri döner. Diğer türlü, başka bir iş parçacığı, işaretiTrue yapmak için set()’i çağırana kadar veya seçime bağlı timeout süresidolana kadar, iş parçacığını engeller.
timeout argümanı kullanılarak çağrıldığında ve değeri Noneolmadığında, değeri, işlemin zaman aşımı süresini saniyelerle belirtenkayan noktalı bir sayı olmalıdır.
Bu yöntem, ancak iç işaretin değeri True olarak ayarlanmışsa,True değerini geri döndürür, wait() çağrısından önce veya çağrıbaşladıktan sonra, timeout değeri verilmemişse ve işlem zaman aşımınauğramamışsa her zaman True değerini geri döndürür.
Sürüm 3.1’de değiştirildi: Daha önceden, bu yöntem her zaman Nonedeğerini geri döndürürdü.

1048 Bölüm 47. Önemli Standart Kütüphane Modülleri



Yazbel Python Belgeleri, Yayım 4.0.0

47.9.8 Timer (Zamanlayıcı) Nesneleri

Bu sınıf, sadece belirli bir zaman geçtikten sonra çalıştırılan bir eylemi, -bir zamanlayıcıyı-temsil eder. Timer, Thread’in bir alt sınıfı olup, ayrıca özel bir iş parçacığı oluşturma işleviörneğidir.
Zamanlayıcılar, tıpkı iş parçacıkları gibi start() yöntemi çağrılarak başlatılır. Zamanlayıcı(eylemi başlamadan önce) cancel() yöntemi çağrılarak durdurulabilir. Zamanlayıcınıneyleminin gerçekleşmesininden önce bekleyeceği aralık, kullanıcının tanımladığı aralıkolmayabilir.
Örneğin:
def hello():

print("hello, world")

t = Timer(30.0, hello)
t.start() # 30 saniye sonra, "hello, world" yazısı ekrana bastırılacak.

class threading.Timer(interval, function, args=None, kwargs=None)

interval (=aralık) argümanında belirtilen saniyelerden sonra, args argümanlarıve kwargs anahtar argümanlarıyla birlikte çalışan bir fonksiyonun atandığı birzamanlayıcı oluşturur. Eğer args, None (ön-tanımlı değeri bu) ise, boş bir listekullanılacaktır. Eğer kwargs, None ise (ön-tanımlı değeri bu) ise, boş bir sözlükkullanılacaktır.
Sürüm 3.3’de değiştirildi: Kurucu fonksiyondan sınıfa değiştirildi.
cancel()

Zamanlayıcıyı durdurur ve zamanlayıcının eyleminin çalıştırılmasını iptaleder. Bu sadece eğer zamanlayıcı halen kendi bekleme evrendiseyseçalışır.
47.9.9 Barrier (Engel) Nesneleri

Sürüm 3.2’de gelen yeni bir özelliktir.
Bu sınıf, birbirini bekleme ihtiyacında olan sabit sayıdaki iş parçacıklarının kullanması içinbasit senkronizasyon ilkelleri sağlar. Her bir iş parçacığı wait() yöntemini çağırarak engeliaşmaya çalışır ve bütün iş parçacıkları aynı çağrıyı yapana kadar da iş parçacıkları engellenir.Bu noktada bütün iş parçacıkları aynı anda serbest bırakılır.
Engel aynı sayıdaki iş parçacıkları için bir çok kez tekrar kullanılabilir.
Aşağıdaki örnek, bir istemci ve sunucu iş parçacını senkronize etmek için basit bir yoldur:
b = Barrier(2, timeout=5)

def server():
start_server()
b.wait()
while True:

connection = accept_connection()
(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
process_server_connection(connection)

def client():
b.wait()
while True:

connection = make_connection()
process_client_connection(connection)

class threading.Barrier(parties, action=None, timeout=None)

Bir partide bulunan değişik sayıdaki iş parçacığı için bir engel nesnesi oluşturur.action argümanı yazıldığında, iş parçacıklarından biri tarafından, serbest bırakıldığızaman çağrılan, çağrılabilir bir şeydir. timeout argümanı belirtilmediği zamandeğeri wait() yöntemi için ön tanımlı değeridir.
wait(timeout=None)

Engeli geçer. İş parçacıkları partisi engele doğru bu fonksiyonuçağırmışsa, aynı anda hepsi birden serbest bırakılır. Eğer bir timeoutdeğeri belirlenirse, sınıf yapıcısına verilmiş herhangi bir tercih içinkullanılır.
Geri dönen değer, 0 ile parti sayısının 1 eksiği arasında bir tamsayıdır,her bir iş parçacığı için değişebilir. Bu, bir takım özel idare işleri yapacakolan bir iş parçacığını seçmek için kullanılabilir. Örneğin:
i = barrier.wait()
if i == 0:

# Sadece bir iş parçacığı bunu bastırmaya ihtiyaç duyar.
print("engel geçildi")

Eğer yapıcıya bir tane action sağlanmışsa, iş parçacıklarından bir tanesiserbest bırakılmadan önce onu çağırmış olacaktır. Bu çağrım bir hatayükseltirse, engel kırılan durumun içine yerleştirilir.
Eğer çağrı zaman aşımına uğrarsa, engel kırılan durumun içineyerleştirilir.
Bu yöntem, beklenildiği gibi, eğer engel kırılmışsa veya iş parçacığıbeklerken sıfırlanmışsa, BrokenBarrierError hatası yükseltebilir.

reset()

Engeli ön-tanımlı değerine, boş duruma geri döndürür. Onu bekleyenher iş parçacığı BrokenBarrierError hatasını alır.
Durumu bilinmeyen bazı iş parçacıkları olduğunda, bu fonksiyonun bazıdış senkronizasyonlara ihtiyaç duyabileceğini not edin. Eğer bir engelkırıldığında, onu terk edip, yeni bir tane oluşturmak daha iyi bir yoldur.

abort()

Bir engeli kırılmış bir duruma sokar. Bu, canlı veya ileride çağrılacakbütün çağrılarıBrokenBarrierError hatasıyla başarısızlığa uğramaları içinwait()’i yöntemini çağırır. Bunu, eğer uygulamayı çıkmazdan kurtarmakiçin, iptal edilmeye ihtiyaç duyuyorsa kullanın.
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Bu, iş parçacıklarından bir tanesinin ters gitmesine karşı hassas birtimeout değeri ile oluşturulmuş bir engeli otomatik olarak korumak içintercih edilebilir.
parties

Engeli geçmesi gereken iş parçacığı sayısıdır.
n_waiting

Hali hazırda engelde bekleyen iş parçacığı sayısıdır.
broken

Eğer engel kırılan durumun içindeyse, değeri True olan bir booleanverisidir.
exception threading.BrokenBarrierError

Bu beklenti, RuntimeError’un bir alt sınıfıdır, Barrier nesnesi sıfırlandığında veyakırıldığında yükseltilir.
47.9.10 Kilitleri, Durumları ve Semaforları with deyimi ile birlikte kullanmak

Bumodül tarafından sağlanan, acquire() ve release() fonksiyonuna sahip bütün nesneler içerikyönetimi olarak with deyimi için kullanılabilir. acquire() yöntemi, engellemeye girildiğinde,release() yöntemi de engellemeden çıkıldığında çağrılacaktır. Bundan ötürü aşağıdaki kodlar:
with some_lock:

# Bir şeyler yap...

şu işlemin dengidir:
some_lock.acquire()
try:

# Bir şeyler ya...
finally:

some_lock.release()

Hali hazırda, Lock, RLock Condition, Semaphore ve BoundedSemapgore nesneleriwith deyimiiçerik yönetimi olarak kullanılabilir.
47.9.11 Örnekler:

Örnek-1:

Thread’ı kullanmanın en kolay yolu; onu bir hedef fonksiyonuyla örnekleyip, start()fonksiyonunu çağırarak çalıştırmaktır.
Kodlar:
#/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-

import threading
(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)

def f(): # Thread'in iş fonksiyon.
print("iş")

for i in range(4):
t = threading.Thread(target=f)
t.start()

Kodların Açıklamaları:

Yukarıdaki kodlarda, f isminde bir tane fonksiyon oluşturulmuş ve içine “iş” string verisiniekrana yazdıran bir print() fonksiyonu dahil edilmiştir. Daha sonra for döngüsünü kullanarak,dört tane iş parçacığı nesnesi örneği oluşturulmuştur. Bütün iş parçacıklarının hedeffonksiyonu, f’tir. Ve bu program çalıştırıldığında dört kere ekrana “iş” yazısı yazdırılır.
Örnek-2:

Bir iş parçacığı oluşturmak ve hangi işi yapacağını söylemek için argüman atamakkullanılacak yollardan birisidir. İkinci örnekte thread’in sonradan bastıracağı bir sayı argümanıfonksiyonda tanımlanmıştır.
Kodlar:
#/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-

import threading

def f(sayi):
print("iş {} ".format(sayi))

for i in range(4):
t = threading.Thread(target=f, args=(i, ))
t.start()

Kodların Açıklamaları:

Bir iş parçacığı oluştururken, iş parçacığının etkin olacağı fonksiyonun eğer bir fonksiyonparametresi varsa, onu args parametresine yazarak, iş parçacığının hedefi olmasınısağlayabiliriz.
Örnek-3:

İş parçacıklarını adlanırmak veya tanıtmak için Örnek-2’de olduğu gibi argümanları kullanmakoldukça gereksizdir. Ancak bu demek değildir ki argüman kullanmak gereksizdir. Sadeceiş parçacığının ismini belirtirken bu yöntemi kullanmak gereksizdir demek istiyorum.Yoksa argümanlara ihtiyaç duyacağımız çok fazla durumla karşılaşmamız mümkün. Şundanbahsetmek istiyorum; her Thread örneğinin ismiyle birlikte, iş parçacığı oluşturulduğundadeğişen, rastgele bir değeri vardır. Thread’leri isimlendirmek, sunucu işlemleriyle, birçok farklıhizmet işlerinin birlikte yürütülmesinde kolaylık sağlar.
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Kodlar:
#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-

import threading
import time

def f():
print(threading.currentThread().getName(), "Başlıyor")
time.sleep(2)
print(threading.currentThread().getName(), "Bitiyor")

def g():
print(threading.currentThread().getName(), "Başlıyor")
time.sleep(5)
print(threading.currentThread().getName(), "Bitiyor")

t1 = threading.Thread(name="Birinci servis", target=f)
t2 = threading.Thread(name="İkinci servis", target=g)
t3 = threading.Thread(target=f)
t4 = threading.Thread(target=g)

t1.start()
t2.start()
t3.start()
t4.start()

Kodların Açıklamaları:

Bu örnekteki şu kısma bir bakalım:
def f():

print(threading.currentThread().getName(), "Başlıyor")
time.sleep(2)
print(threading.currentThread().getName(), "Bitiyor")

f() fonksiyonu çağrıldığında, ismi neyse o şekilde “filanca Başlıyor” şeklinde bir yazı ekranabastırılacak. Sonra 2 saniye bekledikten sonra “filanca Bitiyor” şeklinde bir yazı ekranabastırılacak.
Ancak bu durumu iş parçacığı nesnesini tanımlarken değiştirebiliyoruz. Yani:
t1 = threading.Thread(name="Birinci servis", target=f)
t2 = threading.Thread(name="İkinci servis", target=g)

yukarıda olduğu gibi iş parçacığını tanımladığımızda, t1 ve t2 iş parçacıklarına kendimiz isimvermiş oluyoruz. Bu isimleri vermediğimizde iş parçacığının ismi Thread-1 şeklinde bir ismesahip olur. t3 ve t4 isimli iş parçacıklarının name argümanının yazılmamış olduğuna dikkatedin. Bu iki iş parçacığının ismimleri dolayısıyla Thread-1 ve Thread-2 olacaktır.
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Örnek-4:

Şimdi gelin threading’i daha rahat anlayabileceğimiz bir örnek oluşturalım. Bildiğiniz gibiherhangi bir tkinter uygulamasını çalıştırabilmemiz içinmainloop() fonksiyonunu çağırmamızgerekiyor. Ve bu fonksiyon, programı sonlandıran herhangi bir işlem tanımlanmamışsa,sürekli çalışır durumda oluyor. Peki biz aynı anda bir tanesi tkinter’e ait olan iki tane döngüyüaynı anda çalıştıramaz mıyız? Elbette çalıştırabiliriz, işte cevabı:
Kodlar:
#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-

try:
import Tkinter as tk

except ImportError:
import tkinter as tk

import threading

root = tk.Tk()
entry = tk.Entry(master=root)
entry.grid(row=0, column=0)

def f():
button = tk.Button(master=root, text="Button")
while True:

if entry.get() == "":
button.grid_forget()

else:
button.grid(row=1, column=0)

t1 = threading.Thread(target=f)
t1.daemon = True
t1.start()
t1.join(1)
root.mainloop()

Kodların Açıklamaları:

Bu örneği çalıştırdığınızda, göreceksiniz ki, entry widgetine yazı yazdığınızda button widgetibeliriyor, entry widgeti boş olduğunda ise ortadan kayboluyor. Bu işlem basit bir denetlemeişlemidir ve tahmin edeceğiniz gibi fonksiyonun içindeki while döngüsü bu işe yarıyor. t1isimli threading örneğini oluşturduktan sonra onun daemon özelliğinin değerini True olarakdeğiştirdiğimizi görüyorsunuz. Bu işlemi yapmaktaki amacımız, programı sonlandırdığımızda,geriye sadece daemonic iş parçacıklarının kalmasını sağlamak ve böylece programdançıkmamızı sağlamak. Eğer bu daemon özelliğini aktif hale getirmemiş olsaydık, tkinterpenceresini kapattığımız halde, programın sonlanmadığını görürdük. t1.join(1) kodu da, buiş parçacığının 1 saniye sonrası sonlanmasını istediğimizi belirtir.
Örnek-5:

Şimdi de Lock nesnesiyle alakalı bir örnek yapalım.
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Kodlar:
#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-

import threading

def f():
print("f fonksiyonu")

def g():
print("g fonksiyonu")

def h():
print("h fonksiyonu")

t1 = threading.Thread(target=f)
t2 = threading.Thread(target=g)
t3 = threading.Thread(target=h)
lock = threading.Lock()
lock.acquire()
t1.start()
lock.acquire(blocking=True, timeout=3)
t2.start()
lock.acquire(blocking=True, timeout=1)
t3.start()

Kodların Açıklamaları:

Önce gerekli modülü programın içine aktardık:
import threading

Sonra farklı iş parçacıklarının çağıracağı üç tane fonksiyon tanımladık:
def f():

print("f fonksiyonu")

def g():
print("g fonksiyonu")

def h():
print("h fonksiyonu")

Daha sonra fonksiyonları iş parçacıklarının hedefihaline getirdik:
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t1 = threading.Thread(target=f)
t2 = threading.Thread(target=g)
t3 = threading.Thread(target=h)

Sonra kilit nesnemizi oluşturduk ve kilit nesnemizin acquire() fonksiyonunu argümansız olarakçağırdık. Eğer argümanlı çağırsaydık da değişen bir şey olmazdı, çünkü kilit bir sonrakiacquire() fonksiyonunu çağırdığımız zaman engellemeye başlayacak:
lock = threading.Lock()
lock.acquire()

t1 isimli iş parçacığını başlattık; engellenmeden çalışmaya başladı:
t1.start()

Ve şimdi lock.acquire() yöntemini blocking ve timeout argümanlarıyla birlikte çağıralım.Bu yöntemi t1.start()’ı çağırmadan önce ikinci kez çağırsaydık o zaman, t1 iş parçacığıda engellenecekti. timeout parametresine 3 yazalım. Yani 3 saniyeliğine diğer işlemleriengellesin:
lock.acquire(blocking=True, timeout=3)

Üç saniye geçtikten sonra t2 iş parçacığını başlatalım:
t2.start()

lock.acquire() fonksiyonunu bir kez daha çağırabiliriz, bu kez 1 saniyeliğine diğer görevleriengellesin:
lock.acquire(blocking=True, timeout=1)

Ve son olarak da t3 iş parçacığını başlatalım:
t3.start()

Yukarıdaki örnekte, ekrana önce “f fonksiyonu” yazıldı, “f fonksiyonu” yazısı ekranayazdırıldıktan üç saniye sonra ekrana “g fonksiyonu” yazıldı, ve “g fonksiyonu” ekranayazdırıldıktan bir saniye sonra da “h fonksiyonu” ekrana yazıldı.
Örnek-6: Şimdi de acquire() yöntemini bir kez yazarak, bu yöntemden sonra gelen işlemlerinengellenmediği bir örnek yazalım.
Kodlar:
#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-

import threading

class Thread(threading.Thread):
def __init__(self, lock):

threading.Thread.__init__(self)
(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
self.lock = lock

def run(self):
self.lock.acquire()
print("{} kilidi edindi.".format(self.name))
# self.lock.acquire(blocking=True, timeout=3)
self.lock.release()
print("{} kilidi serbest bıraktı.".format(self.name))

__lock__ = threading.Lock()
t1 = Thread(lock=__lock__)
t2 = Thread(lock=__lock__)
t1.start()
t2.start()

Kodların Açıklamaları:

Her zamanki gibi önce modülümüzü programın içine aktaralım:
import threading

Şimdi de threading.Thread’i miras alan bir sınıf oluşturalım. Ve bu sınıfın lock isminde bir tanede özelliği olsun:
class Thread(threading.Thread):

def __init__(self, lock):
threading.Thread.__init__(self)
self.lock = lock

Bildiğiniz gibi threading.Thread()’in run() isimli bir yöntemi var. Bu yöntemi override yapalım,yani modülün run() yöntemi yerine bizim yazacağımız run() yöntemi kullanılsın. Bu yöntem,ilk olarak self.lock.acquire() fonksiyonunu çağırsın. Hemen altında, iş parçacığının kilidiedindiğine dair mesajı ekrana yazdıran print() fonksiyonunu çağıralım. Bir altındaki yorumaalınmış # self.lock.acquire(blocking=True, timeout=3) kısmı, yorumdan çıkarırsanız, alttakiişlemlerin çalışabilmesi için üç saniye beklemek zorunda kalırsınız. self.lock.release() ile dekilidi serbest bırakıyoruz. ve run() fonksiyonunun son satırında da kilidin serbest bırakıldığınadair mesajı ekrana bastıran bir print()` fonksiyonu çağıralım:
def run(self):

self.lock.acquire()
print("{} kilidi edindi.".format(self.name))
# self.lock.acquire(blocking=True, timeout=3)
self.lock.release()
print("{} kilidi serbest bıraktı.".format(self.name))

Sınıfı oluşturduk, örnekleri oluşturmadan önce kilidimizi oluşturalım:
__lock__ = threading.Lock()

Şimdi de iş parçacıklarımızı oluşturup onları başlatalım:
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t1 = Thread(lock=__lock__)
t2 = Thread(lock=__lock__)
t1.start()
t2.start()

Örnek-7:

Şimdi de RLock ile ilgili bir örnek yapalım. Lock ile RLock arasındaki en belirgin fark, Lock’ınkilidini bir başka iş parçacığı açabilir olması, oysa RLock’ın kilidini, kilidi edinmiş olan işparçacığının açması gerekir.
Kodlar:
#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-

import threading

class Thread(threading.Thread):
def __init__(self, lock):

threading.Thread.__init__(self)
self.lock = lock

def run(self):
self.lock.acquire(blocking=True, timeout=3)
print("{} çalışıyor.".format(self.name))
self.lock.acquire(blocking=True, timeout=1)
print("{} çalışması bitti.".format(self.name))

__lock__ = threading.RLock()
t1 = Thread(lock=__lock__)
t2 = Thread(lock=__lock__)
t1.start()
t2.start()

Kodların Açıklamaları:

Her zamanki gibi önce threadinmodülünü programın içine aktarıyoruz:
import threading

lock parametresi olan ve threading.Thread() sınıfını miras alan bir sınıf oluşturuyoruz:
class Thread(threading.Thread):

def __init__(self, lock):
threading.Thread.__init__(self)
self.lock = lock

Yine run() yöntemini override edelim. Bu run() fonksiyonu altında çağırdığımız ilk fonksiyonself.lock.acquire(blocking=True, timeout=3) fonksiyonudur. Bu fonksiyon kilidi edinecekolan ilk iş parçacığına uygulanmaz. Bir sonraki satırda, iş parçacığının çalıştığına dair
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ekrana bir yazı yazdırıyoruz (print(“{} çalışıyor.”.format(self.name))). Onun da altında kilidiself.lock.acquire(blocking=True, timeout=1) fonksiyonu ile bir daha ediniyoruz. Bir iş parçacığıRLock kilidini ikinci kez kendi işlemlerini engellemeden elde edebilir. Ve run() yöntemininson satırında da çalışmanın bittiğine dair ekrana bir yazı yazdırıyoruz (print(“{} çalışmasıbitti.”.format(self.name))):
def run(self):

self.lock.acquire(blocking=True, timeout=3)
print("{} çalışıyor.".format(self.name))
self.lock.acquire(blocking=True, timeout=1)
print("{} çalışması bitti.".format(self.name))

Sınıfı oluşturduk, örnekleri oluşturmadan önce kilidimizi oluşturalım:
__lock__ = threading.RLock()

Şimdi de iş parçacıklarımızı oluşturup onları başlatalım:
t1 = Thread(lock=__lock__)
t2 = Thread(lock=__lock__)
t1.start()
t2.start()

Not: Bu örnekte RLock kilidine sahip olan iş parçacığı t1’dir. Dolayısıyla kilidi sadece oaçabilir. Bu örneği çalıştırdığınızda, t1 iş parçacığının kilit edindiğini ama serbest bırakmadığınıgörüyoruz. Eğer t1 bu kilidi serbest bıraksaydı, iş parçacıkları arasında bekleme süresiolmayacaktı.
Örnek-8:

Şimdi de Condition() ile ilgili bir örnek yapalım. Bu örnekte bir üretici bir de tüketici iş parçacığıoluşturacağız.
Kodlar:
#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-

import time
import threading

class Uretici(threading.Thread):
def __init__(self, condition, liste):

threading.Thread.__init__(self)
self.condition = condition
self.liste = liste

def run(self):
count = 1
while count < 10:

self.condition.acquire()
print("{} condition'u edindi.".format(self.name))

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
self.liste.append(count)
print("{} listeye {} tarafından eklendi."

.format(count, self.name))
self.condition.notify()
print("condition {} tarafından bildirildi.".format(self.name))
self.condition.release()
print("condition {} tarafından serbest bırakıldı."

.format(self.name))
count += 1
time.sleep(0.5)

class Tuketici(threading.Thread):
def __init__(self, condition, liste):

threading.Thread.__init__(self)
self.condition = condition
self.liste = liste

def run(self):
while True:

self.condition.acquire()
print("{} condition'u edindi.".format(self.name))
while True:

if self.liste:
sayi = self.liste.pop()
print("{} , {} {} ".format(

sayi, self.name,
"tarafından listeden düşürüldü."))

break
print("condition {} {} ".format(

self.name, "tarafından bekletiliyor."))
self.condition.wait()

self.condition.release()
print("condition {} {} ".format(

self.name,
"tarafından serbest bırakıldı."))

__condition__ = threading.Condition()
__liste__ = []
t1 = Uretici(condition=__condition__, liste=__liste__)
t2 = Tuketici(condition=__condition__, liste=__liste__)
t1.start()
t2.start()

Kodların Açıklamaları:

Her zamanki gibi önce gerekli modülleri programın içine aktarıyoruz:
import time

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
import threading

Şimdi, threading.Thread sınıfının özelliklerini miras alan bir üretici sınıf tanımlayalım;bu sınıftan bir örnek türetilmek istendiği zaman kullanıcı condition argümanını ve listeargümanını girmek zorunda kalsın:
class Uretici(threading.Thread):

def __init__(self, condition, liste):
threading.Thread.__init__(self)
self.condition = condition
self.liste = liste

Bu sınıfın bir tane run()metodu zaten mevcut ama biz bu run()metodunu değiştirelim:
def run(self):

Bu run() yönteminde aşağıdakiler yapılsın:
1. count isimli daha sonra self.liste’ye eklenmek üzere bir değişken tanımlayalım:

count = 1

2. Bir tane döngü oluşturalım, bu döngü count, 10’dan küçük olduğu sürece devam etsin:
while count < 10:

3. Döngü içinde iş parçacığı Condition’u edinsin ve ekrana da Condition’u elde ettiğine dairbir yazı yazdırılsın:
self.condition.acquire()
print("{} condition'u edindi.".format(self.name))

4. İş parçacığı şimdi de count değişkenini self.liste’ye eklesin ve ekrana bu işlemle ilgili biryazı yazdırılsın:
self.liste.append(count)
print("{} listeye {} tarafından eklendi."

.format(count, self.name))

5. Sonra, iş parçacığı, durumunu bildirsin ve bildirildiğine dair ekrana bir yazı yazdırılsın:
self.condition.notify()
print("condition {} tarafından bildirildi.".format(self.name))

6. Şimdi de iş parçacığı Condition’u serbest bıraksın ve serbest bıraktığına dair ekrana biryazı yazdıralım:
self.condition.release()
print("condition {} tarafından serbest bırakıldı."

.format(self.name))

7. count değişkenini 1 birim arttıralım ve time.sleep(0.5) fonksiyonunu çağırarak işlemlerarasında biraz zaman geçmesini bekleyelim:
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count += 1
time.sleep(0.5)

Şimdi de, threading.Thread sınıfının özelliklerini miras alan bir tüketici sınıf tanımlayalım;yine bu sınıftan bir örnek türetilmek istendiği zaman kullanıcı condition argümanını ve listeargümanını girmek zorunda kalsın:
class Tuketici(threading.Thread):

def __init__(self, condition, liste):
threading.Thread.__init__(self)
self.condition = condition
self.liste = liste

Bu sınıfın da bir tane run()metodu zaten mevcut ama biz bu run()metodunu değiştirelim:
def run(self):

Bu run() yönteminde aşağıdakiler yapılsın:
1. Sonsuz bir döngü oluşturalım, bu döngü içerisindeki tüketici iş parçacığı Condition’u eldeetsin ve elde ettiğine dair bilgiyi ekrana yazdıralım:

while True:
self.condition.acquire()
print("{} condition'u edindi.".format(self.name))

2. Bir tane daha sonsuz döngü oluşturalım, Bu döngüde de bir koşul oluşturalım,koşulumuz self.liste True değeri veriyorsa olsun ve bu koşul altında sayi isimlibir değişkeni self.liste’den düşürelim. Ekrana da iş parçacığının bu sayıyı listedendüşürdüğünün bilgisini yazdıralım, sonra da bu koşul altındaki döngüden çıkılsın:
while True:

if self.liste:
sayi = self.liste.pop()
print("{} , {} {} ".format(

sayi, self.name,
"tarafından listeden düşürüldü."))

break

3. Yine ikinci döngünün içindeyken her zaman Condition’u bekletelim ve beklediğine dairyazı ekrana yazdırılsın, şayet bunu yapmazsak, döngü başa sardığında iş parçacığıCondition’u tekrar edinir ve program orada donup kalır:
print("condition {} {} ".format(

self.name, "tarafından bekletiliyor."))
self.condition.wait()

4. İlk döngümüzün içinde Condition’u serbest bırakalım. Bu örnekte Condition()`u serbestbırakmazsak, bir sorunla karşılaşmayız. Ama iki tane tüketici olduğu durumlarda `whiledöngüsünü kırabilecek bir durum oluşturabiliriz ve döngü kırıldıktan sonra iş parçacığıkilidi hala tutmaya devam ediyor olabilir, bu yüzden kilidi serbest bırakmak gerekir:
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self.condition.release()
print("condition {} {} ".format(

self.name,
"tarafından serbest bırakıldı."))

Ve son olarak Condition(), Uretici(), Tüketici() sınıflarından birer örnek ve boş bir listeoluşturalım. Condition() sınıfından oluşturduğumuz örnek ve listeyi Uretici() ve Tuketici()sınıflarından oluşturduğumuz örneklere argüman olarak yazalım. Sonra da iş parçacıklarınıçalıştıralım:
__condition__ = threading.Condition()
__liste__ = []
t1 = Uretici(condition=__condition__, liste=__liste__)
t2 = Tuketici(condition=__condition__, liste=__liste__)
t1.start()
t2.start()

Not: Bu örneği çalıştırdığımızda Uretici() sınıf örneği boş listeye 9 tane eleman ekleyecek veTuketici() sınıf örneği ise listeye eklenen bu elemanları tek tek silecek. Ve son olarak Tuketici()sınıfı kendisini beklemeye alacak.
Örnek-9:

Şimdi de Semaphore() nesnesiyle alakalı bir örnek yapalım.
Kodlar:
#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-

import time
import threading

semaphore = threading.Semaphore()

def f():
print("f fonksiyonu başlıyor.")
semaphore.acquire()
print("f fonksiyonu semaforu edindi.")
for i in range(5):

print("f fonksiyonu '{} ' itemini işliyor.".format(i))
time.sleep(1)

semaphore.release()
print("f fonksiyonu semaforu serbest bırakıyor.")
print("f fonksiyonu bitiyor.")

def g():
print("g fonksiyonu başlıyor")
while not semaphore.acquire():

print("Semafor henüz kullanılamıyor.")
(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
time.sleep(1)

else:
print("g fonksiyonu semaforu edindi.")
for i in range(5):

print("g fonksiyonu '{} ' itemini işliyor.".format(i))
time.sleep(1)

semaphore.release()
print("g fonksiyonu semaforu serbest bırakıyor.")

t1 = threading.Thread(target=f)
t2 = threading.Thread(target=g)
t1.start()
t2.start()

Not: Bu örnekte kullanılan Semaphore() nesnesi yerine, Lock(), RLock, Condition() veBoundedSemaphore() nesnelerini de kullanabilirsiniz. Bu örnek BoundedSemaphore() veCondition() nesneleri için pek uygun bir örnek olmasa da, Lock(), RLock nesneleri için bu örneğikullanmakta bir sakınca yok.
Kodların Açıklamaları:

Önce modüllerimizi programın içine aktaralım:
import time
import threading

Şimdi Semaphore() nesnesinden bir tane örnek oluşturalım:
semaphore = threading.Semaphore()

Bu örnekte f() ve g() isimli iki tane fonksiyon kullanacağız. Önce f() fonksiyonunu oluşturalım,fonksiyon çağrılır çağrılmaz, ekrana bir yazı yazdırılsın:
def f():

print("f fonksiyonu başlıyor.")

Daha sonra iş parçacığı semaforu edinsin ve elde ettiğine dair bir yazı ekrana yazdırılsın:
semaphore.acquire()
print("f fonksiyonu semaforu edindi.")

Şimdi de fonksiyon içinde basit bir işlem tanımlayalım:
for i in range(5):

print("f fonksiyonu '{} ' itemini işliyor.".format(i))
time.sleep(1)

İş parçacığı semaforu serbest bıraksın ve serbest bıraktığına dair ekrana bir yazı yazdırılsın,son olarak da fonksiyonun çalışmasının bittiğine dair ekrana bir yazı yazdırılsın:
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semaphore.release()
print("f fonksiyonu semaforu serbest bırakıyor.")
print("f fonksiyonu bitiyor.")

Şimdi de g() fonksiyonunu oluşturalım. Fonksiyon çağrıldığında, fonksiyonun başladığına dairbir yazı ekrana yazdırılsın:
def g():

print("g fonksiyonu başlıyor")

İş parçacığı bu kilidi edinmediği sürece ekrana bir yazı yazdırılsın. Ancak acquire()fonksiyonunun blocking argümanını False yapmadığımız için bu yazı ekranayazdırılmayacaktır. İsterseniz bir de acquire(blocking=None) yazarak örneği bir dahaçalıştırın:
while not semaphore.acquire():

print("Semafor henüz kullanılamıyor.")
time.sleep(1)

Eğer iş parçacığı semaforu edindiyse aşağıdaki işlemler yapılsın:
else:

print("g fonksiyonu semaforu edindi.")
for i in range(5):

print("g fonksiyonu '{} ' itemini işliyor.".format(i))
time.sleep(1)

Son olarak bu iş parçacığı da semaforu serbest bıraksın:
semaphore.release()
print("g fonksiyonu semaforu serbest bırakıyor.")

Örnek-10:

Şimdi de BoundedSemaphore() ile ilgili bir örnek yapalım.
Kodlar:
#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-

import threading
import time

def f(item, bs):
bs.acquire()
time.sleep(1)
print(item)
bs.release()

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
bounded_semaphore = threading.BoundedSemaphore(value=2)
for i in range(10):

t = threading.Thread(target=f, args=(i, bounded_semaphore))
t.start()

Kodların Açıklamaları:

Yine her zamanki gibi önce modülleri programın içine aktaralım:
import threading
import time

Şimdi de bir tane f() fonksiyonu tanımlayalım. Bu fonksiyonun item ve bs isminde iki taneargümanı olsun. item argümanını for listesindeki her bir eleman için, bs argümanını dasemaphore için kullanacağız:
def f(item, bs):

Fonksiyonu çağıran iş parçacığı bağlanmış semaforu elde etsin, sonra 1 saniye bekleyelimve for döngüsünün elemanını ekrana yazdıralım, son olarak da bağlanmış semaforu serbestbırakalım:
bs.acquire()
time.sleep(1)
print(item)
bs.release()

Şimdi global alanda bir tane bağlanmış semafor oluşturalım ve value argümanına 2 yazalım:
bounded_semaphore = threading.BoundedSemaphore(value=2)

Son olarak bir tane for döngüsü içinde 10 tane iş parçacığı oluşturalım. Bu iş parçacıklarınınargs argümanında, listenin o sıradaki elemanı ve tanımladığımız bağlanmış semafor olsun:
bounded_semaphore = threading.BoundedSemaphore(value=2)
for i in range(10):

t = threading.Thread(target=f, args=(i, bounded_semaphore))
t.start()

Not: Bu örneği çalıştırdığınızda, ekrana sayıların ikişer ikişer yazdırıldığını göreceksiniz. Bununolmasını sağlayan, bağlanmış semaforun value değerinin 2 olarak yazılmasıdır.
Örnek-11:

Şimdi de Event() ile alakalı bir örnek yapalım.
Kodlar:
#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-

import time
import threading

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)

class Uretici(threading.Thread):
def __init__(self, event, liste):

threading.Thread.__init__(self)
self.event = event
self.liste = liste

def run(self):
count = 1
while count < 10:

self.liste.append(count)
print("{} listeye {} tarafından eklendi."

.format(count, self.name))
self.event.set()
print("event {} tarafından ayarlandı.".format(self.name))
self.event.clear()
print("event {} tarafından temizlendi.".format(self.name))
count += 1
time.sleep(0.5)

class Tuketici(threading.Thread):
def __init__(self, event, liste):

threading.Thread.__init__(self)
self.event = event
self.liste = liste

def run(self):
while True:

if self.liste:
sayi = self.liste.pop()
print("{} , {} tarafından listeden düşürüldü."

.format(sayi, self.name))
self.event.wait()

__event__ = threading.Event()
__liste__ = []
t1 = Uretici(event=__event__, liste=__liste__)
t2 = Tuketici(event=__event__, liste=__liste__)
t1.start()
t2.start()

Kodların Açıklamaları:

Modüllerimi programın içine aktaralım:
import time
import threading
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Şimdi Uretici isminde, event ve liste argümanlarına sahip, threading.Thread() sınıfındantüretilmiş bir sınıf oluşturalım:
class Uretici(threading.Thread):

def __init__(self, event, liste):
threading.Thread.__init__(self)
self.event = event
self.liste = liste

Bu sınıfa run() isminde bir tane fonksiyon ekleyelim. Bildiğiniz gibi bu fonksiyonthreading.Thread() sınıfına ait olan bir fonksiyon, dolayısıyla burada yine yazacağımızfonksiyon, orjinal fonksiyonun üzerine yazılacak:
def run(self):

Fonksiyonda count isminde bir tane değişken kullanacağız. Bu değişken 10’dan küçük olduğusürece while döngüsü çalışmaya devam edecek:
count = 1
while count < 10:

Şimdi listemize count değişkenini ekleyelim ve ekrana count’un listeye eklendiğine dair biryazı yazdıralım:
self.liste.append(count)
print("{} listeye {} tarafından eklendi."

.format(count, self.name))

Şimdi Event() sınıfının önce set() fonksiyonunu sonra da clear() fonksiyonunu çağıralım, herbir işlem için ekrana bir yazı yazdıralım:
self.event.set()
print("event {} tarafından ayarlandı.".format(self.name))
self.event.clear()
print("event {} tarafından temizlendi.".format(self.name))

count değişkeni 1 birim artsın ve time.sleep(0.5) fonksiyonu ile 0.5 saniye bekleyelim:
count += 1
time.sleep(0.5)

Şimdi de benzer şekilde Tuketici sınıfımızı oluşturalım:
class Tuketici(threading.Thread):

def __init__(self, event, liste):
threading.Thread.__init__(self)
self.event = event
self.liste = liste

Bu sınıfın run()metodunda da tanımlayalım:
def run(self):
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Yine bir döngü oluşturalım ve self.listemevcut olduğu sürece, listeden sayi ismindeki değişkendüşürülsün ve ekrana bu sayının düşürüldüğüne dair bir yazı yazdırılsın:
while True:

if self.liste:
sayi = self.liste.pop()
print("{} , {} tarafından listeden düşürüldü."

.format(sayi, self.name))

Ve Event() sınıfının wait() fonksiyonunu çağıralım. Bu fonksiyon, yapacak hiç bir işlemkalmadığında beklemeye devam edilmesini sağlayacak:
self.event.wait()

Event(), Uretici() ve Tuketici() sınıflarından birer örnek oluşturalım ayrıca boş bir listetanımlayalım son olarak da iş parçacıklarımızı başlatalım:
__event__ = threading.Event()
__liste__ = []
t1 = Uretici(event=__event__, liste=__liste__)
t2 = Tuketici(event=__event__, liste=__liste__)
t1.start()
t2.start()

Not: Bu örneği çalıştırdığınızda, Uretici() 9 tane elemanı listeye eklerken, Tuketici()’de bulisteye eklenen elemanları listeden silecek. Listeden silinecek bir şey kalmayınca da Tuketici()kendisini beklemeye alacak.
Örnek-12:

Şimdi de Barrier() nesnesiyle alakalı bir örnek yapalım.
Kodlar:
#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-

import time
import random
import threading

def f(b):
time.sleep(random.randint(2, 10))
print("{} iş parçacığının uyandırıldığı tarih: {} "

.format(threading.current_thread().getName(), time.ctime()))
b.wait()
print("{} iş parçacığının engeli geçtiği tarih: {} "

.format(threading.current_thread().getName(), time.ctime()))

barrier = threading.Barrier(3)
for i in range(3):

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
t = threading.Thread(target=f, args=(barrier,))
t.start()

Kodların Açıklamaları:

Her zamanki gibi önce gerekli modülleri programın içine aktaralım:
import time
import random
import threading

Şimdi b argümanına sahip, f isminde bir tane fonksiyon oluşturalım. Bu fonksiyonda öncetime.sleep(random.randint(2, 10)) fonksiyonunu çağırarak 2 ile 10 saniye arasında belirsizbir süre bekleneceğini belirtelim. Daha sonra ekrana iş parçacığının uyandırıldığı tarihekrana yazdırılsın, sonra da Barrier() nesnemizin wait() yöntemini çağıralım, son olarak daiş parçacığının engeli geçtiği tarih ekrana yazdırılsın:
def f(b):

time.sleep(random.randint(2, 10))
print("{} iş parçacığının uyandırıldığı tarih: {} "

.format(threading.current_thread().getName(), time.ctime()))
b.wait()
print("{} iş parçacığının engeli geçtiği tarih: {} "

.format(threading.current_thread().getName(), time.ctime()))

Fonksiyonu oluşturduktan sonra barrier isminde bir tane Barrier() nesnesi örneği oluşturalım.Bu nesnenin argümanına 3 vermemizin sebebi, 3 tane iş parçacığı ile çalışıyor olmamızdır:
barrier = threading.Barrier(3)

Son olarak bir for döngüsü oluşturalım, bu for döngüsü 3 tane threading.Thread() örneğiüretsin ve döngü içinde bu örnekleri başlatalım:
barrier = threading.Barrier(3)
for i in range(3):

t = threading.Thread(target=f, args=(barrier,))
t.start()

Not: Barrier() nesnesinin özelliğine göre, oluşturulan bu iş parçacıklarının uyandırılmazamanları farklı olsa da, iş parçacıkları aynı anda engeli aşarlar.

47.10 sched modülü

Bu modülün amacı belirli fonksiyonları sırayla çalıştırmaktır. Modülün içinde scheduler diyebir sınıf mevcut. (Sınıfın adı dikkat ettiyseniz küçük harfle başlıyor.) Bu modülü kullanmadanönce scheduler sınıfından bir örnek oluşturmalısınız:
import sched
s=sched.scheduler()
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Örneğimizi bu şekilde oluşturabiliriz. Ancak bu şekilde oluşturmamız bize daha sonra sorunteşkil edebilir. Bu sınıfın iki tane parametresi var. Bunlardan ilki: timefunc. Bu parametreninvarsayılan değeri time.monotonic. Örnek oluşturulurken bu parametreyi time.time olarakayarlayalım. Bunun sebebini birazdan açıklayacağım. İkinci ve son parametre ise delayfunc.Bu parametrenin varsayılan değeri time.sleep. Bu parametreyi de kodun okunaklılığıaçısından belirtelim. Sonuç olarak örneğimizi şu şekilde tanımlayalım:
import sched, time
s=sched.scheduler(time.time, time.sleep)

Şimdi sıra bu örneğin metodlarında.
47.10.1 scheduler.enter()

Bu metod çalıştırılacak fonksiyonların sıraya eklenmesini sağlıyor. 5 tane parametresi var.İlki bekleme süresini belirliyor. İkincisi önceliğini belirliyor. Eğer aynı zamanda çalışacakfonksiyonlar varsa önceliğine göre çalıştırılır. Üçüncüsü çalışacak fonksiyon. Diğer ikisi isimliparametre. Bunlardan argument olan eğer varsa demet olarak fonksiyonun parametrelerinialıyor. Diğerinin adı da tahmin edeceğiniz üzere kwargs. Değeri de sözlük olarak fonksiyonunisimli parametreleri.
scheduler sınıfının delayfunc parametresi burada kullanılıyor.
47.10.2 scheduler.enterabs()

Bu metod enter metodundan çok da farklı değil. Tek farkı ilk değeri bekleme süresini değilçalışacağı süreyi belirliyor.
scheduler sınıfının timefunc parametresi burada kullanılıyor.
47.10.3 scheduler.cancel()

enter veya enterabs ile sıraya eklenmiş fonksiyonları sıradan çıkarmayı sağlıyor.
47.10.4 scheduler.empty()

Eğer sırada herhangi bir fonksiyon yoksa True döndürür. Eğer fonksiyon varsa False döndürür.
47.10.5 scheduler.run()

Sıradaki fonksiyonları hazırlandığı şekilde çalıştırır. Tek parametresi olan blocking eğer Falseise ilk çalışacak fonksiyonun çalışmasına kalan süreyi döndürür.
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47.10.6 scheduler.queue

Bu değişken scheduler nesnelerinin sahip olduğu ve bizim kullanabileceğimiz tek değişken.Daha önce sıraya eklenmiş Event nesnelerini tutuyor.
47.10.7 Örnekler

Anlatım biraz kafa karıştırıcı oldu. Ancak şimdi birkaç Örnek yaparak mantığını kavramanızısağlayalım.
>>> import sched,time
>>> s=sched.scheduler(time.time,time.sleep)
>>> def zamanı_yazdır(sıra):

print(f"Zaman: {time.time()} ,{sıra}")

>>> def farklı_zamanları_yazdır():
print(time.time())
s.enter(10,1,zamanı_yazdır,argument=("Birinci",))
s.enter(5,1,zamanı_yazdır,argument=("İkinci",))
s.enter(5,2,zamanı_yazdır,argument=("Üçüncü",))
s.enter(5,1,zamanı_yazdır,argument=("Dördüncü",))
s.run()
print(time.time())

>>> farklı_zamanları_yazdır()
1532176259.627274
Zaman: 1532176264.6953058 ,İkinci
Zaman: 1532176264.6953058 ,Dördüncü
Zaman: 1532176264.6953058 ,Üçüncü
Zaman: 1532176269.6955397 ,Birinci
1532176269.7111597

Çalışmaya başladıktan 5 saniye sonra “İkinci”, “Üçüncü” ve “Dördüncü” çalıştı. “İkinci” ve“Dördüncü”nün sırası aynıydı. O yüzden tanımlanma sıralarına bakıldı. “Üçüncü”nün önceliksırası 2 olduğu için onlardan daha sonra yazıldı. “Birinci” onlardan 5 saniye sonra yaniçalışmaya başladıktan 10 saniye sonra çalıştı.
Bir başka örnek:
import sched,time
s=sched.scheduler(time.time,time.sleep)
yazdırılacak_değer="Merhaba Dünya"
def değiştir():

global yazdırılacak_değer
yazdırılacak_değer="Merhaba Zalim Dünya"

def yazdır():
print(yazdırılacak_değer)

suan=time.time()
if(s.empty()):

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
s.enterabs(suan+5,1,yazdır)
s.enterabs(suan+6,2,değiştir)
s.enterabs(suan+6,1,yazdır)
s.enter(10,1,yazdır)

s.run()

if bloğunda eğer sıra boşsa çalışmasını söyledik. Sıra boş olduğu için altındaki fonksiyonlarçalışacaktır. İlk önce 5 saniye sonra bir kere yazdır fonksiyonu çalışacaktır. Daha sonraçalışmaya başladıktan 6 saniye sonra ikinci yazdır fonksiyonu çalışacaktır. Çıktısı ilkiyle aynıolur. Ancak hemen sonra çalışan değiştir fonksiyonu ile yazdırılacak_değer değiştiği için 10.saniyede çalışan yazdır fonksiyonu farklı bir çıktı veriyor.
Şu şekilde fantastik bir döngü oluşturulabilir:
import sched,time
s=sched.scheduler(time.time,time.sleep)
suan=time.time()
def çıktı():

global suan
suan+=2
print(suan)
s.enterabs(suan,1,çıktı)

s.enter(5,1,çıktı)
s.run()

Her iki saniyede bir aynı kod çalışacaktır. Eğer 2’yi değiştirirseniz süreyi de düzenlemişolursunuz.

47.11 json Modülü

JSON farklı diller arasında iletişimi sağlamak için geliştirilmiş basit bir veri formatıdır. Buveri formatı Python’daki sözlük ve listelere çok benzer. İki tür kullanımı vardır. Birincisianahtar-değer mantıyla çalışır.
{

"Ad": "Fırat",
"Soyad": "Özgül"

}

JSON ifadelerinde her öğe arasında virgül olmalıdır. Anahtar ve değer ikilisi arasında ise ikinokta kullanılır.
İkinci kullanımı ise liste tipine çok benzer. Bu kullanımda anahtar-değer değil, sadece değerverilir.
{

"Fırat",
"Özgül"

}
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JSON modülünde 4 ana fonksiyon bulunuyor. Bunlardan ikisi Python ile JSON oluşturmayayararken diğer ikisi JSON verilerini çözmeye yarar. JSON oluşturan fonksiyonlar şu ikisidir:
1. json.dump
2. json.dumps

JSON verilerini çözen iki fonksiyon ise şunlardır:
1. json.load
2. json.loads

47.11.1 json.dump ve json.dumps

Bu iki fonksiyonu birlikte yazmak istedim. Çünkü ikisinin parametreleri neredeyse aynı.Aralarındaki fark ise şu:
dump fonksiyonu çıktıyı illaki bir dosya içine aktarır. Yani size al bu senin istediğinJSON çıktısı demez. Bunu diyen dumps fonksiyonudur. dumps fonksiyonu strtipinde bir değer döndürürken dump fonksiyonu hiçbir değer döndürmez.

O yüzden python.org sitesinden alınan şu örneklerde dump yerine dumps fonksiyonukullanılmış.Eğer dump fonksiyonunu kullanacaksanız JSON’a dönüşmesini istediğiniz ifadedensonra dosyayı bulunduran değişkeni yazın.
>>> import json
>>> json.dumps(['foo', {'bar': ('baz', None, 1.0, 2)}])
'["foo", {"bar": ["baz", null, 1.0, 2]}]'
>>> print(json.dumps("\"foo\bar"))
"\"foo\bar"
>>> print(json.dumps('\u1234'))
"\u1234"
>>> print(json.dumps('\\'))
"\\"
>>> print(json.dumps({"c": 0, "b": 0, "a": 0}, sort_keys=True))
{"a": 0, "b": 0, "c": 0}
>>> from io import StringIO
>>> io = StringIO()
>>> json.dump(['streaming API'], io)
>>> io.getvalue()
'["streaming API"]'

Bu fonksiyonların birkaç parametresi var. Şimdi sıra bunların ne işe yaradığını öğrenmekte.
skipkeys

Normalde Python, JSON oluştururken anahtar veya değer basit tipte (str,int,float. . . ) değilseTypeError hatası verir. Eğer bu parametre True (Varsayılan False) ise hata vermek yerine oikiliyi atlar.
ensure_ascii

Eğer bu parametre True (varsayılan olarak) ise çıktıda ASCII tablosuna uymayankarakterlerden kaçınır. False ise buna dikkat etmez.
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>>> import json
>>> json.dumps(["üzüm"],ensure_ascii=True)
'["\\u00fcz\\u00fcm"]'
>>> json.dumps(["üzüm"],ensure_ascii=False)
'["üzüm"]'

indent

Eğer negatif olmayan bir tamsayı veya bir karakter dizisi ise girintileme sayesinde daha güzelbir çıktı almanızı sağlar. Eğer 0, negatif sayı veya boş karakter dizisi(“”) ise her öğeyi yeni satırabasar. None(varsayılan) ise dip dibe bir çıktı verir. Pozitif bir sayı verildiğinde onu boşluk sayısıkabul ederek girintileme yapar. Karakter dizisi ifadesine şu ikisi yeterince açık bir örnek: \t, \n
Not: Karakter dizisi kullanımı 3.2 sürümü itibari ile başladı.

>>> print(json.dumps({"Özellikler":{"Hız":150,"Ses":"10db"}},indent=None))
{"\u00d6zellikler": {"H\u0131z": 150, "Ses": "10db"}}
>>> print(json.dumps({"Ozellikler":{"Hız":150,"Ses":"10db"}},indent=4))
{

"Ozellikler": {
"Hiz": 150,
"Ses": "10db"

}
}
>>> print(json.dumps({"Ozellikler":{"Hız":150,"Ses":"10db"}},indent="\n"))
{

"Ozellikler": {

"Hiz": 150,

"Ses": "10db"

}
}
>>> print(json.dumps({"Ozellikler":{"Hız":150,"Ses":"10db"}},indent=0))
{
"Ozellikler": {
"Hiz": 150,
"Ses": "10db"
}
}

separators

Bu parametre verilen değeri öğeler arasında ayraç olarak kullanır. Verilen değer tuple tipindeolmalıdır. Varsayılan olarak şu kullanılır: (“,”, “: “) Ancak indent parametresiNone değerindeyseilk virgül değeri de iki nokta gibi sonuna boşluk alır. Yani şu şekilde olur: (”, “, “: “)
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>>> json.dumps({"Elma":42,"Armut":25,"kiraz":65},separators=("?","!"))
'{"Elma"!42?"Armut"!25?"kiraz"!65}'

47.11.2 json.load ve json.loads

Bu iki fonksiyon da dump ve dumps gibi birbirine çok benziyor. Hatta farkları bile neredeyseaynı. load fonksiyonu sadece dosyadaki JSON verilerini Python verisine çevirirken loadsfonksiyonu veriyi parametre olarak alıyor. dump ve dumps’da olduğu gibi parametreleritamamen aynı.
Buraya birkaç örnek kod yazalım.
>>> json.loads('{"mezuniyet": "üniversite", "Bölüm": "Tıp"}')
{'mezuniyet': 'üniversite', 'Bölüm': 'Tıp'}
>>> json.loads('["\\u00fcz\\u00fcm"]')
['üzüm']

Şimdi de sıra fonksiyonların aldığı parametrelerde.
object_hook

Döndürülen değerin veri tipini değiştirmenizi sağlar. Bunu bir kod ile açıklayalım.
>>> json.loads('{"mezuniyet": "üniversite", "Bölüm": "Tıp"}',object_hook=list)
['mezuniyet', 'Bölüm']

Gördüğünüz gibi çıktıyı liste tipinde verdi. Ancak bunu yapmak için sadece anahtarları aldı.
object_pairs_hook

object_pairs_hook, object_hook ile benzer görevler yapıyor. İkisi arasında öncelikobject_pairs_hook’da. Eğer anahtar değer ilişkisinden oluşan bir JSON verisiyseobject_pairs_hook değilse object_hook parametresi kullanılır.
>>> json.loads('{"Ad": "Fırat", "Soyad": "Özgül"}',object_pairs_hook=str)
"[('Ad', 'Fırat'), ('Soyad', 'Özgül')]"
>>> json.loads('["Fırat", "Özgül"]',object_pairs_hook=dict,object_hook=list)
['Fırat', 'Özgül']

parse_int

int tipindeki değerlerin Python koduna dönüştürülürken hangi tipin kullanılması gerektiğinibelirler. Bunu bir kodla açıklamak daha kolay olur sanıyorum:
>>> json.loads('{"Satılan": 54, "Kalan": 46}',parse_int=float)
{'Satılan': 54.0, 'Kalan': 46.0}

parse_float

parse_int parametresinin yaptığını float tipindeki sayılar için yapar.
>>> json.loads('[23, 45.2, "yazbel", 512.128]',parse_int=bool,parse_float=list)
[True, ['4', '5', '.', '2'], 'yazbel', ['5', '1', '2', '.', '1', '2', '8']]
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47.12 timeit Modülü

Kaynak Kodu: https://github.com/python/cpython/blob/3.5/Lib/timeit.py Belge Kaynağı:https://docs.python.org/3.5/library/timeit.html
Bu modül küçük kod parçalarının çalışma sürelerini ölçmeyi sağlar. Hem komut satırıarayüzüne hem de çağrılabilir bir arayüze sahiptir. Çalışma sürelerini ölçmek için birçok ortaktuzaktan kaçınır. Tim Peters’in O’Reilly tarafından yayımlanan Python Cookbook kitabının“Algoritmalar” bölümünün girişine de göz atın.
47.12.1 Temel Örnekler

Takip eden örnek, komut satırı arayüzünün üç değişik deyimi nasıl karşılaştırdığını gösteriyor:
python3 -m timeit '"-".join(str(n) for n in range(100))'
10000 loops, best of 3: 29 usec per loop

python3 -m timeit '"-".join([str(n) for n in range(100)])'
10000 loops, best of 3: 25.3 usec per loop

python3 -m timeit '"-".join(map(str, range(100)))'
10000 loops, best of 3: 20 usec per loop

Bu, Python arayüzünden şu kodlarla gerçekleştirilebilir:
import timeit

timeit.timeit('"-".join(str(n) for n in range(100))', number=10000)
0.30339929000001575

timeit.timeit('"-".join([str(n) for n in range(100)])', number=10000)
0.2637243290000697

timeit.timeit('"-".join(map(str, range(100)))', number=10000)
0.2151021940001101

timeit sadece komut satırı arayüzü kullanıldığında yineleme sayısını otomatik olarakbelirleyecektir. Örnekler bölümünde gelişmiş örnekler bulabilirsiniz.
47.12.2 Python Arayüzü

Modül, üç kolaylık fonksiyonu ve bir topluluk sınıfı tanımlar:
timeit.timeit(stmt=’pass’, setup=’pass’, timer=<default timer>, number=1000000,
globals=None)

Verili ifadeyle, kurulum koduyla ve timer fonksiyonuyla bir Timer örneği oluşturunve onun timeit() yöntemini çalıştırma sayıları ile çalıştırın. İsteğe bağlı globalsbağımsız değişkeni, kodun çalıştırılacağı ad alanını belirtir.
Sürüm 3.5’de değiştirildi: İsteğe bağlı globals bağımsız değişkeni eklendi.
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timeit.repeat(stmt=’pass’, setup=’pass’, timer=<default timer>, repeat=3,
number=1000000, globals=None)

Verili ifadeyle, kurulum koduyla ve timer fonksiyonuyla bir Timer örneği oluşturunve onun repeat() yöntemini tekrarlanma sayısı ve çalıştırma sayıları ile çalıştırın.İsteğe bağlı globals bağımsız değişkeni, kodun çalıştırılacağı ad alanını belirtir.
Sürüm 3.5’de değiştirildi: İsteğe bağlı globals bağımsız değişkeni eklendi.

timeit.default_timer()

Her zaman time.perf_counter() olan varsayılan zamanlayıcı
Sürüm 3.3’de değiştirildi: Şimdi varsayılan sayıcı time.perf_counter()

class timeit.Timer(stmt=’pass’, setup=’pass’, timer=<timer function>, globals=None)

Küçük kod parçalarının çalışma hızının zamanlaması için sınıf.
Yapıcı; zamanlamanın yapılması için bir ifade, kurulum için fazladan bir ifadeve zamanlama fonksiyonu alır. Her ifadenin varsayılan değeri pass olur; timerfonksiyonu platforma bağımlıdır (docstring modülüne bakınız). Ayrıca stmt vesetup, birbirlerinden ‘;’ işareti ile ayrılan çok sayıda ifadeyi içerebilir veya çok satırbaşı olan dizi değişkenlerini içermedikçe yeni satırları içerebilir. Deyim varsayılanolarak timeit’in ad alanında yürütülecektir; bu davranış, global alana bir isim alanıgeçirerek kontrol edilebilir.
Birinci ifadenin çalışma hızını ölçmek için timeit() yöntemini kullanın. repeat(),timeit() yöntemini bir çok kez çağırmak ve sonuç listesini geri döndürmek için birkolaylıktır. setup parametresinin çalışma zamanı, bütün çalışma zamanından hariçtutulmuştur.
stmt ve setup parametreleri argümansız çağrılabilen nesneler alabilir. Bu, çağrıları,sonradan timeit() fonksiyonuyla çalıştırılacak şekilde, timer fonksiyonunun içinegömer. Bu durumda ilave fonksiyon çağrıları nedeniyle zamanlama yükünün birazdaha fazla olacağını unutmayın.
Sürüm 3.5’de değiştirildi: İsteğe bağlı olarak globals parametresi eklendi.
timeit(number=1000000)

Ana ifadenin zaman sayısıyla ilgili çalışmaları. Bu, bir kez setup ifadesiniçalıştırır ve sonra ana ifadeyi birkaç kez çalıştırmak için, float tipindesaniyelerle ölçülen zamanı geri döndürür. Döngünün kaç kez tekraredileceğini argüman belirler, varsayılan değeri bir milyondur. Ana ifade,setup ifadesi ve timer fonksiyonu yapıcıya geçirilmek için kullanılırlar.
Not: Varsayılan olarak, timeit() fonksiyonu zamanlama süresincegarbage collection’u etkisiz bırakır. Bu yaklaşımın avantajı, bağımsızzamanlamaları daha çok karşılaştırılabilir yapmaktır. Dezavantajı ise,garbage collection (çöp toplayıcısı), ölçüm esnasında fonksiyonunperformansının önemli bir parçası olabilir. Böylece garbage collection(çöp toplayıcısı) setup değişkeninin (stringinin) ilk ifadesi olarak yenidenaktif edilebilir. Örneğin:
timeit.Timer("for i in range(10): oct(i)", "gc.enable()").
→˓timeit()
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repeat(repeat=3, number=1000000)

timeit()’i bir kaç kez çağırır.
Bu timeit()’i tekrar çağıran, sonuçları listeleyen bir kolaylıkfonksiyonudur. Birinci argüman timeit()’in kaç kez çağrılacağını belirler.İkinci parametre ise timeit()’in argümanıdır.
Not: Sonuç vektörlerinden alınan değerlerin aritmetik ortalamasınıve standart sapmasını rapor olarak sunmada cazip bir yöntemdir.Ancak bu çok kullanışlı değildir. Tipik bir durumda, en küçük değer,makinenin verili kod parçasını ne kadar hızlı şekilde çalıştırdığına dairzayıf bir göstergedir; sonuç vektörleri içindeki yüksek değerler Python’ınhızının değişkenliğinden kaynaklanmaz, ancak diğer işlemlerin tutarlızamanlama çalışmasına karışmasından kaynaklanır. Yani en düşük değersizin ilgilenmeniz gereken tek değer olabilir. Ondan sonra, bütün vektörebakıp istatistik yerine sağ duyuya başvurabilirsiniz.

print_exc(file=name)

Zamanlama kodunun geri izini bastırmaya yardımcı olur.
Tipik kullanım:
t = Timer(...) #try/except bloğunun dışında
try:

t.timeit(...) # ya da t.repeat(...)
except Exception:

t.print_exc()

Standart geri izinin avantajı, derlenen şablondaki kaynak çizgileriningörüntülenecek olmasıdır. İsteğe bağlı file argümanı geri izinin nereyegönderileceğini belirler, varsayılan değeri sys.stderr’dir.
47.12.3 Komut Satırı Arayüzü

Bir program olarak komut satırı arayüzünden çağrılırken şu yapı kullanılır:
python -m timeit [-n N] [-r N] [-u U] [-s S] [-t] [-c] [-h] [statement ...]

Takip eden seçenekler:
-n N, --number=N

İfadenin kaç kez çalıştırılacağını belirler.

-r N, --repeat=N

timer'ın kaç kez tekrar edileceğini (varsayılan değeri 3) belirler.

-s S, --setup=S

Bir kez ilksel olarak çalıştırılacak ifadeyi (varsayılan değeri `pass`)␣
→˓belirler. (sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
-p, --process

Duvar saati zamanını değil de, işlem zamanını ölçer. Varsayılan değeri␣
→˓`time.perf_counter()` yerine `time.process_time()`'dir.

Sürüm 3.3'de gelmiş yeni bir özellik.

-t, --time

(onaylanmamış) `time.time()`'ı kullanır.

-u, --unit=U

Zamanlayıcı çıktısının zaman birimini belirler; usec, msec veya sec␣
→˓birimleri seçilebilir.

Sürüm 3.5'de gelmiş yeni bir özellik.

-c, --clock

(onaylanmamış) `time.clock()`'u kullanır.

-v --verbose

Ham zamanlama sonuçlarını bastırır, daha fazla basamak kesinliği için␣
→˓tekrarlar.

-h -help

Kısa bir kullanım mesajı bastırır ve sonlanır.

Çok satırlı ifadeler, her bir satırı ayrı bir ifade argümanı olacak şekilde verilebilir; girintiliçizgiler, bir argümanın tırnak işaretleri içine alınarak ve önde gelen boşluklarla kullanılabilir.
Şayet -n değeri girilmezse, uygun döngü sayısı, toplam süre 0.2 saniye olana kadar onun üstleriolacak şekilde hesaplanır.
default_timer() ölçümleri makinede çalışan diğer programlar tarafından etkilenebilir, buyüzden hassas ölçüm yapmak gerektiğinde en iyisi, zamanlamayı bir kaç kez tekrar etmek veen uygun zamanı seçmektir. -r seçeneği bu işlem için uygundur; varsayılan üç yineleme sayısıbir çok durumda yeterlidir. CPU süresini ölçmek için time.process_time()’ı kullanabilirsiniz.
Not: Bir geçiş ifadesi çalıştırmakla ilgili belirli bir temel yük vardır. Buradaki kod bunugizlemeye çalışmaz fakat siz bunun farkında olmalısınız. Temel yük, programı argümansızçağırarak ölçülebilir ve Python sürümleri arasında farklılıklar gösterir.
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47.12.4 Örnekler

Sadece başlangıçta bir kez çalıştırılmak üzere bir setup (kurulum) ifadesi kullanılabilir:
python -m timeit -s 'text = "sample string"; char="g"' 'char in text'
10000000 loops, best of 3: 0.0482 usec per loop

python -m timeit -s 'text = "sample string"; char="g"' 'text.find(char)'
10000000 loops, best of 3: 0.178 usec per loop

Python arayüzü için:
import timeit

timeit.timeit('char in text', setup='text = "sample string"; char = "g"')
0.048954748002870474

timeit.timeit('text.find(char)', setup='text = "sample string"; char = "g"')
0.2300617519977095

Aynı işlem timer() sınıfını ve metotlarını kullanarak da yapılabilir:
import timeit

t = timeit.Timer('char in text', setup='text = "sample string"; char = "g"')
t.timeit()
0.049284196000371594
t.repeat()
[0.051710191000893246, 0.04452369999853545, 0.04527571799917496]

Sonraki örnekler çok satırlı ifadelerin zaman ölçümünün nasıl yapılacağını gösterir. Aşağıdakiörnekte, hasattr() ve try/except’in maliyeti, nesne özelliklerinin nasıl kaybedilip ortayakonduğunu test etmek için karşılaştırılmıştır:
python -m timeit 'try:' ' str.__bool__' 'except AttributeError:' ' pass'
1000000 loops, best of 3: 0.99 usec per loop

python -m timeit 'if hasattr(str, "__bool__"): pass'
1000000 loops, best of 3: 0.476 usec per loop

python -m timeit 'try:' ' int.__bool__' 'except AttributeError:' ' pass'
1000000 loops, best of 3: 0.966 usec per loop

python -m timeit 'if hasattr(int, "__bool__"): pass'
1000000 loops, best of 3: 0.479 usec per loop

Python arayüzü için:
import timeit

# özellik kayıp
s = """\

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
try:

str.__bool__
except AttributeError:

pass
"""

timeit.timeit(stmt=s, number=100000)
0.08558237599936547

s = "if hasattr(str, '__bool__'): pass"
timeit.timeit(stmt=s, number=100000)
0.0541383109994058

# özellik mevcut
s = """\
try:

int.__bool__
except AttributeError:

pass
"""

timeit.timeit(stmt=s, number=100000)
0.011753970000427216

s = "if hasattr(int, '__bool__'): pass"
timeit.timeit(stmt=s, number=100000)
0.016129147999890847

timeit()’i tanımladığınız fonksiyonda kullanmak için önemli bir ifade içeren bir setupparametresi geçirebilirsiniz:
def test():

"""Test fonksiyonu"""
L = [i for i in range(100)]

if __name__ == '__main__':
import timeit
print(timeit.timeit("test()", setup="from __main__ import test"))
4.163065000997449

Bir diğer seçenek şimdiki global ad alanı içerisinde çalıştırılacak globals()’i genel alanparametrelerine geçirmektir. Bu bireysel olarak içe aktarmaları belirtmeye göre daha kolaydır:
def f(x):

return x**2

def g(x):
return x**4

def h(x): (sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
return x**8

import timeit
print(timeit.timeit('[func(42) for func in (f,g,h)]', globals=globals()))
1.632076413003233

timeit’i kullanarak benzer işlemleri yapan kodlardan hangisinin daha performanslı olduğunugörebilirsiniz:
python -m timeit '"a" + "b"'
100000000 loops, best of 3: 0.0183 usec per loop

python -m timeit '"{} .{} ".format("a", "b")'
1000000 loops, best of 3: 0.215 usec per loop

python -m timeit '"%s %s " %("a", "b")'
10000000 loops, best of 3: 0.117 usec per loop

python -m timeit '"".join(("a", "b"))'
10000000 loops, best of 3: 0.109 usec per loop

Python arayüzü için:
import timeit

timeit.timeit('"a" + "b"', number=1000000)
0.018340642998737167

timeit.timeit('"{} {} ".format("a", "b")', number=1000000)
0.3770097929991607

timeit.timeit('"%s %s " %("a", "b")', number=1000000)
0.2078534940010286

timeit.timeit('"".join(("a", "b"))', number=1000000)
0.1585119779992965

47.13 sys Modülü

Tıpkı os modülü gibi, sys de Python programlama dilindeki önemli standart kütüphanemodüllerinden biridir. Bu modül, kullandığınız Python sürümü ile ilgili bilgi edinmenizi vekullandığınız Python sürümü ile çeşitli işlemler yapabilmenizi sağlar.
Bütün modüllerde olduğu gibi, bu modülü de şu komutla içe aktarıyoruz:
>>> import sys

Bu modülün içinde hangi nitelik ve fonksiyonların olduğunu görmek için şu komutukullanabileceğinizi biliyorsunuz:
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>>> dir(sys)

Gördüğünüz gibi bu modül içinde de epeyce fonksiyon ve nitelik var. Biz bu bölümde, sysmodülünün en yaygın kullanılan, en önemli fonksiyon ve niteliklerini ele alacağız.
İlk olarak exit() fonksiyonu ile başlayalım. . .
47.13.1 sys.exit()

sys modülünün exit() fonksiyonunu kullanarak, programınızın işleyişini durdurabilir,programınızı kapanmaya zorlayabilirsiniz. Basit bir örnek verelim:
import sys

sayı = input('Bir sayı girin: ')

if int(sayı) < 0:
print('çıkılıyor...')
sys.exit()

else:
print(sayı)

Eğer kullanıcı 0’dan küçük bir sayı girerse programımız sys.exit() komutunun etkisiyleçalışmayı durdurup kapanacaktır.
47.13.2 sys.argv

sys modülünün argv niteliği, yazdığımız program çalıştırılırken kullanılan parametreleri birliste halinde tutar.
Gelin isterseniz bunun ne demek olduğunu bir örnek üzerinde gösterelim.
Şimdi mesela masaüstünde deneme.py adlı bir dosya oluşturun ve içine şunları yazın:
import sys
print(sys.argv)

Bu programı şu komutla çalıştırın:
python deneme.py

Programı çalıştırdığınızda şuna benzer bir çıktı alacaksınız:
['deneme.py']

Gördüğünüz gibi, sys.argv komutu bize bir liste veriyor. Bu listenin ilk öğesi, yazdığımızprogramın adı. Yani deneme.py.
Şimdi aynı programı bir de şu şekilde çalıştıralım:
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python deneme.py parametre

Bu defa programımız bize şu çıktıyı verecek:
['deneme.py', 'parametre']

Gördüğünüz gibi, sys.argv komutu, programın ismi ile birlikte, bu programa parametreolarak verilen değerleri de bir liste halinde saklıyor. Bu oldukça önemli ve kullanışlı birözelliktir. Bu özellikten pek çok farklı şekillerde yararlanabilirsiniz.
Mesela:
import sys

def çık():
print('Çıkılıyor...')
sys.exit()

if len(sys.argv) < 2:
print('Gerekli parametreleri girmediniz!')
çık()

elif len(sys.argv) > 2:
print('Çok fazla parametre girdiniz!')
çık()

elif sys.argv[1] in ['-v', '-V']:
print('Program sürümü: 0.8')

else:
mesaj = 'Girdiğiniz parametre ({} ) anlaşılamadı!'
print(mesaj.format(sys.argv[1]))
çık()

Burada öncelikle modülümüzü içe aktardık:
import sys

Bunu yapmadan, o modülü kullanamayacağımızı biliyorsunuz.
Ardından çık() adlı bir fonksiyon tanımladık:
def çık():

print('Çıkılıyor...')
sys.exit()

Programı sonlandırmak istediğimizde bu fonksiyonu kullanacağız.
Daha sonra şöyle bir if bloğu oluşturduk:
if len(sys.argv) < 2:

print('Gerekli parametreleri girmediniz!')
çık()
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Eğer sys.argv listesinin uzunluğu 2’den düşükse, programımız herhangi bir parametreolmadan, yalnızca ismiyle çalıştırılmış demektir. Bu durumda kullanıcıya ‘Gerekliparametreleri girmediniz!’ mesajını gösterip programı sonlandırıyoruz.
Sonraki kod bloğumuz şöyle:
elif len(sys.argv) > 2:

print('Çok fazla parametre girdiniz!')
çık()

Eğer sys.argv listesi 2’den büyükse, programımız birden fazla parametre ile çalıştırılmışdemektir. Bu durumda kullanıcıya ‘Çok fazla parametre girdiniz!’ mesajını gösterip yineprogramı sonlandırıyoruz.
Bir sonraki kodlarımız şöyle:
elif sys.argv[1] in ['-v', '-V']:

print('Program sürümü: 0.8')

Eğer sys.argv listesinin ikinci öğesi -v veya -V ise programımızın sürüm bilgisini veriyoruz.
Son olarak da şu bloğu yazıyoruz:
else:

mesaj = 'Girdiğiniz parametre ({} ) anlaşılamadı!'
print(mesaj.format(sys.argv[1]))
çık()

Kullanıcının -v veya -V dışında bir parametre girmesi durumunda ise, girilen parametreninanlaşılamadığı konusunda kullanıcıyı bilgilendirip programdan çıkıyoruz.
Aşağıda, programımızın hangi komutlara hangi karşılıkları verdiğini görüyorsunuz:
C:\Users\fozgul\Belgelerim> python deneme.py
Gerekli parametreleri girmediniz!
Çıkılıyor...

C:\Users\fozgul\Belgelerim> python deneme.py -a
Girdiğiniz parametre (-a) anlaşılamadı!
Çıkılıyor...

C:\Users\fozgul\Belgelerim> python deneme.py -a -b
Çok fazla parametre girdiniz!
Çıkılıyor...

C:\Users\fozgul\Belgelerim> python deneme.py -v
Program sürümü: 0.8

C:\Users\fozgul\Belgelerim> python deneme.py -V
Program sürümü: 0.8
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47.13.3 sys.executable

Eğer, yazdığınız bir programda, programınızın çalıştığı sistemdeki Python’ın çalıştırılabilirdosyasının adını ve yolunu öğrenmeniz gerekirse bu niteliği kullanabilirsiniz:
>>> sys.executable

C:\Python37python.exe

47.13.4 sys.getwindowsversion()

Bu fonksiyon, kullanılan Windows sürümüne ilişkin bilgi verir:
>>> sys.getwindowsversion()

sys.getwindowsversion(major=5, minor=1, build=2600,
platform=2, service_pack='Service Pack 3')

Uyarı: Bu fonksiyon yalnızca Windows’ta çalışır. GNU/Linux’ta bu fonksiyon tanımlıdeğildir.
Bu fonksiyon kendi içinde de bazı nitelikler barındırır. Bunları görmek için şu komutukullanabilirsiniz:
>>> ver = sys.getwindowsversion()
>>> dir(ver)

['__add__', '__class__', '__contains__', '__delattr__',
'__dir__', '__doc__', '__eq__', '__format__', '__ge__',
'__getattribute__', '__getitem__', '__getnewargs__',
'__gt__', '__hash__', '__init__', '__iter__', '__le__',
'__len__', '__lt__', '__mul__', '__ne__', '__new__',
'__reduce__', '__reduce_ex__', '__repr__', '__rmul__',
'__setattr__', '__sizeof__', '__str__', '__subclasshook__',
'build', 'count', 'index', 'major', 'minor', 'n_fields',
'n_sequence_fields', 'n_unnamed_fields', 'platform',
'product_type', 'service_pack', 'service_pack_major',
'service_pack_minor', 'suite_mask']

Bu niteliklere erişmek için şu söz dizimini kullanabilirsiniz:
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>>> ver.service_pack()

47.13.5 sys.path

Modüller konusunu işlerken sys modülünün path niteliğinden söz etmiştik. O yüzden oradasöylediklerimizi tekrarlamayacağız.
47.13.6 sys.platform

osmodülünü incelerken öğrendiğimiz name niteliği gibi, sysmodülünün platform adlı niteliğide, kodlarımızın çalıştığı işletim sistemi hakkında bize bilgi verir:
>>> sys.platform

Eğer bu komutu GNU/Linux’ta verirsek linux çıktısı, Windows’ta verirsek win32 çıktısı, Mac OSX’te verirsek darvin çıktısı alırız.
47.13.7 sys.prefix

sysmodülünün prefix niteliği Python’ın hangi dizine kurulduğunu gösterir:
>>> sys.prefix

'/home/local/python'

Veya:
>>> sys.prefix

'C:\\Python'

47.13.8 sys.ps1

sysmodülünün ps1 niteliği, etkileşimli kabuktaki ‘>>>’ işaretini tutar:
>>> sys.ps1

'>>> '

Eğer isterseniz bu işareti değiştirebilirsiniz:
>>> sys.ps1 = '+++ '

Bu komutu verdikten sonra ‘>>>’ işaretinin ‘+++’ olarak değiştiğini göreceksiniz.
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47.13.9 sys.ps2

Etkileşimli kabukta Python bizden girdiğimiz kodların devamını beklediğini göstermek için ‘. . . ’işaretini kullanır:
>>> a = 5
>>> if a == 5:
...

sysmodülünün ps2 niteliği, işte etkileşimli kabuktaki devam satırlarında gördüğümüz bu ‘. . . ’işaretini tutar:
>>> sys.ps2

'... '

Eğer isterseniz bu işareti değiştirebilirsiniz:
>>> sys.ps1 = '--- '

Bu komutu verdikten sonra ‘. . . ’ işaretinin ‘—’ olarak değiştiğini göreceksiniz.
47.13.10 sys.version

sysmodülünün version niteliği kullandığınız Python sürümüne ilişkin ayrıntılı bilgi verir:
>>> sys.version

'3.7.0 (default, 22.01.2022, 12:24:55)
[GCC 4.4.7 20120313 (Red Hat 4.4.7-3)] on linux'

47.13.11 sys.version_info

sysmodülünün version_info niteliği de kullandığınız Python sürümüne ilişkin bilgi verir:
>>> sys.version_info

sys.version_info(major=|major3|, minor=|minor3|, micro=|micro3|, releaselevel='final', serial=0)

Bu nitelik kendi içinde birtakım başka nitelikler de barındırır:
>>> dir(sys.version_info)

['count', 'index', 'major', 'micro', 'minor',
'n_fields', 'n_sequence_fields', 'n_unnamed_fields',
'releaselevel', 'serial']

Bu niteliklere nasıl ulaşacağınızı biliyorsunuz:
>>> sys.version_info.major #büyük sürüm numarası
>>> sys.version_info.minor #küçük sürüm numarası
>>> sys.version_info.micro #minik sürüm numarası
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47.13.12 sys.winver

sysmodülünün winver niteliği Python’ın büyük sürüm numarasıyla küçük sürüm numarasınıverir:
>>> sys.winver

3.7

Uyarı: Bu nitelik yalnızca Windows’ta çalışır; GNU/Linux’ta tanımlı değildir.

47.13.13 sys.stdout

Önceki derslerimizden de bildiğiniz gibi stdout, ‘standart çıktı konumu’, yani programlarımızınçıktılarını standart olarak verdikleri konum anlamına geliyor.
Python’da yazdığımız programlar çıktılarını standart olarak komut satırına verir. Yani mesela:
>>> print('merhaba zalim dünya')

komutunu verdiğimizde, bu komutun çıktısı komut ekranında görünecektir.
Python’da standart çıktı konumununun neresi olacağı bilgisi sys modülünün stdout adlıniteliği içinde tutulur:
>>> import sys
>>> sys.stdout

<_io.TextIOWrapper name='<stdout>' mode='w' encoding='cp1254'>

Standart çıktı konumuna yazmanın en yaygın yolunun print() komutunu kullanmakolduğunu biliyoruz. Bu komut, standart çıktı konumu neresi ise oraya yazacaktır.
Standart çıktı konumuma yazmanın başka bir yolu da doğrudan sys.stdout niteliğinin
write()metodunu kullanmaktır.
Dikkatlice bakın:
>>> sys.stdout.write('merhaba zalim dünya')

print() komutundan farklı olarak sys.stdout.write() fonksiyonu şöyle bir çıktı verir:
merhaba zalim dünya19

Burada, çıktının sonundaki 19 sayısı ‘merhaba zalim dünya’ karakter dizisinin uzunluğunugösteriyor. sys.stdout.write() fonksiyonu etkileşimli kabukta kullanıldığında böyle bir çıktıverir. Ama eğer bu kodları bir dosyaya yazıp çalıştırırsanız sonraki 19 sayısı görünmez.
Bu arada, her ne kadar print() ve sys.stdout.write() birbirine benzese de aralarındaönemli farklar bulunur. Örneğin print() fonksiyonu parametre olarak her türlü veri tipinialabilir. Ancak sys.stdout.write() fonksiyonu parametre olarak yalnızca karakter dizisialabilir:
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>>> sys.stdout.write(12)

Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>

TypeError: must be str, not int

Dolayısıyla sys.stdout.write() fonksiyonuna parametre olarak vereceğiniz değeri önceliklekarakter dizisine çevirmeniz gerekir:
>>> sys.stdout.write(str(12))

122

Not: Sondaki 2 sayısının ‘12’ karakter dizisinin uzunluğunu gösterdiğini söylemiştik. Bu kodlarıdosyaya yazıp çalıştırdığınızda yalnızca 12 çıktısı alırsınız.
print() ile sys.stdout.write() arasındaki önemli bir fark da, print() fonksiyonuyazma işleminden sonra bir sonraki satıra geçerken, sys.stdout.write() fonksiyonunungeçmemesidir.
Uyarı: sys.stdout.write() fonksiyonu etkileşimli kabuktan çalıştırıldığında ve dosyadançalıştırıldığında birbirinden farklı çıktılar verir. O yüzden aşağıdaki örnekleri dosyaya yazıpçalıştırmanızı tavsiye ederim.

Mesela şu örneğe bakalım:
for i in 'istihza':

print(i)

Bu komut şu çıktıyı verir:
i
s
t
i
h
z
a

Gördüğünüz gibi, print() fonksiyonu, döngüye giren her öğeyi yeni satıra basıyor.
Bir de sys.stdout.write() fonksiyonunun ne yaptığına bakalım:
import sys

for i in 'istihza':
sys.stdout.write(i)

Bu komutlar ise şu çıktıyı verir:
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istihza

Gördüğünüz gibi, sys.stdout.write() fonksiyonu öğelerin hepsini aynı satıra bastı. Eğeröğelerin ayrı satırlara basılmasını istiyorsanız bunu açıkça belirtmelisiniz:
import sys

for i in 'istihza':
sys.stdout.write(i+'\n')

sys.stdout.write() fonksiyonunun otomatik olarak satır başı karakterini basmıyor oluşunukullanarak kronometre benzeri bir program yazabilirsiniz:
import sys

sayaç = 0

while True:
sys.stdout.write(str(sayaç)+'\r')
sayaç += 1

Burada, önceki derslerimizde öğrendiğimiz kaçış dizilerinden \r’yi kullanarak, her öğeninekrana basılmasının ardından satırın en başına dönülmesini sağladık. Böylece öğeler yan yanadeğil de birbirlerinin üstüne basılmış oldu.
Bu arada, eğer yukarıdaki kodlar herhangi bir çıktı vermeden bekliyorsa, kodları şu şekildeyazın:
import sys

sayaç = 0

while True:
sys.stdout.write(str(sayaç)+'\r')
sys.stdout.flush()
sayaç += 1

Burada eklediğimiz sys.stdout.flush() satırı, Python’ın tamponda beklettiği verileri çıktıyagöndermesini sağlar. Siz bu ‘flush’ kavramını print() fonksiyonundan hatırlıyor olmalısınız(print() fonksiyonunun flush parametresi).
Hatırlarsanız, ‘flush’ kavramının yanısıra, print() fonksiyonunu işlerken öğrendiğimiz birbaşka kavram da standart çıktı konumunun değiştirilmesi idi. print() fonksiyonunaverdiğimiz file parametresi yardımıyla programlarımızın standart olarak çıktı verdiği konumudeğiştirebiliyorduk:
f = open('çıktılar.txt', 'w')
print('merhaba zalim dünya', file=f)

Burada çıktılar.txt adlı bir dosya oluşturduk ve bunu print() fonksiyonunun fileparametresine atayarak, çıktıları komut satırı yerine çıktılar.txt adlı dosyaya gönderdik.
Aynı işlemi sys.stdout aracılığıyla da yapabileceğimizi biliyorsunuz:
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import sys

f = open('çıktılar.txt', 'w'):
sys.stdout = f
sys.stdout.write('merhaba zalim dünya')

Gerçi bu sizin bilmediğiniz bir şey değil. Zira siz bunu print() Fonksiyonu konusunu işlerkende görmüştünüz. . .
47.13.14 sys.stderr

Önceki bölümde gördüğümüz şu kodları tekrar önümüze alalım:
import sys

f = open('çıktılar.txt', 'w')
sys.stdout = f
sys.stdout.write('merhaba zalim dünya')

Bu kodlar, bildiğiniz gibi, çıktı olarak verilmek istenen değerlerin çıktılar.txt adlı bir dosyayayönlendirilmesini sağlıyor. Ancak kodlarımızı bu şekilde yazdığımızda sadece normal değerleryönlendirilecektir. Mesela çalışma esnasında ortaya çıkan hatalar yine komut ekranınabasılmaya devam edecektir:
import sys

f = open('çıktılar.txt', 'w')
sys.stdout = f
sys.stdout.write(1/0)

Bu kodları çalıştırdığınızda, standart çıktı konumu yönlendirilmiş olmasına rağmen, hatamesajı komut satırına basılacaktır:
Traceback (most recent call last):
File "deneme.py", line 5, in <module>

sys.stdout.write(1/0)
ZeroDivisionError: division by zero

Çünkü Python’da hata mesajlarının öntanımlı olarak basıldığı yer komut satırıdır. Nasılçıktıların standart olarak basıldığı yeri teknik olarak ‘standart çıktı konumu’ (Standard Output- stdout) olarak adlandırıyorsak, hataların standart olarak basıldığı yeri de teknik olarak‘standart hata konumu’ (Standard Error - stderr) olarak adlandırıyoruz.
Tıpkı stdout’u manipüle edebildiğimiz gibi, stderr’i de manipüle edebiliriz:
import sys

f =open('hatalar.txt', 'w')
sys.stderr = f
sys.stderr.write(1/0)
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Bu durumda, programımızın işleyişi sırasında ortaya çıkan hatalar hatalar.txt adlı bir dosyayayönlendirilecektir.
Bu bilgiyi kullanarak şöyle bir kod da yazabiliriz:
import sys

çıktılar = open('çıktılar.txt', 'w')
hatalar = open('hatalar.txt', 'w')
sys.stdout = çıktılar
sys.stderr = hatalar

print('normal çıktı')
print('hata mesajı: ', 1/0)

Bu kodları çalıştırdığınızda, hata mesajı üretmeden başarıyla tamamlanan çıktıların çıktılar.txtadlı dosyaya, hata mesajlarının ise hatalar.txt adlı dosyaya yönlendirildiğini göreceksiniz.
47.13.15 sys.stdin

Python’da üç adet standart konum bulunur:
1. Standart çıktı konumu - stdout
2. Standart hata konumu - stderr
3. Standart girdi konumu - stdin

İlk ikisini zaten görmüştük. Üçüncüsünü de şimdi ele alacağız.
Bildiğiniz gibi Python’da kullanıcıdan veri almak için input() fonksiyonunu kullanıyoruz:
sayı = input('Lütfen bir sayı girin: ')

Bu fonksiyonun görevi, standart girdi konumuna girilen verileri okumaktır. Python’dakistandart girdi konumu (genellikle) komut satırı olduğu için, input() fonksiyonu verileri komutsatırından okur.
Python’da standart girdi konumunu tutan değişken sys.stdin’dir. Dolayısıyla eğer isterseniz,verileri kullanıcıdan input() fonksiyonu yerine doğrudan sys.stdin niteliği aracılığıyla daalabilirsiniz:
>>> import sys
>>> sys.stdin.read()

Bu komutları verdiğinizde, komut satırı sizden veri almaya hazır hale gelir. Bu şekildeistediğiniz kadar veriyi komut satırına girebilirsiniz. Veri girişini durdurmak istediğinizde iseWindows’ta CTRL+C, GNU/Linux’ta ise CTRL+D tuşlarına basmanız gerekir. Bu şekilde komutsatırını terkettiğinizde, girmiş olduğunuz değerler bir karakter dizisi olarak ekrana basılacaktır.
sys.stdin niteliği, bize veri okumak için üç farklı fonksiyon sunar:
1. sys.stdin.read()
2. sys.stdin.readline()
3. sys.stdin.readlines()
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read() fonksiyonu birden fazla satır içeren verilerin girilmesine müsaade eder ve çıktı olarakbir karakter dizisi verir:
>>> sys.stdin.read()
(Girdi)
Fırat
Özgül
Adana
(Çıktı)
'Fırat\nÖzgül\nAdana\n'

readline() fonksiyonu tek bir satır içeren verilerin girilmesine müsaade eder ve çıktı olarakbir karakter dizisi verir:
>>> sys.stdin.readline()
(Girdi)
Fırat
(Çıktı)
'Fırat\n'

readlines() fonksiyonu birden fazla satır içeren verilerin girilmesine müsaade eder ve çıktıolarak bir liste verir:
>>> sys.stdin.readlines()
(Girdi)
Fırat
Özgül
Adana
(Çıktı)
['Fırat\n', 'Özgül\n', 'Adana\n']

Gelin isterseniz sys.stdin niteliğinin nasıl kullanılabileceğine ilişkin birkaç örnek verelim:
import sys

with open('kayıtlar.txt', 'w') as kayıtlar:
while True:

satırlar = sys.stdin.readline()
if satırlar.strip() == ':q':

break
else:

kayıtlar.write(satırlar)

Burada kayıtlar.txt adlı bir dosya oluşturduk öncelikle. Daha sonra da readline() fonksiyonuaracılığıyla kullanıcıdan aldığımız bütün verileri bu dosyaya yazdık. Kullanıcının programdançıkabilmesini sağlamak için de ‘:q’ tuş kombinasyonunu ayarladık. Böylece komut satırındançalışan basit bir metin düzenleyici yazmış olduk!
Tıpkı sys.stdout ve sys.stderr konumlarını değiştirdiğimiz gibi, sys.stdin konumunu dadeğiştirebiliriz. Böylece verileri komut satırı aracılığıyla değil, mesela bir dosya aracılığıylaalabiliriz.
Aşağıdaki örneği dikkatlice inceleyin:
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import sys

f = open('oku.txt')

sys.stdin = f

while True:
satırlar = sys.stdin.readline()
if satırlar.strip() == ':q':

break
else:

sys.stdout.write(satırlar)

Bu kodları yazdıktan sonra, bu kodların bulunduğu dizinde oku.txt adlı bir dosya oluşturun.Ardından programınızı çalıştırın. Programınız şu anda sizden veri girmenizi bekliyor. Verilerioku.txt adlı dosyaya gireceksiniz.
oku.txt adlı dosyayı açıp bir şeyler yazın. Veri girerken dosyayı her kaydedişinizde dosyaiçindeki verilerin komut satırına düştüğünü göreceksiniz. Veri girişini tamamladıktan sonradosyanın en son satırına ‘:q’ yazıp dosyayı kaydettiğiniz anda da programınız kapanacaktır.

47.14 argparse Modülü

47.14.1 Giriş

Yazdığımız her uygulama grafik arayüzüne sahip olmaz. Bazı uygulamalar komut satırına dahauygundur ve bu uygulamalar bazı parametrelere ihtiyaç duyar. argparse modülü kullanıcıdanaldığımız parametreler için yardım mesajları, nasıl kullanıldığına yönelik mesajları üretir.Ayrıca bu modül kullanıcı geçersiz parametre girerse uygun hata mesajını bastırır.
Ayrıştırıcı Oluşturmak

İlk olarak modülümüzü dahil etmemiz gerekiyor. Modülümüzü dahil ettikten sonraayrıştırıcımız için nesne oluşturuyoruz.:
import argparse

Ardından ArgumentParser üzerinden yeni bir nesne oluşturuyoruz.:
ayristirici = argparse.ArgumentParser(description='Bu uygulama bazı işler␣
→˓yapıyor.')

Artık argümanlar ekleyebiliriz.
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Argüman Eklemek

ArgumentParser nesnesine gerekli tüm bilgileri verdikten sonra, add_argument() fonksiyonuile argümanları ekleyebiliriz.
Örnek:
ayristirici.add_argument('-i', '--ilk_arguman', nargs='+', required=False, help=
→˓"Bu ilk argümandır")
ayristirici.add_argument('-a', '--ikinci_arguman', required=False, help="Bu␣
→˓ikinci argümandır")

İki argümanımızı eklemiş olduk. Şimdi ayristirici.print_help() ile çıktımızı bastıralım veinceleyelim.
Not: Normal şartlarda argparse modülü komut satırı için uygundur ancak etkileşimli
kabukta çalışırken sonuçları görmek için argparse modülünün print_help()
fonksiyonunu kullanacağız.

Argüman Ayrıştırmak

ArgumentParser nesnesi parse_args() fonksiyonu yardımıyla argümanları ayrıştırmamızasağlar. Etkileşimli kabuğumuza:
ayristirici.parse_args(['-a', '7'])

yazalım ve çıktımızı inceleyelim.
Çıktımız:
Namespace(ikinci_arguman='7')

parse_args fonksionuna biz ‘-a’ parametresine vermemize rağmen ayrıştırıcımız bizeargümanin ikinci ismini ve ona atadığımız değeri -7- verdi.
47.14.2 ArgumentParser Nesnesi

Temel olarak ArgumentParser nesnemizin yapısı:
class argparse.ArgumentParser(prog=None, usage=None, description=None,␣
→˓epilog=None, parents=[], formatter_class=argparse.HelpFormatter, prefix_chars=
→˓'-', fromfile_prefix_chars=None, argument_default=None, conflict_handler=
→˓'error', add_help=True, allow_abbrev=True)

Yeni bir ArgumentParser nesnesi oluşturulduğunda alacağı tüm argümanlar anahtar kelime-keyword- olarak iletilmeli.
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Argümanlar ve Açıklamaları

• prog: Uygulamanın adı (varsayılan: sys.argv[0])
• usage: Uygulamanın kullanım amacını açıklayan bir metin. (varsayılan: Uygulamayaeklenen parametrelerden oluşur)
• description: Argüman yardımından önce ekrana çıkar açıklamametni (varsayılan:None)
• epilog: Argüman yardımından sonra ekrana çıkan açıklama metni (varsayılan: None)
• parents: Farklı bir ArgumentParser nesnesinin sahip olduğu argümanları dahil eder.
• formatter_class: Yardım çıktılarını kişiselleştirir.
• prefix_chars: İsteğe bağlı argümanların önüne konulan karakteri ayarlar. (varsayılan: -)
• fromfile_prefix_chars: Ek argümanların okunması gereken dosyayı önekleyen karakterkümesi. (varsayılan: None)
• argument_default: Argümanlar için global değer. (varsayılan: None)
• conflict_handler: Çakışan argümanlar için çözüm stratejisi. (genellikle gereksiz)
• add_help: -h / –help seçeneğini ayrıştırıcıya ekler. (varsayılan: True)
• allow_abbrev: Kısaltmalar net değilse uzun seçeneklerin kısaltılmasını sağlar.(Varsayılan: None)

prog argümanı

ArgumentParser nesnesi varsayılan olarak sys.argv[0] çıktısını uygulama ismi olarak kullanır.Bu genellikle tercih edilen bir yöntemdir çünkü çoğu zaman uygulama ismi ile dosya ismi aynıolur.
ilkuygulama.py isimli bir dosya oluşturalım ve içine kodlarımızı yazalım:
import argparse
ayristirici = argparse.ArgumentParser()
ayristirici.add_argument('--foo', help='foo yardım')
print(ayristirici.print_help())

Çıktımız:
usage: ilkprogram.py [-h] [--foo FOO]

optional arguments:
-h, --help show this help message and exit
--foo FOO foo help

Gördüğümüz gibi uygulama ismimiz ekrana çıktı ancak biz uygulamamızın ismini farklıkullanmak istiyorsak? O zaman ArgumentParser nesnesine prog parametresini uygulamaismini verelim:
import argparse
ayristirici = argparse.ArgumentParser(prog='Bu benim ilk uygulamam')

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
ayristirici.add_argument('--foo', help='foo yardım')
print(ayristirici.print_help())

Çıktımız:
usage: Bu benim ilk uygulamam [-h] [--foo FOO]

optional arguments:
-h, --help show this help message and exit
--foo FOO foo yardım

Uygulamamızın ismi değişti.
usage argümanı

Yazdığımız uygulamaya kullanıcı için küçük bir açıklama eklemek isteyebiliriz. Bu işlem içinusage argümanı bize yetişiyor.
Hemen kodumuzu deneyelim.:
import argparse
ayristirici = argparse.ArgumentParser(usage='Bu uygulama şimdilik tek parametre␣
→˓alıyor. ')
ayristirici.add_argument('--parametre', help='parametre yardım')
print(ayristirici.print_help())

Çıktımız:
usage: Bu uygulama şimdilik tek parametre alıyor.
optional arguments:
-h, --help show this help message and exit
--parametre PARAMETRE

parametre yardım

Eğer biz usage parametresini kullanmasaydık o zaman uygulamamız varsayılan olarak tümparametrelerin sıralı halini kullanacaktı.:
usage: ilkprogram.py [-h] [--parametre PARAMETRE]
optional arguments:
-h, --help show this help message and exit
--parametre PARAMETRE

parametre yardım
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description argümanı

description argümanı ile uygulamamız için kısa bilgi ve nasıl çalıştığı hakkında açıklama sunar.Yardım mesajı ve parametreler arasında açıklama sunar.
Kodumuzu yazalım:
import argparse
ayristirici = argparse.ArgumentParser(description='Uygulama hakkında açıklama␣
→˓metni')
ayristirici.add_argument('--parametre', help='parametre yardım')
print(ayristirici.print_help())

Çıktımız:
usage: ilkprogram.py [-h] [--parametre PARAMETRE]

Uygulama hakkında açıklama metni

optional arguments:
-h, --help show this help message and exit
--parametre PARAMETRE

parametre yardım

Varsayılan olarak çıktımız belli bir alana sığdırılır ancak bunu değiştirmek isterseniz
`formatter_class` argümanı kullanılır.

epilog argümanı

Yazdığımız bazı uygulamalar daha fazla açıklamaya ihtiyaç duyabilir. Bunun için epilogparametresini kullanırız.
Örnek:
import argparse
ayristirici = argparse.ArgumentParser(epilog='Uygulama hakkında ikinci açıklama
→˓')
ayristirici.add_argument('--parametre', help='parametre yardım')
print(ayristirici.print_help())

Çıktımız:
usage: ilkprogram.py [-h] [--parametre PARAMETRE]

optional arguments:
-h, --help show this help message and exit
--parametre PARAMETRE

parametre yardım

Uygulama hakkında ikinci açıklama
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Varsayılan olarak çıktımız belli bir alana sığdırılır ancak bunu değiştirmek isterseniz
`formatter_class` argümanı kullanılır.

parents argümanı

Bazı durumlarda, argüman ayrıştırıcılar ortak argüman kümesini paylaşabilir. Argümantanımlarını tekrarlamak yerine ortak argümanları bir kere tanımlayarak tanımlayıp parentsargümanı ile farklı ayrıştırıcılarda kullanabiliriz. parents argümanı ArgumentParser nesnesialır. Python dosyamızı açalım ve bu kodu yazalım:
import argparse
ana_ayristirici = argparse.ArgumentParser(add_help=False)
ana_ayristirici.add_argument('--ilk_arguman')
ana_ayristirici.add_argument('--ikinci_arguman')

ikinci_ayristirici = argparse.ArgumentParser(parents=[ana_ayristirici])
ikinci_ayristirici.add_argument('ucuncu_arguman')
print(ikinci_ayristirici.print_help())

Çıktımız:
usage: ilkprogram.py [-h] [--ilk_arguman ILK_ARGUMAN]

[--ikinci_arguman IKINCI_ARGUMAN]
ucuncu_arguman

positional arguments:
ucuncu_arguman

optional arguments:
-h, --help show this help message and exit
--ilk_arguman ILK_ARGUMAN
--ikinci_arguman IKINCI_ARGUMAN

parents argümanı ile ana_ayristiricimızın argümanlarını ikinci_ayristirimizda kullanmış olduk.
NOT: Ana ayrıştırıcımıza `add_help=False` eklememiz gerekir çünkü her iki
ayrıştırıcımız `-h/–help` argümanına sahip olur ve bu çakışma sebebiyle uygulamamız
`raise` hatası verir.

add_help argümanını kaldırıp kodumuzu çalıştıralım:
Traceback (most recent call last):
File "ilkprogram.py", line 7, in <module>

ikinci_ayristirici = argparse.ArgumentParser(parents=[ana_ayristirici])
File "/usr/lib/python3.7/argparse.py", line 1681, in __init__

self._add_container_actions(parent)
File "/usr/lib/python3.7/argparse.py", line 1450, in _add_container_actions

group_map.get(action, self)._add_action(action)
File "/usr/lib/python3.7/argparse.py", line 1580, in _add_action

action = super(_ArgumentGroup, self)._add_action(action)
File "/usr/lib/python3.7/argparse.py", line 1390, in _add_action

self._check_conflict(action)
(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
File "/usr/lib/python3.7/argparse.py", line 1529, in _check_conflict

conflict_handler(action, confl_optionals)
File "/usr/lib/python3.7/argparse.py", line 1538, in _handle_conflict_error

raise ArgumentError(action, message % conflict_string)
argparse.ArgumentError: argument -h/--help: conflicting option strings: -h, --
→˓help

formatter_class argümanı

ArgumentParser nesnesi alternatif bir biçimlendirme sınıfı tanımlayıp, yardım mesajlarınıkişiselleştirilmesine izin verir. Şimdilik dört sınıfa sahiptir.:
class argparse.RawDescriptionHelpFormatter
class argparse.RawTextHelpFormatter
class argparse.ArgumentDefaultsHelpFormatter
class argparse.MetavarTypeHelpFormatter

RawDescriptionHelpFormatter ve RawTextHelpFormatter metinsel açıklamaların nasılgörüneceği üzerinde daha fazla kontrol sağlar. Varsayılan olarak ArgumentParser nesnesidescription ve epilog için satır kaydırma özelliğine sahiptir.
Kodumuzu deneyelim:
import argparse

ayristirici = argparse.ArgumentParser(
description='''Uzunca bir açıklama
yazıyoruz ve alt satıra inelim.''',
epilog='''

Uygulama sonu açıklama
metnimiz.''')

ayristirici.print_help()

Çıktımız:
usage: ilkprogram.py [-h]

Uzunca bir açıklama yazıyoruz ve alt satıra inelim.

optional arguments:
-h, --help show this help message and exit

Uygulama sonu açıklama metnimiz.

Görüldüğü üzere biz alt satıra inmiş olsak bile çıktımız aynı satırda görünüyor. Şimdiuygulamamıza formatter_class parametresine RawDescriptionHelpFormatter ekleyelim.Kodumuzu bu şekilde değiştirelim:
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import argparse
import textwrap

ayristirici = argparse.ArgumentParser(
formatter_class=argparse.RawDescriptionHelpFormatter,
epilog=textwrap.dedent('''\
Uygulama sonu açıklama
metnimiz. Burası ikinci satırımız.'''))

ayristirici.print_help()

Çıktımızı inceleyelim:
usage: ilkprogram.py [-h]

optional arguments:
-h, --help show this help message and exit

Uygulama sonu açıklama
metnimiz. Burası ikinci satırımız.

Görüldüğü üzere yazdığımız açıklama metni ikinci satıra geçti.
RawTextHelpFormatter maintains whitespace for all sorts of help text, including argumentdescriptions. However, multiple new lines are replaced with one. If you wish to preservemultiple blank lines, add spaces between the newlines.
ArgumentDefaultsHelpFormatter sınıfı ile argümanların varsayılan değerleri hakkında bilgieklenebilir. Örnek:
import argparse

ayristirici = argparse.ArgumentParser(
formatter_class=argparse.ArgumentDefaultsHelpFormatter)

ayristirici.add_argument('--ilk_arguman', type=int, default=81, help='Bu␣
→˓argüman varsayılan değeri 81!')
ayristirici.add_argument('ikinci_argüman', default=[1, 2, 3], help='İkinci␣
→˓argüman yardim mesajı!')
ayristirici.print_help()

Çıktımız:
usage: ilkprogram.py [-h] [--ilk_arguman ILK_ARGUMAN] ikinci_argüman

positional arguments:
ikinci_argüman İkinci argüman yardim mesajı! (default: [1, 2, 3])

optional arguments:
-h, --help show this help message and exit
--ilk_arguman ILK_ARGUMAN

Bu argüman varsayılan değeri 81! (default: 81)

Çıktımıza baktığımız zaman yardımmesajlarının yanında varsayılan olarak aldığı değerleri bizegösteriyor.
47.14. argparse Modülü 1103



Yazbel Python Belgeleri, Yayım 4.0.0

MetavarTypeHelpFormatter sınıfı ile argümanın alacağı değerin tipini ekrana basılır. Örnek:
import argparse

ayristirici = argparse.ArgumentParser(
formatter_class=argparse.MetavarTypeHelpFormatter)

ayristirici.add_argument('--a', type=int)
ayristirici.add_argument('--ikinci_argüman', type=dict)
ayristirici.print_help()

Çıktımız:
usage: ilkprogram.py [-h] [--a int] [--ikinci_argüman dict]

optional arguments:
-h, --help show this help message and exit
--a int
--ikinci_argüman dict

Çıktımıza baktığımızda hangi argümanın alacağı değer tipi argümanın yanında görünür.
prefix_chars argümanı

Genellikle komut satırı uygulamalrında argümanlar - ön ekini alır. (Örnek : -f / –arguman)Ayrıştırıcımız bazı durumlarda farklı veya ek ön eklere ihtiyaç duyabilir. Örneğin: +f veya/arguman ArgumentParser nesnemizi oluştururken prefix_chars argümanını kullanarak buisteğimizi sağlarız. Örnek Kod:
import argparse

ayristirici = argparse.ArgumentParser(prefix_chars='-+')
ayristirici.add_argument('+f')
ayristirici.add_argument('++arguman')
ayristirici.print_help()

Çıktımız:
usage: ilkprogram.py [-h] [+f F] [++arguman ARGUMAN]

optional arguments:
-h, --help show this help message and exit
+f F
++arguman ARGUMAN
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fromfile_prefix_chars argümanı

Bazı zamanlar örneğin uzun argüman listelerini içeren bir uygulama yazdığımız zaman,argümanları komut satırında yazmak yerine bir dosya içerisinde tutmak daha mantıklıolur. ArgumentParser nesnesine fromfile_prefix_chars argümanı verildiği zaman daha sonrabelirtilen karakterlerden herhangi biriyle başlayan argümanlar dosya olarak kabul edilir veiçerdikleri argümanlar ile değiştirilir. Kodumuzu yazalım:
import argparse

with open('args.txt', 'w') as fp:
fp.write('-i\nbar')

ayristirici = argparse.ArgumentParser(fromfile_prefix_chars='@')
ayristirici.add_argument('-i')
print(ayristirici.parse_args(['@args.txt']))

Kodumuzu satır satır inceleyelim.
• with open(. . . satırında args.txt dosyasını wmodunda açıyoruz.
• fp.write. . . satırında i argümanını ekliyoruz ve i argümanına bar parametresinidosyamıza yazıyoruz.
• Üçüncü satırımızda ayristirici nesnemizi oluşturuyoruz.
• Ardından i argümanını ekliyoruz.
• Bu satırda parse_args komutu ile argümanımızı ve alacağı değerini döndürüyoruz.

Bir dosyadan okunan argümanlar varsayılan olarak her satırda bir tane olmalı ve komutsatırındaki orijinal dosya başvuru argümanı ile aynı yerdeymiş gibi ele alınmalıdır. Bu nedenleörnekte, [‘@args.txt32’] ifadesi [‘-i’, ‘bar’] ifadesine eşdeğer olarak kabul edilir.
argument_default argümanı

Genellikle, argüman varsayılanları, varsayılan olarak add_argument() fonksiyonu veya belirlibir ad-değer çiftleri kümesiyle set_defaults() fonksiyonunun çağrılmasıyla belirlenir. Ancakbazı durumlarda bağımsız değişkenler için tek bir ayrıştırıcıyı varsayılan olarak belirlemekyararlı olablir. Örneğin parse_args() çağrıldığında, nitelik oluşturmayı global olarak bastırmakiçin argument_default=SUPPRESS’i kullanırız. Örnek Kod:
import argparse

ayristirici = argparse.ArgumentParser(argument_default=argparse.SUPPRESS)
ayristirici.add_argument('--arguman')
ayristirici.add_argument('-ikinci_arguman')
print(ayristirici.parse_args(['--arguman', '1', '-ikinci_arguman', 'python']))
print(ayristirici.parse_args([]))

Çıktımız:
32 ’@args.txt
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Namespace(arguman='1', ikinci_arguman='python')
Namespace()

Çıktımıza baktığımız zaman parse_args() fonksiyonuna değer verildiğinde bize ad alanı(namespace) olarak argümanımızı ve aldığı değeri döndürüyor. İlk ad alanımız istediğimiz gibiçıktıyı verdi ikincisi ise boş şimdi argument_default=argparse.SUPPRESS’i kaldıralım ve çıktıyıtekrar kontrol edelim.
Yeni Çıktımız:
Namespace(arguman='1', ikinci_arguman='python')
Namespace(arguman=None, ikinci_arguman=None)

Görüldüğü üzere ikinci çıktımız bu sefer argümanın isimlerini ve değerlerini verdi ancakdeğerleri olmadığı için None olarak döndü.
allow_abbrev argümanı

Normal şartlarda parse_args() fonksiyonuna argüman listesi verdiğiniz zaman uzunseçeneklerin kısaltmalarını kabul eder. Eğer bu özelliği devre dışı bırakmak istersenizallow_abbrev=False şeklinde kullanabilirsiniz.
Örnek Kod:
import argparse

ayristirici = argparse.ArgumentParser(allow_abbrev=True)
ayristirici.add_argument('--foobar')
ayristirici.add_argument('--foonley')
print(ayristirici.parse_args(['--foon', 'Argüman Değeri']))

Bu kodumuzda allow_abbrev değeri True çıktımıza baktığımız zaman:
Namespace(foobar=None, foonley='Argüman Değeri')

parse_args() fonksiyonuna –foon değeri vermemize rağmen Python devamını tamamladı ve–foonley argümanına değeri atadı şimdi allow_abbrev değerini False yapalım.
Çıktımız:
usage: ilkprogram.py [-h] [--foobar FOOBAR] [--foonley FOONLEY]
ilkprogram.py: error: unrecognized arguments: --foon Argüman Değeri

Görüldüğü üzere ilkprogram.py: error: unrecognized arguments hatası verdi. Bu hatanınsebebi kısaltma olarak verdiğimiz argümanı Python tanımadı.
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conflict_handler argümanı

ArgumentParser nesnesi varsayılan olarak aynı argümanların kullanımına izin vermez. Eğeraynı argümanları kullanmaya denerseniz hata verecektir. Örnek:
import argparse

ayristirici= argparse.ArgumentParser()
ayristirici.add_argument('-i', '--ilk_argüman', help='eski argümanın yardım␣
→˓metni')
ayristirici.add_argument('--ilk_argüman', help='yeni argümanın yardım metni')

Çıktımız:
Traceback (most recent call last):
...

raise ArgumentError(action, message % conflict_string)
argparse.ArgumentError: argument --ilk_argüman: conflicting option string: --
→˓ilk_argüman

İki argüman aynı olduğu için uygulamamız hata verdi. Bazen (örneğin parents argümanınıkullandığımız zaman) Aynı argümanların eskisini geçersiz kılmak (üstüne yazmak) kullanışlıolablir. Bu özelliği kullanmak için conflict_handler argümanına resolve değerini veriyoruz.Örnek:
import argparse

ayristirici = argparse.ArgumentParser(conflict_handler='resolve')
ayristirici.add_argument('-i', '--ilk_argüman', help='eski argümanın yardım␣
→˓metni')
ayristirici.add_argument('--ilk_argüman', help='yeni argümanın yardım metni')

print(ayristirici.print_help())

Çıktımız:
usage: ilkprogram.py [-h] [-i ILK_ARGÜMAN] [--ilk_argüman ILK_ARGÜMAN]

optional arguments:
-h, --help show this help message and exit
-i ILK_ARGÜMAN eski argümanın yardım metni
--ilk_argüman ILK_ARGÜMAN

yeni argümanın yardım metni

NOT:`ArgumentParser` nesnesi yalnızca yeni verilen argümanın üzerine yazılır.
Eğer eski argüman birden farklı seçeneği varsa (`-i/–ilk_argüman` gibi) yeni
eklediğiniz hangi argüman ise onun üzerine yazılır. Çıktımıza baktığımız zaman
sadece `–ilk_argüman` üzerine yazıldı `-i` argümanının üzerine yazılma olmadı.
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add_help argümanı

ArgumentParser nesnesi varsayılan olarak ayrıştırıcıların yardım mesajlarını sade şekildeekrana yazdırır. Örnek kodumuzu bir metin dosyasına yazıp ardından, terminalde dosyamızınbulunduğu dizinde terminalimizde python3 ilkprogram.py -h şeklinde komutunu çalıştıralım:
import argparse

ayristirici = argparse.ArgumentParser()
ayristirici.add_argument('-i', help='Yardım metni')
ayristirici.parse_args()

Çıktımız:
usage: ilkprogram.py [-h] [-i I]

optional arguments:
-h, --help show this help message and exit
-i I Yardım metni

Görüldüğü üzere argümanlarımız hakkında basitçe bir yardim belgesi ekrana çıktı. Bazıdurumlarda yardım metinlerini devre dışı bırakmak isteyebiliriz. Bu durumda add_helpargümanına False değerini veririz. Az önce yazdığımız kodu bu şekilde değiştirip terminaldentekrar çalıştıralım.:
import argparse

ayristirici = argparse.ArgumentParser(add_help=False)
ayristirici.add_argument('-i', help='Yardım metni')
ayristirici.parse_args()

Çıktımız:
usage: ilkprogram.py [-i I]
ilkprogram.py: error: unrecognized arguments: -h

Artık yardım metni yok.
Yardım seçeneği genellikle `-h / –help`’dir. Bunun istisnası, eğer `prefix_chars`
argümanı kullanılmışsa ve `-` içermezse, bu durumda `-h / –help` geçerli değildir.
Bu durumda, prefix_chars içindeki ilk karakter yardım seçeneklerini ön ek olarak
kullanılır:

Örnek:
import argparse

ayristirici = argparse.ArgumentParser(prefix_chars='+/')
ayristirici.print_help()

Çıktı:
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usage: ilkprogram.py [+h]

optional arguments:
+h, ++help show this help message and exit

47.14.3 add_argument() Fonksiyonu

ArgumentParser.add_argument(name or flags...[, action][, nargs][, const][,␣
→˓default][, type][, choices][, required][, help][, metavar][, dest])

Parametreler ve açıklamaları

• name veya flags: İsim veya seçenek tanımlamak için oluşturulan dizi. Örnek: -s, –sil veyasil.
• action: Komut satırında rastlanırsa yapılacak eylem.
• nargs: Kullanılması gereken komut satırı argümanlarının sayısı.
• const: Bazı eylem ve nargs seçeneklerinin seçimlerinin gerektirdiği sabit bir değer.
• default: Komut satırında argüman bulunmazsa varsayılan değer.
• type: Argümanın dönüştürüleceği değer türü.
• choices: Argümanlar için izin verilen değerlerin bir aralığı ayarlar.
• required: Argümanın ihmal edilip edilmeyeceği için kullanılır. (yalnızca isteğe bağlı)
• help: Argümanın yaptığı hakkında açıklama.
• metavar: Kullanım mesajlarındaki argüman için bir isim.
• dest: parse_args() tarafından döndürülen nesneye eklenecek niteliğin adı.

name veya flags (isim veya bayrak)

Add_argument() fonksiyonu , -f veya –foo gibi isteğe bağlı bir argüman mı yoksa konumsal birargüman mı olduğunu bilmesi gerekir. Add_argument() fonksiyonuna iletilen ilk argümanlarbu nedenle bir dizi bayrak veya basit bir argüman adı olmalıdır. Örneğin isteğe bağlı argümaneklemek için:
parser.add_argument('-f', '--foo')

Eğer konumsal argüman eklemek istersek:
parser.add_argument('bar')

Bu şekilde ekleyebiliriz.
Parse_args() fobksiyonu çağrıldığında, isteğe bağlı argümanlar - ön eki tarafından tanımlanırve kalan argümanların konumsal olduğu varsayılır: Kodları yazalım.:
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import argparse

ayristirici = argparse.ArgumentParser(prog='PROG')
ayristirici.add_argument('-f', '--foo')
ayristirici.add_argument('bar')
print(ayristirici.parse_args(['BAR']))
print(ayristirici.parse_args(['BAR', '--foo', 'FOO']))
print(ayristirici.parse_args(['--foo', 'FOO']))

Çıktımız:
Namespace(bar='BAR', foo=None)
Namespace(bar='BAR', foo='FOO')
usage: PROG [-h] [-f FOO] bar
PROG: error: the following arguments are required: bar

Çıktımıza baktığımız zaman bar argümanı konumsal olduğu için ve son parse_args()fonksiyonunda kullanmadığımız için uygulamamız hata verdi.
action

ArgumentParser nesnesi,argüman eylemleri ile ilişkilendirir. Bu eylemler, kendisiyleilişkilendirilmiş komut satırı argümanları ile hemen hemen her şeyi yapabilir, ancak çoğueylem yalnızca parse_args() fonksiyonunun döndürdüğü nesneye bir nitelik ekler. Actionanahtar sözcüğü argümanı, komut satırı argümanlarının nasıl ele alınması gerektiğini belirtir.Bazı sağlanan eylemler:
• store - Bu sadece argümanın değerini saklar. Bu varsayılan eylemdir. Örneğin:
import argparse

ayristirici = argparse.ArgumentParser()
ayristirici.add_argument('--arguman')
print(ayristirici.parse_args('--arguman 1'.split()))

Çıktımız:
Namespace(arguman='1')

• store_const - const anahtar sözcüğü argümanı tarafından belirtilen değeri saklar.store_const eylemi, genellikle bir tür bayrak belirten isteğe bağlı değişkenlerle birliktekullanılır.
Örnek:
import argparse

ayristirici = argparse.ArgumentParser()
ayristirici.add_argument('--arguman', action='store_const', const=42)
print(ayristirici.parse_args(['--arguman']))

Çıktımız:
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Namespace(arguman=42)

• store_true ve store_false - Bunlar, sırasıyla True ve False değerlerini depolamak içinkullanılan store_cost durumlarıdır.
Örnek:
import argparse

ayristirici = argparse.ArgumentParser()
ayristirici.add_argument('--arguman', action='store_true')
ayristirici.add_argument('-i', action='store_false')
ayristirici.add_argument('-y', action='store_false')
print(ayristirici.parse_args('--arguman -i'.split()))

Çıktımız:
Namespace(arguman=True, i=False, y=True)

• append - Liste saklar ve her argüman değerini listeye ekler. Bir seçeneğin birden çok kezbelirtilmesine izin vermek için kullanışlıdır.
Örnek:
import argparse

ayristirici = argparse.ArgumentParser()
ayristirici.add_argument('--arguman', action='append')
print(ayristirici.parse_args('--arguman 1 --arguman 2'.split()))

Çıktımız:
Namespace(arguman=['1', '2'])

• append_const - Bir listeyi depolar ve const anahtar sözcüğü argümanı tarafındanbelirtilen değeri listeye ekler. ( const anahtar sözcüğü argümanı varsayılan olarakNone`dır) `append_const genellikle birden fazla argüman sabitlerini aynı listeyekaydetmesi gerektiğinde kullanışlıdır.
Örnek:
import argparse

ayristirici = argparse.ArgumentParser()
ayristirici.add_argument('--str', dest='types', action='append_const',␣
→˓const=str)
ayristirici.add_argument('--dict', dest='types', action='append_const',␣
→˓const=dict)
print(ayristirici.parse_args('--str --dict'.split()))

Çıktımız:
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Namespace(types=[<class 'str'>, <class 'dict'>])

• count - Anahtar kelime argümanının kullanılma sayısını sayar. Bu ayrıntı düzeyleriniartırmak için kullanışlıdır.
Örnek:
import argparse

ayristirici = argparse.ArgumentParser()
ayristirici.add_argument('--say', '-s', action='count')
print(ayristirici.parse_args(['-sss']))

Çıktımız:
Namespace(say=3)

• help - Geçerli ayrıştırıcıdaki tüm seçenekler için eksiksiz yardım mesajı yazdırır ve sonrauygulama sonlanır.
• version - Sürüm bilgisi yazdırır.

Örnek:
import argparse

ayristirici = argparse.ArgumentParser(prog='PROG')
ayristirici.add_argument('--v', action='version', version='%(prog)s 2.0')
print(ayristirici.parse_args(['--v']))

Çıktımız:
PROG 2.0

nargs

ArgumentParser nesnesi her argümanı tek bir işlem ile ilişkilendirir. nargs anahtar sözcüğübir argümanı farklı sayıda argümanı tek bir işlem ile ilişkilendirir.
• N (tam sayı) - N argümanları komut satırından bir liste halinde alınır.

Örnek:
import argparse

ayristirici = argparse.ArgumentParser()
ayristirici.add_argument('--foo', nargs=3)
ayristirici.add_argument('bar', nargs=1)
print(ayristirici.parse_args('c --foo a b d'.split()))

Çıktımız:
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Namespace(bar=['c'], foo=['a', 'b', 'd'])

nargs=1 bir adet liste elemanı listeler. Bu varsayılan değerden farklıdır

• ? Komut satırından bir argüman alınacak ve tek bir öğe olarak üretilecektir. Eğer komutsatırında argüman yoksa, varsayılan değer üretilir.
Örnek:
import argparse

ayristirici = argparse.ArgumentParser()
ayristirici.add_argument('--foo', nargs='?', const='c', default='d')
ayristirici.add_argument('-b', nargs='?', default='d')
print(ayristirici.parse_args(['-b', '--foo', 'YY']))
print(ayristirici.parse_args(['-b', '--foo']))
print(ayristirici.parse_args([]))

Çıktımız:
Namespace(b=None, foo='YY')
Namespace(b=None, foo='c')
Namespace(b='d', foo='d')

nargs=’?’ bir kullanım alanı daha vardır. Bu alan isteğe bağlı dosya girdi ve çıktılarıdır. PythonEtkileşimli Kabuğumuzda Kodumuzu Yazalım:
import argparse
import sys
parser = argparse.ArgumentParser()
parser.add_argument('infile', nargs='?', type=argparse.FileType('r'),

default=sys.stdin)
parser.add_argument('outfile', nargs='?', type=argparse.FileType('w'),

default=sys.stdout)
parser.parse_args(['input.txt', 'output.txt'])
parser.parse_args([])

Çıktımız:
Namespace(infile=<_io.TextIOWrapper name='input.txt' encoding='UTF-8'>,

outfile=<_io.TextIOWrapper name='output.txt' encoding='UTF-8'>)
Namespace(infile=<_io.TextIOWrapper name='<stdin>' encoding='UTF-8'>,

outfile=<_io.TextIOWrapper name='<stdout>' encoding='UTF-8'>)

• * - Mevcut tüm komut satırı argümanları bir liste halinde toplanır. Genel olarak nargs=’*’ile birden fazla konumsal argüman almanın bir anlamı olmadığını unutmayın. Ancakbirden fazla isteğe bağlı argümanı nargs=’*’ ile almak mümkündür.
Örnek:
import argparse

ayristirici = argparse.ArgumentParser()
(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
ayristirici.add_argument('--foo', nargs='*')
ayristirici.add_argument('--bar', nargs='*')
ayristirici.add_argument('baz', nargs='*')
print(ayristirici.parse_args('a b --foo x y --bar 1 2'.split()))

Çıktımız:
Namespace(bar=['1', '2'], baz=['a', 'b'], foo=['x', 'y'])

Çıktımızı incelediğimiz zaman baz bizim konumsal argümanımızdır diğerleri ise isteğe bağlıargümandır. Eğer baz argümanından nargs=’*’ kaldırırsak:
usage: ilkprogram.py [-h] [--foo [FOO [FOO ...]]] [--bar [BAR [BAR ...]]] baz
ilkprogram.py: error: unrecognized arguments: b

Şeklinde hata verir.
• + - * gibi davranır. Mevcut tüm komut satırı argümanları bir liste halinde toplanır. Ayrıca,en az bir komut satırı argümanı yoksa, bir hata mesajı oluşturulur.

Örnek:
import argparse

ayristirici = argparse.ArgumentParser(prog='PROG')
ayristirici.add_argument('foo', nargs='+')
print(ayristirici.parse_args(['a', 'b']))
print(ayristirici.parse_args([]))

Çıktımız:
Namespace(foo=['a', 'b'])

usage: PROG [-h] foo [foo ...]
PROG: error: the following arguments are required: foo

Çıktımıza baktığımız zaman parse_args() fonksiyonuna liste halinde değer gönderince bize adalanını döndürüyor. Ancak boş bir liste gönderince hata veriyor.
• argparse.REMAINDER - Kalan tüm komut satırı argümanları bir liste halinde toplanır.Diğer komut satırı yardımcılarını gönderilen komut satırı yardımcıları için kullanışlıdır.

Örnek:
import argparse

ayristirici = argparse.ArgumentParser(prog='PROG')
ayristirici.add_argument('--foo')
ayristirici.add_argument('command')
ayristirici.add_argument('args', nargs=argparse.REMAINDER)
print(ayristirici.parse_args('--foo B cmd --arg1 XX ZZ'.split()))

Çıktımız:
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Namespace(args=['--arg1', 'XX', 'ZZ'], command='cmd', foo='B')

Eğer nargs anahtar sözcüğü sağlanmazsa, kullanılan argümanların sayısı action tarafındanbelirlenir. Genellikle bu, tek bir komut satırı argümanının kullanılacağı ve tek bir öğeninüretileceği anlamına gelir.
const

‘const` argümanı komut satırından okunamayan ancak ‘ArgumentParser()` için gerekli sabitdeğerleri tutar. En yaygın iki kullanımı vardır.
• add_argument() fonksiyonu action=’store_const’ veya action=’append_cost’ ile çağrıldığızaman bu iki eylem const değerini parse_args() tarafından döndürülen nesneninniteliklerine ekler.
• add_argument() fonksiyonu isteğe bağlı karakter dizisi (-f veya –foo gibi) ve nargs=’?’ ileçağrıldığı zaman sıfır veya bir komut satırı argümanı tarafından takip edilebilecek isteğebağlı argüman oluşturur. Komut satırı argümanları ayrıştırılırken isteğe bağlı seçenekdizesi bağımsız değişken ile karşılaşmazsa const değeri kabul edilir.

default

Tüm isteğe bağlı argümanlar ve bazı konumsal argümanlar komut satırında bazen atlanabilir.default anahtar sözcüğü argümanı ile eğer argüman değer almazsa varsayılan bir değeratanabilir. Varsayılan olarak default None değerine sahiptir. Örnek:
import argparse

ayristirici = argparse.ArgumentParser()
ayristirici.add_argument('--foo', default=42)
print(ayristirici.parse_args(['--foo', '2']))
print(ayristirici.parse_args([]))

Çıktımız:
Namespace(foo='2')
Namespace(foo=42)

İlk parse_args() fonksiyonunda değer atadığımız için foo argümanının yeni değeri ‘2’ oluyorancak ikinci parse_args() fonksiyonunda değer olmadığı için varsayılan değerimiz 42 ekranaçıkıyor. default değeri karakter dizisi (string) ise ayrıştırıcı değeri argüman gibi ayırır. Eğerdeğerin tipi değiştirilmek istenirse type kullanılır. Örnek:
import argparse

ayristirici = argparse.ArgumentParser()
ayristirici.add_argument('--foo', default=42, type=int)
print(ayristirici.parse_args(['--foo', '2']))
print(ayristirici.parse_args([]))

Çıktımız:
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Namespace(foo=2)
Namespace(foo=42)

Görüldüğü üzere ilk değerimiz karakter dizisi yerine artık tam sayı (int) oldu.
type

ArgumentParser() nesnesi varsayılan olarak komut satırından okuduğu değerleri karakterdizisi (string) olarak alır. Bazı durumlarda farklı tiplerde değişkenlere ihtiyaç duyarız. Bununiçin type kullanılır. Şimdi uygulamamızı çalıştırdığımız dizine args.txt dosyası oluşturalım vekodumuzu çalıştıralım. Kod:
import argparse

ayristirici = argparse.ArgumentParser()
ayristirici .add_argument('foo', type=int)
ayristirici .add_argument('bar', type=open)
print(ayristirici .parse_args('2 args.txt'.split()))

Çıktımız:
Namespace(bar=<_io.TextIOWrapper name='args.txt' mode='r' encoding='UTF-8'>,␣
→˓foo=2)

Çıktıya baktığımız zaman bar argümanının dosya hakkında bilgiler içeren bir takım detaylarvar ve foo ise tam sayı değerine sahip.
choices

Bazen argümanlar belirli değerler ile sınırlandırmak gerekir. Bu durumda choices kullanılır.Eğer kullanıcı geçerli argüman verdiyse uygulama devam edeğer ancak verilen argümangeçersiz ise hata mesajı döner.
Örnek:
import argparse

ayristirici = argparse.ArgumentParser()
ayristirici.add_argument('oyun', choices=['tas', 'kagit', 'makas'])
print(ayristirici.parse_args(['kagit']))
print(ayristirici.parse_args(['ates']))

Çıktı:
Namespace(oyun='kagit')
usage: ilkprogram.py [-h] {tas,kagit,makas}
ilkprogram.py: error: argument oyun: invalid choice: 'ates' (choose from 'tas',
→˓'kagit', 'makas')
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Çıktımıza baktığımız zaman ilk argümanımız geçerli olduğu için bir hata almadık. Ancak ikinciargümanımız geçersiz olduğundan dolayı uygulamamız bize geçerli argümanlar arasındaseçim yapmamızı söylüyor.
required

argparse modülü genellikle -f veya –foo gibi isteğe bağlı seçimler ile çalışır ancak bazıdurumlarda zorunlu argümanlar vermek gerekebilir. Böyle durumlarda required=Truekullanılır.
Örnek Kod:
import argparse

ayristirici = argparse.ArgumentParser()
ayristirici.add_argument('--foo', required=True)
print(ayristirici.parse_args(['--foo', 'Degisken']))
print(ayristirici.parse_args([]))

Çıktımız:
Namespace(foo='Degisken')
usage: ilkprogram.py [-h] --foo FOO
ilkprogram.py: error: the following arguments are required: --foo

Çıktımızı incelediğimiz zaman bir değişken atadığımız için uygulama hatasız çalıştı ancakikincisinde değişken olmadığı için hata verdi.
NOT:Zorunlu seçimler genellikle kötü form olarak kabul edilir. Çünkü bu parametreler
özünde isteğe bağlıdır ve kullanıcılar isteğe bağlı olmasını ister. Mümkün olduğunca
kullanmamak gerekir.

help

help değeri karakter dizisi olarak değer alır ve bu değer argümanlar hakkında yardımmetinleriiçerir. Kullanıcı yardım istediğinde bulununca (genellikle -h veya –help) yardım metinlerigörünür.
Örnek Kod:
import argparse

ayristirici= argparse.ArgumentParser()
ayristirici.add_argument('--foo', help='foo için yardım metni')
ayristirici.add_argument('bar', help='bar için yardım metni')
print(ayristirici.parse_args(['-h']))

Çıktımız:
usage: ilkprogram.py [-h] [--foo FOO] bar

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
positional arguments:
bar bar için yardım metni

optional arguments:
-h, --help show this help message and exit
--foo FOO foo için yardım metni

help çeşitli formatlama yöntemlerini içerir. Bu sayede değerlerinizi farklı yerlerdekullanabilirsiniz. Örnek:
import argparse

ayristirici = argparse.ArgumentParser(prog='merhaba dünya')
ayristirici.add_argument('bar', default=42,

help='bar argümanı için yardım metni ayrıca bu␣
→˓uygulamannın adı: %(prog)s (varsayılan değeri: %('

'default)s)')
print(ayristirici.print_help())

Çıktımız:
usage: merhaba dünya [-h] bar

positional arguments:
bar bar argümanı için yardım metni ayrıca bu uygulamannın adı:

merhaba dünya (varsayılan değeri: 42)

optional arguments:
-h, --help show this help message and exit

Görüldüğü üzere uygulamamızın adı ve varsayılan değerimiz ekrana basıldı.
metavar

ArgumentParser() nesnesi yardım metinlerini oluşturduğu zaman, beklenen her argümanaatıfta bulunmak için bir yola ihtiyaç duyar. Varsayılan olarak ArgumentParser() nesnesi destdeğerini her nesnenin “ismi” olarak kullanır. Varsayılan olarak, konumsal argüman eylemleriiçin dest değeri doğrudan kullanılır ve isteğe bağlı argüman eylemleri için dest değeri büyükharfe dönüştürülür. Örnek Kod:
import argparse

parser = argparse.ArgumentParser()
parser.add_argument('--foo')
parser.add_argument('bar')
print(parser.parse_args('X --foo Y'.split()))
print(parser.print_help())

Çıktımız:
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Namespace(bar='X', foo='Y')
usage: ilkprogram.py [-h] [--foo FOO] bar

positional arguments:
bar

optional arguments:
-h, --help show this help message and exit

--foo FOO

Ayrıcametavar alternatif isim belirtebilir.
Örnek:
import argparse

ayristirici = argparse.ArgumentParser()
ayristirici.add_argument('--foo', metavar='YYY')
ayristirici.add_argument('bar', metavar='XXX')
print(ayristirici.print_help())

Çıktımız:
usage: ilkprogram.py [-h] [--foo YYY] XXX

positional arguments:
XXX

optional arguments:
-h, --help show this help message and exit
--foo YYY

Konumsal argümanımızın ismimetavar ile değişti.
NOT:`metavar` yalnızca ekran ismini değiştirir, `parse_args()` ile kontrol ettiğiniz
zaman `dest` değerini kullandığını görebilirsiniz.

dest

dest ile argümanlara kişiselleştirilmiş isimler verebilirsiniz. Örnek:
import argparse

ayristirici = argparse.ArgumentParser()
ayristirici.add_argument('--foo', dest='bar')
print(ayristirici.parse_args('--foo XXX'.split()))

Çıktımız:
Namespace(bar='XXX')
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Bu yardım sayfası https://docs.python.org/3/library/argparse.html referans alınarakhazırlanmıştır.
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BÖLÜM48

Üçüncü Taraf Modüller

48.1 Colorama Modülü

Colorama modülü, konsol penceresindeki yazıları renklendirmeyi ve stil vermeyi sağlar.
48.1.1 Kurulum

Varsayılan python’a colorama modülünü kurmak için bilgisayarınızın komut satırına şunlarıgirin:
pip install colorama

Not: Bu komutları Windows ortamında verebilmek için python’u yola eklemeniz gerekir.Python kurulum aşamasında altta bulunan add to Path seçeneğini işaretlediyseniz pythonyola eklenmiştir.

48.1.2 Kullanım

Colorama modülünü anlayabilmek için basit bir örnek yapalım:
from colorama import Fore, Back, Style, init
init(autoreset=True)
print(Fore.RED + 'sade kırmızı yazı')
print(Back.GREEN + 'Yeşil arkaplan')
print(Style.DIM + 'Python')
print(Style.RESET_ALL)
print('Tekrar normal haline döndü')
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Gördüğünüz üzere colorama modülünün Fore, Back ve Style sınıflarının belirlenmiş nitelikleriile herhangi bir karakter dizimizi birleştirip yazdırdığımızda niteliğe göre renkli yazılar eldeediyoruz. Fore yazının kendisi, Back arka planı, Style ise stilini ilgilendirir.
Peki neden init fonksiyonunu çağırdık?
İnit bildiğiniz üzere “initalization” (ilklendirme) sözcüğünün kısaltılmışıdır. Buradaki kullanımıda sözcük anlamıyla uyumludur. Yani bizim renklendirme işlemimizde birtakım ayarlarıyapmamız için bir başlangıçtır. Bunu yapmamız zorunludur. Yapmazsak kodlarımızrenklenmeyecek, sadece renk kodu sadece ekrana bastırılacaktır.
Bu noktada bir detaya değinelim: Bu Fore, Back ve Style sınıflarının belirlenmiş nitelikleriaslında alelade bir karakter dizisidir:
print('\033[31m' + 'sade kırmızı yazı')
print('\033[30m') # Ve yeniden öntanımlı renge döndük

Gördüğünüz gibi yukarıdakiyle aynı sonucu elde ettik.
Şimdi Fore, Back ve Style sınıflarının en çok kullanılan renk niteliklerini görelim:

Fore: BLACK, RED, GREEN, YELLOW, BLUE, MAGENTA, CYAN, WHITE, RESET.
Back: BLACK, RED, GREEN, YELLOW, BLUE, MAGENTA, CYAN, WHITE, RESET.
Style: DIM, NORMAL, BRIGHT, RESET_ALL

Colorama modülünün termcolor modülü ile kullanımı

Termcolor modülü colorama modülünü kullanırken işimiz çok kolaylaştırır.
from colorama import init
from termcolor import colored
#termcolor modülü colorama kullandığı için ilklendirme şarttır
init()

#İlk parametremiz karakter dizimiz, ikinci parametremiz rengi, üçüncü ise␣
→˓arkaplan rengidir.
print(colored('Hello, World!', 'green', 'on_red'))
# colored fonksiyonundan dönen değeri kullanabilmek için yazdırmamız gerekir.

Not: termcolor modülü yüklü gelmemektedir, kurulum aşamasındaki kodlarda coloramayerine termcolor yazarak kurabilirsiniz.
Termcolor modülü ile daha fazla bilgi için: https://pypi.org/project/termcolor/
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48.1.3 İnit fonksiyonun argümanları

İnit fonksiyonunun birçok isimli argümanı bulunur:
autoreset=False

from colorama import Fore, init
init(autoreset=False)
print(Fore.RED + “Bu kırmızı olur ama;”)
print(“Bunun rengi default’tur”)

from colorama import Fore, init
init(autoreset=False) #Böyle yapsak da değişmez: init()
#çünkü bu zaten öntanımlıdır
print(Fore.RED+”Artık bundan sonra yazdırılan her şey değiştirilmediği sürece␣
→˓kırmızıdır”)
print(“mesela bu kırmızı”)

Diğerlerine ihtiyacınızın olmayacağını düşündüğümüz için buraya yazmadık. Diğerargümanları colorama PyPI sayfasında görebilirsiniz.

48.2 django Paketi

Bu belgeler Django frameworkunu anlatan resmi başlatıcının çevirisidir. Kaynağı:
https://docs.djangoproject.com/en/2.0/intro/tutorial01/
48.2.1 İLK DJANGO PROJENİ YAZ, part 1

Bir örnekle öğrenmeye başlayalım. Bu örnekte basit bir anket uygulaması oluşturacağız.Uygulama iki kısımdan oluşacak:
1. Anketlerin oylanması için herkese açık bir site
2. Anketleri düzenlemek veya ekleyip silmek için bir admin paneli

Senin Djangoyu yüklediğini varsayıyoruz. Komut isteminde aşağıdaki komutu çalıştırarakDjangonun yüklü olup olmadığına ve Django sürümüne ulaşabilirsin:
python -m django --version

Eğer Django yüklüyse yüklü olan versiyonu görmelisin. Eğer değilse “No module nameddjango” yazısı ile karşılaşmalısın.
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Bir proje oluştur

Komut satırında cd komutuyla komutunuzu saklamak istediğiniz dizine gidin ve aşağıdaki koduçalıştırın:
django-admin startproject mysite

Bu kod bulunduğunuz dizinde mysite dizinini yaratacak. Şimdi startproject komutununoluşturduklarına bakalım:
mysite/

manage.py
mysite/

__init__.py
settings.py
urls.py
wsgi.py

En dışardakimysite/ dizini, projeniz için sadece bir kapsayıcıdır. Adı Django için önemli değil.Beğendiğiniz herhangi bir şeyle yeniden adlandırabilirsiniz. manage.py: Komut satırındandjango projesiyle etkileşime geçmenizi sağlayan bir programdır. İçerideki mysite/ dizini ,projeniz için gerçek bir python paketidir. mysite/init.py: Boş bir python dosyasıdır. mysite/dizininin python paketi olmasını sağlar. mysite/setting.py: Django projesinin ayarları ileilgili bir dosya. mysite/urls.py: Projeniz için URL’leri barındıran dosya. mysite/wsgi.py: WSGIuyumlu web sunucuları için projenize hizmet edecek bir giriş noktası.
Geliştirme sunucusu

Şimdi django projemizin çalışıp çalışmadığını kontrol edelim. Komut satırında dışarıdakimysite dizinine gidin ve aşağıdaki kodu çalıştırın:
python manage.py runserver

Çıktı olarak şunu görmelisin:
Performing system checks...

System check identified no issues (0 silenced).

You have unapplied migrations; your app may not work properly until they are␣
→˓applied.
Run 'python manage.py migrate' to apply them.

April 29, 2018 - 15:50:53
Django version 2.0, using settings 'mysite.settings'
Starting development server at http://127.0.0.1:8000/
Quit the server with CONTROL-C.

Not: Veritabanıyla ilgili uyarıyı dikkate almayın.
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Django geliştirme sunucusunu başlattınız.
Kullanılan portu değiştirme

runserver komutu geliştirme sunucusu için standart olarak 8000 portunu kullanır. Eğer buportu değiştirmek isterseniz bunu komuta argüman olarak verin. Mesela aşağıdaki komut8080 portunda geliştirme sunucusunu çalıştırıyor:
python manage.py runserver 8080

Eğer sunucunun IP adresini değiştirmek isterseniz port ile birlikte belirtin. Örnek olarakkullanılabilir tüm IP’leri dinlemek istiyorsanız şu kodu çalıştırın:
python manage.py runserver 0:8000

Yukarıda yazdığımız kodda 0’ın anlamı 0.0.0.0 (Yani bir kısaltma).
Bir anket uygulaması oluşturalım

Artık proje ortamımız kuruldu. Çalışmaya başlayabiliriz. Django’da yazdığımız her uygulamabir python paketinden oluşur ve Django’da uygulamanın dizini otomatik olarak oluşturulur. Busayede dizin oluşturmakla uğraşacağımız zamanda kod yazabiliriz. Bir uygulama oluşturmakiçin komut satırındamanage.py ile aynı dizine gelin ve şu komutu yazın:
python manage.py startapp polls

polls isimli bir dizin oluşturulacak. Bakaklım içinde neler var:
polls/

__init__.py
admin.py
apps.py
migrations/

__init__.py
models.py
tests.py
views.py

Bu dizin anket uygulamamızın merkezi olacak.
İlk view’ımızı yazalım

Hadi yazmaya başlayalım. Şimdi polls/views.py açın ve şu kodları yazın:
from django.http import HttpResponse
def index(request):

return HttpResponse("Hello, world. You're at the polls index.")

Bu Django’da yazılabilecek en basit view. Artık bu view ı çağırabilmek için bir URL haritasınaihtiyacımız var ve URL haritası için de URL şemasına. polls dizininde urls.py isimli bir dosya

48.2. django Paketi 1125



Yazbel Python Belgeleri, Yayım 4.0.0

oluşturarak uygulamanın URL şemasını da oluşturmuş oluruz.(Dosya Gezgininden kendinizurls.py isimli bir python modülü oluşturun.) Uygulama dizini son olarak şöyle görünmeli:
polls/

__init__.py
admin.py
apps.py
migrations/

__init__.py
models.py
tests.py
views.py
urls.py

Şimdi de yeni oluşturduğumuz polls dizinindeki urls.py dosyasında şu kodlar yazılı olmalı:
from django.urls import path
from . import views

urlpatterns = [
path('', views.index, name='index'),

]

Burada oluşturduğumuz URL şemasını gerçek Url şemasında tanıtmanın vakti geldi. Bununiçin mysite dizinindeki urls.py dosyasında include fonksiyonunu içe aktarıp url listesiniaktarmada kullanacağız. Sonuç olarak mysite dizinindeki urls.py dosyanız şu hale gelmeli:
from django.contrib import admin
from django.urls import include, path

urlpatterns = [
path('polls/', include('polls.urls')),
path('admin/', admin.site.urls),

]

Artık index view’ını bir dizine bağladınız. Test etmenin vakti geldi. Komut satırında şu koduçalıştırın:
python manage.py runserver

include() fonksiyonu diğer URL şemalarına ulaşmamıza izin verir. Django include ilekarşılaştığında eşleşen URL’yi kalan işlemler için verilen URL şemasına gönderir.
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48.2.2 İLK DJANGO PROJENİ YAZ, part 2

Veritabanı Kurulumu

Şimdimysite/settings.py dosyasını açın. Önce TIME_ZONE değerini Europe/Istanbul yaparakİstanbul’a ayarlayın.
Not: Dosyanın en başındaki INSTALLED_APPS ayarına dikkat edin. Projenizde kullandığınızuygulamaları tutar. Yeni bir uygulama kullanacağınız zaman bu listeye eklemelisiniz.
Varsayılan olarak gelen uygulamalar şunlardır:
django.contrib.admin --> Yönetici panelini oluşturur.
django.contrib.auth --> Bir kimlik doğrulama sistemi.
django.contrib.contenttypes --> İçerik türleri için bir framework.
django.contrib.sessions --> Bir oturum frameworku
django.contrib.messages --> Bir mesajlaşma frameworku
django.contrib.staticfiles --> Statik dosyaları yönetmek için bir framework.

Bu uygulamalardan bazıları en az bir veritabanı kullanıyor. Ancak bu veritabanlarınınkullanılabilmesi için bir tablo oluşturmalıyız. O tablo da şu komutla oluşuyor:
python manage.py migrate

Model oluşturalım

Şimdi modellerimizi tanımlayacağız. Anket uygulamamızda iki tane model olacak:Question(Soru), Choice(Seçenek). Question modeli bir soru ve yayınlama tarihi içerecek.Choice modeli ise iki alandan oluşacak: Bir yazı alanı ve oy çetelesi. Her Choice bir Questionile ilişkili olacak. Şimdi polls/models.py dosyasını şu şekilde düzenleyin:
from django.db import models

class Question(models.Model):
question_text = models.CharField(max_length=200)
pub_date = models.DateTimeField('date published')

class Choice(models.Model):
question = models.ForeignKey(Question, on_delete=models.CASCADE)
choice_text = models.CharField(max_length=200)
votes = models.IntegerField(default=0)

Burada iki model oluşturduk. Bu modeller django.db.models.Model sınıfını miras alıyor veveritabanı alanını temsil eden değişkenlere sahip. Bu veritabanı alanlarının her biri birField sınıfı ile ilişkili. Mesela CharField karakter dizilerini , DateTimeField tarih ve zamanıveritabanına eklemek için. Bu sistem Django’nun, her alanın hangi veri tipini tuttuğunuanlamasını sağlar. Bazı Field sınıfları zorunlu olarak parametreye ihtiyaç duyuyor. Buna eniyi örnek olan CharField sınıfı max_length değeri olmadan çalışmıyor.Field sınıfları isteğe bağlı
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parametrelere de sahip.Mesela votes değerinin default parametresi-ki biz bu örnekte 0 olarakayarladık-buna bir örnek.Son olarak ForeignKey kullanarak her Choice örneğini bir Questionörneği ile ilişkilendirdik.
Modellerin Aktifleştirilmesi

Model kodları Django’ya bazı bilgiler verir. Django bu bilgilerle şunları yapabilir:
1. Uygulama için bir veritabanı şeması oluşturmak.
2. Question ve Choice nesneleri için bir veritabanı erişim API’ı oluşturmak.

Fakat önce polls uygulamasını projeye yüklemeliyiz. Projeye yüklemek için setting.pydosyasını açıp INSTALLED_APPS ayarını düzenlemeliyiz. Bu listeye polls/apps.py dosyasındakiPollsConfig sınıfını referans olarak ekleyelim. setting.py dosyasındaki INSTALLED_APPS sonhali şöyle olmalı:
INSTALLED_APPS = [

'polls.apps.PollsConfig',
'django.contrib.admin',
'django.contrib.auth',
'django.contrib.contenttypes',
'django.contrib.sessions',
'django.contrib.messages',
'django.contrib.staticfiles',

]

Artık Django, polls isimli uygulamamızı projeye eklediğimizi biliyor. Şimdi farklı bir komutuçalıştıralım:
python manage.py makemigrations polls

Talimatlara benzer şeyler görmelisiniz:
Migrations for 'polls':
polls/migrations/0001_initial.py:

- Create model Choice
- Create model Question
- Add field question to choice

makemigrations komutu ile ürettiğimiz modellerde değişiklik yaptığımızı (Aynı zamanda yenimodeller ürettiğimizi de) ve değişikliklerin migration olarak depolanmasını istediğimizisöyledik. Migrationlar senin modellerindeki değişiklerin depolanma şeklidir(ve buyüzden veritabanı şeması). İstersen yeni modelinin migrationını okuyabilirsin. Migration
polls/migrations/0001_inital.py isimli dosyada. Endişelenmeyin, bu dosyayı her zamanokumak zorunda değilsiniz. “migrate” komutu, senin veritabanı şemanı otomatik olarakyönetmek için migrationları çalıştırır. Birazdan bu konuya tekrar geleceğiz. Ama öncemigrationın çalıştırdığı SQL dosyasına bakalım. “sqlmigrate” komutuna migration adınıparametre olarak verin ve SQL çıktısını alın:
python manage.py sqlmigrate polls 0001

İngilizce yönerge tarzında bir şeyler görüyor olmalısın:
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BEGIN;
--
-- Create model Choice
--
CREATE TABLE "polls_choice" (

"id" serial NOT NULL PRIMARY KEY,
"choice_text" varchar(200) NOT NULL,
"votes" integer NOT NULL

);
--
-- Create model Question
--
CREATE TABLE "polls_question" (

"id" serial NOT NULL PRIMARY KEY,
"question_text" varchar(200) NOT NULL,
"pub_date" timestamp with time zone NOT NULL

);
--
-- Add field question to choice
--
ALTER TABLE "polls_choice" ADD COLUMN "question_id" integer NOT NULL;
ALTER TABLE "polls_choice" ALTER COLUMN "question_id" DROP DEFAULT;
CREATE INDEX "polls_choice_7aa0f6ee" ON "polls_choice" ("question_id");
ALTER TABLE "polls_choice"
ADD CONSTRAINT "polls_choice_question_id_246c99a640fbbd72_fk_polls_question_id"

FOREIGN KEY ("question_id")
REFERENCES "polls_question" ("id")
DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED;

COMMIT;

Aşağıdakilere dikkat et:

• Çıktı kullandığınız veritabanına göre değişir. Yukarıdaki örnek PostgreSQL içinyazılmıştır.
• Tablo adı, uygulamanın adını vemodelin adını (küçük harflerle) kullanarak otomatikolarak oluşturulur . (Bu davranış geçersiz kılınabilir.)
• Birincil anahtarlar(ID) otomatik olarak eklenir. (Bu da geçersiz kılınabilir.)
• Düzenlenirken Django, foreign key alanının adına “_id” ekler.(Evet, bunu da geçersizkılabilirsiniz.)
• Kullandığınız veritabanına göre düzenlenmiştir. Bu yüzdenauto_increment(MySQL), serial(PostgreSQL) gibi veritabanına özgü alan türleriotomatik olarak ayarlanır. Aynı şey alan adlarının alıntılanması için de geçerlidir.
• sqlmigrate komutu aslında veritabanındaki migrationları çalıştırmaz. Sadece onlarısenin görebileceğin SQL kodları halinde ekrana yazdırır. Bu Djangonun yaptıklarınıkontrol etmek veya SQL kodlarını düzenlemek için kullanışlıdır.

Eğer bunu ilgi çekici bulduysan bir de şunu çalıştır:python manage.py check. Bu kod projendeherhangi bir problem olup olmadığını veritabanıyla uğraşmadan kontrol eder. Şimdimigrate
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komutunu tekrar çalıştırıp modelleri veritabanında oluştur:
python manage.py migrate

migrate komutu daha önce uygulanmayan tüm migrationları alır (Django, veritabanınızdadjango_migrations adlı özel bir tablo kullanarak hangi uygulamaların uygulandığını izler)ve bunları veritabanınıza karşı çalıştırır - temel olarak modelinize yaptığınız değişiklikleriveritabanındaki şema ile senkronize eder. Migrationlar çok güçlüdür ve zamanla, projenizigeliştirirken, veritabanınızı veya tablolarınızı silmenize ve yenilerini oluşturmanıza gerekkalmadan modellerinizi değiştirmenize izin verir - veri kaybetmeden veritabanınızı canlı halegetirme konusunda uzmanlaşmıştır. Eğiticinin daha sonraki bir bölümünde bunları dahaayrıntılı bir şekilde ele alacağız, ancak şimdilik, model değişikliklerini yapmak için üç adımlıkılavuzu hatırlayın:
• Modeli değiştirin (models.py de)
• pythonmanage.pymakemigrations komutunu çalıştırarak bu değişiklikler içinmigrationoluşturun.
• python manage.py migrate komutunu çalıştırarak bu değişiklikleri veritabanınauygulayın.

API ile oynayalım

Şimdi etkileşimli kabuğa atlayıp Django’nun sunduğu API ile uğraşalım. Etkileşimli kabuğuçağırmak için şu komutu kullanın:
python manage.py shell

Basitçe python yazmak yerine bunu kullanıyoruz. Çünkü manage.py dosyası kullanacağımızdjango dosyalarını içe aktarıyor. Kabuğa girdikten sonra veritabanı API’ını keşfedin:
>>> from polls.models import Choice, Question # Az önce yazdığımız model␣
→˓sınıflarını içe aktar.

#Henüz sistemde Question nesnesi yok.
>>> Question.objects.all()
<QuerySet []>

# Yeni bir Question nesnesi oluştur.
# Varsayılan ayarlar dosyasında saat dilimleri desteği etkinleştirilmiştir, bu␣
→˓nedenle
# Django pub_date değişkeni için tzinfo ile bir tarih bekler. timezone.now()'ı␣
→˓kullanın.
# datetime.datetime.now () yerine ve doğru olanı yapacağız.
>>> from django.utils import timezone
>>> q = Question(question_text="What's new?", pub_date=timezone.now())

# Oluşturduğumuz nesneyi veritabanına kaydedelim. Bunun için save() metodunu␣
→˓kullanmalısın.
>>> q.save()

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
# Şimdi bir ID'ye sahip.
>>> q.id
1

# Python ile model alan değerlerine erişin.
>>> q.question_text
"What's new?"
>>> q.pub_date
datetime.datetime(2012, 2, 26, 13, 0, 0, 775217, tzinfo=<UTC>)

# Öznitelikleri değiştirip save() metodunu çağıralım.
>>> q.question_text = "What's up?"
>>> q.save()

# objects.all(), veritabanındaki tüm Questionları görüntüler.
>>> Question.objects.all()
<QuerySet [<Question: Question object (1)>]>

Bir dakika! <Question: Question object (1)> bu nesne ilişkisi hiç yararlı değil. Questionmodeline (polls/models.py dosyasında) __str__() metodunu ekleyelim(Choice modeline de):
from django.db import models

class Question(models.Model):
# ...
def __str__(self):

return self.question_text

class Choice(models.Model):
# ...
def __str__(self):

return self.choice_text

Modellerinize, yalnızca etkileşimli komut istemiyle çalışırken kendi rahatlığınız için değil, aynızamanda nesnelerin temsillerinin Django’nun otomatik olarak oluşturulan yöneticisi boyuncakullanılmasından dolayı __str__() yöntemlerini eklemeniz önemlidir. Bunların normal Pythonyöntemleri olduğunu unutmayın. Bunu kanıtlamak için özel bir yöntem ekleyelim:
#polls/models.py
import datetime

from django.db import models
from django.utils import timezone

class Question(models.Model):
# ...
def was_published_recently(self):

return self.pub_date >= timezone.now() - datetime.timedelta(days=1)

48.2. django Paketi 1131



Yazbel Python Belgeleri, Yayım 4.0.0

Python standart kütüphanesinden datetime modülünü ve Django’nun saat dilimleri ile ilgilikütüphanesinden timezone modülünü içe aktaralım.
Bu yaptığımız değişiklikleri kaydetmek için şu komutla yeni bir kabuk açalım:: pythonmanage.py shell
>>> from polls.models import Choice, Question

# Eklediğimiz __str__() fonksiyonunun çalıştığından emin olalım.
>>> Question.objects.all()
<QuerySet [<Question: What's up?>]>

# Django'nun içinde veritabanı araması için zengin bir API var.
>>> Question.objects.filter(id=1)
<QuerySet [<Question: What's up?>]>
>>> Question.objects.filter(question_text__startswith='What')
<QuerySet [<Question: What's up?>]>

# Bu yıl paylaşılan question nesnelerini bulalım.
>>> from django.utils import timezone
>>> current_year = timezone.now().year
>>> Question.objects.get(pub_date__year=current_year)
<Question: What's up?>

# Veritabanında olmayan bir ID değerini parametre olarak verirseniz
# size bir hata çıktısı verecektir.
>>> Question.objects.get(id=2)
Traceback (most recent call last):

...
DoesNotExist: Question matching query does not exist.

# Birincil anahtar aramalarda en çok kullanılan ifadedir, bundan dolayı
# Django birincil anahtar aramaları için bir kısayola sahip.
# Sonraki örnek şu kodla aynı :Question.objects.get(id=1).
>>> Question.objects.get(pk=1)
<Question: What's up?>

# Yazdığımız metodun da çalıştığından emin olalım.
>>> q = Question.objects.get(pk=1)
>>> q.was_published_recently()
True

# Question nesnemize birkaç Choice nesnesi oluşturalım.
>>> q = Question.objects.get(pk=1)

# Bu Question nesnesine hiçbir Choice nesnesi bağlı değil(şimdilik)
>>> q.choice_set.all()
<QuerySet []>

# 3 Choice nesnesi oluşturalım.
>>> q.choice_set.create(choice_text='Not much', votes=0)

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
<Choice: Not much>
>>> q.choice_set.create(choice_text='The sky', votes=0)
<Choice: The sky>
>>> c = q.choice_set.create(choice_text='Just hacking again', votes=0)

# Choice nesnelerinin Question nesnelerine erişimi var.
>>> c.question
<Question: What's up?>

# Ve tam tersi: Question nesnelerinin de Choice nesnelerine erişimi var.
>>> q.choice_set.all()
<QuerySet [<Choice: Not much>, <Choice: The sky>, <Choice: Just hacking again>]>
>>> q.choice_set.count()
3

# API, ihtiyaç duyduğunuz kadarıyla ilişkileri otomatik olarak takip eder.
# İlişkileri ayırmak için çift alt çizgi kullanın.
# Bu, istediğiniz kadar derin bir seviyede çalışır. Sınır yok.
# Bir Question nesnesi için bu yıl yayımlanan tüm Choice nesnelerini bulalım.
# (Yukarıda oluşturduğumuz current_year değişkenini kullanalım).
>>> Choice.objects.filter(question__pub_date__year=current_year)
<QuerySet [<Choice: Not much>, <Choice: The sky>, <Choice: Just hacking again>]>

# delete() fonksiyonunu kullanarak bir Choice nesnesini silelim.
>>> c = q.choice_set.filter(choice_text__startswith='Just hacking')
>>> c.delete()

Yönetici Paneli

Bir yönetici kullanıcısı oluşturalım

Yönetici paneline giriş yapmak için bir süper kullanıcıya ihtiyacımız var. Komut satırında şukodu çalıştıralım:
python manage.py createsuperuser

İstediğiniz kullanıcı adını girin ve entera basın:
Username: admin

Sizden email adresi istenecektir. Doldurmak istemezseniz boş bırakın:
Email address: admin@example.com

Son olarak şifrenizi girin. Sizden iki kere şifre isteyecek (İkincisi doğrulama için).
Password: **********
Password (again): *********
Superuser created successfully.
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Geliştirme Sunucusunu Başlatın

Django’da yönetici paneli varsayılan olarak aktiftir. Geliştirme sunucusunu başlatalım ve onubiraz araştıralım:
python manage.py runserver

Şimdi tarayıcınızı açın ve yerel alan adınızda “/admin/” sayfasına gidin.(Mesela şöylehttp://127.0.0.1:8000/admin/) Şöyle bir yönetici sayfası görüyor olmalısın:

Yönetici Paneline Giriş yapalım

Şimdi oluşturduğun süper kullanıcı ile yönetici paneline giriş yap. Yönetici panelininanasayfasını görüyor olmalısın:

Birkaç düzenlenebilen içerik türü görmelisiniz: gruplar ve kullanıcılar. Django tarafındangönderilen kimlik doğrulama çerçevesi django.contrib.auth tarafından sağlanmıştır.
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Anket uygulamamızı yönetici panelinden kontrol edelim

Fakat bizim anket uygulamamız nerede? Yönetici panelinin anasayfasında gözükmüyor.
Bu sorunu çözmek için yapmanız gereken tek şey: Yönetici paneline Question nesnelerimizinyönetici panelinden düzenlenebildiğini söylemek. Bunu yapmak için polls/admin.pydosyasını açıp şu kodla düzenlemek:
from django.contrib import admin
from .models import Question
admin.site.register(Question)

Yönetici panelinin işlevselliğini keşfedelim

Question nesnelerini kaydettiğimize göre yönetici panelinin anasayfası şu şekilde gözükmeli:

Question yazısına tıkla. Şimdi Question nesnelerinin değiştirme sayfasındasın. Bu sayfaveritabanındaki tüm Question nesnelerini gösterir ve değiştirmek için birini seçmeni sağlar.Şu an daha önce oluşturduğumuz “What’s up?” nesnesi var:

Düzenlemek için “What’s up?” nesnesine tıkla:
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Burada birkaç not:
• Bu form Question modelinden otomatik olarak oluşturulur.
• Farklı model alanlarına karşılık olarak uygun HTML etiketleri kullanılır.
• DateTimeField alanı için “Bugün” veya “Şimdi” gibi kısayollar bulunur.

Alt tarafta birkaç ayar bulunuyor:
• Save – Değişiklikleri kaydeder ve değişiklik listesi sayfasına nesne tipini ekler.
• Save and continue editing – Değişiklikleri kaydeder ve sayfayı yeniden yükler.
• Save and add another – Değişiklikleri kaydeder ve yeni bir yükleme sayfası açar.
• Delete – Gösterilen nesneyi siler.

“Date Published” değeri, part 1’de oluşturduğunuz zamanla uyuşmuyorsa muhtemelenTIME_ZONE ayarı için doğru değeri ayarlamamışsınız. Değiştirin, sayfayı yeniden yükleyin vedoğru değerin görünüp görünmediğini kontrol edin.
“Today” ve “Now” kısayollarını tıklayarak “Date Published” değerini değiştirin. Ardından “Saveand continue editing” i tıklayın. Daha sonra sağ üstteki “History”yi tıklayın. Bu nesnede yapılantümdeğişiklikleri, değişikliği yapan kişinin değişiklik yaptığı zaman ve kullanıcı adıyla listeleyenbir sayfa görürsünüz:
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48.2.3 İLK DJANGO PROJENİ YAZ, part 3

Genel Bakış

Görünüm, genellikle belirli bir işleve hizmet eden ve belirli bir şablona sahip olan Djangouygulamanızdaki bir Web sayfası türüdür. Örneğin, bir blog uygulamasında aşağıdaki viewları(viyıvları) kullanabilirsiniz:
• Blog ana sayfası –> Son birkaç gönderiyi gösterir.
• Gönderi detay sayfası –> Gönderiye özel sayfa
• Yıl tabanlı arşiv sayfası –> Tüm ayları, belirli bir yıldaki gönderilerle birlikte görüntüler.
• Ay tabanlı arşiv sayfası –> Tüm günleri, belirli bir ay içindeki gönderilerle birliktegörüntüler.
• Gün tabanlı arşiv sayfası –> Belirtilen güne ait tüm kayıtları görüntüler.
• Yorum eylemi –> Belirli bir girdiye yorum gönderilmesini sağlar.

Anket uygulamamızda aşağıdaki dört viewa sahip olacağız:
• Soru dizin sayfası –> Son birkaç soruyu gösterir.
• Soru detay sayfası –> Bir soru metni görüntüler (sonuçsuz ancak oy kullanacakbiçimdedir.).
• Soru sonuç sayfası –> Sorunun sonucunu gösterir.
• Oylama eylemi –> Belirli bir soruda belirli bir seçim için oylama yapar.

Django’da web sayfaları ve diğer içerikler viewlara gönderilir. Her view basit bir Pythonfonksiyonu ile ilişkilidir (veya sınıf temelli viewlarda bir metotla). Django, istenen URL’yi (Alanadından sonra URL’nin bir bölümü) inceleyerek bir view seçecektir .
Web’de bulunduğunuz süre içinde “ME2 / Siteler / dirmod.asp? Sid = & type = gen & mod =Core + Sayfalar & gid = A6CD4967199 A42D9B65B1B” gibi güzelliklerle karşılaşmış olabilirsiniz.Django’nun bize bundan daha zarif URL kalıpları sağladığını bilmekten memnun olacaksınız.
Bir URL deseni basitçe genel bir URL formudur. Örneğin: /newsarchive/<year>/<month>/.
Bir URL’den viewa ulaşmak için Django, URLconfs olarak bilinen şeyi kullanır. Bir URLconf, URLmodellerini viewlara eşler.
Birkaç view yazalım

Şimdi pools/views.py dosyasına birkaç view daha ekleyelim. Bu viewlar biraz farklı çünkübirer argümanları var:
def detail(request, question_id):

return HttpResponse("You're looking at question %s ." % question_id)

def results(request, question_id):
response = "You're looking at the results of question %s ."
return HttpResponse(response % question_id)

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
def vote(request, question_id):

return HttpResponse("You're voting on question %s ." % question_id)

Yeni viewlarımızı pools.urls dosyasına path fonksiyonuyla çağırarak ekleyelim:
from django.urls import path

from . import views

urlpatterns = [
# ex: /polls/
path('', views.index, name='index'),
# ex: /polls/5/
path('<int:question_id>/', views.detail, name='detail'),
# ex: /polls/5/results/
path('<int:question_id>/results/', views.results, name='results'),
# ex: /polls/5/vote/
path('<int:question_id>/vote/', views.vote, name='vote'),

]

Tarayıcınıza “/polls/34/” sayfasına göz atın. detail fonksiyonu çalışacak ve URL’detanımladığınız ID her neyse onu gösterecektir. “/Polls/34/results/” ve “/Polls/34/vote/”sayfalarını da deneyin. Bunlar sonuç ve oylama sayfalarını gösterecektir.
Birisi sitenizden “/polls/34/” sayfasını istediğinde Django mysite.urls modülünü çalıştırır.Çünkü ROOT_URLCONF ayarında bu modül belirtilmiştir. urlpatterns isimli değişkeni bulur vedesenleri sırayla geçirir. “polls/” eşleşmesini bulduktan sonra eşleşenmetni(“polls/”) çıkarır vegeri kalanmetni(“34/”) işlemin devamı için polls.urls dosyasındaki URLconf’a gönderir. Orada“<int:question_id>/” ile eşleşir ve detail viewı şöyle bir çıktıyla çalışır:
detail(request=<HttpRequest object>, question_id=34)

question_id=34 kısmı <int:question_id> kısmından geliyor. Küçüktür ve büyüktür işaretlerikullanmak URL’nin bir kısmını yakalar ve viewa isimli parametre olarak yollar. :question_id>kısmı parametrenin ismini tanımlar. <int: kısmı ise yakalanması gereken veri türünü belirtir.
URL’nin sonuna .html gibi ifadeler eklemeye gerek yok. İsterseniz böyle bir şey yapabilirsiniz:
path('polls/latest.html', views.index),

Fakat bunu yapmayın. Çok saçma.
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Gerçekten bir şeyler yapan viewlar yazalım

Her view iki şeyi yapmak ile sorumludur:HttpResponse nesnesiyle istenen sayfayı döndürmekve Http404 gibi bir hata oluşturmak. Gerisi size kalmış.
Viewın bir veritabanındaki kayıtları okuyabilir. Sayfa kalıplarını(template)kullanabilir(Django’nun ve 3. taraf bir sayfa kalıbı). PDF, XML çıktısı veya ZIP dosyasıoluşturabilir. İstediğin Python kütüphanesini kullanabilir.
Pratik olduğu için Django’nun kendi veritabanı API’ını kullanalım. İşte son 5 soruyu yayınlanmatarihine göre aralarına virgül koyarak sıralayıp sunan bir index viewı:
#polls/views.py
from django.http import HttpResponse

from .models import Question

def index(request):
latest_question_list = Question.objects.order_by('-pub_date')[:5]
output = ', '.join([q.question_text for q in latest_question_list])
return HttpResponse(output)

# Diğer viewlar(detail, results, vote) değişmedi.

Burada bir problem var: Sayfanın düzeni viewdaki sabit koddan ibaret. Eğer sayfanıngörünüşünü değiştirmek istersen Python kodunu düzenleyeceksiz. Django’nun sayfa kalıbısistemi, viewın kullanabileceği bir sayfa kalıbı oluşturarak tasarımı Python’dan ayırır.
İlk önce polls klasöründe bir templates klasörü oluştur. Django sayfa kalıplarını buradaarayacak.
Projendeki TEMPLATES ayarı Django’nun sayfa kalıplarını neye göre yükleyip yorumlayacağınıaçıklar. Varsayılan olarak DjangoTemplates kullanılır. Eğer APP_DIRS seçeneği True iseDjangoTemplates INSTALLED_APPS’deki her uygulama dizininde templates dizinini arar.
Yeni oluşturduğun templates dizininde polls isimli bir dizin oluştur ve onun daiçinde index.html isimli bir dosya oluştur. Diğer bir deyişle şablon şurada olmalı:
polls/templates/polls/index.html. Çünkü şablon yükleyicisi yukarıda anlatıldığı şekliyleçalıştığında Django içindeki bu şablona kolayca polls/index.html şeklinde başvurabilirsiniz.
Aşağıdaki kodu bu şablona yerleştirin:
{% if latest_question_list %}

<ul>
{% for question in latest_question_list %}

<li><a href="/polls/{{ question.id }}/">{{ question.question_text }}</a>
→˓</li>

{% endfor %}
</ul>

{% else %}
<p>No polls are available.</p>

{% endif %}

Şimdi polls/views.py index viewını şablonu kullanacak şekilde güncelleyelim:
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from django.http import HttpResponse
from django.template import loader

from .models import Question

def index(request):
latest_question_list = Question.objects.order_by('-pub_date')[:5]
template = loader.get_template('polls/index.html')
context = {

'latest_question_list': latest_question_list,
}
return HttpResponse(template.render(context, request))

Bu kod polls/index.html isimli şablonu yükler ve bir içerik iletir. Bu içerik şablonun değişkenisimleriyle Python nesnelerini eşleştiren bir sözlüktür.
Tarayıcınızda “/polls/” ekleyerek sayfayı yeniden yükleyin. Bir önceki bölümden “What’s up”sorusunu içeren bir liste görmelisiniz. Link sorunun detay sayfasına götürür.
render()

Bu şablon yüklemek için çok sıradan bir deyimdir, içeriği doldurur ve bir HttpResponsenesnesiyle işlenmiş şablon sonucunu döndürür. Burada index viewının tamamen tekraryazılmış hali var:
from django.shortcuts import render

from .models import Question

def index(request):
latest_question_list = Question.objects.order_by('-pub_date')[:5]
context = {'latest_question_list': latest_question_list}
return render(request, 'polls/index.html', context)

Bunu tüm bu görünümlerde yaptıktan sonra, artık yükleyici ve HttpResponse’yi içeaktarmamız gerekmiyor (detay, sonuç ve oylama için hala bu yöntemleri kullanıyorsanızHttpResponse’yi tutmak isteyeceksiniz).
render fonksiyonu, ilk parametre olarak request nesnesini, ikinici parametre olarak şablonunadını ve üçüncü parametre olarak isteğe bağlı bir sözlük alır. İçerikle işlenmiş şablonunHttpResponse nesnesini döndürür.
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404 hatası

Şimdi soru detay sayfasını ele alalım. Bu sayfa verilen anket için soru metnini gösterir. Bu işisağlayan view:
from django.http import Http404
from django.shortcuts import render

from .models import Question
# ...
def detail(request, question_id):

try:
question = Question.objects.get(pk=question_id)

except Question.DoesNotExist:
raise Http404("Question does not exist")

return render(request, 'polls/detail.html', {'question': question})

Buradaki yeni olayımız şu: İstenen kimliğe sahip bir soru yoksa view Http404 hatası yollar.
polls/detail.html şablonuna ne koyabildiğimizi tartışacağız ancak yukarıdaki örneği hızlıcaçalıştırmak istiyorsanız sadece şunu yazın:
{{ question }}

Bu başlamak için yeterli.
get_object_or_404()

Bu eğer nesne varsa get fonksiyonunu kullanarak nesneyi getirir, yoksa Http404 hatası yollar.Burada detay viewının tamamen tekrar yazılmış hali var:
from django.shortcuts import get_object_or_404, render

from .models import Question
# ...
def detail(request, question_id):

question = get_object_or_404(Question, pk=question_id)
return render(request, 'polls/detail.html', {'question': question})

get_object_or_404() fonkiyonu ilk parametre olarak Django modelini ve get fonksiyonunavermek için istediğiniz sayıda isimli parametreyi alır. Eğer nesne yoksa Http404 hatası yollar.
Ayrıca, get_object_or_404 fonksiyonu üzerine kurulu get_list_or_404 fonkiyonu da vardır. Tekfarkı get yerine filter kullanır. Eğer liste boşsa Http404 hatası verir.
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Şablon sistemi kullanalım

Anket uygulamanızdaki detay viewına geri dönelim. İçerik değişkeni question göz önüne alınıptekrar yazıldığında polls/detail.html şablonu şöyle görülmeli:
<h1>{{ question.question_text }}</h1>
<ul>
{% for choice in question.choice_set.all %}

<li>{{ choice.choice_text }}</li>
{% endfor %}
</ul>

Şablon sistemi değişken özelliklerine erişmek için nokta arama sözdizimini kullanır. {{question.question_text }} örneğinde Django önce sözlükte question nesnesini arar. Bunubaşaramazsa, bu durumda çalışan bir öznitelik aramaya çalışır. O da başarısız olsaydı, listedizini aramayı denerdi.
question.choice_set.all metodu {% for %} döngüsünde çağırılır. Metod Choice nesneleriniiterable olarak döndüren ve {% for %} döngüsünde kullanmak için en müsait kod olanquestion.choice_set.all() olarak yorumlanır.
Şablonlardaki sabit URL’leri kaldıralım

Hatırla, polls/index.html şablonunda sorular için link yazdığımızda linki kısmen böylekodlamıştık:
<li><a href="/polls/{{ question.id }}/">{{ question.question_text }}</a></li>

Bu kodlamada tipinde çok sayıda şablon içeren projelerde URL’leri değiştirmeye kalktığımızdasorun ortaya çıkıyor. Bununla birlikte, polls.urls modülünde path fonksiyonlarında namedeğişkenini tanımladığımızdan, url yapılandırmalarınızda tanımlanmış belirli URL yollarıüzerine kurulu düzeni {% url%} template etiketini kullanarak kaldırabilirsiniz:
<li><a href="{% u rl 'detail' question.id %}">{{ question.question_text }}
</a></li>

Bunun çalışma şekli, polls.urls modülünde belirtilen URL tanımını aramaktır. Tam olarak‘detail’ URL’sinin adının nerede tanımlandığını görebilirsiniz:
...
# {% url %} şablon etiketiyle çağrılan 'name' değeri
path('<int:question_id>/', views.detail, name='detail'),
...

Eğer anket detay sayfasının URL’sini değiştirmek istersen -mesela “polls/specifics/12/” gibi-bunu şablon ya da şablonlarda yapmak yerine polls/urls.py’de yapmanız yeterli:
...
# 'specifics' sözcüğü eklendi.
path('specifics/<int:question_id>/', views.detail, name='detail'),
...

1142 Bölüm 48. Üçüncü Taraf Modüller



Yazbel Python Belgeleri, Yayım 4.0.0

URL alanları

Bu öğretici bir uygulamaya sahip:polls. Gerçek bir Django projesi belki beş belki on belki dahafazla uygulamaya sahip olur. Peki Django farklı URL alanlarını nasıl birbirinden ayırır? Meselapolls uygulaması detay viewına sahip ve aynı projede bir de blog uygulaması detay sayfasınasahip. Django hangi uygulamanın viewının çağırıldığını nasıl bilebilir?
Cevap: URL şemasına alan adı eklemek. Alan adı oluşturmak için polls/urls.py dosyasındaapp_name değişkeni ekleyelim:
from django.urls import path

from . import views

app_name = 'polls'
urlpatterns = [

path('', views.index, name='index'),
path('<int:question_id>/', views.detail, name='detail'),
path('<int:question_id>/results/', views.results, name='results'),
path('<int:question_id>/vote/', views.vote, name='vote'),

]

Şimdi polls/index.html şablonunda değiştirelim:
<li><a href="{% u rl 'polls:detail' question.id %}">{{ question.question_text }}
→˓</a></li>

48.2.4 İLK DJANGO PROJENİ YAZ, part 4

Basit bir form yazalım

Hadi bir <form> etiketi içerecek şekilde anket detay şablonumuzu (“polls/detail.html”)güncelleyelim:
<h1>{{ question.question_text }}</h1>

{% if error_message %}<p><strong>{{ error_message }}</strong></p>{% endif %}

<form action="{% u rl 'polls:vote' question.id %}" method="post">
{% csrf_token %}
{% for choice in question.choice_set.all %}

<input type="radio" name="choice" id="choice{{ forloop.counter }}" value="{
→˓{ choice.id }}">

<label for="choice{{ forloop.counter }}">{{ choice.choice_text }}</label>
→˓<br>
{% endfor %}
<input type="submit" value="Vote">
</form>

Hızlı bir özet:
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• Yukarıdaki şablon, her soru seçimi için bir radyo düğmesi görüntüler. Her radyodüğmesinin değeri, ilişkili soru seçiminin ID’sidir. Her radyo düğmesinin adı “choice”dır. Bunun anlamı, biri radyo düğmelerinden birini seçip formu gönderdiğinde POSTyöntemi ile şu veri yollanır: choice=#ID#. Burada ID değeri seçilen butonun id’sidir.HTML formları böyle çalışır.
• Formun action değerini {% url ‘polls:vote’ question.id %} olarak ayarladık. vemethod=”post” ayarını da ekledik. method=”post” yazmak çok önemli (Alternatifi:method=”get”). Çünkü sunucu tarafıyla yapılan veri alışverişinin yönteminini belirler. Birveri alışverişi yapan bir form oluşturduğunda hep method=”post” kullan.Bu Django’yaözel bir durum değil, iyi bir Web geliştirme yöntemi.
• forloop.counter değişkeni içinde bulunduğu for döngüsünün kaç kez döndüğünü tutar.
• Bir POST formu oluşturduğumuzdan (bu verileri değiştirme etkisi yapabilir), SitelerArası İstek Sahteciliği (Cross Site Request Forgeries) konusunda endişelenmemiz gerekir.Neyse ki, çok fazla endişelenmenize gerek yok, çünkü Django buna karşı korumak içinkullanımı kolay bir sistemle birlikte geliyor.Kısacası, dahili URL’leri hedef alan tüm POSTformları, {% csrf_token%} şablon etiketini kullanmalıdır.

Şimdi, gönderilen verileri işleyen ve onunla bir şeyler yapan bir Django viewı oluşturalım.Hatırla, part 3’te anket uygulaması için bu satırı içeren bir URLconf oluşturduk:
path('<int:question_id>/vote/', views.vote, name='vote'),

Ayrıca göstermelik bir vote viewı yazmıştık. Hadi gerçek bir viewa çevirelim:
from django.http import HttpResponse, HttpResponseRedirect
from django.shortcuts import get_object_or_404, render
from django.urls import reverse

from .models import Choice, Question
# ...
def vote(request, question_id):

question = get_object_or_404(Question, pk=question_id)
try:

selected_choice = question.choice_set.get(pk=request.POST['choice'])
except (KeyError, Choice.DoesNotExist):

# Soru oylama formunu tekrar göster
return render(request, 'polls/detail.html', {

'question': question,
'error_message': "You didn't select a choice.",

})
else:

selected_choice.votes += 1
selected_choice.save()
# POST verileriyle başarılı bir şekilde ilgilendikten sonra
# daima bir HttpResponseRedirect döndürün. Bu, bir kullanıcı
# geri düğmesine basarsa verilerin iki kez gönderilmesini önler.
return HttpResponseRedirect(reverse('polls:results', args=(question.id,

→˓)))

Bu kod, henüz görmediğimiz bazı şeyleri içeriyor:
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• request.POST, gönderilen verilere anahtar adına göre erişmenizi sağlayan, sözlükbenzeri bir nesnedir. Bu durumda, request.POST[‘choice’] seçilen seçeneğin kimliğini birkarakter dizisi olarak döndürür. request.POST değerleri her zaman karakter dizisidir.
Not: Django’nun GET verilerine aynı şekilde erişmek için de request.GET sağladığınıunutmayın. Ancak verilerin yalnızca bir POST çağrısı yoluyla değiştirilmesini sağlamak içinkodumda request.POST açıkça kullanıyoruz.

• POST verilerinde seçim yapılmadıysa, request.POST[‘choice’] KeyError hatası verir.Yukarıdaki kod KeyError’u kontrol eder ve seçim yapılmadığı takdirde soru formunu hatamesajı ile yeniden görüntüler.
• Seçim sayısını artırdıktan sonra, kod normal bir HttpResponse yerine birHttpResponseRedirect döndürür. HttpResponseRedirect tek bir argüman alır:kullanıcının yönlendirileceği URL.
• Bu örnekte HttpResponseRedirect yapıcısında reverse fonksiyonunu kullanıyoruz. Bufonksiyon, görüntüleme işinde bir URL’yi sabit olmaktan kurtarmanıza yardımcı olur.Çalıştırmak istediğimiz viewın adı ve bu viewa işaret eden URL modelinin değişken kısmıverilir. Bu durumda, part 3’te kurduğumuz URLconf’u kullanarak, bu reverse çağrısı birkarakter dizisi döndürür. Bunun gibi:
'/polls/3/results/'

Burada 3 question.id değeridir. Bu yeniden yönlendirilen URL daha sonra son sayfayıgörüntülemek için ‘results’ viewını çağırır.
Birisi bir soruya oy verdikten sonra, vote viewı sorunun sonuç sayfasına yönlendirir. Bugörünümü yazalım:
from django.shortcuts import get_object_or_404, render

def results(request, question_id):
question = get_object_or_404(Question, pk=question_id)
return render(request, 'polls/results.html', {'question': question})

Bu part 3’te yazdığımız detail viewıyla hemen hemen aynı. Tek fark şablon adı. Bu gereksizliğidaha sonra düzeltiriz.
Şimdi polls/results.html şablonunu oluşturalım:
<h1>{{ question.question_text }}</h1>

<ul>
{% for choice in question.choice_set.all %}

<li>{{ choice.choice_text }} -- {{ choice.votes }} vote{{ choice.
→˓votes|pluralize }}</li>
{% endfor %}
</ul>

<a href="{% url 'polls:detail' question.id %}">Vote again?</a>
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Şimdi tarayıcında /polls/1/ adresine git ve soruyu oyla. Her oy verdiğinizde güncellenenbir sonuç sayfası görmelisiniz. Bir seçim yapmadan formu gönderirseniz, hata mesajınıgörmelisiniz.
Kalıp viewlar kullanalım

detail ve results viewları çok basitve biraz da gereksizler. Anketlerin listesini görüntüleyenindex() viewı da onlara benzer bir viewdır.
Bu viewlar, temel bir Web geliştirme durumunu gösterir: Veritabanından URL’dekiparametreye göre veri almak, şablon yüklemek ve işlenmiş şablonu döndürmek. Bu çok yaygınolduğu için Django “Kalıp view” adında bir kolaylık sağlar.
Kalıp viewlar, bir uygulama yazmak için Python kodunu yazmanız gerekmediği noktaya ortakkalıpları soyutlar.
Kalıp view sistemini kullanmak için anket uygulamamızı düzenleyelim. Böylece gereksiz birtakım kodu silebiliriz. Düzenlememizde şu adımları uygulayacağız:
1. URLconf’u değiştir.
2. Gereksiz viewlardan bazılarını sil.
3. Django’nun kalıp viewlarını temel alan yeni viewlar yaz.

URLconf’u değiştir

İlk önce, polls/urls.py dosyasını açın ve URLconf’u şöyle değiştirin:
from django.urls import path

from . import views

app_name = 'polls'
urlpatterns = [

path ( '' , views . IndexView . as_view (), name = 'index' ),
path ( '<int:pk>/' , views . DetailView . as_view (), name = 'detail' ),
path ( '<int:pk>/results/' , views . ResultsView . as_view (), name =

→˓'results' ),
path ( '<int:question_id>/vote/' , views . vote , name = 'vote' ),

]

İkinci ve üçüncü desenlerin yol dizilerinde eşleşen kalıbın adının <question_id>’den <pk>’yedeğiştiğini
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Görünümleri değiştir

Şimdi index,`detail` ve results viewlarını kaldıracağız ve Django’nun kalıp viewlarınıkullanacağız. Bunu yapmak için polls/views.py dosyasını aç ve buna benzer şekilde değiştir:
from django.http import HttpResponseRedirect
from django.shortcuts import get_object_or_404, render
from django.urls import reverse
from django.views import generic

from .models import Choice, Question

class IndexView(generic.ListView):
template_name = 'polls/index.html'
context_object_name = 'latest_question_list'

def get_queryset(self):
"""Return the last five published questions."""
return Question.objects.order_by('-pub_date')[:5]

class DetailView(generic.DetailView):
model = Question
template_name = 'polls/detail.html'

class ResultsView(generic.DetailView):
model = Question
template_name = 'polls/results.html'

def vote(request, question_id):
... # yukarıdakiyle aynı, hiçbir değişiklik yok.

Burada iki kalıp view kullanıyoruz: ListView veDetailView. ListView nesnelerin listesini gösterir.DetailView ise belirli bir nesne türünün detay sayfasını gösterir.
• Her kalıp viewın hangi modele etki edeceğini bilmesi gerekir. Bu model özniteliğikullanılarak sağlanır.
• DetailView kalıp viewı, URL’den yakalanan birincil anahtar değerinin pk olarakadlandırılmasını bekler. Bu nedenle kalıp viewlar için question_id ifadesini pk olarakdeğiştirdik.

Varsayılan olarak, DetailView kalıp viewı <app name>/<model name>_detail.html adlı birşablon kullanır. Bizim durumumuzda polls/question_detail.html şablonunu kullanırdı.template_name özelliği, Django’ya otomatik olarak oluşturulan varsayılan şablon adı yerinebelirli bir şablon adı kullanmasını bildirmek için kullanılır. Bu, results viewının ve detailviewının, her ikisi de sahne arkasındaki DetailView olsa bile, farklı bir şablona sahip olmasınısağlar.
Durum ListView ve IndexView için de aynı.
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Sunucuyu çalıştırın ve kalıp viewları temel alan yeni anket uygulamanı dene.
48.2.5 İçerik İşlemcileri

İçerik İşlemcileri Nedir

Dilden bağımsız olarak yazdığımız her uygulama DRY (Don’t Repeat Yourself, Kendini TekrarEtme) ilkesine sahip olmalıdır. Bu sayede yazılan kodların okunabilirliği daha yüksek,fazlalıkları ve karmaşıklıkları daha az olur.
Django yazılım iskeletinde içerik işlemcileri bu işe yarar. Bir kere tanımlanan değişken o projeiçinde oluşturulan tüm uygulamalarda kullanılabilir.
Oluşturduğumuz her içerik işlemcisi bir anahtar(lar)-değer(ler) şeklinde dönmelidir. Bu değertipi Python dilinin sahip olduğu veri tipi olan sözlüktür.
İçerik İşlemcileri Nasıl Oluşturulur?

Öncelikle bir Django projesi ve projemiz için bir uygulama oluşturuyoruz. Oluşturduğumuzuygulamanın içine context_processors.py isimli bir dosya oluşturuyoruz. Bundan sonraoluşturduğumuz tüm içerik işleyicilerini bu dosya altında toplayacağız. Son olarakoluşturduğumuz context_processors.py dosyasını settings.py dosyasının altında projemizebildirmemiz gerekir. Bunun için settings.py dosyasını açıp
TEMPLATES = [
{

'BACKEND': 'django.template.backends.django.DjangoTemplates',
'DIRS': [os.path.join(BASE_DIR, 'templates')]
,
'APP_DIRS': True,
'OPTIONS': {

'context_processors': [
'django.template.context_processors.debug',
'django.template.context_processors.request',
'django.contrib.auth.context_processors.auth',
'django.contrib.messages.context_processors.messages',

],
},

},
]

bu kısmı buluyoruz. Ardından kendi oluşturacağımız içerik işleyicilerini diğerlerininyanına ekliyoruz. Bu ekleme sırasında sözdizimi önemlidir ve bu şekilde olmalıdır.uygulama_adi.içerik_işlemcisi_dosya_adi.içerik_işlemcisi_adi Yeni hali aşağıdaki gibi olmalı.
TEMPLATES = [
{

'BACKEND': 'django.template.backends.django.DjangoTemplates',
'DIRS': [os.path.join(BASE_DIR, 'templates')]
,

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
'APP_DIRS': True,
'OPTIONS': {

'context_processors': [
'django.template.context_processors.debug',
'django.template.context_processors.request',
'django.contrib.auth.context_processors.auth',
'django.contrib.messages.context_processors.messages',
'deneme.context_processors.ilk_islec',

],
},

},
]

İlk işlecimiz basit olması amacıyla isim ve ülke döndürsün. Bunun için context_processors.pyve ilk işlecimizi yazalım. Yazacağımız işleçler fonksiyon şeklinde olmalıdır ve bu fonksiyonrequest parametresini dışarıdan almalıdır.
def ilk_islec(request):

isim = "Mehmet"
ulke = "Türkiye"

return {'isim': isim, 'ulke': ulke}

Bu şekilde ilk işlecimizi yazdık şimdi isim ve ulke adında iki tane anahtar değer döndürdük. Budeğerleri istediğimiz HTML sayfasında kullanabiliriz. Denemek için templates klasörü altındaindex.html oluşturalım ardından HTML dosyasmıza aşağıdaki kodu yazalım.
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>

<title>Django - İçerik İşlemcileri</title>
</head>
<body>

<p>Merhaba, benim adım {{ isim }} ve şu an bu ülkedeyim: {{ ulke }} </p>

</body>
</html>

HTML sayfasımızı oluşturduktan sonra view oluşturacağız. Bunun için oluşturduğumuzuygulamanın alt dizininde bulunan views.py dosyasına
from django.shortcuts import render

def view(request):
return render(request, 'index.html')

Şeklinde basit bir view fonksiyonu ekleyelim. Son olarak urls.py dosyasına yazdığımız view içinURL yolu ekleyeceğiz.
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from django.urls import path
from deneme.views import view

urlpatterns = [
path('index', view),

]

Tüm yapacağımız bu kadar! Artık tarayıcıda oluşturduğumuz sayfayı çalıştırıncaanahtarlarımızın yerinde değişkenlerimiz var.
İçerik İşlemcileri Nerelerde Kullanılabilir?

Django ile proje geliştirirken kullanıcının tarayıcıda göreceği HTML kısımlarını ortak olankısımlarını tek bir noktadan çekebiliriz. Böylece ortak bir blok değiştiği zaman tüm sayfalarıtekrar düzeltmeye gerek kalmaz. Bunu yapmak için oluşturduğumuz tüm view’lere anatema blogumuzu, tüm sayfalarda ortak olan diğer blok parçalarının yollarını içerik işlecindetanımlayabiliriz.
İçerik İşlemcimiz:
def template_path(request):
base_dir = os.path.dirname(os.path.dirname(__file__))
components_dir = os.path.join(base_dir, 'templates/components/')
base_component = os.path.join(components_dir, 'base_components/base.html')
common_components = os.path.join(components_dir, 'common_components/')
archive = os.path.join(common_components, 'archive.html')
quick_links = os.path.join(common_components, 'quick_links.html')
search_not_found = os.path.join(common_components, 'search_not_found.html')
social_account = os.path.join(common_components, 'social_account.html')
tag_cloud = os.path.join(common_components, 'tag_cloud.html')
blockquote = os.path.join(common_components, 'blockquote.html')

return {'base_components': base_component, 'archive': archive, 'quick_links':␣
→˓quick_links,

'search_not_found': search_not_found, 'social_account': social_account,
→˓'tag_cloud': tag_cloud,

'blockquote': blockquote}

HTML Sayfamız:
{% extends base_components %}
{% block title %}İletişime Geç {% endblock %}
{% block s_content %}

<!-- s-content
================================================== -->
<section class="s-content s-content--narrow">

<div class="row">
<div class="s-content__header col-full">

<h1 class="s-content__header-title">
İletişime Geç </h1>

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
</div> <!-- end s-content__header -->
<div class="col-full s-content__main">

<h3>Merhaba De :)</h3>
<p class="lead">Sosyal medya hesapları üzerinden bana␣

→˓ulaşabilirsin. </p>
<ul class="s-content__author-social" style="display: flex;␣

→˓justify-content: center">
{% for i in social %}

<li>
<a href="{{ i.sm_url }}" target="_blank"><i class="{

→˓{ i.sm_icon_class }}"
style=

→˓"font-size: 48px"
aria-

→˓hidden="true"></i></a>
</li>

{% endfor %}
</ul>

</div> <!-- end s-content__main -->
</div> <!-- end row -->

</section> <!-- s-content -->
<{% endblock %}

Örnek HTML sayfamızda {% extends base_components %} ile base_components değişkeniniiçerik işlemcisinde tanımlamıştık, bu sayede bir daha dosya adresini yazmamıza gerek kalmaz.Bunun yerine her view’de dosya yolunu yazabilirdik ancak dosyamızın yolu değişirse tüm viewfonksiyonlarında dosya yolunu değiştirmek zorunda kalacaktık.
Genel olarak kullanım şekli böyle oluyor.
Bu makale için hazırladığım koda bu adres33 üzerinden ulaşabilir, bu kodu detaylı olarakinceleyebilirsiniz.
48.2.6 Django ile reCAPTCHA Kullanımı

1. Giriş. 1.1 reCAPTCHA Nedir?
reCAPTCHA temelinde internet sayfalarının güvenliği insan ve bot davranışlarının ayrılmasını sağlayan bir uygulamadır.1.2 Neden reCAPTCHA Kullanmalıyım?
Bir yorum sistemi düşünelimherhangi bir güvenlik önlemi olmayan, bir gece basit bir saldırı ilemilyonlarca istenmeyen yorum eklenebilir. Bu tür olayların önüne geçmek için bazı önlemleralabiliriz. Yorum eklerken basit bir matematik sorusu veya eski yöntem captcha kullanabilirizancak bunlar artık pek kullanışlı değiller. En basitinden eski usul captchalar size bozulmuş birgörüntü verir ve o görüntüde bulunan matematik işlemini veya harfleri ister. Bazen bunlaraşırı bozulmalar oluyor ve görüntünün okunması neredeyse imkânsız hale geliyor. Bununyerine reCAPTCHA gibi bir servis kullanarak bu tür sıkıntıların önüne geçebiliriz.
2. Kurulum. 2.1 reCAPTCHA Servisine Kayıt Olmak.

33 https://github.com/mehmetkiran/context_processors_django
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reCAPTCHA kullanmak için öncelikle sitesi üzerinden bir uygulama oluşturmak gerekli. Buadres34 üzerinden Google reCAPTCHA servisine kaydolmak gerekli.

Kaydolma sayfasını açtığımız zaman bizi böyle bir sayfa karşılıyor. Burada bulunan bölümleriaçıklayalım.
• Etiket: Uygulamamızı açıklayacak isim.
• reCAPTCHA türü: İnternet sitemizde kullanacağımız reCAPTCHA türünü buradan seçiyoruz.

– reCAPTCHA s3: Bu sürümde kullanıcının bot olup olmadığını bir puanyardımıyla hesaplayan ve size bu puanı döndüren bir Javascript API’dır.
– reCAPTCHA s2: Kullanıcı isteklerini yine kullanıcının eylemleri ile doğrulayansürümdür.
– “Robot değilim” Onay Kutusu: Kullanıcıya “Ben Robot Değilim” şeklinde bir kutuişaretletir.

.

• Görünmez reCAPTCHA rozeti: İstekleri arka planda doğrular. Görünmez reCAPTCHArozeti ile kullanıcının bir onay kutusuna tıklaması gerekmez. Bunun yerine kullanıcısitenizde bulunan düğmeye tıkladığı zaman bir Javascript API çağrısı başlatılır.
34 https://www.google.com/recaptcha/admin/create
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.

• reCAPTCHA v2 (Android): Android servisleri için kullanılacak olan seçimdir.
Detaylar için adrese35 bakabilirsiniz.

• Alan Adları: Bu uygulamayı hazırlayacağınız servislerin hangi alan adları altındakullanacağınızı belirler.
Not: Kayıt işleminiz burada girdiğiniz alan adları ve alt alan adlarıyla sınırlıdır. Başka bir deyişleexample.com kayıt işlemi subdomain.example.com adresini de kaydeder. Geçerli bir alanadında ana makine bulunmalıdır; yol, bağlantı noktası, sorgu veya parça bulunmamalıdır.

• Sahipler: reCAPTCHA uygulamasına yeni yöneticiler ekleyebilirsiniz. Varsayılan olaraksizin hesabınız eklidir.
• reCAPTCHA Hizmet Şartları’nı kabul edin: Servisi kullanmak için servis sahibi tarafındanbizlere sunulan şartları kabul etmemiz gerekli.
• Site sahiplerine uyarı gönder: Şüpheli trafik gibi durumlarda mail yardımıyla uyarılargönderir.

Yapılandırma işlemi oldukça kolay biz bu metin boyunda reCAPTCHA s2 Robot Değilim onaykutusunu kullanacağız. Uygulamamızı kayıt ettiğimiz zaman bize iki adet anahtar hazırlanacak.Bu anahtarlardan Site Anahtarı olan sitemizin HTML tarafında Gizli Anahtar olan ise sitemizinarka planında olacaktır. Gizli Anahtarı asla kullanıcılar ile paylaşmayın ve sitenizin HTML
tarafında kullanmayınız.

reCAPTCHA tarafıyla işimiz bitti. Şimdi reCAPTCHA’yı uygulamamıza entegre etme kaldı.
2.2 reCAPTCHA Servisini Uygulamaya Ekleme. reCAPTCHA servisini sitemize eklerken ikiaşamalı olarak yapacağız. İlk aşaması sitemizin ön yüz için ikincisi için arka uç tarafındayapacağız. Bu belgede anlatılacak reCAPTCHA servisini bir yorum sistemine ekleyeceğiz.

2.2.1 reCAPTCHA Servisini Ön Yüz için Hazırlama.
35 https://developers.google.com/recaptcha
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Google Geliştirici Belgelerine36 baktığımız zaman ön yüz tarafı için işimiz aşırı kolay.Öncelikle reCAPTCHA Javascript dosyasını projemize dahil ediyoruz.:
<script src="https://www.google.com/recaptcha/api.js" async defer></script>

reCAPTCHA servisne ihtiyaç duyduğumuz forma aşağıdaki kodu ekliyoruz.:
<div class="g-recaptcha" data-sitekey="your_site_key"></div>

data-sitekey niteliğine reCAPTCHA tarafından bize sağlanan Site Anahtarı nı ekliyoruz. Ön yüz ile tüm işimiz bu.2.2.2 reCAPTCHA Servisini Arka Uç Tarafına Ekleme.
Kendimize örnek bir proje ve bu proje için bir uygulama oluşturuyoruz. Gereklianlatımlar önceki derslerde mevcuttur. Öncelikle örnek bir model oluşturuyoruz.Ben reCAPTCHA servisini yorum sisteminde kullanacağım içi yorumlar için bir modeloluşturuyorum.

from django.db import models

class Comments(models.Model):
id = models.AutoField(primary_key=True)
name = models.CharField(max_length=55, verbose_name='Kullanıcı Adınız')
comment = models.TextField(verbose_name='Yorumunuz')

Ardından yorum uygulamamızın içine forms.py adında bir dosya oluşturuyoruz.
from django import forms
from blog.models import *

class CommentForm(forms.ModelForm):
class Meta:

model = Comments
fields = [

'name',
'comment',

]

Şimdi ise kullanıcıyı karşılayacak sayfayı yazıyoruz. templates klasörü altında index.htmladında bir dosya oluşturalım ve içine bu kodları yazalım.
<html>
<head>

<title>reCAPTCHA Demo</title>
<script src="https://www.google.com/recaptcha/api.js" async defer></script>

</head>
<body>
<h4>Yorum Gönder</h4>
<form method="POST">

{% csrf_token %}
{{ form.as_p }}

(sonraki sayfaya devam)
36 https://developers.google.com/recaptcha/docs/display
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(önceki sayfadan devam)
<div class="g-recaptcha" data-sitekey=

→˓"6LdBO6cZAAAAAKVrVb26js1qHkeg23ks213nQgpBq7L6dva9lMuwTmX"></div>
<br/>
<input type="submit" value="Gönder">

</form>
<hr>
<h4>Gelen Yorumlar:</h4>
<hr>
{% for comment in comments %}

<p><b>İsim: {{ comment.name }}</b> <br>Yorum: <b>{{ comment.comment }}</b></
→˓p>

<hr>
{% endfor %}
</body>
</html>

Kısaca HTML kodlarımızdan bahsedersek POST yöntemiyle gönderilecek bir form hazırladık.Ardından {% csrf_token %} değişkenini ekledik. Böylece formumuz doğru şekilde çalışacak.Ardından forms.py` sayfasında hazırladığımız formu kullanıcıya gösteriyoruz. Son olarakda Google Belgelerinde aldığımız reCAPTCHA kodunu ekledik. Gelen yorumlar kısmında isebaşarıyla kaydedilen yorumlar yer alacak.
Sıra tüm işi yapacak views.py dosyasında.
from django.shortcuts import render #1
from blog.models import Comments #2
from recaptcha import recaptcha_check #3
from blog.forms import CommentForm #4

def index(request): #5
comments = Comments.objects.all() #6
comment_form = CommentForm(request.POST or None) #7
recaptcha_response = request.POST.get('g-recaptcha-response') #8
recaptcha_response_result = recaptcha_check(recaptcha_response) #9
if recaptcha_response_result is True and comment_form.is_valid(): #10

comment_form.save() #11
context = { # 12

'form': comment_form,
'comments': comments

}
return render(request, 'index.html', context) #13

Örnek kodumuz yukarıda. Bu kodu satır satır inceleyelim.
• #1, #2, #3, #4 Bu 4 kod satırı gerekli ihtiyaç duyduğumuz kütüphane ve modülleri dahilediyoruz.
• #5 index isminde bir fonksiyon oluşturuyoruz.
• #6 Ana sayfamızda tüm yorumları listelemek bu satırda Commentsmodelinde bulunantüm kayıtları listeliyoruz.
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• #7 forms.py sayfasında oluşturduğumuz formu burada çağırıp bir değişkene atıyoruz.
• #8 reCAPTCHA Django Formunda olmadığı için bu satırda POST yöntemiyle‘g-recaptcha-response değişkenin değerini alıyoruz.
• #9 recaptcha_check isimli bir fonksiyon hazırladık böylece daha temiz bir görünüm eldeediyoruz. Bu fonksiyon ön yüz tarafından gelen kodu Google’ın doğrulama sunucusunagönderiyor. Eğer sunucu doğrulamayı yaparsa sonuç olarak True veya hata olursahatanın sebebini içeren bir sonuç dönecektir.
• #10 Bu satırda hazırladığımız recaptcha_check fonksiyonundan gelen değer ve DjangoFormunun geçerliliğini kontrol ediyoruz. Eğer iki karşılama da olumlu ise kod if bloğudevam eder.
• #11 Django Formunu kayıt ediyor.
• #12 context isimli bir sözlük hazırlıyoruz ve içine Django Formunu ve kayıt edilen tümyorumları ekliyoruz.
• #13 render fonksiyonu ile index.html dosyasını context değişkenini ekliyoruz.

recaptcha_check fonksiyonunu satır satır inceleyelim.
import requests #1

def recaptcha_check(recaptcha_response): #2
verify_url = 'https://www.google.com/recaptcha/api/siteverify' #3
value = { #4

'secret': '6LdBO6cZAAAAAAALlKFW656QWAPLOKasoPfLfYTVWV91Quo0H2tWBfRrc',
'response': recaptcha_response

}
response = requests.post(verify_url, value) #5
result = response.json() #6
if result['success'] is True: #7

return True
else: #8

return {'status': result['success'], 'reason': result['error-codes']} #

• #1 requests kütüphanesini dahil ediyoruz.
• #2 recaptcha_response parametresini alan recaptcha_check isimli bir fonksiyonhazırlıyoruz.
• #3 Google doğrulama sunucusunun adresini yazıyoruz.
• #4 value isimli değişken oluşturuyoruz ve içine reCAPTCHA’nın uygulamasınıkurulumunu yaparken bize sağlanan Gizli Anahtar değerini secret anahtarına,fonksiyona gelen recaptcha_response değerini response anahtarına atıyoruz.
• #5 requests kütüphanesini kullanarak POST yöntemiyle Google doğrulama sunucusunavalue değişkenini gönderiyoruz.
• #6 Google doğrulama sunucusundan gelen değeri json haline getiriyoruz.
• #7 Eğer dönen sonuç başarılı ise fonksiyon True döndürür
• #8 Sonuç başarısız olursa neden başarısız olduğu dahil bir sözlük değeri döndürür.
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Bu anlatımda hazırlanan kodlara buradan37 ulaşabilirisniz.
48.2.7 Django Kişiselleştirilmiş Kullanıcı Modelini Dahili Model ile Genişletmek

Django içinde hazır birçok modül ve modeller ile gelir. Bunlardan biri de kullanıcı modeli. Bumodel ile hazırladığınız Django projesine çok hızlı bir şekilde üyelik sistemi geliştirebilirsiniz.Ancak bazen bu model tek başına yeterli gelmez. Böyle durumlarda kendi yazdığımız modeliDjango ile gelen kullanıcı modeli ile genişletebiliriz.
Bu Yöntemin Avantajları Neler?

Django kullanıcı modeli yetki yönetim sistemi ve bazı hazır fonksiyonlar ile beraber gelir. Busayede kullanıcıların yetkisiz erişimlerini, yetki yönetimlerini, giriş, çıkış, parola değiştirmefonksiyonlarına ve bazı bezeyicilere(decarator) sahip oluruz. Bunlar sayesinde projemiz çokhızlı şekilde ilerleyebilir.

Django Admin Panelinden Kullanıcı ve Grup İzinleri Yönetimi
37 https://github.com/mehmetkiran/reCAPTCHA
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Nasıl Yapılır?

Projemize bir adet uygulama ekliyoruz. Bu uygulama kullanıcı modelimizi barındıracakve Django’nun dahili kullanıcı modeli ile genişletilecek. settings.py dosyamızaAUTH_USER_MODEL = uygulama_adi.model_adi değişkenini ekliyoruz böylece varsayılankullanıcı modelini geçersiz kılarak kendi modelimizi kullanabiliriz.
Hazırladığınız uygulamayı settings.py dosyasında INSTALLED_APPS kısmınaeklemeyi unutmayın.

Ardından uygulamamızın models.py dosyasında bir model oluşturmamız gerekli. Bu modeldosyasını dahili Django kullanıcı modeli ile genişleteceğz. Öncelikle genişleşme sırasındadoğru olan modeli seçmeliyiz. Django bize iki adet sınıf sunuyor bunlar Abstractuser veAbstractBaseUser.
• AbstractUser: Bu model ile beraber temel kullanıcı veri giriş alanları da geliyor. (Ad,soyad, son giriş, kayıt tarihi vs.)
• AbstractBaseUser: Bu model ile beraber sadece kimlik doğrulama fonksiyonlarıgelmekte. Kullanıcı veri giriş alanları gelmiyor.

Bu anlatıda AbstractUser ile genişletme yapacağız. Sınıfımızı yazıyoruz ve test etmek amacıylafazladan veri giriş alanları ekleyelim. Örnek kod:
class CustomUserModel(AbstractUser):

website = models.URL_Fields(verbose_name='Web Sitesi', blank=True)
os = models.CharField(verbose_name='Kullandığı İşletim Sistemi',␣

→˓max_length=256)
def __int__(self):

return self.id

Hazırladığımız modeli veritabanı şemamıza uygulayacağız.
python manage.py makemigrations

python manage.py migrate

Yaptıklarımızı kontrol etmek için Python konsolunu açarak modelimizi dahil edelim.
from user.models import *
CustomUserModel._meta.get_fields()

Çıktı: (<ManyToOneRel: admin.logentry>, <django.db.models.fields.AutoField: id>,<django.db.models.fields.CharField: password>, <django.db.models.fields.DateTimeField:last_login>, <django.db.models.fields.BooleanField: is_superuser>,<django.db.models.fields.CharField: username>, <django.db.models.fields.CharField:first_name>, <django.db.models.fields.CharField: last_name>,<django.db.models.fields.EmailField: email>, <django.db.models.fields.BooleanField:is_staff>, <django.db.models.fields.BooleanField: is_active>,<django.db.models.fields.DateTimeField: date_joined>, <django.db.models.fields.URLField:website>, <django.db.models.fields.CharField: os>, <django.db.models.fields.related.ManyToManyField:groups>, <django.db.models.fields.related.ManyToManyField: user_permissions>)

1158 Bölüm 48. Üçüncü Taraf Modüller



Yazbel Python Belgeleri, Yayım 4.0.0

Çıktıyı incelediğimiz zaman <django.db.models.fields.URLField: website>,<django.db.models.fields.CharField: os> veri giriş yerlerini görüyoruz. Böylece yaptıklarımızınsıkıntısızca sisteme işlendiğini anlayabiliriz. Artık Django’nun dahili yetkliendirme ve kullanıcısistemini kendi kullanıcı modelimiz üzerinden kullanabiliriz.

48.3 Kivy Paketi

Bu belgelerin kaynak kodlarına ulaşmak için Github38 adresini ziyaret edebilir ve eğeristerseniz katkıda bulunarak bu kaynağın iyileştirilmesine yardımcı olabilirsiniz.
Soru, sorun ve görüşler için Forum39 sayfasını kullanabilirsiniz.
48.3.1 Kivy Nedir?

Kivy Android’den Windows’a kadar birden fazla işletim sistemini destekleyen bir grafikarayüz kütüphanesidir. Açık kaynak kodludur ve %90 Python ile yazılmıştır. Kaynak kodlarınıincelemek isterseniz şu40 linke tıklayabilirsiniz. Ayrıca bu github adresinde yer alan, Kivy ileilgili örnekleri de incelemek isterseniz linke41 tıklayabilirsiniz.
Kivy çizim işlemlerini SDL2 kullanarak yapmaktadır. Doğal olarak pencere araçları, alışıkolduğumuz Android veya diğer mobil pencere araçlarına benzemiyor(görünüm olarak).Kendine has şekilleri var, yani yerel işletim sisteminin grafiklerini kullanmıyor. Ekrana çizilenpencere araçlarının png haline, bilgisayarınızdaki kivy klasörünün altında ulaşabilirsiniz.kivy/data/images altında şöyle bir png dosyası var

38 https://github.com/yazbel/python-istihza39 https://forum.yazbel.com40 https://github.com/kivy/kivy41 https://github.com/kivy/kivy/tree/master/examples
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Bu png dosyasını kesinlikle silmemelisiniz,boyutlarında kesinlikle oynama yapmamalısınız.Aksi takdirde Kivy pencere araçları ekrana çizilmeyecektir ve hata verecektir.
Kivy ile yazdığınız programları aynen veya birkaç değişiklik ile Android’de, Windows’taçalıştırabilirsiniz. Yazdığınız programları buildozer yardımı ile paketleyebilirsiniz(android veyaios için). Bunlara yeri geldiğinde değinmeye çalışacağız.
Kivy kullanabilmeniz tabi ki Python temeliniz olmalı ve Kivy’i sisteminize kurmalısınız.Python’da sınıf yapılarını bilmeniz size ekstra bir katkı sağlar. Kivy programlarını nesneyönelimli olarak yazmak, çok daha sağlam ve düzenli programların ortaya çıkmasını sağlar.
Evet, Kivy hakkında biraz bilgi sahibi olduğumuza göre artık Kivy ile programlamaya girişyapabiliriz. . .
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48.3.2 Kurulum

Burada çok detaylı olarak kurulumu anlatmayacağız. Gerekli linkleri vereceğim, eğer yine dekurulumda sorun yaşarsanız forumda konu açarak belirtebilirsiniz.
Kuruluma başlamadan önce dikkat edilmesi gereken bir durum var. Eğer Kivy ile programlamayapacaksanız, bilgisayarınızda Python kurulu olmalıdır.
Kivy’in desteklediği sürümleri açıklayacak olursak;
Python 2.7 >= Kivy < Python 3.0
Python 3.4 >= Kivy
Python 2.7 sürümünden Python 3.0 sürümüne kadar, aynı zamanda Python 3.4 sürümündenitibaren ileri sürümlerde destekleniyor. Bu bilgiye göre, Python sürümünüzün Kivyprogramlama için uygun olup olmadığını tespit edebilirsiniz.
İşletim sisteminize göre kurulum için, aşağıda verdiğim kılavuz sayfalarına bakabilirsiniz.
Windows için kurulum:
https://kivy.org/doc/stable/installation/installation-windows.html
Linux için kurulum:
https://kivy.org/doc/stable/installation/installation-linux.html
OS X için kurulum
https://kivy.org/doc/stable/installation/installation-osx.html
Türkçe kaynak:
http://kivy-tr.readthedocs.io/tr/latest/kurulum.html
Kivy kütüphanesini kurduysanız, bir sorun olup olmadığını test etmek için şöyle basit birprogram yazalım. Ekrana boş bir pencere çıkaralım.

# -*- coding: utf-8 -*-

from kivy.app import App

App().run()

Kodu kaydedip çalıştırırsanız, ekrana boş bir siyah pencere çıkacaktır. Güzel, artık Kivy ileprogramlamaya başlayabiliriz :)
Yukarıda da yazdığım gibi, detaylı olarak anlatmadık. Çünkü birden fazla platform için yazılmışbir kütüphane olduğu için, her birine ayrılmış anlatım sayfaları ile yetindik. Yine de birsorununuz olursa, kuramazsanız foruma konu açabilirsiniz. Kivy resmi kaynaklarında bulunankurulum kılavuzu için şu42 bağlantıya tıklayabilirsiniz.

42 https://kivy.org/doc/stable/gettingstarted/installation.html
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48.3.3 Kivy Programlamaya Giriş

Bu yazıyla Kivy derslerine giriş yapacağız. Önce klasik başlangıç olan “merhaba dünya” örneğiyapacağız ve sırayla kodumuzu inceleyeceğiz.
Bundan önceki yazılarda da bahsettiğimiz gibi, Kivy ile programlamadan verim almakistiyorsanız Python sınıflar konusunda temel bilginiz olmalıdır. Çünkü genelde sınıflarıkullanacağım ve bu yüzden yazdığım kodları(her ne kadar açıklama yapsam da)anlayabilmek için, temel de olsa, bilgili olmanız gerekir. Burdan, “Kivy sınıflar ile kullanılmakzorundadır” anlamı çıkmasın. Zaten sınıf yapısı çok zor değil, biraz pratik yaparak mantığınıkavrayabilirsiniz.
Kivy kütüphanesini sıkıntısız bir şekilde kurduğunuzu varsayarak ilk örneğimize geçişyapıyoruz.
Herhangi bir açıklama yapmadan önce hemen kodları verelim
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-

from kivy.app import App
from kivy.uix.label import Label

class Program(App):
def build(self):

yazi = Label(text = "Merhaba Dünya")

return yazi

Program().run()

Kodu kaydedip çalıştırdığınızda ekranda, karşınıza aşağıdaki gibi bir pencere çıkacaktır.
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Şimdi sıra ile kodumuzu inceleyelim. İlk iki satır, her programın başına yazılan klasiksatırlardır. Sadece ilk satır Linux için geçerli.
Sonraki satırda
from kivy.app import App

programın belkemiğini oluşturan App sınıfını import ediyoruz. Ana pencere bu sınıf yardımıylaoluşturulur, programa dair tanımlamalar genelde bu sınıf ile yapılır.
Bir sonraki satır
from kivy.uix.label import Label

ekranda yazı göstermemizi sağlayan Label sınıfını import ettik, yani kullanmak üzere içeriyeaktardık. Artık gerekli sınıfları import ettiğimize göre ana programımızı tanımlayabiliriz
Bir sonraki satırda, Program adında bir sınıf oluşturduk ve App sınıfından miras aldık. Mirasalmak demek, önceden oluşturulan sınıfı tekrar kullanmak üzere bir sınıfa katmak, eklemek.
Yani biz burda programımızı oluşturabilmek için App sınıfını, kendi ana sınıfımıza mirasaldık ve kullanmaya başladık. Ve sınıfımızda build adında bir metot tanımladık. Bu metot,programımız çalıştığında ekranda gösterilecek ana düzeni, bileşenleri geri döndürür. Geneldebir pencere düzeni geri döndürülür. Biz şimdilik basit bir şekilde ekranda yazı göstermekistedik ve bunu geri döndürdük. İleride pencere düzenlerini gördüğümüzde onları geridöndüreceğiz. Şimdilik örneğimize bakalım
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Şimdiye kadar yaptıklarımız, ihtiyacımız olan şeyleri import etmek, ana sınıfımızı oluşturmak,ekranda gösterilecek nesneleri geri döndürmek. Artık programımızı çalıştırmamız gerekiyor.Bunu da Program().run() kısmında yaptık.
Kv Dili

Kivy programlarını geliştirmek için geliştirilen bir dildir. Kullanımı basittir. Yukarıda yaptığımızprogramı bir de kv dili ile gerçekleştirelim.
Öncelikle ana dosyamızı hazırlıyoruz. Benim ana dosyamın adı main.py . Ve bu dosyamınyanına bir tane program.kv dosyası oluşturuyorum. Ana sınıfımın ismi neyse, kv dosyamaonun adını verdim. main.py dosyamın içerisine aşağıdaki kodları yazıyorum

#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-

from kivy.app import App

class Program(App):
pass

Program().run()

Şimdi program.kv dosyasının içerisine şunları yazalım. Amacımız ekranda merhaba dünyayazmak
Label:

text:"Merhaba Dünya"

Programımızın build tarafından geri döndürülecek olan pencere düzenini, kv dili yardımıylaoluşturduk. Yapmamız gereken main.py dosyamızı çalıştırmak ve sonucu görmek.
kv dili kullanırken, aynen Python’da olduğu gibi girintilemeye dikkat etmelisiniz. Aksitaktirde hata verecektir. Kv dili, Kivy ile programlama yaparken oldukça kolaylık sağlar. Bizde derslerimizde bazen yaptığımız örnekleri kv diliyle de yapacağız. Bir programı birincibölümdeki gibi sınıflarla da yazabilirsiniz, kv dili yardımıyla da yazabilirsiniz. Hatta bazıkısımları kv diliyle de yazabilirsiniz. Yerine göre değişecektir, illa ki kv diline ihtiyacınızolacaktır.
Uygulama Özellikleri

Yazdığımız Kivy programının bazı niteliklerini değiştirebiliriz. Örneğin, siz yukarıda programıçalıştırdığınızda programın başlığını henüz tanımlamadığınız için pencerenin başlığı anasınıfın adı ile aynıdır. İsterseniz bunu değiştirebilirsiniz.
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-

from kivy.app import App
from kivy.uix.label import Label

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
class Program(App):

def build(self):
self.title = "Yazbel"

return Label(text = "Merhaba Dünya")

Program().run()

Kivy’de bir program başlarken, ekrana pencere çizilmeden önce birtakım metotlar çalışır.Bunlardan birisi on_start() metodu. Bu metot içerisine, ekrana pencere çizilmeden önceyani programımız başlamadan yapmak istediğimiz tanımlamaları yazabiliriz. Örneğinbaşlığı burada tanımlayabiliriz, ya da veritabanımız varsa bağlantıları burada başlatabiliriz.Kullanımına dair basit bir örnek
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-

from kivy.app import App
from kivy.uix.label import Label

class Program(App):
def on_start(self):

self.title = "Yazbel"

def build(self):
return Label(text = "Merhaba Dünya")

Program().run()

Ancak dikkat edilmesi gereken bir durumvar. on_start()metodu, build()metodu çalıştırıldıktansonra çağrılır.
Kivy uygulamamızda belli olaylarda çalışan başka metotlar da var.
on_stop(): Bu metot, programımız sona erdiğinde çalıştırılır. Böylece son olarak yapmakistediğimiz işlemleri(örneğin açık dosyaları kapatmak) burada yapabiliriz
on_pause(): android veya ios üzerinde programımız arkaplana alındığında bumetot çalıştırılır.
on_resume(): Kullanıcı arkaplana aldığı uygulamamıza tekrar dönerse bu metot çalıştırılır.
Şimdi bunların hepsini birarada kullandığımız bir örnek görelim ve konuyu bitirelim
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-

from kivy.app import App
from kivy.uix.label import Label

class Program(App):
def on_start(self):

self.title = "Yazbel"
(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
# bir takım işlemler...

def on_stop(self):
# Uygulama kapatılırken...
pass

def on_pause(self):
# Uygulama arkaplana alınırken...
# Burda return True yapmanız gerekiyor
return True

def on_resume(self):
# Tekrar giriş yapıldığında yazımızı değiştiriyoruz
self.yazi.text = "Programa tekrar hoşgeldiniz"

def build(self):
self.yazi = Label(text = "Merhaba Dünya")
return self.yazi

Program().run()

48.3.4 Pencere düzenleri

Merhaba arkadaşlar. Bir önceki yazıda, Kivy ile ilk programımızı yazdık,kv diline kısaca gözattık ve programımıza dair bazı özellikleri tanıdık.
Hatırlarsanız bir önceki derste ekrana “MerhabaDünya” yazmıştık. Tabi ki programlar bu kadarbasit olamaz. Yani ekranda başka araçlar da olacaktır. Buton, Metin giriş alanı, Seçim kutularıgibi araçlar da olacaktır elbette.
Bu pencere araçlarını ekranda gösterirken belli bir düzen içerisinde yerleştirmeliyiz ki,programın görüntüsü güzel olsun ve kullanıcıyı memnun etsin. Şimdi adım adım penceredüzenlerimizi tanımaya başlayalım.
Not: Pencere düzenleri bu kadarıyla sınırlı değil. Burada en çok kullanılanlar anlatılmıştır

BoxLayout

kivy.uix.boxlayout.BoxLayout
Bu pencere düzeni, içerisine yerleştirilen araçları yan yana veya alt alta yerleştirir. Hemen birörnekle görelim.
from kivy.app import App
from kivy.uix.label import Label
from kivy.uix.boxlayout import BoxLayout

class Program(App): (sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
def build(self):

duzen = BoxLayout()

yazi1 = Label(text = "Merhaba")

yazi2 = Label(text = "Dünya")

duzen.add_widget(yazi1)
duzen.add_widget(yazi2)

return duzen

Program().run()

Ekran görüntüsü

Şimdi sıra ile kodumuzu inceleyelim.İlk satırda App sınıfını import ettik. Daha sonra ekranayazı yazmamızı sağlayan Label sınıfını import ettik. Ve son olarak, pencere düzenimiz olanBoxLayout sınıfını import ettik.
Bir pencere düzenini kullanabilmek için öncelikle onu tanımlamanız gerekir. duzen ismindebir değişkenle tanımladık ve iki adet yazımızı bu düzenin içine add_widget() fonksiyonu ileekledik. Bir pencere düzeninin içerisine pencere aracı eklemek için add_widget() fonksiyonukullanılır. Bir pencere aracını kaldırmak için ise, remove_widget() fonksiyonu kullanılır.
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Eğer BoxLayout pencere düzenini tanımlarken herhangi bir parametre vermezsenizelemanları yanyana dizecektir. Eğer alt alta dizmesini isterseniz orientation parametresinikullanmanız gerekir.
Örnek;
from kivy.app import App
from kivy.uix.label import Label
from kivy.uix.boxlayout import BoxLayout

class Program(App):
def build(self):

duzen = BoxLayout(orientation = "vertical")

yazi1 = Label(text = "Merhaba")

yazi2 = Label(text = "Dünya")

duzen.add_widget(yazi1)
duzen.add_widget(yazi2)

return duzen

Program().run()

Ekran görüntüsü
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Gördüğünüz gibi eklenen elemanları alt alta yerleştirdi. Peki ikisini birarada kullanabileceğimizbir örnek yapabilir miyiz? Evet. Bir kullanıcı giriş ekranı yapalım. Ama sadece görüntü olarak,yani herhangi bir işlem yapmayacak. Sadece pencere düzenini göstermek için yapacağız.
Amacımız şuna benzer bir pencere oluşturmak;

Hem alt alta elemanlar var, hem de yan yana. Şimdi böyle bir pencereyi nasıl oluşturacağımızıgörelim.
from kivy.app import App
from kivy.uix.label import Label
from kivy.uix.boxlayout import BoxLayout
from kivy.uix.button import Button
from kivy.uix.textinput import TextInput

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
class Program(App):

def build(self):

self.anaDuzen = BoxLayout(orientation = "vertical") # Elemanların␣
→˓hepsini tutan ana pencere düzenimiz

self.ilkSatir = BoxLayout()
self.ikinciSatir = BoxLayout()

self.nick = Label(text = "Nick")
self.nickKutu = TextInput()

self.sifre = Label(text = "Şifre")
self.sifreKutu = TextInput()

self.buton = Button(text = "Giriş Yap")

self.ilkSatir.add_widget(self.nick)
self.ilkSatir.add_widget(self.nickKutu)

self.ikinciSatir.add_widget(self.sifre)
self.ikinciSatir.add_widget(self.sifreKutu)

# Şimdi hepsini ana düzene yerleştiriyoruz

self.anaDuzen.add_widget(self.ilkSatir)
self.anaDuzen.add_widget(self.ikinciSatir)
self.anaDuzen.add_widget(self.buton)

return self.anaDuzen

Program().run()

Ekran görüntüsü
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Şimdi kodumuzu adım adım inceleyelim. Yukarıda gördüğünüz gibi Button ve TextInputsınıflarını import ettik. Button sınıfı ile butonlar oluşturabiliriz. Butona tıklandığındayapılmasını istediğimiz işlemler tanımlayabiliriz. Ancak bu derste pencere düzenleriniincelediğimiz için butonumuza herhangi bir görev vermedik.
TextInput, kullanıcıdan girdi almayı sağlar. Böylece kullanıcı ile iletişime geçebiliriz, girdileregöre işlemler yapabiliriz.
Örneğimiz 3 tane BoxLayout düzeninden oluşuyor. Birincisi, tüm elemanları alt alta tutacakolan “anaDuzen”, İkincisi Nick ve Nick girme kutusunu yan yana tutacak olan “ilkSatir”, vesonuncusu Şifre ve Şifre girme kutusunu yan yana tutacak olan “ikinciSatir”. Butonumuzusadece anaDuzen’e eklememiz yeterli.Unutmayın bir pencere düzeninin içine başka birpencere düzeni ekleyebilirsiniz.
Peki bu örneğimizi kv dili ile yazsaydık nasıl olurdu? Hemen bakalım
BoxLayout:

orientation: "vertical"
BoxLayout:

Label:
text:"Nick"

TextInput:
BoxLayout:

Label:
text:"Şifre"

TextInput:
Button:

text:"Giriş Yap"

BoxLayout ile ilgili bu kadar örnek yeterli sanırım. Siz de kendinize göre örnekler yaparak veyaverilen örnekleri inceleyip değiştirerek konuyu pekiştirebilirsiniz.
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FloatLayout

kivy.uix.floatlayout.FloatLayout
FloatLayout pencere düzeni, araçları istediğimiz boyutta ve koordinatta yerleştirebileceğimizbir pencere düzenidir. Her zaman olduğu gibi önce import etmeliyiz ve kullanmak üzeretanımlamalıyız. Bir örnek yapalım
#!/usr/bin/env python
# -*- coding:utf-8 -*-

from kivy.app import App
from kivy.uix.button import Button
from kivy.uix.floatlayout import FloatLayout

# gerekli sınıfları import ettik

class Program(App):
def build(self):

duzen = FloatLayout() # pencere düzenimizi tanımladık

buton = Button(text = "Merhaba",
size_hint = (.1,.1),
pos = (10,10))

duzen.add_widget(buton) # butonumuzu yerleştiriyoruz

return duzen

Program().run()

Ekran görüntüsü
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Butonumuzu tanımlarken size_hint ve pos şeklinde iki tane parametre verdik. Bunlardansize_hint parametresi, butonumuzun ekrana orantılı bir şekilde boyutlandırılması içindir.Yani, .1 yazdığımızda, pencerenin boyutunun 10’da 1’i kadar genişlikte ve yükseklikteboyutlandırılır. Eğer .5 yazsaydık ekranın boyutunun yarısı kadar olacaktı.Bu arada Python’da.X gösterimi 0.X gösterimi ile aynıdır, bunu da burada belirtmiş olalım.
size_hint ile butonumuzun boyutlarını belirledikten sonra, pos parametresi ile FloatLayoutpencere düzenindeki yerini belirledik. pos = (10,10) yani sıra ile 10 pixel soldan uzaklık, 10pixel aşağıdan uzaklık şeklinde tanımlanır. Kivy’de (0,0) noktası sol-alt köşedir.
Eğer butonumuza bu parametreleri vermeden pencere düzenimize eklersek, tüm ekranıdolduracak şekilde boyutlandırılacaktır.
FloatLayout pencere düzenimizin de boyutunu ayarlayabiliriz. Bunun için
duzen = FloatLayout(size = (300,300))

gibi bir tanımlama yapmamız yeterli. Aynı şekilde pencereye orantılı olmasını istersek,size_hint parametresini de verebiliriz. Bir örnekle beraber görelim
#!/usr/bin/env python
# coding:utf-8

from kivy.app import App
from kivy.uix.button import Button
from kivy.uix.floatlayout import FloatLayout (sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
# gerekli sınıfları import ettik

class Program(App):
def build(self):

duzen = FloatLayout(size_hint = (.5,.5)) # pencere boyutunun yarısı␣
→˓kadar

buton = Button(text = "Merhaba") # FloatLayout pencere düzenimizi tam␣
→˓doldursun diye, parametre vermedik

duzen.add_widget(buton) # butonumuzu yerleştiriyoruz

return duzen

Program().run()

Ekran görüntüsü

FloatLayout pencere düzenine eklenen araçların, ekrana orantılı bir şekilde yerleştirilmesiniistersek, pos_hint parametresini kullanabiliriz.Böylece penceremizin boyutu ne olursa olsun,
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orantılı bir şekilde yerleştirilecektir. Aşağıdaki kodları çalıştırıp pencerenin boyutlarıylaoynarsanız, ne demek istediğimi çok daha iyi anlarsınız.
Kullanımı şu şekilde;
#!/usr/bin/env python
# coding:utf-8

from kivy.app import App
from kivy.uix.button import Button
from kivy.uix.floatlayout import FloatLayout

# gerekli sınıfları import ettik

class Program(App):
def build(self):

duzen = FloatLayout()

button = Button(text='Hello world', size_hint=(.2, .1),
pos_hint={'x':.2, 'y':.2})

duzen.add_widget(button) # butonumuzu yerleştiriyoruz

return duzen

Program().run()

FloatLayout pencere düzeni ile ilgili anlatacaklarımız bu kadar. FloatLayout pencere düzeni,üzerinde serbest konumlandırma yapıldığı için animasyon için uygundur. Sadece örnek olmasıaçısından, aşağıdaki kodu çalıştırın ve ne olduğunu görün. Kodu anlamanızı istemiyorum,ileride zaten anlatacağız, sadece kodun sonuçlarını görmeniz yeterli.
#!/usr/bin/env python
# coding:utf-8

from kivy.app import App
from kivy.uix.button import Button
from kivy.uix.floatlayout import FloatLayout
from kivy.clock import Clock

# gerekli sınıfları import ettik

class Program(App):
def build(self):

self.x = 0
self.y = 2

self.duzen = FloatLayout()
self.buton = Button(text='Hello world',

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
size_hint=(.2, .1),
pos = (self.x,self.y))

self.duzen.add_widget(self.buton)

Clock.schedule_interval(self.animasyon,0.1)

return self.duzen

def animasyon(self,event = None):
self.x = self.x + 1

self.buton.pos = (self.x,self.y)

Program().run()

GridLayout

kivy.uix.gridlayout.GridLayout
Merhaba arkadaşlar. Bir önceki bölümde FloatLayout pencere düzenini anlattık. FloatLayout,üzerinde koordinat bilgisi ile yerleştirme yapabileceğimiz bir pencere düzenidir diyerek kısabir tekrar yapmış olalım.
Bu bölümde GridLayout pencere düzenini inceleyeceğiz. GridLayout, ızgara şeklindeyerleştirmeye imkan veren bir pencere düzenidir. Örneğin şöyle bir görüntü elde etmek içinGridLayout pencere düzeni kullanılabilir

1176 Bölüm 48. Üçüncü Taraf Modüller



Yazbel Python Belgeleri, Yayım 4.0.0

GridLayout ile ilgili önemli iki kavram vardır. Birincisi rows, yani satır. GridLayout penceredüzeninin max kaç satırdan oluşmasını istiyorsak, rows parametresini kullanırız. Diğeri ise,cols yani sütun. GridLayout pencere düzenimizin max kaç sütundan oluşmasını istiyorsak,cols parametresini kullanabiliriz. Şimdi ayrı ayrı ikisiyle ilgili birer örnek yapalım ve nasılkullanacağımızı görelim
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-

from kivy.app import App
from kivy.uix.button import Button
from kivy.uix.gridlayout import GridLayout

class Yazbel(App):
def build(self):

govde = GridLayout(cols = 2)
# Max 2 sütundan oluşmasını istedik
# 2 sütundan sonra alta kayacaktır

# Birden fazla buton ekleyerek nasıl göründüğüne bakalım
# for döngüsü ile ekleyelim
for i in range(10):

govde.add_widget(Button(text = "{} ".format(i+1)))

return govde

Yazbel().run()

Bakalım nasıl görünüyor
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Gördüğünüz gibi, ne kadar eleman eklersek ekleyelim her zaman 2 sütunu aşmayacak şekildeyerleştiriliyor. Eğer bir sütunun genişliğini biraz daraltmak istersek, aynı sütuna denk gelenelemanlara size_hint_x parametresini vermemiz gerekiyor. Bir örnek üzerinden görelim
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-

from kivy.app import App
from kivy.uix.button import Button
from kivy.uix.gridlayout import GridLayout

class Yazbel(App):
def build(self):

govde = GridLayout(cols = 2)
# Max 2 sütundan oluşmasını istedik
# 2 sütundan sonra alta kayacaktır

# Birden fazla buton ekleyerek nasıl göründüğüne bakalım
# for kullanarak ekleyelim
for i in range(10):

if(i%2 == 0):
# Aynı sütuna denk gelenler için
govde.add_widget(Button(text = "{} ".format(i+1),

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
size_hint_x = .4))

else:
govde.add_widget(Button(text = "{} ".format(i+1)))

return govde

Yazbel().run()

width parametresini de kullanabiliriz
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-

from kivy.app import App
from kivy.uix.button import Button
from kivy.uix.gridlayout import GridLayout

class Yazbel(App):
def build(self):

govde = GridLayout(cols = 2)
# Max 2 sütundan oluşmasını istedik
# 2 sütundan sonra alta kayacaktır (sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
# Birden fazla buton ekleyerek nasıl göründüğüne bakalım
# for kullanarak ekleyelim
for i in range(10):

if(i%2 == 0):
# Aynı sütuna denk gelenler için
govde.add_widget(Button(text = "{} ".format(i+1),

size_hint_x = None,
width = 200))

else:
govde.add_widget(Button(text = "{} ".format(i+1)))

return govde

Yazbel().run()

size_hint_x = None kısmını neden yazdığımıza gelirsek, eğer orantılı boyutlandırmaya Nonedeğeri vermezsek, width ile boyutu belirlememize izin vermeyecektir. O yüzden None değerivererek boyutlandırmayı width ile yapabildik.
Şimdi, rows kullanımıyla ile ilgili örnek yapalım.
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-

from kivy.app import App
from kivy.uix.button import Button
from kivy.uix.gridlayout import GridLayout

class Yazbel(App):
def build(self):

govde = GridLayout(rows = 2)
# Max 2 sütundan oluşmasını istedik
# 2 sütundan sonra alta kayacaktır

# Birden fazla buton ekleyerek nasıl göründüğüne bakalım
# for döngüsü ile ekleyelim
for i in range(10):

govde.add_widget(Button(text = "{} ".format(i+1)))

return govde

Yazbel().run()
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Aynı şekilde görüldüğü gibi, ne kadar eleman eklersek ekleyelim, her zaman 2 satırolacak şekilde yerleştiriliyor. Boyutlandırmak için, GridLayout nesnemizi tanımlarkenrow_default_height parametresini vererek, varsayılan yüksekliğini ayarlayabiliriz.
Eğer GridLayout ile ilgili daha çok bilgiye ulaşmak isterseniz, Kivy GridLayout43 sayfasınabakabilirsiniz.
AnchorLayout

kivy.uix.anchorlayout.AnchorLayout
Pencere araçlarını belli yönlere yaslamak isterseniz, AnchorLayout kullanabilirsiniz. Örneğinsağ-yukarı, veya orta-aşağı gibi. Yalnız, bu pencere düzeninin kullanımı biraz farklı. Diğerpencere düzenleri içerisine eklenen elemanları belli bir düzene göre yerleştiriyordu. AncakAnchorLayout kullanımı bundan farklı, AnchorLayout daha çok içine pencere araçlarınınyaslanmasında yardımcı bir eleman olarak düşünülebilir.Bir örnekle sanırım daha iyianlayabiliriz. Öncelikle pencere düzenini tanımlayalım. Pencere aracımız X ekseninde solayaslı ve Y ekseninde ortada dursun.
anchor = AnchorLayout(anchor_x = "left",anchor_y = "center")

Şimdi, sol-orta’ya yerleştirilmesini istediğimiz pencere aracını bunun içine koyuyoruz. Örneğinbir buton koyalım. Yalnız bu butonun boyutlarını biz belirlemezsek ekranı kaplayacaktır.
43 https://kivy.org/doc/stable/api-kivy.uix.gridlayout.html
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buton = Button(text = "Sol Orta",size_hint = (.2,.2))
anchor.add_widget(buton)

İşte önemli nokta burası. İçine buton eklediğimiz bu pencere düzeni, kendi içinde sol-orta’yayerleştirmeyecektir. Yerleşim için, bu pencere düzenini FloatLayout gibi bir pencere düzeniiçerisinde göstermeliyiz.
self.govde = FloatLayout()

self.govde.add_widget(anchor)

Yerleştirdikten sonra, butonumuz AnchorLayout yardımıyla sol-ortada duracaktır. Şimdiörneği tam olarak verelim.
# coding: utf-8
from kivy.app import App
from kivy.uix.widget import Widget
from kivy.uix.floatlayout import FloatLayout
from kivy.uix.anchorlayout import AnchorLayout
from kivy.uix.button import Button

class AnchorOrnek(App):
def build(self):

self.govde = FloatLayout()

anchor = AnchorLayout(anchor_x = "left",anchor_y = "center")
buton = Button(text = "Sol Orta",size_hint = (.2,.2))
anchor.add_widget(buton)

self.govde.add_widget(anchor)

return self.govde

AnchorOrnek().run()

Programı çalıştırdıktan sonra şöyle bir ekran bizi karşılayacaktır
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anchor_x ile kullanılabilecek değerler: “left”,”right”,”center” anchor_y ile kullanılabilecekdeğerler: “top”,”bottom”,”center”
StackLayout

kivy.uix.stacklayout.StackLayout
Stack yani Türkçe karşılığı olarak yığıt, tam da kelime anlamı olarak pencere araçlarını birtarafa yığarak yerleştirir. Örneğin sağ-yukarı şeklinde tanımladığımızda, eklenen her pencerearacını bu tarafa yığarak yerleştirmeye başlayacaktır. Aşağıdaki png dosyasına bakarak dahaiyi anlayabiliriz
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İçerisine yerleştirilecek pencere araçlarının boyutunu değiştirmek gerekiyor. Yoksa diğerpencere düzenlerinde de olduğu gibi, tamamen bulunduğu alanı kaplayacak ve diğer pencerearaçlarının düzgün bir şekilde yerleştirilmesine engel olacaktır. Şimdi, bir örnekle bu penceredüzenini kullanalım
#coding: utf-8

from kivy.app import App
from kivy.uix.button import Button
from kivy.uix.stacklayout import StackLayout

class Program(App):

def build(self):
govde = StackLayout(orientation = "lr-tb")

for i in range(1,11):
govde.add_widget(Button(text = "{} ".format(i),size_

→˓hint = (None,None),size = (100,50)))

return govde

Program().run()

Ekran görüntüsü
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StackLayout oluştururken kullandığımız orientation parametresi, yerleştirmenin hangiyönlerden hangi yöne olacağını belirtmek için kullanılır. Bu durumda bizim yazdığımız değerebakarsak, lr-tb, Left Right - Top Bottom yani soldan sağa ve yukarıdan aşağı şeklinde. Bu şekildekullanılabilecek kombinasyonlar
lr-tb tb-lr rl-tb tb-rl lr-bt bt-lr rl-bt bt-rl
Ekranda birden fazla buton oluşturmak için for döngüsü kullandık ve bu butonların boyutunubelirttik. Boyutu sığmayan butonlar otomatik olarak bir alt satıra yerleştirilir, resimde degördüğünüz gibi.
padding

StackLayout çerçevesi ve içerisindeki pencere araçlarının arasında ne kadar boşluk olacağınıbelirtir. Varsayılan olarak [0,0,0,0]
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spacing

Yerleştirilen pencere araçları arasında ne kadar boşluk olacağını belirtir. Varsayılan olarak [0,0]
48.3.5 Temel Pencere Araçları

Bu bölümde, Kivy içerisinde bulunan pencere araçlarından bahsedeceğiz. Bu bölüm, KivyAPI kaynaklarından yardım alarak oluşturulmuştur. Kivy dökümanlarındaWidgets44 sayfasınabakabilirsiniz
Tüm pencere araçları Widget sınıfından türetilmiştir. Widget boş bir pencere aracıdır. Sizde isterseniz Widget sınıfını kullanarak kendi pencere aracınızı oluşturabilirsiniz. Biz de yerigeldiğinde burada Widget ile ilgili örnekler yapacağız.
Pencere araçları kullanıcı ile iletişim imkanı verir, görsel arayüzü anlamlı kılar. Boş pencerehiçbir anlam ifade etmez, ancak pencere araçlarıyla anlamlı olur. Pencere araçlarını iki kısımdaanlatmayı düşünüyoruz. Birinci kısımda buton,yazı,metin kutusu gibi temel pencere araçlarınıanlatacağız.
İkinci kısımda ileri seviye pencere araçlarından bahsedeceğiz. Android tarzı menüler, slaytpencereleri, popup pencereleri gibi araçları ikinci kısımda anlatacağız
Tabi ki bunlar Kivy dökümanlarında ikiye ayrılmış değil, sadece burada anlatım içinbenimsenmiştir. Amaç yazıların daha düzgün ve anlamlı bir şekilde sıralanmasıdır.
Öyleyse başlayalım
Label

kivy.uix.label.Label
Bildiğiniz gibi Label, ekranda yazı göstermeyi sağlayan bir pencere aracıdır. Nasıl importedeceğimizi ve nasıl kullanabileceğimizi bir örnekle görelim
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-

from kivy.app import App
from kivy.uix.label import Label

class Yazbel(App):
def build(self):

yazi = Label(text = "Merhaba ben bir yazıyım :)")

return yazi

Yazbel().run()

Label sınıfıyla birlikte kullanabileceğimiz bazı özellikleri birer örnek ve kısa bir açıklama ileaşağıda belirteceğim.
44 https://kivy.org/doc/stable/guide/widgets.html
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font_size

Yazının boyutunu pixel cinsinden ifade etmeyi sağlar. Varsayılan olarak 15 sp’dir
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-

from kivy.app import App
from kivy.uix.label import Label

class Yazbel(App):
def build(self):

yazi = Label(text = "Merhaba ben bir yazıyım :)",
font_size = "25sp")

return yazi

Yazbel().run()

halign

Yazıyı sağa,sola veya ortaya hizalamak için kullanılır. Varsayılan olarak “left” değerini alır.Verebilinecek değerler; left,right,center
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-

from kivy.app import App
from kivy.uix.label import Label

class Yazbel(App):
def build(self):

yazi = Label(text = "Merhaba ben bir yazıyım :)\nSağa yaslı bir yazı...
→˓",

font_size = "25sp",
halign = "right")

return yazi

Yazbel().run()
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color

Yazının rengini değiştirmek için kullanılır. Liste veya demet olarak değer alır. RGBA cinsindendeğer alabilir. Varsayılan değer: [1,1,1,1]
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-

from kivy.app import App
from kivy.uix.label import Label

class Yazbel(App):
def build(self):

yazi = Label(text = "Merhaba\nben bir yazıyım",
font_size = "25sp",
color = [0,.3,.9,1])

return yazi

Yazbel().run()

bold - italic

Yazıyı kalın ve eğik göstermek için kullanılır.
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-

from kivy.app import App
from kivy.uix.label import Label

class Yazbel(App):
def build(self):

yazi = Label(text = "Merhaba\nben bir yazıyım",
font_size = "25sp",
color = [0,.3,.9,1],
bold = True,
italic = True)

return yazi

Yazbel().run()
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line_height

Satır arası genişliği ayarlamak için kullanılır. Varsayılan değeri 1’dir.
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-

from kivy.app import App
from kivy.uix.label import Label

class Yazbel(App):
def build(self):

yazi = Label(text = "Merhaba\nben bir yazıyım",
font_size = "25sp",
color = [0,.3,.9,1],
line_height = 2)

return yazi

Yazbel().run()

markup

Daha önce HTML tag’leri kullandıysanız markup kullanımını anlamanız gayet kolay olacaktır.Ancak kullanmadıysanız da sorun değil. Zira kolaydır. markup, tag’ler yardımı ile yazınızıbiçimlendirmenizi sağlar. Kullanılabilir tag’ler şunlardır.
[b][/b]: Kalın yazı
[i][/i]: İtalic yazı
[u][/u]: Altı çizili yazı
[s][/s]: Üstü çizili yazı
[font=][/font]: Font belirleme. İnternetten indirdiğiniz font dosyasının adını verebilirsiniz. Fontdosyası ile programınız aynı klasörde olmalı.
[size=][/size]: Yazı boyutu
[color=#RGB][/color]: Renkli yazı
[ref=deger][/ref]: Yazıya bir link ekler. Bu link’e tıklandığı zaman, belirlenen fonksiyonagönderilecektir.
[anchor=name]: Yazıya ekleyerek, yazının sol üst köşesine göre koordinat bilgisi almayı sağlar.yazi.anchors ile erişilebilir.
[sub][/sub]: alt simge olarak yazmayı sağlar. Logaritmik gösterimlerde kullanılabilir.
[sup][/sup]: üst simge olarak yazmayı sağlar. Üslü sayıların yazımında kullanabiliriz
Şimdi bunları bir örnek içerisinde görelim.
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#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-

from kivy.app import App
from kivy.uix.label import Label

class Yazbel(App):
def build(self):

string = """
[size=20]
[color=#090]Renkli[/color]
[size=15]Size 15[/size]
[i]italic[/i]
[b]bold[/b]
[ref=Link]Tıkla[/ref]
[u]Altı çizili[/u]
[s]Üstü çizili[/s]
[font=Pacifico]Font[/font]
2[sup]8[/sup]
log[sub]2[/sub]10
[/size]
"""

# Tüm yazıyı [size=20] [/size] arasına alarak boyutunu arttırdım

yazi = Label(text = string,markup = True)
# markup = True değerini vermezseniz yazınız tag'lerle birlikte␣

→˓yorumlanmaz
# yani tag'ler etkisiz hale gelir
# kapatmak için, markup = False değerini vermelisiniz

yazi.bind(on_ref_press = self.tikla)
# ref ile belirlediğimiz yazıya tıklandığı zaman
# self.tikla metodumuz çalışacaktır
# Burada amaç, ref ile belirlediğimiz yazıya tıklandığı zaman
# hangi metodun çalışacağını belirlemektir.
# bu bir olaydır. Olayları ileride göreceğiz
# şimdilik bu örneği anlamanız yeterli

return yazi

def tikla(self,nesne,deger):
print("Deger: {} ".format(deger)) # [ref=deger] kısmındaki deger'i␣

→˓yazdırır

Yazbel().run()

Örnekte kullandığım Pacifico font’unu internet üzerinden kolaylıkla temin edebilirsiniz.İndirdikten sonra programın ana dosyasının yanına koymanız gerekiyor. Yoksa font dosyasınınbulunamadığına dair hata mesajıyla karşılaşırsınız.
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Yazınızın özelliklerine sonradan erişebilir, isterseniz bunları değiştirebilirsiniz. yazi.ozellikşeklinde ilgili özelliğe erişebilir, yazi.ozellik = yeni_deger ile de yeni değerini verebilirsiniz.Örneğin, bir yazının içeriğini ve rengini değiştirelim
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-

from kivy.app import App
from kivy.uix.label import Label

class Yazbel(App):
def build(self):

yazi = Label(text = "Eski değer..",
color = [0,.3,.9,1])

yazi.text = "Yeni değer.."
yazi.color = [1,0,0,1]

return yazi

Yazbel().run()

Label ile ilgili daha fazla bilgi için Kivy Label45 sayfasını ziyaret edebilirsiniz
Button

kivy.uix.button.Button
Button pencere aracı, butonlar oluşturmayı sağlar ve kivy.uix.button içerisinde bulunur.Bir butona tıklandığı zaman olaylar meydana gelir. Mesela butona tıklanma olayı, basılıtutulma olayı, butonu bırakma olayı vs hepsi birer olaydır ve event olarak adlandırılır. Eventingilizce olay,hareket demektir. Butonlar olaylarla anlam kazanır. Bir butonun tıklanma olayınıfonksiyonlar yardımıyla dinleriz, olay gerçekleştiği zaman fonksiyonumuz da çalışmış olur. Bizde bu fonksiyon içerisinde yapılmasını istediğimiz işlemleri yazarız.
Kivy içerisinde butonlar, birer Label sayılabilirler. Label’den farkı tıklanabilir araçlardır. Onundışında Label ile birlikte kullanılan tüm özellikleri Button sınıfıyla birlikte kullanabiliriz. Elbettebir Label’den fazlasına sahiptir. Bunları da birazdan inceleyeceğiz. Öncelikle bir butonunnasıl oluşturulduğunu ve bu butonun olaylarını(örneğin butona tıklama) nasıl dinleyeceğimizigörelim.
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-

from kivy.app import App
from kivy.uix.button import Button
from kivy.uix.boxlayout import BoxLayout

class Yazbel(App):
(sonraki sayfaya devam)

45 https://kivy.org/doc/stable/api-kivy.uix.label.html
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(önceki sayfadan devam)
def build(self):

self.govde = BoxLayout(orientation = "vertical")

self.yazi = Label(text = "Bildiri Ekranı")
self.buton = Button(text = "Tıkla",size_hint_y = .3)

self.buton.bind(on_press = self.press)
# Basılma olayını self.press fonksiyonuna bağladık
# Yani butona basıldığı anda self.press fonksiyonumuz␣

→˓çalışacaktır

self.buton.bind(on_release = self.release)
# Bırakılma olayını self.release fonksiyonuna bağladık
# Yani buton bırakıldığı anda self.release fonksiyonumuz␣

→˓çalışacaktır

self.govde.add_widget(self.yazi)
self.govde.add_widget(self.buton)

return self.govde

def press(self,nesne):
self.yazi.text = "Buton'a basıldı"

def release(self,nesne):
self.yazi.text = "Buton bırakıldı"

Şimdi kodu inceleyelim. İlk olarak gerekli sınıflarımızı import ettik. Bir tane BoxLayout penceredüzeni oluşturduk, içerisine de yazımızı ve butonumuzu ekledik. Butonumuzun yazımıza göredikeyde daha az yer kaplaması için size_hint_y parametresine .3 değerini verdik.
Sonra, butonumuzun bind() metodu ile on_press olayını, self.press fonksiyonumuza bağladık.Fonksiyon ismini istediğiniz şekilde belirleyebilirsiniz. Ancak dikkat etmeniz gereken şey,fonksiyonun aldığı parametrelerdir. Fonksiyonumuz self hariç bir tane daha parametre alır.Bu parametre, olayın kaynağı olan pencere aracıdır. Dolayısıyla butona tıkladığımızda olayınkaynağı bu buton oluyor.
Button sınıfına dair bazı özellikleri tanımlamayalım
background_color

Butonumuzun arkaplan rengi. (r,g,b,a) formatında değer alır.
buton = Button(text = "Buton", background_color = [1,1,0,1])

veya
buton.background_color = [1,1,0,1]
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background_normal

Butonun basılı olmadığı durumdaki arkaplan resmi. Resmin adını yazmanız yeterlidir.Resminiz ana program ile aynı klasörde olmalıdır. Eğer bir alt klasörde ise, mesela imagesklasöründe ise “images/resim.png” yazmalısınız
buton = Button(text = "Buton",background_normal = "resim.png")

veya
buton.background_normal = "resim.png"

background_down

Butona basılı haldeki arkaplan resmi. background_normal ile aynıdır.
buton = Button(text = "Buton",background_down = "resim.png")

veya
buton.background_down = "resim.png"

disabled

Butonun aktif olup olmama durumu. True değeri verilirse buton deaktif hale gelecektir. Budurumda butona tıklama yapılamaz. Eğer False değeri verilirse buton aktif hale gelecektir
buton = Button(text = "Buton",disabled = True)

veya
buton.disabled = True

background_disabled_normal

Buton aktif olmadığı durumdaki arkaplan resmi
buton = Button(text = "Buton",background_disabled_normal = "resim.png")

veya
buton.background_disabled_normal = "resim.png"
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background_disabled_down

Buton aktif olmadığı durumda, butona basıldığı zaman belirlenen arkaplan resmi
buton = Button(text = "Buton",background_disabled_down = "resim.png")

veya
buton.background_disabled_down = "resim.png"

border

Butonun kenar genişlikleri. [alt,sağ,üst,sol] formatında değer alır. Varsayılan değeri[16,16,16,16]
buton = Button(text = "Buton",border = [2,2,2,2])

veya
buton.border = [2,2,2,2]

Button sınıfıyla ilgili daha detaylı bilgi için https://kivy.org/doc/stable/api-kivy.uix.button.html
TextInput

kivy.uix.textinput.TextInput
TextInput, kullanıcıdan girdi almayı sağlar, programlarda çok kullandığımız metin kutularıdır.Tek satırlı, çok satırlı, yıldızlı girdi alma ve daha birçok işlem için kullanılabilir. Aynı zamandaCTRL+C, CTRL+Z gibi kısayol tuşları da kullanılabilir.
kivy.uix.textinput modülü içerisinde yer alır. Hatırlarsanız BoxLayout konusunda bir örnekyapmıştık. Bu örnek kullanıcıdan nick ve şifre almak üzere tasarlanmıştı ama henüz birşeyyapamıyordu. İşte şimdi bu yazdığımız örneği kullanılabilir hale getireceğiz.
Öncelikle örneğimizi tekrar yazalım
from kivy.app import App
from kivy.uix.label import Label
from kivy.uix.boxlayout import BoxLayout
from kivy.uix.button import Button
from kivy.uix.textinput import TextInput

class Program(App):
def build(self):

self.anaDuzen = BoxLayout(orientation = "vertical") # Elemanların␣
→˓hepsini tutan ana pencere düzenimiz

self.ilkSatir = BoxLayout()
self.ikinciSatir = BoxLayout()

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
self.nick = Label(text = "Nick")
self.nickKutu = TextInput()

self.sifre = Label(text = "Şifre")
self.sifreKutu = TextInput()

self.buton = Button(text = "Giriş Yap")

self.ilkSatir.add_widget(self.nick)
self.ilkSatir.add_widget(self.nickKutu)

self.ikinciSatir.add_widget(self.sifre)
self.ikinciSatir.add_widget(self.sifreKutu)

# Şimdi hepsini ana düzene yerleştiriyoruz

self.anaDuzen.add_widget(self.ilkSatir)
self.anaDuzen.add_widget(self.ikinciSatir)
self.anaDuzen.add_widget(self.buton)

return self.anaDuzen

Program().run()

Nick aldığımız metin kutusunu tek satırlı hale getirmeliyiz. Yani kullanıcı Enter’a bastığı zamanalt satıra geçmemeli. Bunun için
nickKutu = TextInput(multiline = False)

yazmamız yeterli. Böylece artık alt satıra geçmeyecek, sağa doğru yazmaya devam edecektir.Bu arada eğer multiline değeri “False” ise, kullanıcı Enter’a bastığında metin kutusu odaktançıkacaktır.
Şimdi de parolayı aldığımız kutucuğu tek satırlı hale getirelim ve yazılanların görünmemesiiçin parolayı yıldızlı hale getirelim.
sifreKutu = TextInput(multiline = False, password = True)

Böylece kullanıcı şifresini girdiğinde, yazdığı karakter değil yıldız görünecektir. Varsayılanolarak yıldızdır. Değiştirmek isterseniz;
sifreKutu = TextInput(multiline = False,password = True,pasword_mask = "?")

Ya da
sifreKutu.password_mask = "?"

Şimdi de butonumuza olay ekleyelim. Yani butona basıldığı zaman kutulardaki bilgileri alsınve kontrol etsin. Eğer bilgiler doğru olursa “Giriş başarılı” yazsın, hatalıysa “Hatalı Giriş” yazsın.
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Kodumuzu yeniden yazacak olursak
# coding: utf-8

from kivy.app import App
from kivy.uix.label import Label
from kivy.uix.boxlayout import BoxLayout
from kivy.uix.button import Button
from kivy.uix.textinput import TextInput

class Program(App):
def build(self):

self.anaDuzen = BoxLayout(orientation = "vertical") # Elemanların␣
→˓hepsini tutan ana pencere düzenimiz

self.ilkSatir = BoxLayout()
self.ikinciSatir = BoxLayout()

self.nick = Label(text = "Nick")
self.nickKutu = TextInput(multiline = False)

self.sifre = Label(text = "Şifre")
self.sifreKutu = TextInput(multiline = False,

password = True,
password_mask = "?")

self.buton = Button(text = "Giriş Yap")
self.buton.bind(on_press = self.kontrol) # Butonumuza tıklama olayı␣

→˓ekledik

self.ilkSatir.add_widget(self.nick)
self.ilkSatir.add_widget(self.nickKutu)

self.ikinciSatir.add_widget(self.sifre)
self.ikinciSatir.add_widget(self.sifreKutu)

# Şimdi hepsini ana düzene yerleştiriyoruz

self.anaDuzen.add_widget(self.ilkSatir)
self.anaDuzen.add_widget(self.ikinciSatir)
self.anaDuzen.add_widget(self.buton)

return self.anaDuzen

def kontrol(self,event = None):
if(self.nickKutu.text == "admin" and self.sifreKutu.text == "12345"):

print("Giriş Başarılı")

else: (sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
print("Hatalı Giriş")

Program().run()

Programı çalıştırıp kullanıcı adını “admin” ve parolayı “12345” olarak girerseniz “Giriş Başarılı”yazılacaktır. Ancak ikisinden herhangi birini yanlış yazarsanız “Hatalı Giriş” yazılacaktır.
Kutulardaki metinleri kutu.text niteliği yardımıyla aldık. Bu bir String değerdir ve eğerkullanıcıdan sayı aldığımızda bunun String olarak bize verildiğini ve bunu Integer’a çevirmemizgerektiğini unutmayalım.
TextInput Girdilerini Kontrol Etme

TextInput aracımıza girilen girdileri kontrol etmek istersek, TextInput.insert_text() metodununüzerine yazmalıyız. Yani bu sınıfı miras alıp insert_text() metodunu kendimize göre tekraryazmalıyız. Hemen bir örnekle bunu görelim
# coding: utf-8

from kivy.app import App
from kivy.uix.textinput import TextInput

class MyInput(TextInput):

def insert_text(self,substring,from_undo = False):
s = substring.upper()
return super(MyInput,self).insert_text(s,from_undo)

class Program(App):

def build(self):
return MyInput()

Program().run()

Programımıza girilen karakter ister küçük ister büyük olsun, her zaman büyük olarak metinkutusuna eklenecektir. Peki bunu nasıl yaptık? Öncelikle TextInput() sınıfını miras aldık. Mirasalma işlemini nesne yönelimli programlamadan biliyor olmanız gerekiyor. Kısaca miras alma,önceden yazılan bir sınıfı yeni yazılan sınıfa katma, onun özelliklerini de kullanmaktır. Bizburada kendimize ait bir metin kutusu yapmak istediğimiz için, ilk olarak TextInput sınıfınımiras aldık.
Bu sınıf, girilen yazıları inser_text() metoduyla işlediği için, biz de bu metodu yenidenyazdık. Böylece bir karakter girildiği zaman TextInput sınıfının insert_text() metodu değil,bizim yazdığımız sınıfın insert_tex() metodu çalışacaktır. Böylece biz de gelen karakterleriişleyebileceğiz. Girilen karakter “substring” argümanıyla gelir. Bunu işleyip üst sınıfa işlenmişolarak göndereceğiz. Biz de burada gelen karakter upper() metoduyla büyük karaktere
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dönüştürdük ve üst sınıfın insert_text() metodunu değiştirilmiş karakterle birlikte çağırdık.Miras aldığımız sınıfın metodunu çağırmak için super() metodundan yararlanıyoruz.
Bir karakteri değiştirdiğimiz gibi, bu karakterin yazılmamasını da sağlayabiliriz. Diyelim ki“j” harfinin hiç girilmemesini istiyorsunuz, bu durumda “j” harfinin girilmesini şu şekildeengelleyebilirsiniz.
# coding: utf-8

from kivy.app import App
from kivy.uix.textinput import TextInput

class MyInput(TextInput):

def insert_text(self,substring,from_undo = False):
if(substring.lower() == "j"):

return False
else:

return super(MyInput,self).insert_text(substring,from_undo)

class Program(App):

def build(self):
return MyInput()

Program().run()

Programa büyük “J” harfi de girilebileceği için, gelen büyük karakteri küçülterek kontrol edip,hiçbir şekilde bu harfin girişine izin vermiyoruz.
Şimdi, TextInput ile birlikte kullanabileceğimiz bazı nitelikleri ve olayları inceleyelim.
selection_text

TextInput üzerinde bir yazı seçildiği zaman, bu seçili yazıya selection_text ile erişebiliriz.Böylece seçili yazı üzerinde işlemler yapabiliriz.
focus

TextInput üzerine odaklanıldığı zaman veya odaktan ayrıldığı zaman meydana gelen olay.Örnek kullanım
def on_focus(instance, value):

if value:
print('Odaklanıldı', instance)

else:
print('Odaktan çıktı', instance)

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
textinput = TextInput()
textinput.bind(focus=on_focus)

copy(veri<str>)

Copy fonksiyonu, kopyalama hafızasına verilen “veri” değerini kopyalar. “veri” argümanı Stringolmalıdır. Eğer “veri” argümanı verilmezse, o anda metin kutusu üzerinde seçili olan metnihafızaya kopyalar.
metinKutusu.copy()

Ya da
metinKutusu.copy("kopyala")

cut()

Copy ile aynı işi yapmakla beraber, kopyaladığı metni metin kutusundan siler, yani bildiğimizkesme işlemini yapar.
paste()

Kopyalama hafızasındaki metni, metin kutusuna o andaki cursor pozisyonuna yerleştirir.
readonly

Eğer metin kutusundaki ifadenin kullanıcı tarafından değiştirilmesini istemiyorsanız,readonly niteliğine True değerini vermelisiniz. Böylece kullanıcılar metin kutusundaki metnideğiştiremeyecek ancak okuyup kopyalayabilecektir.
metinKutusu.readonly = True

tab_width

Tab tuşunun varsayılan değeri 4’tür. Eğer bu değeri değiştirmek isterseniz tab_widthparametresine bu değeri sayı olarak vermelisiniz.
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text

TextInput içerisindeki metinde bir değişiklik olduğu zaman, bir “text” olayı meydana gelir. Buolayı aşağıdaki örnekteki gibi ele alabiliriz
def on_text(instance, value):

print("TextInput metni değişti: {} ".format(value))

textinput = TextInput()
textinput.bind(text=on_text)

CheckBox

kivy.uix.checkbox.CheckBox
Onay kutuları, genelde bir seçeneğin seçilip seçilmeyeceği veya birden fazla seçenekarasından bir tanesinin seçilmesi gerektiği durumlarda kullanılır. Örneğin, internet sitelerindeüye girişi yaparken bize sorulan “Hesabımı Hatırla” sorusunun yanında bir tane onay kutusuvardır. Seçili olduğunda, bir sonraki girişiniz otomatik yapılacaktır demektir. Eğer seçiliolmazsa tarayıcı kapandığı zaman bilgileriniz artık hatırlanmayacaktır.
Çoklu seçime örnek verecek olursak, formlarda cinsiyet sorulduğu zaman Bay-Bayan şeklindeiki seçenekten birisinin seçilmesi gerektiği durumlarda kullanılır. Kivy, bu iki aracı dakullanabilmemiz için bize sunmuştur. Şimdi bunları nasıl kullanacağımızı görelim. Öncekiyazılarda yazdığımız örneğe bir de onay kutusu ekleyelim
# coding: utf-8

from kivy.app import App
from kivy.uix.label import Label
from kivy.uix.boxlayout import BoxLayout
from kivy.uix.button import Button
from kivy.uix.textinput import TextInput
from kivy.uix.checkbox import CheckBox

# coding: utf-8

from kivy.app import App
from kivy.uix.label import Label
from kivy.uix.boxlayout import BoxLayout
from kivy.uix.button import Button
from kivy.uix.textinput import TextInput

class Program(App):
def build(self):

self.anaDuzen = BoxLayout(orientation = "vertical") # Elemanların␣
→˓hepsini tutan ana pencere düzenimiz

self.ilkSatir = BoxLayout()
(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
self.ikinciSatir = BoxLayout()

self.nick = Label(text = "Nick")
self.nickKutu = TextInput(multiline = False)

self.sifre = Label(text = "Şifre")
self.sifreKutu = TextInput(multiline = False,

password = True,
password_mask = "?")

self.buton = Button(text = "Giriş Yap")
self.buton.bind(on_press = self.kontrol) # Butonumuza tıklama olayı␣

→˓ekledik

self.ilkSatir.add_widget(self.nick)
self.ilkSatir.add_widget(self.nickKutu)

self.ikinciSatir.add_widget(self.sifre)
self.ikinciSatir.add_widget(self.sifreKutu)

self.onaySatir = BoxLayout(size_hint_y = .3)
# onay kutumuzu ve yazımızı tutacak olan BoxLayout
# Boyutunu biraz küçülttük :)

self.onayYazi = Label(text = "Beni Hatırla")
self.onayKutu = CheckBox()

self.onaySatir.add_widget(self.onayYazi)
self.onaySatir.add_widget(self.onayKutu)

# Şimdi hepsini ana düzene yerleştiriyoruz

self.anaDuzen.add_widget(self.ilkSatir)
self.anaDuzen.add_widget(self.ikinciSatir)
self.anaDuzen.add_widget(self.onaySatir)
self.anaDuzen.add_widget(self.buton)

return self.anaDuzen

def kontrol(self,event = None):
if(self.nickKutu.text == "admin" and self.sifreKutu.text == "12345"):

if(self.onayKutu.active):
print("Giriş Başarılı ve bilgileriniz hatırlanacak")

else:
print("Giriş Başarılı, bilgileriniz hatırlanmayacak")

else:
print("Hatalı Giriş")

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)

Program().run()

BoxLayout içerisine bir satır daha ekledik. Bu satırımız, “Beni Hatırla” yazısını ve onay kutusunutaşıyor. Girişi kontrol ettiğimiz kontrol() fonksiyonunda onay kutusunun “active” yani seçiliolup olmadığını kontrol ettik. Onay kutusunun seçili olup olmadığını “active” niteliğiyleöğrenebiliriz. Eğer True ise, kutu seçili demektir. Eğer False ise, onay kutusu seçili değildemektir.
CheckBox pencere aracını, RadioButton olarak kullanmak isterseniz elinizdeki onaykutularının gruplarına aynı değerleri vermeniz gerekiyor. Örneğin
kutu1 = CheckBox(group = 1)
kutu2 = CheckBox(group = 1)

kutu3 = CheckBox(group = 2)
kutu4 = CheckBox(group = 2)

kutu1 ve kutu2 aynı grupta olduğu için, biri aktif olduğunda diğeri deaktif olacaktır.
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CheckBox ile ilgili bazı niteliklere bakalım
color

CheckBox görünümünü(rengini) değiştirmek için kullanılabilir. Liste veya demet olarakparametre alır
active

Eğer bir CheckBox’ın aktif olma olayını ele almak isterseniz, bind ile tanımlayıp activeparametresine fonksiyonunuzu yazmanız gerekir
def on_checkbox_active(checkbox, value):

if value:
print('Checkbox', checkbox, 'aktif')

else:
print('Checkbox', checkbox, 'deaktif')

checkbox = CheckBox()
checkbox.bind(active=on_checkbox_active)

Fonksiyonunuz iki parametre almalıdır. Birincisi CheckBox’ın kendisi, diğeri aktif olup olmamadurumunu belirten boolean bir parametre(True veya False).
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Image

kivy.uix.image.Image
Eğer uygulamamızda resim göstermek istersek, Image kullanabiliriz. Kivy ile resimlerikullanmak oldukça kolay. Birden fazla resim formatını destekliyor. Yapmamız gereken sadecegerekli sınıfı import etmek ve resim dosyasının yolunu yazmak. Bir örnekle görelim.
# coding:utf-8

from kivy.uix.image import Image
from kivy.app import App

class Yazbel(App):

def build(self):
resim = Image(source = "resim.png")

return resim

Yazbel().run()

resim.png dosyası, programınızın ana dosyası ile aynı dizinde olmalıdır. Aksi takdirde ekrandabeyaz boş bir alan gösterilir. Resim gösterildiği zaman, boyutu neyse o şekilde yerleştirilir.Resmin boyutlandırılmasını birazdan nitelikleri incelediğimiz zaman göreceğiz.
Resimleri sadece bilgisayarınızdaki bir dosyadan değil, aynı zamanda internet üzerindengösterebilirsiniz. Bunun için AsyncImage kullanılır. Buyrun örnekle görelim :)
# coding:utf-8

from kivy.uix.image import Image,AsyncImage
from kivy.app import App

class Yazbel(App):

def build(self):
resim = AsyncImage(source = "https://www.blogger.com/img/blogger-

→˓logotype-color-black-1x.png")

return resim

Yazbel().run()

Resim internet üzerinde yüklenirken, resmin halen yüklenmekte olduğunu gösteren bir“loading” gif’i resmin yerinde durur. Resim yüklenince “loading” gif’i kaldırılır. Eğer bu“loading” gif’ini değiştirmek isterseniz, Loader sınıfını import edip, varsayılanı değiştirmenizgerekir.
from kivy.loader import Loader # import etme

Loader.loading_image = "your.gif" # varsayılanı değiştirme
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Resmin Boyutlarını Değiştirme

Bir resmin boyutlarını değiştirebiliriz. Bunun için kv dilinden yardım alabiliriz.
Image:

source:"resim.png"
width:100
height:600
size_hint_x:None
size_hint_y:None
keep_ratio:False
allow_stretch:True

Resmin istenilen şekilde boyutlandırılabilmesi için, orantılı boyutlandırma özellikleri Noneyapılmalıdır. Ve resmin en-boy oranını koruma özelliği False, uzatılma özelliği Trueyapılmalıdır. Artık resmin boyutlarıyla istediğimiz gibi oynayabiliriz :)
allow_stretch

Resmimizin bulunduğu alanı tam olarak doldurmasını istiyorsak kullanabiliriz. Değer olarakTrue veya False alabilir. True değeri verildiğinde, bulunduğu alana göre boyutu arttırılır. Ancaken-boy oranı korunur. Örneğin, eni boyundan büyük olan bir resim, boyutu arttığı zaman daeni boyundan büyük olacaktır.
keep_ratio

allow_stretch ile birlikte, en-boy oranını korumadan bulunduğu alanı tam olarak doldurmasınıistersek, keep_ratio değerini False yapmalıyız. Bu parametre de, True veya False olarak ikideğer alır.
anim_delay

Eğer yüklediğiniz resim bir gif ise(veya başka bir animasyon formatı), resim kareleri arasındageçiş süresini anim_delay ile ayarlayabilirsiniz. Varsayılan olarak 0.25’tir. Yani saniyede 4 kare.
anim_loop

Gif dosyamızın kaç kere döngüye gireceğini belirtebiliriz. Örneğin gif’in sadece 1 kezçalışmasını istersek,
resim.anim_loop = 1

yazmalıyız. Böylece gif resmimiz bir kere çalışacak ve duracaktır. Varsayılan olarak 0’dır ve -1değeri verilirse duracaktır
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reload()

Diskten okuduğumuz resmi değiştirdiğimizde, bunu uygulama içinde güncellemek istersekreload() metodunu kullanabiliriz.
ProgressBar

kivy.uix.progressbar.ProgressBar
ProgressBar ile bir işlemin ne kadarının tamamlandığını görsel olarak gösterebiliriz. Kullanımıgayet basit. Basit bir örnek yapalım
# -*- coding: utf-8 -*-

from kivy.app import App
from kivy.uix.progressbar import ProgressBar
from kivy.clock import Clock

class Yazbel(App):
def build(self):

self.bar = ProgressBar(max = 100)
self.deger = 0

Clock.schedule_once(self.say,1) # 1 ms sonra self.say adlı fonksiyona␣
→˓git

return self.bar

def say(self,event = None):
if(self.deger <= 100):

self.bar.value = self.deger
self.deger += 5

Clock.schedule_once(self.say,.5)

Yazbel().run()

ProgressBar’mızı tanımladık vemax değerini 100 olarak verdik. Yani eğer barımızın değerini enfazla 100 olarak verebiliriz. Eğer 10 olarak belirleseydik, en fazla 10 değerini verebilirdik. SonraClock yardımıyla sayacımız 100 olana kadar döngüye girdik ve barımızın değerini değiştirdik.
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48.3.6 Uygulama 1 - Resim Görüntüleyici

Şimdiye kadar öğrendiklerimiz ile örnek bir uygulama yapma zamanı geldi. Çünküuygulamadıkça öğrenmemiz eksik kalır. O yüzden bir örnek yapalım
Örneğimiz bir resim görüntüleyici. Bir klasör içinde bulunan resimleri listeler, sonrabunları ileri ve geri butonlarına bastıkça görüntüler. Planımız ise şöyle. Girişte bir yazıve bir progressbar olacak. Resimler yüklenirken progressbar üzerinde yüklenme durumugösterilecek. Tabi, resimler az olduğunda çok hızlı bir şekilde yüklenecek. Ancak örnekte debulunsun diye bir progressbar eklemek istedim.
Resimlerimiz yüklendikten sonra, ekrandaki yazıyı ve progressbar’ı kaldırıp yerine anaekranımızı koyacağız. Bunu da ayrı bir fonksiyon içinde yaptık. O zaman şimdi kodumuzugörelim, sonra da incelemeye başlayalım
# -*- coding: utf-8 -*-
# Resim Görüntüleyici
# Yazbel

from kivy.app import App
from kivy.uix.boxlayout import BoxLayout
from kivy.uix.label import Label
from kivy.uix.button import Button
from kivy.uix.widget import Widget
from kivy.uix.image import Image
from kivy.clock import Clock
from kivy.uix.progressbar import ProgressBar
import os

class Program(App):

def resimYukle(self,dosya_yolu):
# Format listesi
liste = ["png","gif","jpeg","jpg"]

# Dosyaların listesini alma
dosyaListesi = os.listdir(dosya_yolu)
self.sayac = 0
self.bar.max = len(dosyaListesi)
self.bar.value = 0

# Resim dosyalarını tespit etme
for i in dosyaListesi:

if(i.split(".")[-1] in liste):
self.resimListesi.append(i)

self.sayac += 1
self.bar.value = self.sayac

# Resimlerin yüklenmesi bittikten sonra, görüntüleme ekranını başlatmak␣
→˓üzere

# self.basla fonksiyonuna git (sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
self.yukleniyor.text = "Resimler yüklendi"
Clock.schedule_once(self.basla,1.5)

def build(self):
self.resimYolu = "resim/"
self.resimListesi = list()
self.resimSirasi = 0

self.yukleniyor = Label(text = "Resimler yükleniyor...")
self.bar = ProgressBar()

self.govde = BoxLayout(orientation = "vertical")
self.govde.add_widget(self.yukleniyor)
self.govde.add_widget(self.bar)

# Resimleri yüklemek üzere, self.resimYukle fonksiyonuna git
Clock.schedule_once(lambda event = None:self.resimYukle(self.resimYolu),

→˓1)

return self.govde

def basla(self,event = None):
# Ekrandaki tüm araçları kaldırıyoruz
self.govde.clear_widgets()

# Ve yeni araçlarımızı ekliyoruz
self.bilgi = Label(text = "[color=#05f]Yazbel[/color] Resim␣

→˓Görüntüleyici",
markup = True,
size_hint_y = .1)

self.resim = Image(source = self.resimYolu+self.resimListesi[0],
allow_stretch = True,
keep_ratio = True)

# Geri ve ileri butonlarını taşıyan BoxLayout
self.butonBar = BoxLayout(size_hint_y = .15)

self.ileri = Button(text = "ileri",
size_hint_x = .2,
on_release = self.ileriYukle
)

self.geri = Button(text = "geri",
size_hint_x = .2,
on_release = self.geriYukle)

self.butonBar.add_widget(self.geri)
self.butonBar.add_widget(Widget())

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
self.butonBar.add_widget(self.ileri)

self.govde.add_widget(self.bilgi)
self.govde.add_widget(self.resim)
self.govde.add_widget(self.butonBar)

def ileriYukle(self,event = None):
self.resimSirasi += 1

# Eğer resim sırası listemizin boyutunu aşmamışsa
if(self.resimSirasi < len(self.resimListesi)):

try:
self.resim.source = self.resimYolu+self.resimListesi[self.

→˓resimSirasi]
self.bilgi.text = self.resimListesi[self.resimSirasi]

except Exception as e:
self.bilgi.text = "Yuklenemedi: {} ".format(self.

→˓resimListesi[self.resimSirasi])

# Eğer liste boyutunu aşmışsa, bunu sıfırlıyoruz
else:

try:
self.resimSirasi = 0
self.resim.source = self.resimYolu+self.resimListesi[self.

→˓resimSirasi]
self.bilgi.text = self.resimListesi[self.resimSirasi]

except Exception as e:
self.bilgi.text = "Yuklenemedi: {} ".format(self.

→˓resimListesi[self.resimSirasi])

def geriYukle(self,event = None):
self.resimSirasi -= 1

# Eğer resim sırası listemizin boyutunun altına düşmemişse
if(self.resimSirasi >= 0):

try:
self.resim.source = self.resimYolu+self.resimListesi[self.

→˓resimSirasi]
self.bilgi.text = self.resimListesi[self.resimSirasi]

except Exception as e:
print(e)
self.bilgi.text = "Yuklenemedi: {} ".format(self.

→˓resimListesi[self.resimSirasi])

# Eğer düşmüşse, yani negatif olduysa
# sırayı listenin sonuna alıyoruz

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
else:

try:
self.resimSirasi = len(self.resimListesi)-1
self.resim.source = self.resimYolu+self.resimListesi[self.

→˓resimSirasi]
self.bilgi.text = self.resimListesi[self.resimSirasi]

except Exception as e:
print(e)
self.bilgi.text = "Yuklenemedi: {} ".format(self.

→˓resimListesi[self.resimSirasi])

Program().run()

Öncelikle, programımız başlar başlamaz yazıyı ve progressbar’ı ekliyoruz sonra da resimlerinyüklenmesi için self.resimYukle fonksiyonuna gidiyoruz.
def resimYukle(self,dosya_yolu):

# Format listesi
liste = ["png","gif","jpeg","jpg"]

# Dosyaların listesini alma
dosyaListesi = os.listdir(dosya_yolu)
self.sayac = 0
self.bar.max = len(dosyaListesi)
self.bar.value = 0

# Resim dosyalarını tespit etme
for i in dosyaListesi:

if(i.split(".")[-1] in liste):
self.resimListesi.append(i)

self.sayac += 1
self.bar.value = self.sayac

# Resimlerin yüklenmesi bittikten sonra, görüntüleme ekranını başlatmak␣
→˓üzere

# self.basla fonksiyonuna git
self.yukleniyor.text = "Resimler yüklendi"
Clock.schedule_once(self.basla,1)

Bu fonksiyonda ilk olarak, hangi resim formatlarını göstereceğimizi bir listede tuttuk. Farklıresim formatları da ekleyebilirsiniz. Biz şimdilik bu 4 formatı tercih ettik. Bu formatlardışındaki resimleri dikkate almayacaktır.
Formatlarımızı tanımladıktan sonra, os.listdir() yardımıyla hangi klasördeki resimlerigöstermek istiyorsak, o klasördeki dosyaları liste olarak elde ediyoruz. Bakın resimleri değil,dosyaları diyorum. Çünkü os.listdir() sadece verilen dizindeki dosyaların listesini verir. Bulisteden resim dosyalarını, bizim belirlediğimiz formatta olanları, ayırt etmek bizim işimiz.
Bu yüzden hemen aşağısında for döngüsü ile bu listenin elemanlarını tek tek kontrol ettik,ve uzantısı bizim belirttiğimiz uzantılardan biriyle eşleşiyorsa, self.resimListesi adlı listemize
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ekledik.
Tüm resimleri tespit ettikten sonra, 1 saniye sonra self.basla fonksiyonuna gidiyoruz.Bu fonksiyonda, ekrandaki tüm araçları self.govde.clear_widgets() ile temizledik ve yeniaraçlarımızı ekledik.
def basla(self,event = None):

# Ekrandaki tüm araçları kaldırıyoruz
self.govde.clear_widgets()

# Ve yeni araçlarımızı ekliyoruz
self.bilgi = Label(text = "[color=#05f]Yazbel[/color] Resim Görüntüleyici",

markup = True,
size_hint_y = .1)

self.resim = Image(source = self.resimYolu+os.sep+self.resimListesi[0],
allow_stretch = True,
keep_ratio = True)

# Geri ve ileri butonlarını taşıyan BoxLayout
self.butonBar = BoxLayout(size_hint_y = .15)

self.ileri = Button(text = "ileri",
size_hint_x = .2,
on_release = self.ileriYukle
)

self.geri = Button(text = "geri",
size_hint_x = .2,
on_release = self.geriYukle)

self.butonBar.add_widget(self.geri)
self.butonBar.add_widget(Widget())
self.butonBar.add_widget(self.ileri)

self.govde.add_widget(self.bilgi)
self.govde.add_widget(self.resim)
self.govde.add_widget(self.butonBar)

Bu fonksiyonda yabancı olduğumuz bir kod yok sanırım.Kullandığımız tüm pencere araçlarınıdaha önce gördük. Sadece butonBar içine eklediğimiz bir adet boş widget var. Onu da ikibutonun arasını doldurmak için ekledik. Eklemeseydik de olurdu tabi.
Butonlarımızı ekledik ve ileri butonuna tıklandığı zaman, self.ileriYukle fonksiyonumuzunçalışmasını sağladık.
def ileriYukle(self,event = None):

self.resimSirasi += 1

# Eğer resim sırası listemizin boyutunu aşmamışsa
if(self.resimSirasi < len(self.resimListesi)):

try:
(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
self.resim.source = self.resimYolu+os.sep+self.resimListesi[self.

→˓resimSirasi]
self.bilgi.text = self.resimListesi[self.resimSirasi]

except Exception as e:
self.bilgi.text = "Yuklenemedi: {} ".format(self.resimListesi[self.

→˓resimSirasi])

# Eğer liste boyutunu aşmışsa, bunu sıfırlıyoruz
else:

try:
self.resimSirasi = 0
self.resim.source = self.resimYolu+os.sep+self.resimListesi[self.

→˓resimSirasi]
self.bilgi.text = self.resimListesi[self.resimSirasi]

except Exception as e:
self.bilgi.text = "Yuklenemedi: {} ".format(self.resimListesi[self.

→˓resimSirasi])

İlk olarak resimSirasi değişkenini 1 arttırıyoruz ve sonra da bu değerin listemizin boyutunuaşıp aşmadığını kontrol ediyoruz. Çünkü eğer boyutunu aşarsa, “liste boyutu aşıldı” hatasıalabiliriz. Bu yüzden eğer boyutu aştıysa, değerini tekrardan 0 yapıyoruz
Geri butonumuz için de benzer şeyleri yapıyoruz
def geriYukle(self,event = None):

self.resimSirasi -= 1

# Eğer resim sırası listemizin boyutunun altına düşmemişse
if(self.resimSirasi >= 0):

try:
self.resim.source = self.resimYolu+os.sep+self.resimListesi[self.

→˓resimSirasi]
self.bilgi.text = self.resimListesi[self.resimSirasi]

except Exception as e:
print(e)
self.bilgi.text = "Yuklenemedi: {} ".format(self.resimListesi[self.

→˓resimSirasi])

# Eğer düşmüşse, yani negatif olduysa
# sırayı listenin sonuna alıyoruz
else:

try:
self.resimSirasi = len(self.resimListesi)-1
self.resim.source = self.resimYolu+os.sep+self.resimListesi[self.

→˓resimSirasi]
self.bilgi.text = self.resimListesi[self.resimSirasi]

except Exception as e:
print(e)
self.bilgi.text = "Yuklenemedi: {} ".format(self.resimListesi[self.

→˓resimSirasi]) (sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)

Burada farklı olarak, resimSirasi değerinin eksiye düşüp düşmediğini kontrol ettik.Eksiye düştüyse, tekrar listenin sonuna alıyoruz. Böylece bir döngü içinde resimleringörüntülenmesini sağladık.
Örnekte bulunan os.sep, bulunduğunuz işletim sisteminde kullanılan dizin ayracını verir.Linux kullanıyorsanız, “/” Windows kullanıyorsanız “\” veya “" olarak belirlenir. Örnektekullanmamızın sebebi, resim yolu ve resim adını birleştirdiğimizde araya dizin ayracı koymak.Eğer koymazsak, resmin bulunamadığına dair hata alırız.
>>> resimYolu+os.sep+resim
"resim/resim.jpg"

>>> resimYolu+resim
"resimresim.jpg"

Ben örnekte görüntülemek istediğim resimleri, program ile aynı klasörde bulunan “resim” adlıklasöre koydum. Eğer aynı klasörde bulunmayan başka bir klasörü listelemek isterseniz, tamdizini vermeniz gerekiyor. Yani “C:\resimler” gibi.
Programın görüntüsü şöyle

Gayet güzel çalışıyor. Kodu elimden geldiği kadar anlaşılır yazmaya çalıştım. Eğeranlamadığınız bir kısım olursa, veya hata olduğunu düşündüğünüz bir kısım varsa Forum46
46 https://forum.yazbel.com
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üzerinden ulaşabilirsiniz.
48.3.7 Olaylar

Olaylardan önceki bölümlerde bahsetmiştik, ancak detaylı olarak anlatmamıştık. Bu bölümdeolaylardan biraz daha detaylı bir şekilde bahsedeceğiz. Öncelikle olay nedir tanımlamayaçalışalım. Bir olay, kullanıcı etkileşimi sonucu oluşabilen durumların tümüne denir. Örneğinkullanıcının bir butona tıklaması, bir pencere aracının üzerine mouse ile gelmesi, bir pencerearacından mouse tıklamasını kaldırması veya bir pencere aracını seçmesi(checkbox gibiaraçlar) bütün hepsi birer olay olarak ele alınır.
Kullanıcı taraflı gerçekleşmeyen, ancak birer olay olarak ele alınan durumlar da vardır.Örneğin bir resmin yüklenmeye başlaması, yüklenmesinin bitmesi durumları da birer olaydır.Bunlara da yeri geldiğinde değineceğiz.
Olaylar, kullanıcı hareketlerini yorumlamanın iyi bir yoludur. Bu hareketleri yorumlamakiçin, fonksiyonlarımızı ilgili olaylara bağlamalıyız. Örneğin kullanıcı butona bastığı zaman şufonksiyonum çalışsın, ben de gerekli bilgileri alarak işlem yapayım.
Şimdi bazı belli başlı olayları inceleyelim.
Clock Olayları

Clock ile ilgili daha önce bir örnek yapmıştık. Clock sınıfı, belirtilen süre sonunda bir fonksiyonçalıştırmak üzere tasarlanmıştır. İşte bu süre sonunda fonksiyonu çalıştırması, bir olay olarakele alınıyor. Clock için zamanlayıcı da diyebiliriz.
Clock sınıfını iki şekilde kullanabiliriz. Birincisi, fonksiyonun sadece bir kez çağrılması. Yanibelirtilen süre sonunda, fonksiyon çalıştırılır ve işlem tamamlanır. Bir örnekle görelim
# coding: utf-8

from kivy.app import App
from kivy.clock import Clock
from kivy.uix.label import Label

class Program(App):
def build(self):

self.yazi = Label(text = "Merhaba")

Clock.schedule_once(self.degistir,3) # 3 saniye sonra, self.degistir␣
→˓adlı fonksiyonu çalıştır

return self.yazi

def degistir(self,event):
self.yazi.text = "Dünya"

Program().run()
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Program başladıktan 3 saniye sonra, ekrandaki “Merhaba” yazısı, “Dünya” yazısıyladeğiştirilecektir. Böylece işlem tamamlanmış olacaktır.
Clock sınıfının bir başka kullanımı ise, belli aralıklarla sürekli çalışmasıdır. Fonksiyonu çalıştırır,sonra belirtilen süre kadar bekler ve sonra tekrar çalıştırır. Bunu, siz sonlandırana kadarveya program kapanana kadar yapmaya devam eder. Saat örneği, bu kullanım için çok iyibir örnektir.
# coding: utf-8

from kivy.app import App
from kivy.clock import Clock
from kivy.uix.label import Label
import datetime

class Program(App):
def build(self):

self.yazi = Label(text = "Merhaba",markup = True)

Clock.schedule_interval(self.degistir,1) # 1 saniye sonra, self.
→˓degistir adlı fonksiyonu çalıştır

return self.yazi

def degistir(self,event):
zaman = datetime.datetime.now()
self.saat = "[size=25sp]{} :{} :{} [/size]".format(zaman.hour,zaman.

→˓minute,zaman.second)
self.yazi.text = self.saat

Program().run()

Programda kullandığımız datetime modülü, zaman bilgisini elde etmek içindir. Dikkatettiyseniz, sürekli çalışmasını istediğimizde Clock.schedule_interval() kullanıyoruz. Bir saniyearalıkla çalışmasını sağlayarak, ekranda zaman bilgisini göstermiş olduk.
Her iki kullanım şeklinde dikkat etmemiz gereken şey, çalıştırılacak olan fonksiyonun mutlakabir argüman almasıdır. Burda kullandığımız “self” dışında alması gereken bir argümanolduğunu görüyoruz. Bu argüman, belirlediğimiz zamanın kendisidir.
Eğer tanımladığınız bir Clock nesnesini kaldırmak isterseniz;
# Tanımladık
self.event = Clock.schedule_interval(self.fonk,2)
self.event2 = Clock.schedule_once(self.fonk2,5)

# Ve bunları kaldırıyoruz
self.event.cancel()
Clock.unschedule(self.event2)
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Girdi Olayları

Kullanıcı girdisi sonucu oluşan olaylardır. Tıklama, basılı halde sürükleme, bırakma, mousetekerleği hareketi gibi hareketler sonucu oluşan olaylardır. Daha önce buna benzer olaylarıbazı pencere araçlarımızda ele almıştık. Bunlardan birisi Button sınıfıydı. Bir butonun üzerinetıklanması on_press, bırakılma olayı da on_release ile dinleniyordu.
Genelde bir pencere aracının sahip olduğu olaylar, ilgili API47 kaynağında bulunur. Böylecekaynağa bakarak, ele almak istediğimiz olayları bind() yardımıyla bağlayabiliriz. Basit bir örnekyapalım isterseniz
# coding: utf-8

from kivy.app import App
from kivy.uix.boxlayout import BoxLayout
from kivy.uix.textinput import TextInput

class Program(App):
def build(self):

self.metin_kutusu = TextInput()
self.metin_kutusu.bind(text = self.kontrol)

return self.metin_kutusu

def kontrol(self,instance,value):
print(value)

Program().run()

TextInput pencere aracı üzerinde herhangi bir yazı yazıldığında çalışacak olan kontrolfonksiyonumuzu tanımladık. Bu fonksiyon iki adet parametre alıyor(self hariç). Bunlardaninstance, pencere aracının kendisi, diğeri ise bunun içerdiği metindir. Herhangi bir karaktergirişinde kontrol fonksiyonumuz çağrılacaktır. Bağlama işlemini de bind() ile yaptığımızadikkat edin.
Bunun gibi birçok pencere aracının sahip olduğu olayları API kaynağından inceleyebilirsiniz.Biz de yeri geldiğinde bunlara değineceğiz ve kullanacağız.
48.3.8 Pencere Araçları - 2

Pencere araçlarının birinci bölümünde, oldukça temel olan araçları inceledik. Bu bölümde,programın daha kullanışlı olmasını sağlayan, daha iyi bir görünüm imkanı veren, daha dinamikolan, daha ileri pencere araçlarını inceleyeceğiz.
47 https://kivy.org/doc/stable/api-index.html
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Popup

Bazen program çalışırken beklenmedik bir işlem gerçekleştiğinde kullanıcıya bilgi vermek içinbirmesaj kutusu gösterilir. Ya da bazen kullanıcının ek bilgi girebilmesi için bir form göstermekistenirse ekranda küçük bir dialog ekranı gösterilir. Bunların hepsini Popup pencereleri ileyapabiliriz. Kivy’de Popup pencereleri, üzerinde başka pencere araçlarını taşırlar. Örneğinekranda mesaj göstermek istersek, Popup penceresinin içerisinde bir Label tanımlayabiliriz.Birazdan örneklerle beraber göreceğiz.
Popup pencerelerini oluşturmak için öncelikle kivy.uix.popup.Popup sınıfını import etmeliyiz.Sonra da mutlaka içerisinde yer alacak başka bir pencere aracını belirtmeliyiz. Şimdi birbutona tıklandığı zaman ekranda beliren Popup penceresi örneğini yapalım
#coding: utf-8

from kivy.app import App
from kivy.uix.popup import Popup
from kivy.uix.button import Button
from kivy.uix.label import Label

class Yazbel(App):
def build(self):

self.buton = Button(text = "Bir Mesajınız Var!")
self.buton.bind(on_release = self.mesaj)

return self.buton

def mesaj(self,instance = None):
popup = Popup(title = "Mesajınız",

content = Label(text = "Tebrikler! İlk Popup pencereyi␣
→˓başarıyla\noluşturdunuz.")

)

popup.open()

Yazbel().run()

Örneğimiz oldukça basit. Bir buton tanımladık ve tıklandığı zaman mesaj() metoduna geçişyaptık. Bu metodumuzun içerisinde de bir tane Popup penceresi oluşturduk ve gerekliözelliklerini tanımladık. title, Popup penceresinin üst kısmında gösterilecek başlığını ifadeeder. content ise, Popup penceresi içerisinde gösterilecek pencere aracını ifade eder. Bupencere aracı sadece Label,Button gibi araçlar değil, bir pencere düzeni de olabilir.
#coding: utf-8

from kivy.app import App
from kivy.uix.popup import Popup
from kivy.uix.button import Button
from kivy.uix.label import Label
from kivy.uix.gridlayout import GridLayout

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
class Yazbel(App):

def build(self):
self.buton = Button(text = "Bir Mesajınız Var!")
self.buton.bind(on_release = self.mesaj)

return self.buton

def mesaj(self,instance = None):
govde = GridLayout(rows = 2,column = 1)

govde.add_widget(Label(text = "[color=#0f0]Gönderen:[/color]Yazbel",
markup = True,
size_hint_y = .2
))

govde.add_widget(Label(text = "Popup penceresi başarıyla oluşturuldu",
markup = True,
halign = "left"))

popup = Popup(title = "Mesajınız",content = govde)

popup.open()

Yazbel().run()

Ekran görüntüsü
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Popup penceresini kapatmak istediğinizde, bunu yapmanın bir yolu olmadığını gördünüz değilmi? Evet, çünkü yazdığımız örnekte pencerenin kapatılmasını sağlayacak bir kod yazmadık.Peki bir Popup penceresini nasıl kapatabiliriz?
Bunun iki yolu var. Birincisi, Popup penceresi dışındaki bir alana basıldığı zaman pencereninkapatılmasıdır. Yukarıdaki örneğimizde Popup penceremiz tam ekran olarak açıldığı içinPopup dışındaki bir alana basamıyoruz. Bu yüzden popup penceremizin boyutlarınıdeğiştirelim ve Popup dışındaki bir alana basıldığı zaman kapanması için auto_dismissözelliğini aktif edelim
#coding: utf-8

from kivy.app import App
from kivy.uix.popup import Popup
from kivy.uix.button import Button
from kivy.uix.label import Label
from kivy.uix.gridlayout import GridLayout

class Yazbel(App):
def build(self):

self.buton = Button(text = "Bir Mesajınız Var!")
self.buton.bind(on_release = self.popAc)

return self.buton (sonraki sayfaya devam)

1220 Bölüm 48. Üçüncü Taraf Modüller



Yazbel Python Belgeleri, Yayım 4.0.0

(önceki sayfadan devam)
def popAc(self,instance = None):

govde = GridLayout(rows = 2,column = 1)

govde.add_widget(Label(text = "[color=#0f0]Gönderen:[/color]Yazbel",
markup = True,
size_hint_y = .2
))

govde.add_widget(Label(text = "Popup penceresi\nbaşarıyla oluşturuldu.\
→˓nPencereyi kapatmak için\nalan dışında bir\nyere tıklayın",

markup = True,
halign = "left"))

# Penceremizin boyutlarını 200x200 olarak ayarladık
# size_hint = (None,None) yazmamızın sebebi
# otomatik orantılı boyutlandırmayı kapatmak
# ve pixel bazında boyutlandırmaya izin vermek içindir

popup = Popup(title = "Mesajınız",
content = govde,
auto_dismiss = True,
size_hint = (None,None),
size = (200,200))

popup.open()

Yazbel().run()

Programı çalıştırıp, Popup alanı dışındaki bir alana tıklarsanız Popup kapatılacaktır. Popuppencerelerini kapatmanın bir diğer yolu, dismiss() metodunu kullanmaktır. Bu sefer kiörneğimizde kullanıcı programdan çıkmak istesin ve biz de, evet - hayır dialog kutusugöstererek onaylayalım. Eğer kullanıcı hayır derse, Popup pencereyi kapatalım. Evet derseprogramdan çıkış yapalım.
#coding: utf-8

from kivy.app import App
from kivy.uix.popup import Popup
from kivy.uix.button import Button
from kivy.uix.label import Label
from kivy.uix.gridlayout import GridLayout
from kivy.uix.widget import Widget
from kivy.uix.boxlayout import BoxLayout
from kivy.core.window import Window

class Yazbel(App):
def build(self):

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
self.buton = Button(text = "Çıkış Yap")
self.buton.bind(on_release = self.cikis)

return self.buton

def cikis(self,instance = None):

govde = GridLayout(cols = 1)

govde.add_widget(Label(markup = True,text = "[color=#fff]Çıkmak istiyor␣
→˓musunuz?[/color]",size_hint_y = .1))

govde.add_widget(Widget(size_hint_y = .1))

buton = BoxLayout(size_hint_y = .2)
buton.add_widget(Button(text = "Evet",markup = True,size_hint_y = .7,on_

→˓release = self.kontrol))
buton.add_widget(Button(text = "Hayır",markup = True,size_hint_y = .7,

→˓on_release = self.kontrol))

govde.add_widget(buton)

# Penceremizin boyutlarını 200x200 olarak ayarladık
# size_hint = (None,None) yazmamızın sebebi
# otomatik orantılı boyutlandırmayı kapatmak
# ve pixel bazında boyutlandırmaya izin vermek içindir

self.popup = Popup(title = "Çıkış",
content = govde,
auto_dismiss = False,
size_hint = (None,None),
size = (200,200))

self.popup.open()

def kontrol(self,instance = None):
buton_yazisi = instance.text

if(buton_yazisi == "Evet"):
Window.close()

else:
self.popup.dismiss()

Yazbel().run()

Şimdi örneğimizi biraz inceleyelim. İlk olarak bir buton tanımladık ve tıklanıp bırakıldığızaman(on_release) cikis() metoduna geçiş yapmasını sağladık. Bu metod içerisindekullanıcıya çıkış yapmak istediğinden emin olup olmadığını soracağımız bir Popup penceresi
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göstereceğiz. Ve bu Popup penceresi içerisinde yer alacak gövdemizi tanımladık. Gövdemiz birGridLayout ve biz bunun içerisine yazımızı ve butonlarımızı koyarak rahatlıkla Popup üzerindegösterebiliriz.
İki adet buton ekledik. Evet ve Hayır butonları. Dikkat ederseniz ikisinin de olaylarınaaynı metodu verdik. Yani iki butondan hangisi basılırsa basılsın kontrol() metoduna geçişyapılacaktır. Biz de bu metod içerisinde tıklanan butonun yazısını ele aldık ve eğer “Evet”butonuna basıldıysa, Window sınıfının close() metodunu kullanarak programdan sağlıklı birşekilde çıkış yaptık. Yazacağınız programlarda, programınızın içerisinde bir yerde programdançıkış yapmak isterseniz, bu metodu kullanmanızı tavsiye ederim.
Sonra, eğer “Hayır” butonuna basıldıysa popup penceremizi dismiss() metodu yardımıylakapattık. Böylece kodumuzu tamamlamış olduk.
Popup penceresine ait bazı özellikleri inceleyelim
seperator_color

Popup penceresi ile başlık arasında bulunan uzun çizginin rengini değiştirmek için kullanılır.Liste veya demet olarak değer alır. Varsayılan olarak [47 / 255., 167 / 255., 212 / 255., 1.]değerine sahiptir
separator_height

Uzun çizginin yüksekliğini ayarlayabilirsiniz. Varsayılan olarak 2dp dir.
title_align

Başlığın pozisyonunu ifade eder. “left”,”right”,”center” ve “justify” değerlerini alır
title_color

Aynı zamanda, başlığın rengini de değiştirebilirsiniz. Liste veya demet olarak değer alır.Varsayılan değeri [1, 1, 1, 1].
title_font

Başlığın yazı tipini belirtir
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title_size

Anlaşıldığı gibi, başlığın boyutunu ifade eder. Varsayılan olarak 14sp dir.

48.4 Pyperclip Modülü

Bu modül pano işlemleri ile alakalıdır. Kopyala-yapıştır gibi işlemleri yapmamızı sağlar.
48.4.1 Kurulum

Bu modülü kurmak için komut satırına aşağıdaki kodları vermelisiniz:
pip install pyperclip

Modül kurulumunda bir hata ile karşılaşırsanız forum.yazbel.com’dan destek alabilirsiniz.
48.4.2 Kullanım

copy

Bu fonksiyon panoya veri kopyalamanızı sağlar. Aldığı tek argüman kopyalanacak veridir.
Örnekler:
from pyperclip import copy
copy("Bu veri panoya kopyalanacak veridir.")

copy fonksiyonunu çalıştırdıktan sonra metnimiz panoya kopyalanmış olacak. Dilerseniz testedebilirsiniz.
paste

Bu fonksiyon o anda panodaki veriyi almamızı sağlar. Fonskiyon panodaki veriyi döndürür.
from pyperclip import paste
result = paste()
print(result)

Gördüğünüz kodlar o anda panoda bulunan veriyi ekrana yazdıracaktır.. Eğer panoda veriyoksa boş karakter dizisi döndürülür.
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waitForPaste

Panoda veri varsa veriyi döndürür, eğer yoksa panoya veri gelene kadar bekler, geldiğindedöndürür.
from pyperclip import waitForPaste
print("Panoda veri varsa ekrana yazdirilacak, yoksa gelene kadar beklenecek.")
result = waitForPaste()
print(result)

waitForNewPaste

Bu fonksiyon da yukarıdakine benzer. O an panoda veri varsa bile, yeni veri gelene kadarbekler. Panodaki veride bir değişiklik olduğu an yeni veri döndürülür.
from pyperclip import waitForNewPaste
print("Panoya yeni veri geldigi an ekrana yazdirilacak.")
result = waitForNewPaste()
print(result)

48.4.3 NotImplementedError Hatası

Eğer GNU/Linux dağıtımlarından birini kullanıyorsanız, modülümüzü kullanırkenNotImplementedError hatası alabilirsiniz. Bu sorunu çözmek için aşağıdaki yöntemlerdensadece bir tanesini uygulamanız yeterlidir.
1. Yöntem

xsel aracını kurabilirsiniz. Eğer Debian tabanlı bir dağıtım kullanıyorsanız;
sudo apt-get install xsel

Eğer Fedora kullanıyorsanız;
sudo dnf install xsel

2. Yöntem

xclip aracını kurabilirsiniz. Eğer Debian tabanlı bir dağıtım kullanıyorsanız;
sudo apt-get install xclip

Eğer Fedora kullanıyorsanız;
sudo dnf install xcode
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3. Yöntem

Sisteminize Gtk kurabilirsiniz:
pip install Gtk

4. Yöntem

Sisteminize PyQt4 kurabilirsiniz.
pip install PyQt4

48.5 Tornado paketi

Bu belgeler eş-zamansız olarak çok sayıda bağlantı kurabilen bir web frameworkünüanlatmaktadır.
48.5.1 Tornado

Eğer yazdığınız sitede gerçek zamanlı(real-time) bağlantılar kullanacaksanız ya da bir mikroçerçeveye(micro framework) ihtiyacınız varsa tornado tamamen sizin ihtiyaçlarınız içintasarlanmış bir çerçeve.
Kurulum

Tornado’yu kullanmak için önce indirmemiz gerekiyor. Aşağıdaki komutu komut istemcisindeyazın:
pip install tornado

Successfully installed tornado-6.1 yazısını gördüyseniz sorunsuzca inmiştir.
Proje Oluşturma

Tornado, herhangi bir dizinde açtığınız herhangi bir dosyada çalışabilir. Yani normal bir pythondosyası açalım ve yazmaya başlayalım. Ben torn isimli bir klasör açıp __init__.py dosyasındayazacağım. Önce dosyanın ana bileşenlerini yazalım:
import tornado.web
import tornado.ioloop

app = tornado.web.Application()
app.listen(8888)

tornado.ioloop.IOLoop.current().start()
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Hemen burada ne yaptığımızı açıklayalım.
Önce kullanacağımız modülleri içeri aktardık:
import tornado.web
import tornado.ioloop

Daha sonra bir sitemizi çalıştırmak için gerekli ayarları yaptık:
app = tornado.web.Application()
# İleride yönlendirme(routing) için kullanacağımız araç.
app.listen(8888)
# Port olarak 8888 belirledik. Siz başka bir sayı seçebilirsiniz.

tornado.ioloop.IOLoop.current().start()
# Sitemizi çalıştırmaya başladık

Sitemizi açmak için önce yazdığımız dosyayı çalıştıralım. Daha sonra http://localhost:8888/adresine gidelim. Elbette farklı bir port seçtiyseniz portu değiştirmeyi unutmayın.
Siteye girdiğiniz zaman sizi 404: Not Found yazısı karşılayacak. Çünkü daha hiç sayfaoluşturmadık. Hadi şimdi bir sayfa oluşturalım.
Sayfa Sunma

Sitemizde sayfa sunmak için bir view yazmalıyız. Geleneği bozmayalım ve “Merhaba ZalimDünya” yazarak başlayalım. Bu iş için Application’da olduğu gibi tornado.web modülünükullancağız. Bu sefer RequestHandler isimli bir sınıf bize yardımcı olacak.
Şimdi yazacağımız kodları içe aktarma ile app değişkeni arasına yazalım:
class Merhaba(tornado.web.RequestHandler):

# View için bir sınıf oluşturduk
def get(self):

# Sayfayı yollayan fonksiyonumuz
self.write("Merhaba, Zalim Dünya!")
# En basit yolu kullanarak "Merhaba, Zalim Dünya!" yazdık

İlk viewımızı yazdık. Şimdi dosyamızı tekrar çalıştırıp test edelim.
Sonuçta bir değişiklik olmadığını göreceksiniz. Yani hâlâ 404: Not Found yazıyor. Çünküsitemize gelen istekle view arasındaki bağlantıyı kurmadık. Hadi hemen yapalım.
Kullanıcının siteye girmesiyle sunucuya bir istek yollanır. Bu istek kullanıcının adres çubuğunayazdığı ifadeyle doğrudan ilişkilidir. Mesela kullanıcı http://localhost:8888/istihza/ yazarsabizden /istihza/ adresini istemiştir. Eğer biz bu adresi bir view ile ilişkilendirdiysek buview çalışır. Eğer ilişkilendirmediysek 404 hatası alırız. Biz Tornado’da bu ilişkilendirme işiniApplication’dan faydalanarak yapıyoruz. Yani app = tornado.web.Application() diye yazdığımızbölümü düzenleyeceğiz:
app = tornado.web.Application([

("/", Merhaba)
])

48.5. Tornado paketi 1227



Yazbel Python Belgeleri, Yayım 4.0.0

Şu an / isteği ileMerhaba viewı arasında bir ilişki kurduk. Nasıl yazdığımıza dikkat edelim: Birliste içinde önce istek sonra view içeren bir demet. Eğer daha fazla view eklemek isterseniz aynıliste içine demet ekleyerek yapabilirsiniz. http://localhost:8888/ adresine giderek Merhaba,Zalim Dünya! yazdığını görebiliriz.
Yazdığımız kodları topluca paylaşayım:
import tornado.web
import tornado.ioloop

class Merhaba(tornado.web.RequestHandler):
# View için bir sınıf oluşturduk
def get(self):

# Sayfayı yollayan fonksiyonumuz
self.write("Merhaba, Zalim Dünya!")
# En basit yolu kullanarak "Merhaba, Zalim Dünya!" yazdık

app = tornado.web.Application([
("/", Merhaba)

])
app.listen(8888)

tornado.ioloop.IOLoop.current().start()

Template(Şablon) Sistemi

Sitemizde göstereceğimiz sayfaları html formatında yazıp kaydetmeliyiz. Daha sonra budosyaları Tornado ile çağırıp servis etmeliyiz.
Göstereceğimiz sayfalar ikiye ayrılıyor: “Statik” ve “Dinamik”. Statik sayfalar Tornado’nunçağırıp değiştirmeden servis ettiği dosyalardır. Dinamik sayfalar ise Tornado’nun çağırdıktansonra düzenleyip servis ettiği dosyalardır.
Önce bir html dosyası oluşturalım, ardından bu dosyayı servis edelim.
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>

<title>Merhaba Zalim Dünya</title>
</head>
<body>

<h1>Merhaba Zalim Dünya</h1>
</body>
</html>

Bu dosyayı “index.html” ismiyle torn klasörüme kaydedeceğim. Siz başka bir isimle başka birklasöre de kaydedebilirsiniz. Hemen servis etmek içinMerhaba view’ını düzenleyelim:
class Merhaba(tornado.web.RequestHandler):

def get(self):
loader = tornado.template.Loader(".")

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
sayfa = loader.load("index.html").generate()
self.write(sayfa)

Ben servis etmek için Merhaba view’ını düzenlemeyi tercih ettim. Ancak siz yeni bir viewyazmak isteyebilirsiniz. Bu durumda yazdığınız view’ı yeni bir istek ile eşleştirmeniz gerekir.Bu iş için de bir örnek verip kodlarımızı açıklayayım. Oluşturduğunuz view’ın adı Yazbel olsunve /yazbel/ isteği ile ilişkilendirelim:
app = tornado.web.Application([

("/", Merhaba), # Buradaki virgülü koymayı unutmayınız
("/yazbel/", Yazbel)

])

Bu durumu geçip yukarıdaki kodlara tekrar bakalım. İlk satırda eklediğimiz kod:
loader = tornado.template.Loader(".")

Burada Html dosyalarımızın bulunduğu dizini Tornado’ya bildirdik. Eğer Html dosyalarınızfarklı bir dizinde yer alıyorsa benim . yazdığım yeri o dizin ile değiştirmelisiniz.
Peki neden bildirdik? Çünküweb programlamadaHtml, Css, Js, Resim gibi dosyalar kendilerineait bir klasörde bulunur. Biz Html dosyalarının bulunduğu klasörü bildirerek tekrar tekraryazmaktan kurtulduk. İkinci eklediğimiz satıra bakalım:
sayfa = loader.load("index.html").generate()

Burada daha önce oluşturduğumuz loader değişkenini kullanarak sayfamızı getirdik. generatefonksiyonunu kullanarak sayfayı Tornado’nun sunabileceği bir hale dönüştürdük. Daha sonrawrite fonksiyonuyla sayfamızı gösterdik:
self.write(sayfa)

Şimdi de dinamik sayfaların nasıl oluşturulduğuna bakalım. Dinamik sayfaların çağrıldıktansonra düzenlendiğini söylemiştik. Düzenleyeceğimiz yeri Tornado’ya bildirmek içinTemplate`(Şablon) denen bir yöntemden faydalanacağız. Değişiklik yapmak istediğimizyeri 2 tane küme parantezi içinde bir isimle `Html dosyamızda kullanıyoruz. Hemen birindex.html dosyasını düzenleyerek bir örnek verelim.
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>

<title>Merhaba {{ yazbel }}</title>
</head>
<body>

<h1>Merhaba {{ yazbel }}</h1>
</body>
</html>

Burada {{ yazbel }} yazarak yazbel isimli bir değişken tanımladık. Tabi ki siz farklı bir değişkenisimi seçebilirsiniz.
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Şu an __init__.py dosyamızı çalıştırıp http://localhost:8888/ adresine gidersek 500 hatasıylakarşılaşacağız. __init__.py’nin çalıştığı komut istemcisine bakarsak bir hata göreceğiz.
NameError: name 'yazbel' is not defined

Bu hatadan yazbel isimli bir değişken tanımlayıp ona bir değer vermediğimiz için karşımızaçıktı. Bu değişkene değer vermek için generate fonksiyonunu kullanacağız:
sayfa = loader.load("index.html").generate(yazbel="Yazbel")

__init__.py dosyasını tekrar çalıştırdığımızdaMerhaba Yazbel yazısıyla karşılaşacağız.
Aklınıza şöyle bir soru takılmış olabilir: Bu şekilde yapmak yerine Html dosyasını düzenlemekdaha kolay olmaz mı?
Elbetteki olabilir ancak aynı işi yapan birkaç view daha yazdığımızda birkaç Html dosyası dahaoluşturmamız gerekir. Mesela sitemize şu iki view da katıldığında dinamik olarak oluşturmakdaha mantıklı oluyor:
class Merhaba_istihza(tornado.web.RequestHandler):

def get(self):
loader = tornado.template.Loader(".")
sayfa = loader.load("index.html").generate(yazbel="İstihza")
self.write(sayfa)

class Merhaba_Dünya(tornado.web.RequestHandler):
def get(self):

loader = tornado.template.Loader(".")
sayfa = loader.load("index.html").generate(yazbel="Dünya")
self.write(sayfa)

Template sisteminde kullanabileceğimiz bir özellik daha var:if, else, else, for. Fakat bu özelliği2 küme işareti arasında değil 1 küme 1 yüzde işareti arasında kullanıyoruz: {% else %}. Buözelliği anlatma için listelerden faydalanalım. Merhaba viewımızı yazbel değişkenine bir listeverecek şekilde düzenleyelim:
class Merhaba(tornado.web.RequestHandler):

def get(self):
loader = tornado.template.Loader(".")
liste = [0, 1, 2, 3]
sayfa = loader.load("index.html").generate(yazbel=liste)
self.write(sayfa)

Hemen bu sayıları listeleyecek bir Template (Şablon) yazalım. Bu listede çift sayılar büyük, teksayılar küçük gözüksün.
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

{% for sayı in yazbel %}
{% if sayı%2==0 %}

<h1> {{ sayı }} </h1>
{% else %}

(sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
<h4> {{ sayı }} </h4>

{% end %}
{% end %}

</body>
</html>

Gördüğünüz gibi genel olarak python ile çok benzer bir yapıya sahip ancak çok önemli bir farkvar. for döngüsü bir end ifadesiyle bitiyor. Aynı şekilde birbiriyle ilişkili kontrol ifadeleri(if,else) hep birlikte bir end ile bitiyor.
48.5.2 Tornado(devamı)

Websocket

Bazen amacımız web sayfaları sunmak olmaz. Uygulamamızla sürekli olarak veri alışverişindebulunmak isteriz. Mesela çevrimiçi oyunlarda veya mesajlaşma uygulamalarında bu durumlasık karşılaşırız. Ancak HTTP protokolü bu iş için yetersiz kalır. Çünkü HTTP protokolü en basithaliyle şu şekilde çalışır: Kullanıcı istek yollar, sunucu isteğe karşılık sayfa yollar, bağlantıkesilir. Sürekli olarak bağlantı kurmak istediğimizde yeni bir protokol kullanmalıyız: WS. WSprotokolü kullanıcı veya sunucu kapatana kadar bağlantı açık kalır. Sunucu veya kullanıcıherhangi bir istek olmadan birbirine veri yollayabilir.
Websocket’ler, en basit tabirle HTTP yerine WS protokolü kullanan view’lardır. Biz bir viewtanımlarken sadece get metodunu yazmıştık. Çünkü bir view sadece sayfamızı sunuyordu.Ancak websocket’ler sadece sayfa sunmuyorlar, aynı zamanda veri de alıyorlar. Bu yüzden 3tane metoda sahipler: on_open, on_message, on_close.
Websocket ile bağlantı kurulduğunda on_open metodu çağrılıyor. Websocket’e mesajgeldiğinde on_message metodu çağrılıyor. Websocket’in bağlantısı kapatıldığında on_closemetodu çağrılıyor.
Biz view ile kullanıcıya veri yollarken write metodundan faydalanmıştık. Fakat websocket’lerbu iş için write_messagemetodunu kullanıyor.
Şimdi gelen mesajları geri gönderen bir websocket yazalım:
import tornado.web
import tornado.ioloop

import tornado.websocket

class Geri(tornado.websocket.WebSocketHandler):

def on_open(self):
print("Bağlantı kuruldu")

def on_message(self, mesaj):
print(mesaj)
self.write_message(mesaj)

def on_close(self): (sonraki sayfaya devam)
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(önceki sayfadan devam)
print("Bağlantı kapandı")

app = tornado.web.Application([
("/ws/geri", Geri)

])
app.listen(8888)

tornado.ioloop.IOLoop.current().start()

İlk işimiz yeni bir kütüphane eklemek oldu.Bu kütüphane bizim websocket yazmamız içingerekli sınıfı bulunduruyor.
import tornado.websocket

Yeni bir sınıf oluşturduk:
class Geri(tornado.websocket.WebSocketHandler):

Bu sınıf bizim websocket’imiz. Daha önce view yazarken tornado.web.RequestHandlersınıfından faydalanmıştık. Şimdi ise tornado.websocket.WebSocketHandler sınıfındanfaydalandık.
Websocket ile bağlantı kurulduğunda bize Bağlantı kuruldu yazması için on_open metodunudüzenledik:
def on_open(self):

print("Bağlantı kuruldu")

Websocket’e mesaj geldiğinde onu yazdırıp geri yollaması için on_message metodunudüzenledik. Burada metodumuzun bir parametresi daha olduğuna dikkat edelim:
def on_message(self, mesaj):

# Mesajı yazdır
print(mesaj)
# Mesajı geri yolla
self.write_message(mesaj)

Websocket kapandığında ekrana yazdırması için on_closemetodunu düzenledik:
def on_close(self):

print("Bağlantı kapandı")

Gerekli yönlendirmeyi yapması için Application nesnemizi düzenledik:
app = tornado.web.Application([

("/ws/geri/", Geri)
])

Burada 2 önemli nokta var. Biz hem websocket’leri hem view’ları aynı Application nesnesineyazıyoruz. Burada ayrım yapmak için geneldewebsocket’lerin isteklerini “/ws/” ile başlatmayaönem veriyoruz. Diğer sıkıntı ise gelen isteklerin protokollerine göre ayrılmadan işlenmesi.
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Yani kullanıcı “HTTP ile mi istekte bulundu, WS ile mi istekte bulundu?” diye sorulmuyor. Buayrım direkt olarak bizim o isteğe karşı ne yazdımız ile ilgili.
Websocket’lere tarayıcımızdaki adres çubuğuna yazarak ulaşamayız. Tarayıcımızdaki adresçubuğu sadece HTTP protokolünü kullanır. Websocket’lere ulaşmak için kütüphanelerikullanıyoruz. Ben size javascript ile nasıl bağlantı kurabileceğinizi göstereceğim. Bu noktadabasit seviyede javascript bilgisine sahip olmanız gerekiyor.
Not: Burada javascript için yazdığımız kodları tarayıcınızın konsolunda yazabilirsiniz.(Tarayıcınızda F12 tuşuna basın ve yukarıdaki sekmelerden “console” yazanı seçin.)
__init__.py dosyamızı çalıştıralım ve javascript kodlarımızı yazmaya başlayalım.
ws isminde bir Websocket nesnesi oluşturacağız. Javascript’te nesne oluşturmak için vardeyimi kullanılıyor ve satır sonuna ; koyuluyor. Bir Websocket nesnesi oluştururken hangisiteye bağlanacağımızı belirtiyoruz:
var ws = new WebSocket("ws://localhost/ws/geri/");

Bu kodda HTTP yerine WS protokolünü kullandığıza ve nasıl kullanıldığına dikkat edelim:Normalde http yazdığımız yere ws yazdık.
Şimdi mesaj geldiğinde çalışacak olan onmessage fonksiyonumuzu yazalım. Bizim Python’dayaptığımız gibi nesnenin devamına . koyup on_message ekleyerek tanımlayacağız.Javascript’te fonksiyon tanımlarken function deyimi kullanılıyor. Parametreler functiondeyiminden hemen sonra parantez içinde tanımlanıyor. Fonksiyon ile ilgili kodlar kümeparantezleri içinde yine ; kullanarak yazılıyor.
Yazdığımız fonksiyon gelen mesajları konsolumuzda yazdırsın. Konsolda yazdırmakistediğimiz yazıları console.log fonksiyonuna parametre olarak veriyoruz.
ws.onmessage = function(mesaj){console.log(mesaj)}

Tornado’da mesaj yollamak için write_messagemetodunu kullanmıştık. Javascript’te ise sendmetodunu kullanacağız.
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BÖLÜM49

Katkıda Bulunanlar

Yeterince gözbebeğinin olduğu yerde tüm hatalar sığdadır.
—Linus Torvalds

Bu sayfada, Python3 belgelerine herhangi bir şekilde katkıda bulunanların isimleri bir listehalinde yer alıyor.
Lütfen siz de belgelerde gördüğünüz hataları GitHub48 aracılığı ile bildirmekten ya dadüzeltmekten çekinmeyin. Katkılarınız, bu belgelerin hem daha az hata içermesini hem dedaha çok kişiye ulaşmasını sağlayacaktır.

• Hakan Demiral
• Barbaros Akkurt
• Şebnem Duyar
• Onur Eker
• Emre Erözgün
• Tayfun Yaşar
• Metin Hırçın
• Ahmet Öztekin
• Mesut İdiz
• Levent Civa
• Fırat Ekinci
• Talha Kesler
• Ömer Gök

48 https://github.com/yazbel/python-istihza
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• Yunus Emre Bulut
• Erhan Paşaoğlu
• Cemre Efe Karakaş
• Salim Yıldırım
• Çağatay Genlik
• Valeh Asadlı
• Halit Turan Arıcan
• Levent Güler
• Yaşar Celep
• Uğur Uyar
• Serdar Çağlar
• Ahmet Onur Yıldırım
• Anıl İlginoğlu
• Hüseyin Ulaş Yeltürk
• Nuri Acar
• Azat Fırat Çimen
• Aykut Kardaş
• Sezer Bozkır
• Alican Uzunhan
• Özgür Özer
• Kerim Yıldız
• Muhammed Yılmaz
• Ahmet Erdoğan
• Abdurrahman Dursun
• Tahir Uzelli
• Mehmet Akbay
• Mehmet Çelikyontar
• Savaş Zengin
• Tuncay Güven
• Cafer Uluç
• Nikita Türkmen
• Axolotl Axolotl
• Burak Kadir Er
• Muhammed Hattap Alkan
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• Husamsdu
• Ahmet Burak Özyurt
• Yunus Kale
• Adem Kurtipek
• Ali Sezişli
• Ekrem Dinçel

49.1 Hakan Demiral

• Sonlanan istihza.com projesinin ulaşılamayan linkleri WaybackMachine veritabanındakien güncel halleri ile güncellendi.
• Navigation bar kısmındaki kırık pdf linki kaldırılarak açıklaması yapıldı.

49.2 Barbaros Akkurt

• echo $HOME komutunun, C:\Users\falanca şeklinde gösterilen çıktısı /home/istihzaolarak düzeltildi.

49.3 Şebnem Duyar

• ‘dahtaa’ şeklinde yazılan ‘daha’ kelimesi düzeltildi.
• Bölme işleminde 30 olarak gösterilen değer 3 olarak değiştirildi.
• 23 + 5 işleminin 27 olarak gösterilen sonucu 28 olarak düzeltildi.

49.4 Onur Eker

• Satırdaki kayma düzeltildi.
• b değişkeninin 23 olarak verilen değeri 10 olarak düzeltildi.
• count() örneğinin açıklamasında 2 olarak belirtilen karakter sayısı 1 olarak düzeltildi.
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49.5 Emre Erözgün

• type() ile yazılan örnek int() ile yeniden yazıldı.
• Tamsayıya çevrilmesi unutulan öğeler sayıya çevrildi.
• Hatalı çıktı veren count() örneği düzeltildi.

49.6 Tayfun Yaşar

• Koyulması unutulan küme parantezleri karakter dizisi içine yerleştirildi.

49.7 Metin Hırçın

• ‘etkileşimli kabul’ şeklinde yazılan ifade ‘etkileşimli kabuk’ olarak düzeltildi.
• ‘içidnde’ şeklinde yazılan ifade ‘içinde’ olarak düzeltildi.
• ‘görünmüyür’ şeklinde yazılan ifade ‘görünmüyor’ olarak düzeltildi.
• ‘öğrendikce’ şeklinde yazılan ifade ‘öğrendikçe’ olarak düzeltildi.
• ‘dizilerinne’ şeklinde yazılan ifade ‘dizilerine’ olarak düzeltildi.
• Birbirinden ‘,’ işareti ile ayrılan anahtar-değer çiftleri ‘:’ işareti ile ayrıldı.
• ‘yanınıra’ şeklinde yazılan ifade ‘yanısıra’ olarak düzeltildi.

49.8 Ahmet Öztekin

• ‘yukarı’ şeklinde yazılan ifade ‘yukarıda’ olarak düzeltildi.
• rjust()metodunun yanlış yazılan çıktısı düzeltildi.
• l1 şeklinde yazılan değişken adı li1 olarak düzeltildi.

49.9 Mesut İdiz

• ‘farkedemezsiniz’ şeklinde yazılan kelime ‘farkedemezseniz’ olarak düzeltildi.
• Unutulan bir ‘a’ harfi eklendi.
• Cümle içinde “’=’ işleci” ifadesinden sonra yazılan “sayı2” ifadesi doğru yerineyerleştirildi.
• ‘farlıdır’ şeklinde yazılan kelime ‘farklıdır’ olarak düzeltildi.
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49.10 Levent Civa

• ‘ayrıntılılarıyla’ şeklinde yazılan kelime ‘ayrıntılarıyla’ olarak düzeltildi.
• Toplam karakter uzunluğuna ilişkin örnek koddaki mantık hatası giderildi.

49.11 Fırat Ekinci

• Örnekte ters yazılan ‘Osman’ ve ‘Mehmet’ isimlerinin sırası düzeltildi.

49.12 Talha Kesler

• Kontrol mekanizmalı eval() kodlarındaki hata düzeltildi.
• Hesap makinesi kodlarındaki eksik karakter dizisi düzeltildi.

49.13 Ömer Gök

• Dosya karşılaştırma kodlarındaki değişken hataları giderildi.

49.14 Yunus Emre Bulut

• ‘Önclelikle’ olarak yazılan kelime ‘Öncelikle’ olarak düzeltildi.
• Kırık bağlantı düzeltildi.
• 8 bit yerine yanlışlıkla 7 bit olarak belirtilen sayı düzeltildi.

49.15 Erhan Paşaoğlu

• ‘Bunun sebebi bir sayı ile (45) karakter dizisini (“45”) birbiriyle toplamaya çalışmamızdır’cümlesi ‘Bunun sebebi bir sayı (45) ile bir karakter dizisini (“45”) birbiriyle toplamayaçalışmamızdır’ şeklinde düzeltilerek daha berrak bir hale getirildi.

49.16 Cemre Efe Karakaş

• split() olarak yazılan metot adı strip() olarak düzeltildi.
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49.17 Salim Yıldırım

• falanca.png” olarak yazılan karakter dizisi “falanca.png” olarak düzeltildi.
• ‘tatlilar’ şeklinde yazılan kelime ‘tatlılar’ olarak düzeltildi.
• "{:,}.format(1234567890) olarak yazılan kod "{:,}".format(1234567890) olarakdüzeltildi.
• "{:b}.format(2) olarak yazılan kod "{:b}".format(2) olarak düzeltildi.
• Belge güncellemesi esnasında yanlışlıkla paragraftan silinen kısım tekrar eklendi.

49.18 Çağatay Genlik

• (50087).bit_length() kodunun 2 olarak gösterilen çıktısı 16 olarak düzeltildi.

49.19 Valeh Asadlı

• liste olarak belirtilen liste adları üyeler olarak düzeltildi.
• Demet içinde ‘mehmet şeklinde yazılan karakter dizisi ‘mehmet’ olarak düzeltildi.
• TBMM olarak belirtilen karakter dizisi ‘TBMM’ olarak düzeltildi.
• ‘\n olarak yazılan karakter dizisi ‘\n’ olarak düzeltildi.

49.20 Halit Turan Arıcan

• “Burada ikinci sıradaki sayılar ilk sıradaki sayıların ikili sistemdeki karşılıklarıdır. Üçüncüsıradaki sayılar ise her bir sayının kaç bit olduğunu, yani bir bakıma ikili saymasisteminde kaç basamağa sahip olduğunu gösteriyor,” cümlesinde ‘sıra’ kelimeleri‘sütun’ kelimeleri ile değiştirilerek ifade tarzının daha anlaşılır olması sağlandı.

49.21 Levent Güler

• PDF için kapak tasarımı [bkz. https://web.archive.org/web/20150831052508/http://istihza.com/forum/viewtopic.php?f=40&t=2487]
• Komutun, ‘uzak çok uzak. . . ’ olarak gösterilen çıktısı 'uzak çok uzak...' olarakdüzeltildi.
• C:\\aylar\\nisan\\toplam masraf şeklinde gösterilen dizin yolu C:\aylar\nisan\toplammasraf şeklinde düzeltildi.
• ‘\\n’ olarak yazılan kaçış dizisi ‘\n’ olarak düzeltildi.
• İki kez aynı şekilde yazılan kodlar düzeltildi.
• Yanlışlıkla st_size yerine yazılan st_mtime niteliği değiştirildi.
• Karakter dizisinin sonuna eklenmesi unutulan satır başı karakteri (’\n’) eklendi.
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49.22 Yaşar Celep

• ‘onlu, sekizli ve onaltılı’ şeklinde yazılması gerekirken ‘onlu ve onaltılı’ olarak belirtilenifade düzeltildi.

49.23 Uğur Uyar

• ‘print() fonksiyonu, kendisine verilen parametreler arasına birer nokta yerleştirir,’cümlesi ‘print() fonksiyonu, kendisine verilen parametreler arasına birer boşlukyerleştirir,’ olarak düzeltildi.

49.24 Serdar Çağlar

• Program sonunda kapatılması unutulan bir dosya kapatıldı.
• Liste içinde yer alan sayıların bazılarındaki, hataya yol açan biçim bozukluğu giderildi.
• print(çeviri_tablosu[i]) yerine hatalı olarak print(i) şeklinde yazılan kod düzeltildi.
• Uyarı üzerine, belge Python’ın en son sürümüne göre gözden geçirildi.

49.25 Ahmet Onur Yıldırım

• '{:o}'.format(1980) yerine hatalı olarak ':o'.format(1980) şeklinde yazılan koddüzeltildi.
• closed() olarak belirtilen nitelik closed olarak düzeltildi.
• sözlük = harfler.index(i) olarak yazılan kod sözlük[i] = harfler.index(i) olarakdüzeltildi.
• ‘ifaye’ olarak yazılan kelime ‘ifadeye’ olarak düzeltildi.
• ‘aktarmadağımız’ olarak yazılan kelime ‘aktarmadığımız’ olarak düzeltildi
• Çıktıya eklenmesi unutulan fonk8_ fonksiyonu eklendi.
• Bazı GNU/Linux dağıtımlarında webbrowser modülünün open() fonksiyonuna verilenwebsitesi adreslerinin ‘http’ önekiyle yazılması gerektiğine dair bir not eklendi.
• ‘ayna’ olarak yazılan kelime ‘aynı’ olarak düzeltildi.
• Yanlışlıkla ‘prezantabl’ olarak yazılan liste öğesi ‘konuşkan’ olarak düzeltildi.
• ‘mimtarisi’ olarak yazılan kelime ‘mimarisi’ olarak düzeltildi.
• %PROCESSOR_ARCHITECTURE olarak yazılan çevre değişkeni%PROCESSOR_ARCHITECTURE% olarak düzeltildi.
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49.26 Anıl İlginoğlu

• ‘denene’ olarak yazılan kelime ‘deneme’ olarak düzeltildi.

49.27 Hüseyin Ulaş Yeltürk

• ‘listedindeki’ olarak yazılan kelime ‘listesindeki’ olarak düzeltildi.
• Yanlışlıkla çift yazılan ‘teknik’ kelimesi düzeltildi.
• ‘niteliği’ olarak yazılan kelime ‘niteliğin’ olarak düzeltildi.

49.28 Nuri Acar

• ‘nitelğin’ olarak yazılan kelime ‘niteliğin’ olarak düzeltildi.
• colorama modülü anlatımı, “print(Fore.RED + ‘sade kırmızı yazı)” satırı parantez içisonunda olması gereken ‘ işareti eklendi.
• Fonksiyonlar konusu, cümle sonu harf hatası düzeltmesi.

kalacaktır. => kalacaktık.
• Gömülü fonksiyonlar konusu, liste isimlendirmesi eksikliği yüzünden devamındakikodlarda ortaya çıkan “NameError: name ‘l’ is not defined” hatası düzeltmesi.

[400, 176, 64, . . . ]
l = [400, 176, 64, . . . ]

• Modüller konusu, __name__ Niteliği, kod satır sıralaması düzeltmesi. Programopsiyonları görüntülenmeden işlem numarası girilmesi istenmesi durumu düzeltmesi.

49.29 Azat Fırat Çimen

• ‘gün_sayısı’ olarak yazılan değişken adı ‘gün’ olarak düzeltildi.

49.30 Aykut Kardaş

• n şeklinde yazılan kaçış dizisi, \n olarak düzeltildi.
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49.31 Sezer Bozkır

• ‘derini’ şeklinde yazılan kelime ‘değerini’ olarak düzeltildi.

49.32 Alican Uzunhan

• if bloğundaki girinti kayması düzeltildi.
• ‘gözde’ şeklinde yazılan kelime ‘göze’ olarak düzeltildi.
• Örnek bir koddaki değişken ve işleç hatası düzeltildi.
• ‘kullanmasınız’ şeklinde yazılan kelime ‘kullanmasanız’ olarak düzeltildi.
• ‘programımımızın’ şeklinde yazılan kelime ‘programımızın’ olarak düzeltildi.
• self.__personel olarak yazılan değişken self._personel olarak düzeltildi.
• ‘mekanizmasınına’ olarak yazılan kelime ‘mekanizmasına’ olarak düzeltildi.
• ‘konuları de’ olarak yazılan ifade ‘konuları da’ olarak düzeltildi.
• ‘akrarırken’ olarak yazılan kelime ‘aktarırken’ olarak düzeltildi.
• sa\*t olarak görünen düzenli ifade sa*t olarak düzeltildi.
• print(im) şeklinde yazılan print(veri) olarak düzeltildi.
• ‘yardınıyla’ olarak yazılan kelime ‘yardımıyla’ olarak düzeltildi.
• ‘Burada kadar’ olarak yazılan ifade ‘buraya kadar’ olarak düzeltildi

49.33 Özgür Özer

• ‘Flemenkçe’ olarak yazılan kelime ‘Felemenkçe’ olarak düzeltildi.
• ‘komutunun’ olarak yazılan kelime ‘komutun’ olarak düzeltildi.
• Yanlışlıkla iki kez yazılan ‘bir’ kelimesi teke indirildi.
• ‘fonksiyonun’ olarak yazılan kelime ‘fonksiyonunun’ olarak düzeltildi.

49.34 Kerim Yıldız

• ‘yime’ olarak yazılan kelime ‘yine’ olarak düzeltildi.
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49.35 Muhammed Yılmaz

• ‘randrage’ olarak yazılan fonksiyon adı ‘randrange’ olarak düzeltildi.

49.36 Ahmet Erdoğan

• print('a', 'b', end='') komutunun çıktı görünümü düzeltildi.

49.37 Abdurrahman Dursun

• Cümlede yanlış yerde kullanılan ‘end’ ve ‘sep’ kelimeleri düzeltildi.
• Yanlışlıkla ‘alnımız dik’ olarak yazılan ifade ‘başımız dik’ olarak düzeltildi.
• Kendisinden önceki cümlede ifade edilen fikri tekrar eden gereksiz bir cümle paragraftançıkarıldı.
• Karakter dizisinin, unutulan kapatma tırnağı yerine koyuldu.

49.38 Tahir Uzelli

• Yanlışlıkla ‘8 adet bir’ şeklinde yazılan ifade ‘8 adet bit’ olarak düzeltildi.

49.39 Mehmet Akbay

• Yanlışlıkla ‘a1.txt’ olarak belirtilen dosya adı ‘hakkında.txt’ olarak düzeltildi.

49.40 Mehmet Çelikyontar

• Yanlışlıkla ‘satı1’ olarak yazılan kelime ‘satır1’ olarak düzeltildi.

49.41 Savaş Zengin

• Kodlardaki eksik parantez düzeltildi.
• [^A-Z-a-z_] düzenli ifadesi [^A-Za-z0-9_] olarak düzeltildi.
• Kodlara yanlışlıkla fazladan eklenen \ işareti kaldırıldı.
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49.42 Tuncay Güven

• python3.pdf adlı belgenin yanlış yazılan indirme adresi düzeltildi.

49.43 Cafer Uluç

• ‘GNU-dışı’ ifadesi ‘GNU dışı’ olarak düzeltildi.
• ‘websitesi’ kelimesi ‘web sitesi’ olarak düzeltildi.

49.44 Nikita Türkmen

• Kodlardaki bir adet fazla boşluk karakteri kaldırıldı.
• Yanlışlıkla 3 milisaniye olarak belirtilen değer 300 milisaniye olarak düzeltildi.
• Çalışan.personel olarak belirtilmesi gerekirken personel olarak belirtilen değişken adıdüzeltildi.

49.45 Axolotl Axolotl

• Yanlışlıkla ‘yukarı’ olarak yazılan kelime ‘yukarıda’ olarak düzeltildi.
• Kodlardaki yanlış girintileme düzeltildi.
• Gereksiz bir virgül işareti kaldırıldı.
• Yanlışlıkla ‘olmadığını’ olarak yazılan kelime ‘oluşmadığını’ olarak düzeltildi.
• Sürüm bilgisini gösteren çıktıdaki ‘Python’ ifadesi kaldırıldı.
• ‘metodununa’ olarak yazılan kelime ‘metoduna’ olarak düzeltildi.
• Gereksiz bir virgül işareti kaldırıldı.
• ‘ilermeye’ olarak yazılan kelime ‘ilerlemeye’ olarak düzeltildi.
• Kodun hatalı çıktısı düzeltildi.
• ‘<’ işareti ‘>’ olarak düzeltildi.
• Kodlardaki gereksiz bir parantez kaldırıldı.
• Cümledeki gereksiz bir virgül işareti kaldırıldı.
• Küçük harfle başlanan cümle düzeltildi.
• ‘isim 5 karakterden küçükse’ ifadesi ‘isim 5 karakterse veya bundan küçükse’ olarakdüzeltildi.
• Unutulan bir ‘a’ harfi eklendi.
• Cümle sonunda unutulan nokta işareti eklendi.
• ‘metodunu’ olarak yazılan kelime ‘metodu’ olarak düzeltildi.
• ASCII tablosu ile ilgili bir hata düzeltildi.
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• Kullanıcı adı ve parola ile ilgili kodlardaki bir hata giderildi.
• Yanlış yere koyulan nokta işareti kaldırıldı.
• Cümlede farklı nesne grupları birbirinden ayırılırken virgül yerine noktalı virgül işaretikullanıldı.
• ‘işlemini’ olarak yazılan kelime ‘işlemi’ olarak düzeltildi.
• ‘işare’ olarak yazılan kelime ‘işareti’ olarak düzeltildi.
• Unutulan kod çıktısı eklendi.
• İki nokta işaretinden sonra büyük harfle başlaması gereken cümle düzeltildi.
• ‘istemiyorsanuz’ olarak yazılan kelime ‘istemiyorsanız’ olarak düzeltildi.
• ‘oyununun’ olarak yazılan kelime ‘oyunun’ olarak düzeltildi.
• ‘O’ olarak yazılması gerekirken ‘Y’ olarak yazılan karakter düzeltildi.
• ‘programımın’ olarak yazılan kelime ‘programın’ olarak düzeltildi.

49.46 Burak Kadir Er

• “56715 değeri olduğu için” ifadesi “56700 değeri olduğu için” olarak düzeltildi.
• ‘Pekı’ kelimesi ‘Peki’ olarak düzeltildi.
• “Verebileceğimizi, ‘ama’ bunun bir yolu yordamı olduğunu biliyorsunuz” cümlesi“Verebileceğimizi ‘ve’ bunun bir yolu yordamı olduğunu biliyorsunuz” olarak değiştirildi.
• ‘Herbir’ ve ‘herzamanki’ kelimeleri düzeltildi.
• Demetler kısmında gramer düzeltmesi yapıldı.
• Evaluate kısmında anlatımı pekiştirme açısından eval’li kod örneği eklendi.
• Listelerin metotları kısmında kelime düzeltmesi yapıldı.
• ‘Doğruda’ kelimesi ‘doğrudan’ olarak düzeltildi.
• Sayma sistemleri kısmındaki ‘herbir’ kelimesi düzeltildi.
• ‘veirleri’, ‘verileri’ olarak düzeltildi.
• “Yani karşı karşıya olduğunuz ‘duruma’ değerlendirip”, “Yani karşı karşıya olduğunuz‘durumu’ değerlendirip” olarak düzeltildi.
• ‘iyiden iyine’, ‘iyiden iyiye’ olarak değiştirildi.
• Gerekli yere soru işareti eklendi.
• Yanlışlıkla iki kez yazılan ‘eğer’ kelimesi düzeltildi.
• Sözlüklerin metotları kısmında kelime düzeltmesi yapıldı.
• ‘yanısıra’, ‘yanı sıra’ olarak düzeltildi.
• Fonksiyonlar kısmındaki gramer hatası düzeltildi.
• Fonksiyonlar kısmındaki kelime hatası düzeltildi.
• ‘metodununa’, ‘metoduna’ olarak düzeltildi.
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• Gömülü fonksiyonlar kısmında kelime düzeltmesi yapıldı.
• ‘yanlızca’, ‘yalnızca’ olarak düzeltildi.
• Yanlışlıkla bitişik yazılmış olan ‘yanı sıra’ kelimesi düzeltildi.
• Gömülü fonksiyonlar kısmında birden çok kez yanlış yazılmış olan ‘herbir’ kelimeleridüzeltildi.
• Input fonksiyonunun değişken adı girilmesi gereken yerde yanlışlıkla özyinelemelifonksiyon girilen yer düzeltildi.
• Modüller kısmında gramer hatası düzeltildi.
• Modüller kısmında kelime düzeltmesi yapıldı.
• Nesne Tabanlı Programlama(OOP) kısmındaki ‘herbir’ kelimesi, ‘her bir’ olarak düzeltildi.
• ‘şipariş’, ‘sipariş’ olarak düzeltildi.
• Nesne Tabanlı Programlama(OOP) kısmındaki ‘yanısıra’ kelimesi, ‘yanı sıra’ olarakdüzeltildi.
• Nesne Tabanlı Programlama(OOP) kısmında ‘örnek niteliği’ olarak yazılmış olan kelime,‘sınıf niteliği’ olarak düzeltildi.
• Nesne Tabanlı Programlama(Devamı) kısmında birden çok kelime düzeltmesi yapıldı.
• Nesne Tabanlı Programlama(Devamı) kısmındaki ‘yanısıra’, ‘yanı sıra’ olarak düzeltildi.
• Nesne Tabanlı Programlama(Devamı) kısmındaki ‘sözdizimi’, ‘söz dizimi’ olarak düzeltildi.
• Nesne Tabanlı Programlama(Devamı) kısmındaki ‘ve saire’, ‘vesaire’ olarak düzeltildi.
• Nesne Tabanlı Programlama(Devamı) kısmında birden çok kelime düzeltmesi yapıldı.
• Nesne Tabanlı Programlama(Devamı) kısmındaki ‘yanısıra’, ‘yanı sıra’ olarak düzeltildi.
• Nesne Tabanlı Programlama(Devamı) kısmında birden çok kez yanlış yazılmış olan‘herbir’ kelimeleri düzeltildi.
• Nesne Tabanlı Programlama(Devamı) kısmındaki ‘herzamanki’, ‘her zamanki’ olarakdüzeltildi.
• Nesne Tabanlı Programlama(Devamı) kısmında birden çok kelime düzeltmesi yapıldı.
• Nesne Tabanlı Programlama(Devamı) kısmındaki “bu sınıfları ‘uygulamamız’ içine dahilediyoruz” cümlesi “bu sınıfları ‘uygulamamızın’ içine dahil ediyoruz” olarak düzeltildi.
• Paketler kısmında kelime düzeltmesi yapıldı.
• Düzenli İfadeler kısmında kelime düzeltmesi yapıldı.
• Düzenli İfadeler kısmındaki ‘bir kaç’, “birkaç’ olarak düzeltildi.
• Düzenli İfadeler kısmındaki ‘paramtresinin’, ‘parametresinin’ olarak düzeltildi.
• Düzenli İfadeler kısmındaki ‘websitesinde’, ‘web sitesinde’ olarak düzeltildi.
• Düzenli İfadeler kısmındaki bozuk linkler düzeltildi.
• Düzenli İfadeler kısmında kelime düzeltmesi yapıldı.
• Hata Yakalama kısmında gerekli yere nokta eklendi.
• Hata Yakalama kısmında kelime düzeltmesi yapıldı.
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• Random modülü kısmında birden çok kelime düzeltmesi yapıldı.
• OS modülü kısmında birden çok kelime düzeltmesi yapıldı.
• Bezeyiciler kısmında birleşik yazılan bağlaç düzeltildi.
• Bezeyiciler kısmındaki ‘Örnek Olarak’, ‘Örnek olarak’ olarak düzeltildi.
• Bezeyiciler kısmındaki “Çağrılabilir ‘objeleri’ örnek verecek olursak”, “Çağrılabilir‘objelere’ örnek verecek olursak” olarak düzeltildi.
• Bezeyiciler kısmındaki ‘methodunun’, ‘metodunun’ olarak düzeltildi.
• Bezeyiciler kısmındaki ‘Tabiki’, ‘Tabii ki’ olarak düzeltildi.
• Bezeyiciler kısmındaki bir cümlede anlatım bozukluğu giderildi.
• Bezeyiciler kısmının son bölümündeki hatalı kod düzeltildi.
• Bezeyiciler kısmındaki son cümlelerden birindeki anlatım bozukluğu giderildi.

49.47 Muhammed Hattap Alkan

• Bezeyiciler (decoratorlar) konusu eklendi.

49.48 Husamsdu

• Birden fazla yazım hatası düzeltildi.

49.49 Ahmet Burak Özyurt

• Birden fazla Python sürmümünün yönetilebilmesi için mevcut olan pyenv aracınınkurulumu ve kullanımı hakkında rehber hazırlandı.
• Python2 desteğinin sonlandırılmasıyla ilgili ekleme yapıldı.

49.50 Yunus Kale

• Fonksiyonlar konusundaki kod hatası düzeltildi.

49.51 Adem Kurtipek

• Kaçış dizileri kısmındaki print("\N{LATIN CAPITAL LETTER S WITH CEDILLA}")komutunun, çıktısı olarak gösterilen ş değeri Ş olarak değiştirildi.
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49.52 Ali Sezişli

• Bir yazım hatası düzeltildi.
• RHEL ve CentOS tarafında python3 kurulumu için komut eklendi.
• pyenv bağımlılıklarının kurulumunda Fedora ve RHEL/CentOS ayrıldı.

49.53 Ekrem Dinçel

• Belgelerin tekrardan PDF ve EPUB olarak inşa edilmesi sağlandı.
• Bozuk linkler düzeltildi.
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